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مقدمة

و دراسة مصادر الخطأ فیھا فإننا نستخدم وسائل عندما ندرس عملیة لتحسینھا أ
ھناك العديد . من أھم ھذه الوسائل مخططات لرسم العملیة نفسھا. مساعدة

أحد ھذه المخططات ُيظھر . من المخططات والتي تخدم أغراضا مختلفة
التسلسل المنطقي الذي تحدث به العملیة وبعضھا ُيظھر الفواقد في العملیة 

ولذلك . حداث باألماكن وبعضھا يربط األحداث بالموارد أو الماكیناتوبعضھا يربط األ
فإنني أحاول ھنا توضیح ھذه المخططات المختلفة بحیث تستطیع استخدام 

.المناسب منھا عند الحاجة
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Flow Chartخریطة التدفق  -1

ولكن . نظرا الستخدامھا في مجال البرمجةھذه الخريطة ھي من أشھر الخرائط 
م ھذه الخريطة ال يقتصر على مجال الحاسوب بل ھي وسیلة عامة استخدا

.لدراسة أي عملیة

أستعرض ھا الرموز . ھناك رموز محددة تستخدم عند رسم خرائط التدفق
. األساسیة التي يشیع استخدامھا

 البداية أو النھاية أي بداية أو نھاية العملیة-1

مثل تقطیع، دراسة، كتابة كذا، :  األفعال أو التشغیل أو التعلیمات-2
.إلى آخره…تغلیف

مثل تحديد مسار العملیة أو مسار المنتج أو :  القرارات والتفريعات-3
المعلومات

.األمثلة التالیة توضح كیفیة استخدام مخطط التدفق وفوائده

:المثال األول

على (ط التدفق التالي يوضح الخطوات التي يمر بھا اتصال تلیفوني مخط
ثم تقرر ما إذا كنت ) التلیفون(حینما يصلك اتصال فإنك تنظر في الھاتف ). الھاتف

ف حالة عدم الرد فإنك تضع الھاتف جانبا وفي حالة الرد فإنك ترد ثم . سترد أم ال
.تضع الھاتف جانبا
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كما ترى فإن . أردت بھذا المثال البسیط توضیح كیفیة رسم مخطط التدفق
ھذه أول فائدة من . الرسم يوضح إجزاء العملیة والخطوات المنطقیة التي تمر بھا

فقد تضع . دامه توضیح عملیة ما أو طريقة عمل مامخطط التدفق فیمكنك باستخ
. مخطط تدفق لكي يتبعه الموظف أثناء تأدية عمله فیكون بمثابة خريطة يتبعھا

القائدة الثانیة ھي . فھذه الخريطة توضح له الخطوات وما يفعله في كل حالة
ا فمن خالل المخطط قد نجد أنن. إمكانیة دراسة القصور أو التعقید في العملیة

كذلك قد نجد حاالت لم . أو أن ھناك خطوات ال داعي لھانسینا خطوة مھمة 
.تؤخذ في االعتبار

:المثال الثاني

أما المثال التالي فیوضح عملیة استالم طلب شراء منا لعمیل والقیام بتخطیط 
يتم استالم الطلب ثم يتم دراسته . الغنتاج وتصنیع المنتج وتلیمه للعمیل

ثم يتم التأكد من توفر الخامات وفي حالة عدم توفر . ت اإلنتاجلمعرفة متطلبا
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بعد ذلك يتم تصنیع . الخامات فإنه يتمك توفیرھا قبل وضع الطلب في خطة اإلنتاج
.ثم يتم توصیل المنتج للعمیل. المنتجات ثم فحصھا وإعادة تصنیع التالف منھا

باستخدام خريطة التدفق يمكننا فھم الخطوات بسھولة ويمكننا بحث القصور في 
على سبیل المثال قد نكتشف أنه ينبغي إضافة خطة في البداية للتأكد . العملیة

 أنه ال يتم إبالغ إدارة من عدم توفر المنتج المطلوب في المخزون وقد نكتشف
وھكذا نستطیع دراسة الخطوات . تخطیط اإلنتاج بالمنتجات التي سیعاد تصنیعھا

.وتحسینھا

ربما يكون ذلك بسبب طبیعة . قد تتعجب من وضع بداية ونھاية لكل مخطط
استخدام ھذه المخططات في توضیح المسار المنطقي لبرامج الحاسوب التي 

