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 تصنيف عناصر نظام اإلنتاج اآلني
Classification of Just – In – Time Production System Elements 

 
 مها عبد الكريم حمود الراوي

 مدرس مساعد
 الجامعة التكنولوجية / قسم العلوم التطبيقية

 الخالصة:
 تعظي  الففءا و قتيلءي  ، فلسفة عمليات إنتاجية تبحث يف JITيعد نظام اإلنتاج اآلين ، الذي يرمز له  

اهلءءءءدي  ميءءءء  ن ءءءءفاله عءءءءك نريءءءءة وءءءءث ةيءءءء  ني ءءءءاة االظمءءءءة قااتدءءءءملة اا ءءءء يات، اهللد ءءءءة، التسءءءء ية، ا فءءءءرا ، 
قالسيطرو الل عية قوىت حتديد العالقات ضمك االظمة م  اجملهزيك قم  الزبائك. لذا فيءد  ءره اءذا البحءث لتعريء  

الءءت تفءءل  إث جمءءالع رءءامي  يئيسءءة ا وءءذر الدءءيا ، إ ءءرا  ا ميءء  يف JIT اليءءايب بالعلا ءءر الرئيسءءة للظءءام 
العمليءة اإلنتاجيءءة، قالتحسءس ااسءءتمر. ق ءذل  ت ضءءيل مفهء م اللظءءام                       قمفهء م بعءء  العلا ءءر 

 Group Technologyقمفهء م تفل ل جيءا اجملءامي   kanbanا  ا ءية يف عمءا اللظءام منءا نظءام البطاقءات 

(GT)  . 
Abstract: 

 Just – in – time system is a philosophy of operations that seeks to 

maximize efficiency and eliminate waste in any form influencing all parts of a 

company, including purchasing, engineering, marketing, personnel, and quality 

control, and even determining the relationships among the company, its 

suppliers, and its customers. Thus this paper will describe the basic elements of 

JIT system which can be classified to three groups: eliminate waste, involving of 

every one, and continuous improvements. The paper also will explain the 

concepts of kanban system and group technology.  
 

 المقدمــة:
مك ااعرقر إة ا  اتيجيات االظمة تعفس نمهية العديد مك ااياييس على ن ا اا، قاة ا نر اذه ااياييس نمهية قمش ال  

للميزو التلافسية باللسبة لل ر ات اليائدو يف الس ق. قيتدمك عا و اذا ا انب  ا  ميياه الزمك، الذي ا بل اافدي ا  نر ق و
تيلءءي  ققءءد الءءدقيو اإلنتاجيءءة ااطلءء م إلةءءاا العمليءءة. قاة بعءء  االظمءءات الفءءلاعية تسءءتصدم الءءدقيو التفءءليعية قفءء و ا مءءد 

(short – cycle manufacturing) راي عءك نريءة وءذر الدءياعات. قب ءفا ل    فلسفتها يف حتسس امءك الءدقيو با ءتم
 ,Markland et. al., 95اف اضي، فاة االظمات الت  تحية اقفر ناملة ممفلءة للءدقيو فا ءا  ءتلجز ااهءام يف ال قءد ا ءد   

582  .) 
الءذي ا ءبل ااءداا التفءميمي   just – in – time production system (JIT)ففءاة نظءام اإلنتءاج اآلين 

 نظ  التفلي  ااعا ر. فاالطة الذي يستلد عليه ا  انه ال يت  تيدمي ني  ي  وىت تت  احلاجة إليه فعليا. الغالب يف
 قبياة علا ر اللظام مك االل جمالجمة رامي  ن ا ية.  JIT لي م يف اذا البحث بت ضيل اإلناي اللظري للظام  
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 نشأته وتطوره: –أوال: نظام اإلنتاج اآلني 
 ففءءءرو  ءءءاة يف  ءءءلاعة السءءءفك يف اليابءءءاة يف بدايءءءة   JITا ءءءات إث نة بدايءءءة ن ءءء   نظءءءام اإلنتءءءاج اآلين ت ءءء  ا لءءءب الدي  

   JIT مفءدي يئءءيس ال ءءا نظءام   (Toyota motor company)اخلمسءيلات، علءءى الءءر   مءك  لءء  إال انءءه ة قبءء ل  ءر ة 
بتطءء ير اءءذه الففءءرو يف بدايءءة السءءبعيلات  (Taiichi ohno) مفهءء م قتطبيءءة، وءءس قءءام نائءءب يئءءيس ال ءءر ة ل ءء قة التفءءلي  

قاتباعها  ا ل م حلا ةي  اا ا ا قااعدالت اإلنتاجية الت  اند ت اجه  ر ته انذا ، قا تمرت البح ع قالتطبييات يف اءذا 
يف ملتفءء  اجملءءال اءءدو  امءءد وءء اا جمالجمءءس عامءءا وءءىت ن ءءبحد تطبييءءات اءءذا اللظءءام يف متلءءاقل العديءءد مءءك ال ءءر ات اليابانيءءة 

ليءءت  تطبييهءءا مءءك قبءءا ال ءءر ات العاملءءة يف رءءال  ءءلاعة السءءيايات  1980السءءبعيلات. بعءءداا انتيلءءد إث البيريءءة ا م  يءءة عءءام 
 . General motors, Apple, IBM, General electricقاإللف قنيات قاا ة  ر ات 

اتحءءءءدو تسءءءءا لد معظءءءء  ال ءءءءر ات عءءءءك إمفانيءءءءة            يف مطلءءءء  النمانيلءءءءات إث ال اليءءءءات ا  JITفعلءءءءدما قءءءءدم مفهءءءء م نظءءءءام  
قءد يفء ة  ء    JITنق عدم إمفانية تطبية اذه الفلسفة ب فا ناجل. فاإل ايو العليا  اة هلا نزعة للتفدية باة ال را  يف نظام 

 بعء  ا ويءاة احلجء . إال انءه مالئ  لل ر ات ا م  يءة بسءبب  ءإل اإل ايو، جميافءة االظمءة، الفلسءفة االجتماعيءة قالتفءليعية، قيف
علءءءى نيءءءة وءءءال و يسءءءتغرق ققتءءءا نءءء يال لتءءءدي  ال ءءءر ات ا م  يءءءة إة اءءءذه الفلسءءءفة ممفءءءك إة تطبءءءة بلجءءءا  يف ال اليءءءات ااتحءءءدو 

(Ansari, 86, 44 ). 
متميءءءزو ليءءءد  يءءءز االقتفءءءا  اليابءءءاين ب ءءءفا عءءءام مزايءءءا اا ءءءة قفريءءءدو مءءءك ن عهءءءا، قاتسءءءمد ال ءءءر ات اليابانيءءءة بسءءءمات  

 .  )  ا  ال ر ات الفلاعية نق اخلدمية (  JITانعفسد على ن ل م عملها ق اند عامال وامسا يف ةا  تطبية نظام 
الع امءا  1981ق آارقة يف  يا ة مياينة هلء  لننظمءة ا م  يءة ال ايو اخلءزيك قاإلنتءاج عءام  Krajewskiققد خل   

 (Evans, 93, 454)لبيرية اليابانية باآليتا  يف ا  JITالت  اعدت على قيام قةا  نظام 
 . Small lot production فعات إنتاجية  غ و  .1
 . Single – digital setupsناملة إعدا  قف و للمفائك   .2
 . Goal of 100 percent quality %100ادر الل عية   .3
 . High machine reliabilityمع لية عالية للمفائك   .4
 .Balanced work flow between stationsا طات  تدفة مت ااة للعما بس .5
 .Stable MPSجدقلة إنتاج يئيسة مستيرو   .6
 . Low-cost automationن تة ملصفدة الفلفة   .7
 . One worker – multiple machineعدو مفائك  –عاما قاود   .8
 . Group technology تفل ل جيا اجملامي    .9
 .Focused factoryاافل  اار ز    .10
 .Few bill of materials changesتغ ات قليلة ليائمة اا ا    .11
 . Vendor reliabilityالنية باجملهز  .12
 .Short vendor lead timesناملة انتظاي قف و مك اجملهز   .13
 .Daily scheduled performanceن ا  ي مي ردقل   .14
 .Flexible work forceق و عما مرنة  .15
 .Short manufacturing cycle timesناملة قف و لدقيو اإلنتاج   .16
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 .High volume demandsنلبات حبج م  ب و   .17
 .Quality circlesوليات الل عية   .18
 .Bottom – up managementاإل ايو مك ا  فا إث ا على   .19

  ا ءبل مءك يف البيريءة اليابانيءة قبءذل  JITق ميء  ااءايات الءت قي ت نعءاله ق  اءا  نء  فيءد نمفءك تفسء  ةءا  نظءام 
ا نظمة اليائدو لعمليات االظمات  ات الل انات الفلاعية، إضافة إث   اا مك الل انات منا االظمات اخلدمية، بال فا 

 الذي مفلها مك اا اق ا   اق العااية قالفم   نمام ال ر ات ا جلبية االافسة قاحلفاظ على احلفة الس قية.
 : JITني ثانيا: مفهوم نظام اإلنتاج اآل

، (Zero inventory)، فيد  د تسءميته بلظءام اخلءزيك الفءفري  JITليد تعد ت التسميات الت ننليد على نظام  
، ااءء ا  علءءد (Stockless production)، اإلنتءءاج بءءدقة اءءزيك (Synchronous manufacturing)التفءءلي  التءء افيي

         flow manufacturing) (continuousتءءءءءءدفة ، التفءءءءءءلي  ااسءءءءءءتمر  اا(Materials as needed)احلاجءءءءءءة 
(Krajewski    & Ritzman, 96, 722). 