في دراسة العملیات فإن البداية والنھاية تكون . توقفھاتبدأ بتشغیلھا وتنتھي ب
لماذا؟ ألنه في مثال مثل المثال السابق قد ينتھي . ضرورية في حاالت كثیرة
فقد ينتھي األمر بتوصیل الطلبات أو بعدم تلبیة طلب . األمر بعدة أشیاء مختلفة
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لتي ال نستطیع العمیل لعدم توفر المواد الخام في السوق أو لمواصفات العمیل ا
.إنتاجھا

ما الذي ال نراه في ھذه الخريطة؟

وكذلك الحال في أي (ھذه الخريطة بسیطة ومفیدة ولكنھا ال تحوي كل شيء 
ھذه الخريطة ال توضح الفواقد في العملیة فھي ال توضح أوقات ). خريطة أخرى

بء كذلك فإن ھذه الخريطة ال تبین الع. االنتظار وأوقات النقل بشكل واضح
ھذه . الُمحمل على كل إدارة وتسلسل األحداث بالنسبة لإلدارات المختلفة

وال يمكننا معرفة المسار . الخريطة ال توضح كذلك أي أزمنة للعمیات المختلفة
لذلك كانت ھناك . الجغرافي للمنتج أو للمستندات من خالل ھذه الخريطة
.راھا في مخطط التدفقمخططات أخرى تخدم كل منھا أحد ھذه األمور التي ال ن

. في المقاالت التالیة إن شاء اهللا نستعرض مخططات أخرى لدراسة العملیات
حاول استخدام خريطة التدفق لدراسة أي عملیة تقوم بھا أو تقوم بھا 

.مؤسستك
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FlowProcessمخطط تسلسل العمیات  -2 chart

ات ألنه يظھر ھذه إن ھذا المخطط ھو وسیلة بديعة لتقلیل الفاقد في العملی
نستخدم في ھذا المخطط بعض الرموز اإلصطالحیة وھي . الفواقد بشكل واضح

:مبینة في الشكل التالي

أما . التسخین والتقطیع والتشغیل والكتابةالدائرة ترمز إلى أي عملیة مثل 
والمربع يرمز لعمیات . السھم فیرمز لعملیة نقل المواد أو حركة العامل أو العمیل

 في اإلنجلیزية Dأما ما يشبه حرف . فحص المنتج أو المستندات أو األشخاص
ي يتم فیرمز لعمیات االنتظار مثل انتظار العمیل لتلقي الخدمة أو انتظار المواد لك

وأخیرا فإن المثلث المتجه ألسفل يرمز ألي عملیة تخزين سواء في . تشغیلھا
.بداية العملیة مثل تخزين المواد الخام أو في آخرھا مثل تخزين المنتج النھائي

فقد نستخدمه . ھذا المخطط قد يستخدم لتحلیل عملیات صناعیة أو خدمیة
أو نزيل في فندق أو سائق في لتحلیل عملیة استقبال وخدمة مريض في عیادة 

.وقد نستخدمه لدراسة عملیة تصنیع مالبس أو تصنیع قطع معدنیة. إدارة المرور

.دعنا نستعرض بعض األمثلة التي تقرب الفكرة

:المثال األول

منافذ بیع المحمول lھذا المثال يوضح خطوات شراء ھاتف محمول من أحد 
یة ولكنھا تمثل الخطوات الواقعیة لیست ھذه ھي الخطوات المثال). الجوال(

.والتي علینا تحلیلھا للوصول إلى خدمة أسرع
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نشطة ھذا المخطط يساعدنا في فصل الخطوات ذات الفائدة وھي خطوات األ
وبالتالي يكون . الممیزة بالدائرة من خطوات االنتظار واالنتقال التي ال فائدة منھا

قد يتم ذلك بتقريب . علینا دراسة كیفیة تقلیل وقت ھذه الخطوات غیر المفیدة
األماكن من بعضھا أو بقیام نفس الموظف بعدة مھام أو بتوفیر وسیلة دفع 

.سريعة

:المثال الثاني

يبدأ األمر باستدعاء فني . درس خطوات إصالح ماكینة في شركة ماھذا المثال ي
بعد ذلك يعود إلى . الصیانة الذي ينتقل لموقع الماكینة ثم يتحقق من المشكلة

وقبل بداية العمل ينتظر . مركز الصیانة إلحضار األدوات ثم يرجع إلى الموقع
ن إلحضار قطع الغیار يقوم الفني بفك األجزاء ثم يذھب للمخز. السماح له بالعمل