على انه "فلسفة قنظءام إ ايو   Russell & Taylor ما تعد ت التعريفات ااتعلية بت ضيل مفه م اللظام، فيد عرفه  
 ال قءد الدءرقيي. قاة إنتءاج قوءدو إضءءافية إنتءاج متفامءا، قاء  ببسءانة تيءدمي ال وءدات الدءرقيية فيءءإل بالفميءات الدءرقيية يف

قاودو يعد والة  لبية منا ظه ي عجز ب ودو قاودو، ق إةاا الفمية ااطل بة ب فا مبفر لي م قاود يعد  ذل  والة  لبية 
 – Just  منا إةاااا متاارا لي م قاود . بعبايو نارى جيب نة جتهز ةي  ال ودات فيإل علد احلاجة إليها نق يف ال قد ا ءد

in – time)  (Russell & Taylor, 98, 713) “(. 
ق آاءرقة علءى انءه "مءداا نظءامي اندءباني    Slackنمءا باللسءبة هلء ال  الءذيك يبحنء ة عءك مفهء م قا ء  فيءد عرفءه  

(disciplined approach) طل بة لتحسس اإلنتاجية  فا قوذر الدياعات قي فر الفميات ااطل بة مك ا جزا  بالل عية اا
يف اافاة قالزماة الالامس، يف وس يستصدم احلج  ا  ىن مك التسهيالت، ااعدات، قاا اي  ااا ية قالب رية. قاء  يعتمءد علءى 
اا اانءءة بءءس مرقنءءة اجملهءءز قمرقنءءة ااسءءتفيد. قيلجءءز اءءذا اللظءءام مءءك اءءالل تطبيءءة علا ءءره الءءت تتطلءءب إ ءءرا   افءءة ااسءءتصدمس  

 .(Slack et. al., 98, 548)ا" قتف يك فرق العم
فهء  إ ا مءداا  ءاما لتحسءءس اإلنتاجيءة قتءاليف الدءياعات الءءت حتءدع ابتءدا  مءك اجملهءءز قق ء ال إث ااسءتفيد لتحييءءة  

 ادر الل عية ا يدو قت ف  ا جزا  ااطل بة بالفميات ااطل بة فيإل قيف ال قد ااطل م قبالل عية ااطل بة.
 : JITاإلنتاج اآلني ثالثا: عناصر نظام 

يتدمك نظام اإلنتاج اآلين،  انه بذل   اة ةي  ا نظمة اإلنتاجية ا ارى،  العديد مءك العلا ءر قا ي ءاة ا  ا ءية   
، قاءذه اجملءامي  JITلغرض تلفيذه بفاعلية. لذا فيد ة ة  اذه العلا ر ضءمك جمالجمءة رءامي  يئيسءة لغءرض ت ضءيل جء ار فلسءفة 

 اي  اآليتا
 اEliminate wasteا وذر الديا   مي  ن فاله نقال

 ا  Involvement of every oneجمانياا إ را  ا مي  يف العملية اإلنتاجية
 ا  Continuous improvementsجمالناا التحسس ااستمر 

 اءذا ق آارقة ، قلغرض ت ضيل اءذه اجملءامي  فيءد ة يف  Slackقبذل  يتفة اذا البحث م  التفلي  الذي جا  به 
البحءءءث تفءءءلي  العلا ءءءر الءءءت نفءءءك  يجهءءءا ضءءءمك  ءءءا رم عءءءة مءءءك اءءءذه اجملءءءامي  الءءءنالع ا ءءءتلا ا علءءءى عالقءءءة  ءءءا علفءءءر ملهءءءا 
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باجملم عة الرئيسة الت يلديج يف ضملها قلغرض حتديد عالقة  ا علفر با ن طة الرئيسءة يف اال ءاو، قيف ن نءاه ا ءتعراض لعلا ءر 
 اجملامي  النالع نعالها

 :Eliminate wasteف الضياع بجميع أشكاله . حذ1
وءءس يفءء ة الفءءالم عءءك اهلءءدي قالدءءيا  فءءاة  لءء  يعءءم ني  ءءي  ال يدءءي  قيمءءة، فءءااصزقة  ميءء  ن ءءفاله اءء  اءءدي،  

نققات هتيرية ق إعدا  اافائك ادي، ق    ال تيب الداالي للمفل  ا  ادي.لذا مءك ا ءدير باال ءايه لءه الءا اء  ننء ا  الدءياعات 
 ,.Slack et. al)قبا ت ضيل علا ر وذر الديا ، قاذه الدياعات، قالت تسءمى الدءياعات السءب ، اءيا  JITنظام  ضمك

98, 554) 
   اإلنتءءاج الفءءائOver Production  ا علءءدما يفءء ة اإلنتءءاج ا نءءر مءءك ااطلءء م مءءك قبءءا العمليءءة الالويءءة، فهءء  يعتءءا

 اافدي ا  ا للديا .
  امك االنتظاي Lead time  ا قا  الزمك ااطل م لت ف  ااا و نق ا ز ، ،  قتلعب ناملة االنتظاي  قيا مهما        قوي يا

يف ا  ا  ال اما  ي نظام إنتاجي نق ادمي قيعتا  ذل   نود مفا ي الديا  الذي تتصء ر ملءه معظء  إ ايات العمليءات 
 (.22، 2000 الراقي، 

  اللياTransport اله ال يدي  ني قيمة للملت ج،   ا   اة ور ة ااء ا  اءايج ااعمءا نق ملاقلءة ا إة الليا  مي  ن ف
 االل عدو حمطات ازة  االية. WIP خمزقة العما حتد الفل 

  العمليءءةProcess   ا تعءءد العمليءءة اإلنتاجيءءة نفسءءها نويانءءا مفءءدي مءءك مفءءا ي الدءءيا ، فيءءد تظهءءر عمليءءات معيلءءة  ءء
نءءات االتءء ج، نق بسءءبب الفءءيانة الر يريءءة. قبعءء  العمليءءات ال تفءء ة قءءا يو علءءى تفءءلي  ضءءرقيية بسءءبب التفءءمي  السءءي  اف  

 ا جزا  باا ا فات اا ض عة قا د و لذا  ا  ل  يعد مفدي للديا .
  ااصزقةInventory  ا إة تيلي  قوذر ااصزقة  مي  ن فاله يعد ادفا مك نادار نظامJIT. 
  احلر ةMotion     الدرقيية الت يي م هبا العاملس نود مفا ي الديا ، لذا يت  تسهيا العما عك نرية ا تعد احلر ات

 إ اال الرافعات قالعد  اانبتة لتيلي  الدياعات يف ور ة العاملس قاا غلس.
  )البدائ  ااعابة   ااتدريوDefective goods ال ر ة يعد  ا  إة االيتيا  بل عية ا جزا  قاالتجات اللهائية الت تيدمها

، لذا فاة ظه ي  ملت جات معيبة يعد نود مفا ي الديا . فإ ا ا ت   العيب يف اافل  فمءك  JITادفا مهما مك نادار 
اامفك الييام بالعما التفحيحي االا ب قاذا يفاوبه تفالي ، نما إ ا ا ت   العيب يف االت ج مك قبا العميا فءاة اءذا 

بات قال فاقي ق  اا فدال عك اسايو العميا. لذا فيد عما الياباني ة ب ءفا جءا  علءى  يفاوبه م ا ا عديدو  ااطال
 (.381، 97التا د مك نة نية قودات    مطابية للم ا فات جيب نة ال حت ل للمرولة الالوية                عبيدات، 

 لذا ة إ ياج العلا ر اآلتية ضمك نطاق وذر اقجه الديا  قاهلديا 
 : Focused factoryصنع المركز الم 1. 1

بدال مك الييام بإن ا  معما إنتاجي ضص  قالذي ييء م بعمءا  ءا  ءي ، فيءد قءام اليابءاني ة ببلءا  معامءا  ءغ و عاليءة 
التصف . قالا  العديد مك ا  بام الت  عد إث الييام بذل ، نقال انه مك الفعب جدا إ ايو معما  ب ، قالسبب الناين انه 

  معما ب فا ااص لغرض قاود فانه يف ة قد ة ت ييده قت غيله ب فا ا نر اقتفا يا مما ل   اة مفم    راض وس يفم
. فإ ا اافل  اار ز عبايو عءك مفءان  متعءد و  ااءا مفءل  قاوءد حبيءث ت ءفا  (Aquilano et. al., 95, 513) عامة متلاظرو

  خمرجاته إث اآلار قبالتعاقب إث اارولة اللهائية. فففا و اافل  اار ز  بفة التفلي  الفلية، قاة  ا مفل   غ  مفم  لتسلي
 تعتمد على االنسيام االتظ  لنجزا  بس اافان  قبااساي قال قد ا د يك .
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 : Quality at the sourceالنوعية عند المصدر  2.1
اعا جيءءب وذفءءه. قوءءس تظهءءر اإل ايو جميءءة إة إنتءءاج قوءءدات  ات ن عيءءة قانريءءة قمءءك   يفدءءها نق إعءءا و عملهءءا يعءءد ضءءي 

الذي يعءم                  (Jidoka) عالية با فرا  فسيف ة مك السها تطبية مفه م ا   و الذي يطلة عليه الياباني ة ا   
اي  (Jidoka) الوية إييار العما ( قيعم اذا اافه م نة تبدن نعمال السيطرو الل عية علد اافدي. قيف ال اق  العملي فاة 

خت يا إلييار اإل اإلنتاج وس تف ة م ا ا الل عية    حمس م هلا. إة ال ءي  ال اجءب عملءه الءا اء  إعطءا   ءا فءر  جءز  
قاود فيإل ليعما عليه يف ققد حمد  لذا لك يف ة على نود مله  قحتد ني ظرقر الييام بإافا  نق اف  اا ا ا ب ا طة 

 Russell)لي ل بانه  تف ة ةي  وج م الدفعة ا غر ما نفك لت جي  الل عية ا فدا العما على نجزا  نارى، لذا نفك ا

& Taylor, 95, 764-765) . 
نسءءتطي  اليءء ل إ ا إة الف ءء  عءءك مفءءدي اخللءءا نق مفءءدي اهلءءدي قالعيءء م  ءءي  ي بالتءءاا إث وءءا اا ءءفلة جءءذييا،  

اا ا ا جمانية. إضافة لذل  فاة مفه م الل عية علد اافدي يذاب  فدال عك اازايا قال ف يات ااتحيية مك عدم تفراي منا اذه
إث ابعءءد مءءك البيريءءة الدااليءءة للمفءءل  لي ءءما االاتمءءام بل عيءءة ااءء ا  اا ءء او مءءك اجملهءءز الءءرئيس، الءءذي  ءءيايت  ءءروه الويءءا علءءد 

 الفالم عك العالقة م  اجملهز.
 : Reducing setup timesتخفيض أزمنة التهيئة واإلعداد   3.1

امك التهيرية قاإلعدا  ا  ال قد الالام لتجهيز ما لة نق رم عة مك اافائك بعد إةاا جز  معس قاود نق ملت ج ما وىت 
يءءت  تيءءدمي قوءءدات ميب لءءة مءءك جءءز  نق ملتءء ج آاءءر. قاءءذا الءءزمك قءءد يتدءءمك تغءء  العءءد  قا  قات ااسءءتصدمة، ت ءءغيا ااعءءدات، 

الة   JITة قفيءا للم ا ءفات ق  اءا . قاة امءك التهيريءة قاإلعءدا  يعءد نمءرا مهمءا يف وسءابات التا ءد مءك نة االتء ج ا ديءد قءد 
 ن له يعطا التدفة االتظ  للم ا .

يتطلب ختفي  ناملة التهيرية قاإلعدا  عا و تعاقة مستمر بس نقسام اهللد ة، اال ايو، قالعمءال. قاة اهلءدر الءذي يمسءه 
يعءم نة تفء ة ناملءة التهيريءة قاإلعءدا  اقءا مءك  (Single – digital setup)الءرق  الع ءري الفءغ  اليابءاني ة ااتمنءا بءالزمك  ق 

 (  قائة.10 
 : Group technology (GT)تكنولوجيا المجاميع   4.1

إة نوءءد مسءءاقب ترتيءءب اافءءءائك علءءى ن ءءاه ا جءءءزا  االتجءءة اءء  نة  نءءرو اءءءذه ا جءءزا  يعءءم بالدءءءرقيو عءءد   بءء  مءءءك 
ا  نود السءبا لتجلءب منءا اءذه اا ءفلة. قاء  بااتفءاي عمليءة  (GT)اافائك، قاة مفه م تفل ل جيا اجملامي   جتميعات اذه

 تتاب  عمليات ااعا ة اإلنتاجية.  –اق ب فا م ابه جدا  –جتمي  ا جزا  معا يف ع ائا تتطلب نفس 
ف ائءده العديءدو، فهء  يعمءا علءى ايءا و  فءا و ليد نال اءذا ا  ءل م يف ال قءد احلاضءر ااتمامءا  بء ا بسءبب تطبيياتءه ق 

اإلنتءءاج قيفءء  مسءءت ى اإلنتاجيءءة قوءءا ا لءءب اا ءءا ا قااعدءءالت الءءت ت اجءءه إ ايو العمليءءات قاا ءءة يف رءءال ال تيءءب الءءداالي 
،  JITللمفائك قااعدات، فدال عك  ل  فه  يعمءا علءى ا افظءة علءى التءدفة االءتظ  لللظءام قالءذي يعءد نوءد ناءدار نظءام 

 لذا ةد نة اذا ااداا يعد مك اافااي  ا  ا ية يف اذا اللظام.
 مءا نفءءك تعريفءءه بانءءه التيليءة الءءت يءءت  مءءك االهلءا جتميءء  ااف نءءات ااتماجملءءة اق  ات العالقءة  ءء يا للحفءء ل علءءى مزايءءا 

  ية ايايتطلب جمالجمة مظاار ن ا  GTالت اهبات يف عملية اإلنتاج. قاة التطبية اللاجل اداا 
قا  الذي ير ز على التغ  مك ال تيب ال ظيفي إث ترتيب اجملم عة إ  ترتب :  Group layoutترتيب المجموعة   1.4.1

اافائك يف رم عة معيلة ب فا متيايم جدا مما نفك مك الليا قالتلاقل ااستمر ق ذل  تيلي  الزمك ااطل م إلةاا ا عمال 
 قي قحتسس العالقات بس العمال.فدال عك تيلي  العما ال ي 



 6 

فلظءءام الءءدقيو اليفءء و اق الءءدقيو :  Short – cycle flow controlالســيطرع علــف تــدور الــدورع القصــيرع  2.4.1
اء  مءا يعءم نة ةيء  ا جءزا  تطلءب إث نفءس الءدقيو ، قييتدءي نظءام السءيطرو علءى التءدفة لغءرض   (single cycle)الفر يءة

نة يءءءت  وسءءءام التءءء ايية مءءءك  لسءءءلة بءءءرامز اإلنتءءءاج عءءءك نريءءءة جتزئءءءة اءءءذه الءءءاامز، لءءءذا يءءءت  حتديءءءد نلءءءب قتسءءءلي  الفميءءءات 
اوتياجات ا جزا  لفا مف ة اق ملت ج يت  إنتاجه. اذا قتف ة الف و الزملية بس إ داي الطلبيات جمابتة قختتل  فيإل الفميات 

 ااطل بة لتلظي  تدفة اا ا .
إة التتاب  الءذي يءت  بءه حتميءا ا جءزا  علءى اافءائك  : Planned loading sequence تتابع التحميل المخطط 3.4.1

له تاجم  مه  على حتديد ققد التهيرية، الطاقة،  لفة اا ا ، قالزمك العانا. قاة ختفي  ناملة التهيريءة قاإلعءدا  يعءد نمءرا مهمءا يف 
 . GT  (Adithan & Gupta, 96, 339-340)ن ل م 

قاءي  ءاآليت  مءا           نقضءحها  GTاالاف  قال ف يات الت يت  احلفء ل عليهءا مءك تطبيءة ن ءل م الا  العديد مك
Burbidge ا 

   ختفي  امك التهيرية قاإلعدا  ا إة ال ف يات يف امك هتيرية قاعدا  اافائك ليسد معتمدو على تطبيةGT  فحسب با اي
اليب التيليديءءة لتنتءءاج. فباإلضءءافة إث حتييءءة السءءيطرو علءءى تءءدفة قاضءءحة جءءدا يف والءءة ا ءءتصدام اءءذا ا  ءءل م عمءءا يف ا  ءء

الءءءدقيو اليفءءء و فانءءءه  يءءءة ايءءءا و يف ناقءءءة اافءءءائك، ختفءءءي  اال ءءءتنماي يف العءءءد  قا  قات، تيلءءءي   لءءء  التهيريءءءة قاإلعءءءدا ، 
 قتيلي   ل  اإلنتاج.

  ا ماعءة الءت ال نفءك حتيييهءا مءك ال تيءب الء ظيفي،  اازايا ااتحيية مك ترتيءب ا ماعءةا الءا  مزايءا عءدو جتءر مءك ترتيءب
، افء  مسءت ى ااصءزقة، مر زيءة ااسء قلية، افء   لء  (through put time) مءنال ختفءي  امءك تءدفة ااء ا  اق العمليءة 

تابعءءة تغءء ات االاقلءءة، تبسءءيإل العمءءا الءء يقي، تيلءءي  العمالءءة  ءء  اابا ءءرو، حتسءءس العالقءءات اإلنسءءانية، حتسءءس اليءءديو علءءى م
 الس ق، قختفي  اال تنماي لفا قودو مك االتجات.