بعد تركیب األجزاء الجديدة ينتظر السماح بتجربة الماكینة ثم . ثم يعود للموقع
.يتأكد من سالمة الماكینة ويعود بعد ذلك لمركز الصیانة
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في ھذا المثال أضفنا عمودين للمخطط لتوضیح وقت كل عملیة والمسافة 
ھذا يمكننا من معرفة حجم العملیات التي ال فائدة . الحقیقیة لخطوات االنتقال

وكذلك يمكننا من معرفة طول المسافات . منھا بالنسبة للخطوات المفیدة
وقتا ضائعا كبیرا وأن العمل كل ھذا يجعلنا نرى حقیقة أن ھناك . المقطوعة

علینا أن . الحقیقي يستغرق وقتا قلیال بینما الزمن الكلي يستغرق وقتا طويال
نفكر ھل يمكن توفیر بعض ھذه االنتقاالت، ھل يمكن توفیر قطع الغیار بصورة 
أخرى، ھل يمكن توفیر مجموعة أدوات قبل الذھاب لموقع العمل، ھل يمكن 

.ذاتقلیل وقت االنتظار وھك

:المثال الثالث

.أما المثال الثالث فیبین خطوات تقطیع وثقب قطع معدنیة



موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة  11

عملیات المفیدة إنھا تمثل أوقاتا تفوق بكثیر وقت ال. الحظ أوقات االنتظار والنقل
انظر إلى طول المسافات التي تنتقلھا القطع وإلى أوقات ). ذات القیمة المضافة(

لقد ساعدنا رسم العملیة بھذا المخطط في رؤية . االنتظار قبل وبعد التشغیل
قد تكون العملیة تستغرق ساعات وھي ال تستحق . أشیاء لم نكن نشعر بھا

 ألن الماكینات تعمل باستمرار والعاملین لماذا؟. سوى دقائق ولكننا ال نشعر
ولكن ھناك الكثیر من العمل . مشغولون والمواد في حركة أو انتظار أو تشغیل

الذي يمكن تقلیله مثل النقل وھناك الكثیر من الوقت الذي يمكن االستغناء عنه 
.مثل االنتظار

مییز العملیات ھذا المخطط ال يقدم حلوال ولكنه يعرض الواقع بصورة تمكننا من ت
وھناك صور أخرى لھذا المخطط قد نتعرض إلیھا في المقالة . المفیدة من غیرھا
.التالیة إن شاء اهللا

قد تجد مشكلة في عرض ھذا المخطط على زمالئك أو مديريك ألنھم غیر 
. معتادين على الرمز المستخدمة ولذلك يفضل وضع مفتاح للرموز أسفل المخطط

ك إلى أن ھذا المخطط قد يستخدم عن طريق مجموعة أو وأحب أن ألفت انتباھ
فیمكنك أن تستخدمه لكي تبدأ في . يستخدمه شخص واحد لتحلیل عملیة ما

.جرب بنفسك فالتجربة تجعلك تشعر بفائدة ھذا المخطط. تطوير العملیة
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ھذا المخطط يتم رسمه بنفس طريقة رسم مخطط التدفق غیر مخطط تدفق العملیات 
فالمخطط يتكون من عدة ممرات . كل خطوة في الممر المناسب لھاأننا نضع 

تشبه ممرات السباحة التي نراھا في السباقات وكل ممر يمثل شخصا بعینه او 
.فھذا المخطط يتمیز بتوضیح من يقوم بماذا. إدارة بعینھا أو مكانا بعینه

يساعدنا ھذا المخطط في اكتشاف أي تكرار للعمل بین إدارتین أو شخصین 
ويساعدنا كذلك على اكتشاف أي خلل في الوظائف التي يقوم بھا . مختلفین

.كل موظف أو كل جھة

 رسم نستخدم في رسم ھذا المخطط نفس الرموز التي استخدمناھا في
.وھي موضحة في الجدول التالي للتذكیر. مخطط التدفق
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وقد أضفت رمزا جديدا وھو رمز الوثائق ألنه قد يستخدم للتعبیر عن كتابة رسالة 
ويوجد رموز كثیرة أخرى قد ال تكون كثیرة الفائدة في . رة او طباعة تقريرأو مذك

ويجب الحرص على استخدام رموز يعرفھا اآلخرون ألن الھدف . تحلیل العملیات
ھو القدرة على توضیح العملیة ولیس استخدام رموز ال يعرفھا المستمع أو 