  االاف  ااتحيية مك السيطرو على التدفةا  إة اازايا ا  ا ءية للتحء ل مءك السءيطرو علءى ااصءزقة إث السءيطرو علءى التءدفة
ي  اابا ءءرو للمءء ا ، ، وءءذر خمءءااة ا قسءءام الفرعيءءة، وءءذر التفءءال(materials obsolescence)اءءي تيليءءا اجءءر ااءء ا  

 . (Burbidge, 75, 36-46)قااسامهة يف بع  ال ف يات ااتحيية جرا  تطبية ترتيب اجملم عة 
اآلنفءءة الءءذ ر نعءءاله ال نفءءك نة تعمءءا معءءزل عءءك بعدءءها قال   GTمءءك ا ءءدير بالءءذ ر الءءا نة ااظءءاار الءءنالع   ءءل م

 نفك نة تتحية الف ائد إال مك االل تطبييه  معا.
 : Kanban production control systemللسيطرع علف اإلنتاج Kanban نظام    5.1

، الذي يعم وسب ال ةة  kanbanإ ايو نق عالمة لتص يا ور ة نق إنتاج اا ا . قاة مفطلل   JITيستصدم نظام 
ت، قاءذه البطاقءءة  تتدءءمك ااعل مءءات ي ء  إث ال  ءءيلة الءءت يءءت  هبءا إعطءءا  تلءء  اإل ءءايا ، cardاحلرفيءة يف اليابانيءءة  لمءءة بطاقءة 

 .(Markland et. al., 95, 596)الرئيسة عك االت ج، نيك يت  إنتاجه، قنيك يت  ا تصدامه 
، إ ا اء  نظءام للسءيطرو يتدءمك  ءال مءك  JITقبطاقة  انباة اي نريية العطا  تفء ي  بإنتءاج نق ور ءة ااء ا  يف نظءام   

. قهلءذا  انءد بطاقءات  انبءاة اءي ال  ءيلة ا  ا ءية يف ور ءة احلاقيءات، قاءذه (Schroeder, 89, 496)البطاقءات قاحلاقيءات 
ا اءء و عءءا و مءءا تفءء ة قيا ءءية نق معياييءءة، قاءءي عبءءايو عءءك عربءءات  ات عجءءالت تتحءءر  بءءس حمطءءات العمءءا. فالبطاقءءة اءءي الءءت 

جءزا  لغءرض ملء  احلاقيءات الفاي ءة. قاة  ءا بطاقءة مءك تتحف  حبر ءة احلاقيءات الييا ءية ااملء و بءا جزا  نق حتءد  البءد  بإنتءاج ا 
 بطاقات  انباة ت ااي وج  واقية قيا ية نق  مية معيلة مك اإلنتاج .

 قالا  نن ا  عدو مك بطاقات  انباة، منالا
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، قاءي  C – Kanbanقيرمءز هلءا :  Withdrawal or Conveyance Kanbanبطاقـة الحركـة أو السـحب   1.5.1
ت  ب ا طتها نلب  ميات حمد و مسبيا مك اا ا  قتر ا مءك حمطءة العمءا الالويءة إث حمطءة العمءا السءابية وسءب البطاقة الت ي

 اجتاه    ااعل مات يف ننظمة اإلنتاج قالسحب العطا  تراي  هلذه ا طة النتاج الفميات اانبتة على اذه البطاقة. 
زا  قيا ءية نق ا نءر  إث حمطءة العمءا الالويءة مءك حمطءة العمءا إ ا اي خت يءا حلر ءة واقيءة نجء C – Kanban  فبطاقة 

 السابية. قتتدمك عا و اذه البطاقة تفا يا عك ا   ا ز ، العد ، اافاة الذي يسحب مله، قاافاة الذي ير ا إليه.
اء ا  ااطل بءة،  ، قحتءد  اءذه البطاقءة ا P – Kanbanقيرمءز هلءا بءالرمز   :Production  Kanbanبطاقـة اإلنتـاج   2.5.1 

 مية اإلنتاج قتف ة نفس  مية اا ا  ااطل بة يف بطاقة السحب بالدبإل، قمفاة احلف ل عليها، قمفاة ازة العلا ر اللهائية. 
  P – Kanbanفانءه  ءذل  ال نفءك البءد  باإلنتءاج بءدقة بطاقءة   C – Kanbanقمنلمءا ال نفءك  ءحب ااء ا  بءدقة بطاقءة 

 (.6، 98 ف ا ، 
دير بالءءءءءءءءءءءءذ ر الءءءءءءءءءءءءا إث نة  ءءءءءءءءءءءءر ة ت ي تءءءءءءءءءءءءا للسءءءءءءءءءءءءيايات تسءءءءءءءءءءءءتصدم واليءءءءءءءءءءءءا نظءءءءءءءءءءءءام البطاقءءءءءءءءءءءءات النلءءءءءءءءءءءءائي                          مءءءءءءءءءءءءك ا ءءءءءءءءءءءء

(Dual Kanban System)     الءءءذي اءءء  م ءءءابه مءءءك ويءءءث الففءءءرو ا  ا ءءءية قنرييءءءة العمءءءا للظءءءام البطاقءءءات ا وءءءا ي
(Single Kanban System)   ور ة اا ا  ما بس ا طات.قلفك ا قل يدمك  يطرو افدا على 

قاءي البطاقءات الءت تعطءي إ ءايو إلي ءال ااء ا  قا جءزا  إث مرولءة معيلءة،   : Vendor Kanbanبطاقـة المجهـز    3.5.1
 . (Slack et. al., 98, 562)قهبذا فهي ت به بطاقة احلر ة نق السحب لفلها عا و تستصدم م  اجملهزيك اخلايجيس 

 (Russell & Taylor, 95, 758)اقات  انباة مك االل الفيغة اآلتيةا نفك حتديد عد  بط
 

                                               DL + S 
No. Of Kanbans (N) =  

                                                     C 

 إ  نةا
  N     ، عد  بطاقات  انباة نق عد  احلاقيات =D    إل عد  ال ودات ااطل بة االل ف و املية معيلة = مت  

  L   ، ققد االنتظاي = C      ، وج  احلاقية =S  خمزقة ا ماة، قعا و ننا نسبة مك الطلب االل ف و االنتظاي  = 
عدو اط ات، يسفر علها ظه ي  قيتس، قاوءدو لفءا نء   مءك البطاقءات، قيف ن نءاه   Kanbanيتدمك ت غيا نظام  

 (Krajewski & Ritzman, 96, 732-733)ي  هلذه اخلط ات ا تلص
  ت اذ احلاقيات الفاي ة اافد ة م  بطاقة السحب اارفية مك اإل التجمي  إث ملطية اخلزة، قتففا بطاقات السحب

 مك احلاقيات قحتفظ  سلد مستيبلي.
  ية ممل  و قحتفظ يف  لدقق اال تالم.يت  تبديا احلاقيات الفاي ة باارى ممل و قتففا بطاقة اإلنتاج مك  ا واق 
  جيري فح  احلاقية اامل  و مياينة باا ا ءفات اادقنءة علءى بطاقءة السءحب، فءإ ا  انءد ا ت يءات بالل عيءة ااطل بءة علدئءذ

قيو ترفة بطاقة  حب م   ا واقية ممل  و قتليا احلاقيات إث م ق  اخلزة اارافة خلإل التجمي . قعلد اءذه اخلطء و تفتمءا  
 بطاقة السحب.

  يبءءدن تتءءءاب  اإلنتءءاج يف االيءءءا التفءءءلي  بتحريءء  بطاقءءءة اإلنتءءاج مءءءك  ءءءلدقق اال ءءتالم قمراجعتهءءءا قتفءءليفها قبءءءا قضءءءعها يف
  لدقق اإلنتاج.

  يت  تفلي  ا جزا  حبسب تتاب  بطاقات اإلنتاج يف الفلدقق. قترفة بطاقات اإلنتاج يف احلاقيات الفاي ة الاذاا إث الية
 لي .التف
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 .يت  حتري  بطاقة اإلنتاج قاحلاقية  زقج االل عملية اإلنتاج 
 .تليا ال ودات اللهائية  صط و نا و إث ملطية اخلزة لدع  اوتياجات اإل التجمي ، قاذا يفما  قيو بطاقة اإلنتاج 
 :  Layoutالترتيب الداخلي   6.1

اء ا  علءد بدايءة العمليءة، قتتحءر  بءدقة نيءة تءاا ات وءىت تدفة ملتظ  للم ا ، إ  يت  تيدمي ا  JITي  ط تلفيذ نظام  
يءءءت  ال  ءءءء ل إث االتءءء ج اللهءءءءائي. لءءءذا جيءءءءب نة يفءءء ة ال تيءءءءب الءءءءداالي ب ءءءفا اءءءءإل مسءءءتيي  نق يااءءءءذ ترتيءءءب اخلاليءءءءا  ءءءءفا       

 .U (Evans, 97, 606)ورر 
مسءءت ى مرا ءءز العمءءا نق علءءى مسءءت ى  تت ءءابه ا اءءدار ا  ا ءءية لل تيءءب الءءداالي يف والءءة اإلنتءءاج  ءء ا   ءءاة علءءى

 (Browne et.al., 88, 174)ااعما  فا، قمك اامفك إ ياجها باآليتا 
  إضءءفا  اارقنءءة يف عءءد  اا ءءغلس الالامءءس ارا ءءز العمءءا االفءءر و  ءءي تفءء ة قءءا يو علءءى اال ءءتجابة للتغءء ات البسءءيطة يف واجءءات

 الس ق قبالتاا يف جدقلة اإلنتاج.
  تعد  ااهايات ال ظيفية للم غلس.االنتفا  مك 
 .تسهيا احلر ة قالتليا بس مرا ز العما 
 .السما  بإعا و تييي  قتلييل العمليات ااعيايية 

إة مزايا االاتمام بال تيب الداالي ارا ز العمءا ال تيتفءر علءى حتييءة التءدفة االءتظ  للمء ا  فحسءب، بءا ن ءا تءذاب 
 ة التدفة االتظ  للمعل مات قا فرا  االل العمليات  ذل .إث ابعد مك  ل  لت ما ضماة حتي

، إ  يت  ترتيءب مرا ءز  (Cellular Manufacturing)ترتيب ال ي  JIT البا ما يف ة ال تيب الداالي قفة نظام  
مء   ء ية ، قاءي عبءايو عءك ت ءفيا مءك اافءائك  ء  اات ءاهبة جت(Manufacturing Cells)العما على ن ءاه االيءا تفءليعية 

، قيسء  العمءا يف  Uلتفلي  عائلة مك االتجات. قاة ترتيب اافائك يف اخللية ي ءابه اءإل جتميء   ءغ  يااءذ عءا و  ءفا وءرر
اذه اخللية مك إودى العمليات إث التالية هلا االل قودو قاودو مك الزمك ااصطإل قبا رار عاما يتحر  و ل اخللية يف مساي 

 . (Russell & Taylor, 98, 717) ل  حمد . قال فا اآليت ي ضل 
 
 
 
 
 

 (ا مساي العاما يف اخللية التفليعية.1 فا  

Source: Russell, R. S. & Taylor, B. W., Operations Management, 2nd. ed., Prentice Hall, Inc., 

U.S.A, 1998.  
 
 : Pull systemsأنظمة السحب   7.1

باعتبءاي نة  ءال ملهمءا اء  نظءام مسءتيا  Kanbanالسءحب عءك ننظمءة بطاقءات  ليد ة يف اآلقنة ا ا و ففا ننظمة
ا  منال على ننظمة السحب إ  تبدن العمليات اإلنتاجية مءك اارولءة ا اء و   JIT، قنظام JITبذاته قننا نود علا ر نظام 
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اء  منءال علءى ننظمءة   MRPاعتبءاي نظءام  ااستهل  نق ااستفيد( يج عا إث اارولة ا قث  اجملهءز(. قمءك ناويءة ناءرى نفءك
 الذي تبدن فيه العمليات مك ااراوا ا قث ق  ال إث اارولة ا ا و  ااستهل (.  (Push system)الدف  

يلظءءءءر نظءءءءام السءءءءحب إث العمليءءءءة اإلنتاجيءءءءة مءءءءك اللهايءءءءة، ني مءءءءك ملظءءءء ي ال وءءءءدات اللهائيءءءءة. قاة الطلبيءءءءات، الءءءءت  نءءءءا 
، تعتءءا الياعءءدو الءءت يعمءءا علءءى ن ا ءءها مراقءءب اإلنتءءاج، قيفءء ة ا فءءة الءءزمم قفءء . قيءءت  جتزئءءة الطلبيءءة مءءك اوتياجءءات الزبءءائك

ااست ى ا على قيي م ااراقب بالتا د مك نة نجزا  ااف نات مت فرو النتاج االت ج اللهائي، قيف اذه احلالة فانه  ءيت  إنتءاج  لء  
ق ديءد ف نءات مءك مر ءز العمءا السءابة قيتصءذ نفءس ا جءرا  اءالل  ءا مرولءة إنتاجيءة االت ج. قخبالر  ل  فسء ر تسءحب اا

 . JITةي  ا  اليب اارجتعة لت ما بذل  وىت اجملهزيك اخلايجيس. قال فا ن ناه ي ضل ننظمة السحب يف نظام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ا ننظمة السحب يف نظام اإلنتاج اآلين.2 فا  

Source: Dilworth, James R., Production & Operations Management, 5th. ed., McGraw – Hill, 

Inc., 1993.   
 : Lot sizeحجم الدوعة   8.1

إة الففرو ا  ا ية هلذا اللظام اي جعا وج   فعة اإلنتاج اقا ما نفك قنيءا ال وءدات اءالل عمليءة اإلنتءاج بءلفس 
 .(Nahmias, 89, 595)اذه الدفعات الفغ و 

. جمانيءا، انءه يسءاعد علءى (Cycle Inventory)فءغر وجء   فعءة اإلنتءاج جمءالع ف ائءد، نقال انءه ييلء  خمءزقة الءدقيو ل 
ختفءءءءءءءءءي  ققءءءءءءءءءءد االنتظءءءءءءءءءءاي، ق ناءءءءءءءءءء ا، إة وجءءءءءءءءءء  الدفعءءءءءءءءءءة الفءءءءءءءءءءغ  يسءءءءءءءءءءاعد علءءءءءءءءءءي حتييءءءءءءءءءءة حتميءءءءءءءءءءا نظءءءءءءءءءءام ت ءءءءءءءءءءغيا م وءءءءءءءءءءد                    

Ritzman, 96, 725) (Krajewski &. 
 البءءا مءءا يفءء ة مسءءاقيا ل وءءدو قاوءءدو نق واقيءءة قيا ءءية   JITالءءا إة وجءء  الدفعءءة يف ظءءا نظءءام  مءءك ا ءءدير بالءءذ ر 
 قاودو.

 :Total Preventive Maintenance (TPM)الصيانة الوقائية الشاملة     9.1
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 ءء   ءءايف ليحءء ل  قة تعطءءا اآلالت عءءك العمءءا، فهءءذا يسءءت جب   WIPعلءءدما يفءء ة خمءءزقة العمءءا حتءءد الت ءءغيا 
رقيو نة تفءء ة تلءء  اآلالت قااعءءدات  ات مع ليءءة عاليءءة الءءت ال نفءءك ال  ءء ل إليهءءا إال باعتمءءا  ن ءءل م الفءءيانة ال قائيءءة بالدءء

(Evans, 97, 603)  فبعءد نة ييء م العامءا الفءم بإةءاا ن ءانات الفءيانة الرقتيليءة، نفلءه علدئءذ نة أتءا نجءزا  ناءرى قءد .
 تبدال االل ف ات الفءيانة اللظاميءة اجملدقلءة يفء ة ا ءها ن ءر  مءك التعامءا مء  عطءالت تف ة حباجة إث اال تبدال. قاة اال

اافائك االل مراوا اإلنتاج، قتت  نعمال الفيانة على قفءة جءدقل يء ااة بءس  لء  برنءامز الفءيانة ال قائيءة قبءس خمءانر عطءا 
 اافائك.

  (Vonderembs & White, 91, 491)جمالع مف نات يئيسة ايا  TPM تتدمك    
ق لءءء  لتجلءءءب تعطءءءا ااعءءءدات قبالتءءءاا جتلءءءب وفءءء ل ني ضءءءياعات يف ال قءءءد  التشـــديد علـــف الصـــيانة الوقائيـــة: 1.9.1

 ااصف  لتنتاج، قيت   ل  مك االل ااعايلة التفرايية، التزييد الدقيي، قا تصدام تيليات اإلنتاج ااالئمة.
مل اإل ايات بتصفي  قجبة قاودو  املة العمال الفيانة نق ختفي  فاويانا تس تخصيص وقت للصيانة يوميا:  2.9.1

 جز  مك ققد قجبات العما.
فبءءدال مءك حتميءءا اءذه ااسءء قلية ليسء  الفءءيانة  مءا  ءءدع يف ا نظمءءة  مسـوولية المشــنلين مــن أعمـاا الصــيانة:  3.9.1 

تءدييبه  علءى ن ا  ةيء  نعمءال الفءيانة عءدا عمليءات على ضرقيو حتما اا ءغلس هلءذه ااسء قلية ق  JIT  التيليدية، ير ز نظام 
 الفيانة ااعيدو.

إة ةيءء  العلا ءءر ااءءذ  يو نعءءاله يفءء ة هلءءا تءءاجم  مبا ءءر يف وءءذر ضءءياعات العمليءءة اإلنتاجيءءة، فملهءءا مءءا يفءء ة تءءاجم ه   
 مبا ر قملها ما يف ة تاجم ه    مبا ر.