.القارئ

دم برنامجا متخصصا لرسم ھذه وأحب أن ألفت انتباه القارئ إلى أنني ال أستخ
كما . الرموز والمخططات بل أستخدم برنامج إكسل وأرى أنه يفي بالغرض وزيادة

.وأنه ال يوجد ما يمنع من رسم ھذه المخططات بخط الید

:المثال األول

في ھذا المثال نستخدم أحد األمثلة التي عرضتھا كمخطط تدفق لكي نالحظ 
ة تلبیة طلب عمیل يريد شراء سیلرة من شركة ھذا المثال ھو عملی. الفوارق

الرسم أدناه يوضح ھذا المخطط والذي تم رسمه باستخدام . تصنیع سیارات
.ممرات أفقیة وُيمكن استخدام ممرات رأسیة بدال من األفقیة
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على الرغم من عدم اختالف الخطوات تقريبا عن تلك التي عرضناھا في مخطط 
إننا نستطیع تمییز دور كل إدارة من . التدفق العادي فإننا ھنا نرى أشیاء جديدة

ھذا يمكننا من تحلیل دور كل إدارة واقتراح تعديالت لھا عالقة . إدارات الشركة
د أن ھناك حلقة مفقودة بین إدارتین أو خطوة زائدة أو فقد نج. بدور كل إدارة

ويمكننا دراسة أوجه التحسین . خطوة يمكن االستغناء عنھا باألنظمة اإللكترونیة
.ثم رسم نخطط التدفق بعد التحسین لمقارنة الحالتین

:المثال الثاني

 والخطوات. ھذا المثال يوضح خطوات عملیة تعیین موظف جديد في إدارة فنیة
باختصار تبدأ باإلعالن عن الوظیفة ثم تقدم شخص ما للوظیفة ثم دراسة أوراقه 

ويلي ذلك الخطوات المعتادة من اختبار ومقابلة . وتحديد إن كان مناسبا أم ال
.واعتماد للتعیین من المدير العام أو رفض المتقدم
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ھذا المثال استخدم ممرات رأسیة . ھناك عدة أشیاء نستفیدھا من ھذا المثال
وتم استخدام رمز . والتي تستخدم بديال للمرات األفقیة بدون أفضلیة بینھما

 أمر مھم وھو توضیح وھناك. الوثائق للتعبیر عن الرسائل التي يتلقاھا المتقدم
ولكن للقیام . اشتراك جھتین في نفس العمل مثل إجراء االختبار وإجراء المقابلة

بذلك البد أن يتم تصمیم المخطط بحیث تكون الجھات المشتركة في عمل ما 
.متجاورة تماما في المخطط

بنظرة على المخطط يمكنك تصور فائدته عند دراسة أسلوب التعیین لتحسینه 
والبد أن تجرب ھذا المخطط بنفسك لكي تستكشف . د نقاط الضعفوتحدي

.ممیزاته
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مخطط مسارات العمل أو مخطط المكرونة اإلسباجتي -4
Workflow or Speghetti Diagram

ھذا المخطط يركز على عملیات الحركة والنقل التي تتم كجزء من العملیة 
أو العامل أو العمیل أو األوراق ھذه الحركة قد تكون حركة المواد . موضع الدراسة

يبین ھذا المخطط مدى تعقید بعض العملیات والكثیر من الوقت . أو المعلومات
ھذا ُيَمكن الفريق الذي يريد تطوير العملیات من . الضائع في االنتقاالت والنقل

التفكیر في طرق لتقلیل المسافات التي يقطعھا العمیل أو المواد أو الموظف 
ة تنظیم موقع العمل بشكل مختلف أو إحداث تغییر في خطوات وذلك بإعاد

.العملیة

يتم رسم ھذا المخطط بطريقة بسیطة وذلك يتوضیح الخطوات على مسقط 
وعند التوصیل بین كل عملیتین بخط ينشأ شكال . لموقع العمل) خريطة(أفقي 

ھذا الشكل يكون في كثیر من . يعبر عن مسار االنتقاالت في موقع العمل
األحیان شديد التعقید حتى يبدو مثل المكرونة اإلسباجتي أو كخطوط متقاطعة 

.ومتشابكة

ھذا المخطط وماذا لنستعرض بعض األمثلة التي تبین لنا كیف نقوم بإعداد مثل 
.نستفید منه
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:المثال األول

ھل تالحظ المسافات التي ينتقل بینھا . انظر إلى ھذا المخطط لعملیة تصنیع
المواد والمنتج؟ ھل تالحظ مدى تعقید عملیات النقل بین األقسام المختلفة؟