 
 :Involvement of Every One In The Operationإشراك الجميع وي عملية اإلنتاج   .2

إ ءءءرا  ةيءءء  ننءءءرار قنعدءءءا  االظمءءءة يف عمليءءءة اإلنتءءءاج، إ  يلءءءاط ا فءءءرا    JITتتدءءءمك اجملم عءءءة النانيءءءة مءءءك علا ءءءر  
مس قلية ا ا لتفا و مك مهاياهت  ق قابلياهت  لفاحل االظمة، قنلح ة جمية عالية قيت  تدييبه  قتءاايله  قحتفيءزا  لتحمءا تلء  

 ااس قلية  ا يف رال عمله اخلاص. 
 ت تما اذه اجملم عة العلا ر اآلتيةا

 : Close Relationship With Suppliersالعالقة الوثيقة مع المجهزين   1.2
يعما مست ى ملصف  جدا مك ااصزقة، فانه يتطلب عالقات ق ية   JITتبدن  قيو تدفة اا ا  مك اجملهز، قما نة نظام

. إ  جيءءءب نة تفءءء ة الءءءدفعات الءءءءت تفءءءا مءءءك اجملهءءءزيك مسءءءتمرو قباققءءءءات انتظءءءاي قفءءء و قتفءءءا وسءءءب ا ءءءءداقل مءءء  اجملهءءءزيك
إث ااتياي اجملهءزيك ضءمك الرقعءة ا غرافيءة للمفءل  ، لءذا ةءد يف اءذا اللظءام نة التعامءا يفء ة JIT  اا ض عة. لذا يسعى نظام 

ظءءام إث تيلءءي  عءءد  اجملهءءزيك قءءدي اإلمفءءاة، إ  نة ايءءا و عءءد  اجملهءءزيك  البءءا مءء  اجملهءءزيك ا ليءءس، فدءءال عءءك  لءء  يسءءعى الل
 ت  ي إث فيداة السيطرو على إ ايو ال را .  ما نة التعامءا مء  عءد  حمءدق  مءك اجملهءزيك  ءي  ي باللتيجءة إث حتسءس الل عيءة 

 لدى اجملهز مك ويث التفامي  قاا ا فات. 
هءءءز قاالظمءءءة اتباعهءءءا للعمءءءا  ءءء يا لدءءءماة التسءءءلي  يف اا عءءءد ا ءءءد  قباقنءءءا الءءءا  نيبعءءءة ن ءءءاليب مءءءك اامفءءءك علءءءى اجمل 

 التفالي ، قايا 
مك ااف ض على  ا مك اجملهءز قاالظمءة إعءدا  اطءإل اإلنتءاج يف نفءس ال قءد.  تزامن إعداد خطط جدولة اإلنتاج:  1.1.2

 وجء  اإلنتءاج اجملءدقل قت ءفيلة االتء ج العطءا  مرقنءة فمك جهة، تتمفك االظمة مك إ عاي اجملهز باية تغء ات وءال قق عهءا يف
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عاليءة للمجهءز يف تعءديا اطءإل اإلنتءاج اخلا ءة بءه للمحافظءة علءى نققءات التسءلي  اا جمء ق قاقءا  لفءة ممفلءة. قمءك جهءة ناءرى 
نءال نق م ءا ا يتمفك اجملهز مءك إبءالا االظمءة فء يا علءد وءدقع نيءة م ءا ا يف نظامءه اإلنتءاجي  عطءا اافءائك علءى  ءبيا اا

 الل عية، قهبذا تف ة االظمة  ات مرقنة عالية يف تعديا اطإل اإلنتاج.
إة ا ءء ا  اجملهءءزيك يف قضءء  تفءءامي  ملتجءءات ابءءائله  نفءءله  عءءا و مءءك  إشــراك المجهــزين وــي تصــميم المنتــوج:  2.1.2 

 قبفلفة اقا.  تعديا        نق حت ير التفامي  قبالتاا يسها إنتاج ااف نات قبل عية نعلى
اإلنتاجي إث ا تصدام نرق إنتاجية  JIT نيا مستصدمي نظام  مساعدع المجهزين علف تحسين طرقهم اإلنتاجية:  3.1.2

ا نر تيدما مياينة بغ ا  هبدر ضءماة ا ء  و، التحسءيلات ااسءتمرو، قتلسءية مرقنءة اإلنتءاج. لءذا  فءإة اجملهءزيك مطءالبس  ائمءا 
مءءءك  ءءءءا ا نة حتسءءءءك ن عيءءءة االتءءءء ج، تيلءءءء  التفءءءالي ، قتزيءءءءد اارقنءءءءة، لءءءذا علءءءءى االظمة،قهبءءءءدر حتييءءءءة باتبءءءا  نءءءءرق إنتاجيءءءءة 

مفءءلحتها، نة تتيا ءء  اءءاو اإلنتءءاج قتعمءءا علءءى مسءءاعدو اجملهءءزيك علءءى حتسءءس ننظمءءته  اإلنتاجيءءة. قبءءذا تعءء   الف ائءءد اااليءءة 
 للطرفس.
بعءد اجملهءزيك يء  ي إث عءدم ال جمء ق بالتسءلي ، قيعء    ءبب  لء  إث إة  الحصوا علـف تسـهيالا الموقـع القريـب:  4.1.2

الظرقر االااية، ا تظاظ اارقي ق    ل . إضءافة لءذل ، فءاة نء ل ااءدو الالامءة إليفءال االتجءات تسءتلزم االوتفءاظ مسءت ى 
 للمحافظة على تدفة عمليات اإلنتاج  ااا االظمة.  WIP عاا مك خمزقة 

 :  Flexible Work forceمــرنة  قوع عمــل  2.2
يءءءءءتمفك العمءءءءءال ضءءءءءمك قءءءءء و العمءءءءءا ااتفءءءءءفة باارقنءءءءءة مءءءءءك ن ا  نعمءءءءءال متعءءءءءد و، فعلءءءءءدما تءءءءءلصف  مسءءءءءت يات ااهءءءءءايو            

 Krajewski)الالامة ال ا  ا لب ا عمال، علدئذ نفك ال   ل إث  يجة عالية مك اارقنة يف ق و العمءا بيليءا مءك التءدييب 

& Ritzman, 96, 728). 
اء  عءدم ت قء  اإلنتءاج، نق علءى ا قءا عءدم تءاا ه  ي  ءبب  ءاة، لءذا علءى   JITنظرا الة نود  رقط تلفيذ نظءام  

العاملس نة نتلف ا اليابلية على ن ا  ني مهمة تطلب مءله .  مءا ا ء  جيءب نة يف نء ا علءى نابءة اال ءتعدا  لتءليله  بءس نقسءام 
 ج، لذا تعد ق و العما اارنة قالعمال متعد ي ااهايات منابة مفدي للييمة اادافة للملظمة.ااعما قبس اط ط اإلنتا 

هلذا السبب ةد نة االظمات اليابانية تسءعى  ائمءا إث ا افظءة علءى قء و العمءا ااتاوءة لءديها مءك اءالل مبءدن الت ءغيا  
  ال ظيفي  ااا االظمة ال اودو قيفتسب بذل  مهايات ، إ  يتديج الفر  يف السل (Lifetime employment)مدى احلياو 

 عدو ت اله ل غا ملا ب اعلى، وىت ةد نة ا لب مديا  ال ر ات ا  مك  باي السك.
تلعب ننظمة الرقاتب قا ج ي قاافافآت  قيا يئيسا يف حتيية اارقنة يف ق و العما اا هلا مك تاجم   بء  علءى نرييءة ن ا   

مك نة تبر ا ج ي على ن اه ا قدمية قمست ى ااهايو ، فإ ا تبر  ا ل م وديث على ن اه تعد  ااهايات العاملس. فبدال 
 (.98،4قالتل   يف ا عمال الت يلجزاا الفر  ال اود  ف ا ، 

 موقف اإلدارع تجاه العامل:  3.2
اال  بء و علءى تءدييب قتنييء  العمءال يف  ءا يعد م قء  اإل ايو جتءاه العمءال نمءرا وامسءا للغايءة. فهء  يفءرف ة ققتءا قنمء  

. فدال عك  ل  فاة االاتمام مفاحل العمال قاال تما  إث م ا له  ق ءف اا   (Aquilano et. al., 95, 523)ااست يات 
مفءاحل  يعد نمرا بالغ االمهية، ا  يت  تا يس نيابءة مسءتيلة ضءمك نفءس ال ءر ة الءت يفء ة اءدفها ا قل قا اء  اء  احلفءاظ علءى

 العمال ضد العديد مك ننرار اجملتم .
 : Automation / Roboticsاألتمتة / اإلنسان اآللي   4.2
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ي ءءعر اليابءءاني ة نة إ اءءال ا  تءءة قالرقبءء ت  اإلنسءءاة اآلا( يعءءد ق ءءيلة للءءتصل  مءءك العمءءا البطءءي  قاامءءا، لءءذا فءءاة 
فءءي احليييءءة ا ءء  يعتيءءدقة بانءءه إ ا  ءءاة بإمفءءاة اآللءءة نة تلجءءز عمءءال مءءا اليابءءاني ة ال يلظءءرقة إث العامءءا علءءى انءءه آلءءة إنسءءانية، ف

فيجب نة ال يي م اإلنسءاة بءا ا  نفءس العمءا الة اآللءة اقءا ملءه ملفءبا، قاة ييء م العامءا بإةءاا ا عمءال ا  نءر نمهيءة. قب ءفا 
 ل .قتعتا نود ن س حتيية إنتاج قليا الف  JITعام تلعب ا  تة  قيا مهما يف نظام

تعتمءءد ا  تءءة علءءى قجءء   اافللءءة، إال نة مفهءء م ا  تءءة يءءذاب إث ابعءءد مءءك مفهءء م اافللءءة، قاءءذه ا اءء و تعءءم إةءءاا  
ا عمال ب ا طة ما لة قليس بالدرقيو نة تف ة نقت ماتيفية. نما ا  تة فتسعى إث وذر ةي  اخلفائ     اار  بة للمفللة. 

،  ءيطرو نقت ماتيفيءة علءى (Processing units)يب  علا ءر اءيا تغذيءة نقت ماتيفيءة ل وءدات ااعا ءة قنتءاا اإلنتءاج اا  ءد بءا
قوءءءدات ااعا ءءءة اءءءالل  قيو عمليءءءة اإلنتءءءاج، تفريءءءغ  تفءءءري ( نقت مءءءاتيفي للملتءءء ج مءءءك اءءءإل ااعا ءءءة، قملاقلءءءة نقت ماتيفيءءءة بءءءس 

تءءة اءء  ختفءءي  العمالءءة اابا ءءرو، فدءءال عءءك االيتيءءا  بل عيءءة االتءء ج قوءءدات ااعا ءءة. اءءذا قاة الغءءرض ا  ءءاه مءءك ا ءءتصدام ا  
 قالتصل  مك الرتابة قاالا يف العما بسبب قيام العاما با ا  نعمال متفريو.

فهءء  عبءءايو عءءك ااءء ا  ميفءءانيفي ممفءءك بررتءءه ليتحءءر  نق يلءءاقي بنالجمءءة   (Robotics)نمءءا فيمءءا أءء  اإلنسءءاة اآلا  
داجميات( قالعمءءءا يف  لءءء  احليءءءز ميلءءءدا بءءءذل  ور ءءءات اإلنسءءءاة. قانءءءه مءءءك اامفءءءك حتءءء يره ق تفييفءءءه تبعءءءا اجتااءءءات فدءءءائية  إوءءء

لتفل ل جيءءءءا جديءءءءدو نق ملتءءءء ج جديءءءءد. قانءءءءه بإمفانءءءءه الييءءءءام بءءءءا ا  عمليءءءءات عديءءءءدو يف رءءءءال اإلنتءءءءاج منءءءءا نيءءءءا ااءءءء ا  مءءءءك م قءءءء          
غ اآللءءءءءءءة مءءءءءءءك ال وءءءءءءءدات اللهائيءءءءءءءة قالييءءءءءءءام باعمءءءءءءءال التجميءءءءءءء  قالفءءءءءءءبغ                 الاءءءءءءءر قحتميءءءءءءءا اآللءءءءءءءة بءءءءءءءا جزا  الرئيسءءءءءءءة لتنتءءءءءءءاج قتفريءءءءءءء

قالطءءءءءءءءءءءال  بءءءءءءءءءءءالر ا  قالفءءءءءءءءءءءيا قالتلميءءءءءءءءءءء  قالتنييءءءءءءءءءءءب قتنبيءءءءءءءءءءءد ااسءءءءءءءءءءءام  قالفءءءءءءءءءءءبس قالطحءءءءءءءءءءءك ق نعمءءءءءءءءءءءال ااعايلءءءءءءءءءءءة قالفحءءءءءءءءءءء                      
 . ,Adithan & Gupta, 96) 344- 346(قالتفتيش 

 : Quality circlesحلقاا النوعية   5.2
.  Small Group Improvement Activities (SGIA)قيطلة عليها الياباني ة ن ءانات حتسءس اجملم عءة الفءغ و        

قولية الل عية عبايو عك ةاعة مك ااستصدمس ااتط عس الذيك جيتمع ة ن ءب عيا علءى ن ءاه رءدقل الاق ءة قظءائفه  قاا ءا ا 
هلا  اقلة ابتفاي ول ل لتل  اا ا ا قاق ا  تل  احلل ل لت ايو. قتيا  عا و اذه ا ماعة مك قبا  الت تفا فه  مك    حتسب

 . (Aquilano et. al., 95, 525) ص  ة تدييبه  يائد ةاعة 
 مءك اءالل رلءة  السءيطرو الل عيءة للمالوظءس( قة تطبييهءا يف اال ءآت 1962بدنت وليءات الل عيءة يف اليابءاة عءام   

ميءء   يف السءءلة  معءءدل  100مءءله  يف وليءءات الل عيءءة قيءءت  ا ءءتالم ا نءءر مءءك  % 95الفءءلاعية اا ءءة، قي ءء   ااءءال  بلسءءبة 
للحلية. قتلعيد اذه احلليات علد ظه ي نية م فلة لغرض ولها، قبذل  فهي تعد ن اه برامز حتسس الل عيءة قعلفءر مهء  يف 

 (.36، 97تطبية السيطرو الل عية اإلةالية  علي، 
  

 :Continuous improvements.  التحسين المستمر 3
، قن ءاط التحسءس ااسءتمر اء  مر ءز اللظءام الءذي يء جمر علءى ةيء  العلا ءر  JITقاي العلفر النالث مك علا ر نظءام  

الل عيءة،  ا ارى، إ  يبحث اللظءام ب ءفا مسءتمر عءك  ءبا افء  مسءت يات ااصءزقة، تيلءي  ناملءة التهيريءة قاإلعءدا  ، حتسءس
 ا  نظام للتحسس ااستمر.  JITقاال تجابة السريعة لطلب الزب ة. لذا مك اامفك الي ل باة نظام 

إة افدا نعمال التحسس ااستمر اءي الءت تبءدن مءك العامءا مءك اءالل تدييبءه، تنييفءه،  ءيا مهاياتءه، قهتيريتءه العمءال  
 واتءءءه الءءءت ييءءءدمها لءءءت ايو اا ءءة تلءءء  ااي وءءءات ااتعليءءءة م ءءءا ا عملءءءه ا نءءر نمهيءءءة. قبالتءءءاا يفءءءبل باإلمفءءءاة ال جمءء ق بءءءه قمي
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قاطء ط اإلنتءاج قاافءائك الءءت يءديراا بلفسءه. فيفءءبل بءذل  قءا يا علءى اا ءءاي ة يف عمليءات مهمءة عءءدو  تطء ير االتء ج، قحتسءءس 
 نرق اإلنتاج. 

جماياا على اادى اليف ، إال انه ي  ي إث مسامهات قم  نة التحسس ااستمر يتدمك تغي ات متزايدو الت نفك يؤية آ
مهمة على ااءدى البعيءد، قلتحييءة ال  ء ل اث التحسءس ااسءتمر فءال بءد مءك  عء  اإل ايو العليءا قتء فر اللظءرو ن يلءة ا جءا.  مءا 

قالدءرقيية ااتعليءءة بالتءءدييب  يتطلءب  لءء  نيدءا م ءءاي ة  افءة العءءاملس يف االظمءة،  مءءا نة علءءى االظمءة إة تبءءم اهليا ءا الداعمءءة
قاإل ايو قت ايء  ااء اي ، قاايءاييس قنظءام اافافءآت قاحلء افز لتحفيءز العءاملس ليتيبلء ا التحسءس ااسءتمر    ءيلة تءتمفك االظمءة مءءك 

 (.383، 97االهلا حتيية مزايا تلافسية يف الس ق  عبيدات، 
 

 االستنتاجاا: 
 ت امههاات  ا البحث اث عد  مك اال تلتاجا 

 يعد نظام اإلنتاج اآلين مك ا نظمة ااتط يو للتصطيإل قالسيطرو على اإلنتاج، قجيلب تطبييه ف ائد عدو للملظمة.  .1
 إث ايا و اإلنتاجية، حتسس الل عية، تيليا التفالي ، حتيية يضا الزب ة.  JIT يهدر نظام   .2
بدق ا ال نفك نة يعما اللظام قال نفك ال   ل إث نادافه يتف ة اللظام مك عد  مك العلا ر قا ي اة ا  ا ية الت  .3

ا  ا ءءية، قتفءءل  اءءذه العلا ءءر إث جمءءالع رءءامي  يئيسءءة اءءي وءءذر الدءءيا ، إ ءءرا  ا ميءء  يف عمليءءة اإلنتءءاج، قالتحسءءس 
 . JITلظام ااستمر. قتتدمك  ا رم عة عد  مك العلا ر ااهمة الت بعملها ةيعا نفك ال   ل إث تلفيذ ناجل ل

، قاة ةا  اللظام ال يعتمد على ت ف   JITإة ةي  العلا ر اآلنفة الذ ر  نا ا ي اة ا  ا ية الت يستلد عليها نظام  .4
اءءءذه ا ي ءءءاة فحسءءءب بءءءا  جيءءءب ا ءءءتغالهلا امنءءءا ا ءءءتغالل قمعرفءءءة  يفيءءءة إ ايهتءءءا قالتلسءءءية فيمءءءا بيلهءءءا قت جيههءءءا  ءءء  حتييءءءة 

 ا ادار اارج و.
، تفل ل جيءا  Kanbanني اة ن ا ءية يف تلفيءذ اللظءام منءا ننظمءة السءحب، نظءام البطاقءات   JITع  علا ر تعد ب  .5

 ا ماعة، ت نيد العالقة م  اجملهزيك.
 

 التوصياا:
 تيدم البحث بعد  مك الت  يات قااي وات قايا 
فيءذه يف ااسءتيبا، مءنال اتبءا  نظءام بطاقءات تفيي  بيرية التفءلي  العراقيءة اتطلبءات تطبيءة نظءام اإلنتءاج اآلين لتسءهيا تل .1

Kanban   ،يف اإلنتءاج قال ءرا ، التعامءا مء  رهءز قريءب قاوءد قءدي اإلمفءاة لتحييءة مبءدن النيءة ق االعتما يءة علءى اجملهءز
ليفءء ة  إقامءءة وليءءات الل عيءءة ، تطبيءءة مبءءدن الفءءيانة ال قائيءءة ال ءءاملة، تعءءديا ال تيءءب الءءداالي للمعامءءا قاافءءان  العراقيءءة

 .Uب فا اإل مستيي  نق يااذ  فا احلرر 
إ ام الديا ات الت  بة البد  هبا يف اذا اجملال ق إجرا   يا ات قحب ع جديدو اا فة إث ال ق ر على ااع قات الءت  .2

تطبية اذا اللظام تي   قة حتيية التماجما بس بيرية الفلاعة اليابانية قالبيرية العراقية لت صيفها قالعما على إاالتها التمهيد ل
 يف البيرية العراقية يف ااستيبا.  

متابعة متطلبات التدييب قالتاايا لف ا ي االظمات العراقيءة يف رءال اءذا اللظءام، فدءال عءك ا ءتيطام  ء ا ي جديءدو   .3
ات قاا ءة مست يات علمية ق إ ايية عاليءة. إة يف اءذا مءا يسءه  يف ختطءي والءة ال اجء  قالدءم ي الءت اعء ت اءذه االظمء

 االل ف و احلفاي ا ائر اافرقض على قطرنا العزيز.
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 مجاالا االستفادع من البحث: 

عءءءءك  يا ءءءءة نظريءءءءة حمءءءءد و تتطلءءءءب معل مءءءءات قويءءءءائة علميءءءءة قييءءءءدم ا ءءءءتلتاجات  ال يعءءءءا البحءءءءث محت ياتءءءءه قنادافءءءءه
 ل  ليعتااقاال ات قالفية للملظمات اإلنتاجية ق اخلدمية على ود   ا  فحسب، با يتعدى  

.   ليا عما لتل  االظمات لتتمفك مك اللحاق بر ب التط ي السري  احلا ا يف رال التصطيإل ق السيطرو على اإلنتاج 1
 قااصزقة قيف رال إ ايو اا ا  

ااصءزقة لف  ءا . إبراا  قي اإل ايات العليا للملظمات اإلنتاجية يف نمهية العلاية بفعالية التصطيإل قالسيطرو على اإلنتءاج ق 2  
 ءءلدا يئيسءءا ال ايو اإلنتءءاج قالعمليءءات، يف حتييءءة انسءءيابية عمليءءة اإلنتءءاج قالسءءيطرو علءءى وجءء  ااصءءزقة. فدءءال عءءك تيءءدنها 

 افدا اخلدمات اات افية م  واجة الفعاليات ا ارى  ااا نق اايج االظمة يف ادمة عملية اإلنتاج.
مءءات اإلنتاجيءءة نق اخلدميءءة ب ءءفا افدءءا مءءك تطبيءءة اءءذا اللظءءام نق بعءء  علا ءءره . إمفانيءءة اإلفءءا و مءءك قبءءا إ ايات االظ3

لتحييءءءة االءءءاف  ااتحييءءءة جءءءرا  تيليءءءا وءءءاالت قمسءءءببات التيءءءا م قالتلءءء  ق الدءءءياعات قاهلءءءدي يف  ءءءا مءءءك ناقءءءات العمالءءءة 
 قااعدات قبيية علا ر اا اي  الفلاعية ق اخلدمية.

ر مف نءءات ننظمءءة اإلنتءءاج مءءك اءءالل اوتسءءام تفءءالي  تلءء  العلا ءءر لفءءا يفءء   يجءءة الدقءءة يف اوتسءءام  لءء  علا ءء .4
 مرولة إنتاج بتجزئتها إث تفا يا ن ق االل عمليات التصطيإل قالتلفيذ.

قجءء   إمفانيءءات قرءءاالت نق ءء  لتحسءءس ن ا  بعءء   ا  ءءاليب قالفعاليءءات منءءا فعاليءءات اا ءء يات ق إ ايو ا ءء  و   .5
 ال عك ت ف  ادمة افدا للمستهلفس قالعمال  قبفل  اقا.ال املة قالليا قالت اي . فد

 
 

References:  

، ي ءءالة ماجسءءت ،  ليءءءة اإل ايو اختبــار أســاليب تحديــد حجـــم دوعــة اإلنتــاج / الشــرا الءءراقي، مهءءا عبءءد الفءءرمي،  .1
 .2000قاالقتفا  / جامعة بغدا ، 

 عمءءال / ا امعءءة ا ي نيءءة، الطبعءءة ا قث، عمءءاة، ،  ليءءة إ ايو اإدارع اإلنتــاج والعمليــااعبيءءدات،  ءءليماة االءءد،  .2
1997. 

، ي الة ماجست ، قس  الد ة اإلنتءاج قااعءا ة / ا امعءة دور النظام اآلني وي تحسين النوعيةعلي، ا لة حممد،  .3
 .1997التفل ل جية، 

، رلءة  ليءة اإل ايو قاالقتفءا ة، ف ا ، يامي وفمد، مياينة نظام اإلنتاج االين يف ت ي تا مء  الءلظ  اإلنتاجيءة التيليديء .4
 .11-1، ص 1998جامعة بغدا ، اجمللد اخلامس، العد  السا ه ع ر، 

5.  Adithan, M. & Gupta, A. B., Manufacturing Technology, New age 

International (p) limited, Publishing, India, 1996. 

6.  Ansari, Ahsanuddin, Survey Identifies Critical Factors In Successful 

Implementation of Just – In – Time Purchasing Techniques, Industrial 

Engineering Journal, Vol. 18, No. 10, October 1986, Pp. 44-50. 

7.  Aquilano, Nicholas J. et. al., fundamentals Operations Management, 

2nd. ed. , Richards IRWIN , Inc., U.S.A , 1995 



 15 

8.  Browne, Jimmie and others ,Production Management Systems: A 

CIM Perspective, Addison – Wesley Publishing Co., 1988. 

9.  Burbidge, J. L., The Introduction of Group Technology, New York, 

John Wiley and Sons, 1975. 

10. Chhikara, J. & Weiss, E.N., JIT Savings – Myth or Reality, Business 

Horizons, May – June 1995, PP. 73-78. 

11. Dilworth, James B ,.Production & Operations Management, 5th. ed. , 

McGraw – Hill, Inc. , 1993 . 

   12. Evans, James R ,.Applied Production & Operations Management, 4th.      

ed., West Publishing Co. , U.S.A, 1993 . 

13. Evans, James R ,.Applied Production & Operations Management, 5th. 

ed., West Publishing Co. , U.S.A, 1997 .  
14. Krajewski, Lee J. & Ritzman, Larry P ,.Operations Management: 

Strategy & Analysis, 4 th. ed. , Addison – Wesley Publishing Co. , 

U.S.A, 1996 . 

15.   Markland, Robert E. And Others   , Operation Management: Concept In 

Manufacturing And Services, West Publishing Co., U.S.A., 1995. 

16. Nahmias, Steven   , Production And Operations Analysis, Richard 

IRWIN, Inc., U.S.A, 1989. 

17.  Russell, Roberta S. & Taylor III, Bernard W ,.Production & Operations 

Management ,Prentice-Hill, Inc., U.S.A., 1995. 
18. Russell, Roberta S. & Taylor III, Bernard W., Operations 

Management,2nd , ed., Prentice - Hall, Inc., U.S.A.,1998. 

19. Schroeder, R. G., Operations Management, 3rd. ed., McGraw – Hill, Int. 

ed., 1989. 

20. Schroer, Bernard J., Microcomputer Analyzes 2 – card Kanban Systems 

for Just – in – Time Small Batch Production, Industrial Engineering 

Journal, Vol. 16, No. 6, June, 1984, PP. 54-65.    

21. Slack, Nigel And Others ,Operations Management, 2nd ed. , Pitman 

Publishing, U.K., 1998.   

22. Vonderembse, Mark A. & White, Gregory P ,.Operations Management: 

Concepts, Methods & Strategies, 2nd ed., West Publishing Co., U.S.A., 

1991. 
 
  

 
 

 



 16 

 
 
   

 
 

 

 

 