ھل تستطیع التفكیر في كیفیة تقلیل وقت ومسافات النقل؟ ھل يمكن تبسیط 
العملیة؟ انظر إلى المخطط أدناه، ھل ھو أفضل حاال من المخطط األول؟
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أظنك تقول أنه أحسن حاال ولكن ماذا عن باقي المنتجات؟ إن ھذا المنتج قد 
يكون له سلسلة من العملیات تختلف تماما عن غیره والمصنع الواحد قد يقوم 

ھذا ھو منشأ ما . بتصنیع العديد من المنتجات المختلفة في خطوات تصنیعھا
 وھي عبارة عن تصنیف Group Technologyكنولوجیا المجموعة يعرف بت

. المنتجات لمجموعات بحیث تتشابه منتجات كل مجموعة في خطوات التصنیع
وبناء علیه يتم تقسیم المصنع إلى خاليا تصنیعیة كل منھا يقوم بتصنیع إحدى 

اكینة وبالتالي فإن إحدى الخاليا يكون بھا ماكینة تقطیع وم. ھذه المجموعات
لحام وماكینة دھان والخلیة األخرى يوجد بھا ماكینة خراطة وماكینة لحام 

.وسوف نناقش خاليا التصنیع إن شاء اهللا في مقالة أخرى. وماكینة دھان

ما يھمنا ھنا أن مخطط مسارات العمل دعانا للتفكیر في كیفیة تقلیل عملیات 
ل المسافات فقد نصل لطريقة واألمر ال يتوقف على مجرد تقلی. النقل وتبسیطھا

فمثال قد نجد طريقة نعید بھا ترتیب . نستغنى بھا عن بعض عملیات النقل أصال
.الخطوات بحیث ال نعود لنفس النقطة عدة مرات

:المثال الثاني

يوضح . ھذا المثال يوضح استخدام مخطط مسارات العمل في مجال الخدمات
اقة عضوية في نادي اجتماعي أو ھذا المخطط عملیة استخراج بطاقة مثل بط

.رخصة سیارة أو بطاقة اشتراك في مكتبة أو ما شابه ذلك
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یل من ھنا لھناك ثم تبدو أماكن العمل مرتبة ولكن ھذا لم يمنع من انتقال العم
ھل يمكن أن تفكر في وسیلة . العودة كما ھو واضح من الخطوط المتقاطعة

لتحسین العملیة؟ ھل يمكن نقل بعض األقسام في أماكن أفضل مثل نقل قسم 
ھل يمكن دمج بعض العملیات مثل دمج . التغلیف بجوار قسم تسلیم البطاقة

رة واحدة؟ ھل يمكن دمج تقديم الطلب مع فحصه؟ ھل يمكن فحص الطلب م
بعض الخطوات باستخدام تكنولوجیا المعلومات مثل استبدال عملیة التأكد من 

الملفات عن طريق توفیر اللمفات إلكترونیا لموظف فحص الطلب؟ ھل يمكن 
القیام بأي من ھذه الخطوات مسبقا مثل شراء الطلب وكتابته؟ ھل يمكن القیام 

إرسال البطاقة للعمیل عن طريق البريد؟بأي من ھذه الخطوات الحقا مثل 

ھذه الحلول تختلف حسب طبیعة العملیة ولكن المھم ھو أن نفكر في حلول 
ھذا المخطط . لتطوير العملیة وتقلیل وقتھا وبالتالي تقديم خدمة أفضل للعمیل

قد يستخدم لدراسة الخدمات الداخلیة داخل المؤسسة أو العملیات اإلدارية مثل 
.ماد طلب شراء أو تقديم الموظف لطلب للعالجعملیة اعت
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:المثال الثالث

ھذا المثال يوضح خطوات انتقال فني الصیانة أو فريق الصیانة من مركز الصیانة 
وھو مشابه للمخطط الي تم رسمه في . إلصالح ماكینة في إحدى مواقع العمل

.مقالة سابقة عن طريق مخطط تدفق العملیات

إن المخطط ال يحتاج لتعلیق فإن المخطط معقد بحیث نتصور أن ھذا الرجل قد 
ھل . قام بتصمیم وتصنیع ماكینة جديدة ولكنه في الواقع يقوم بإصالح عطل فقط

ول؟ من الواضح أن فني الصیانة يقضي وقتا طويال متنقال بین مركز ھذا أمر مقب
أال يمكن توفیر األدوات بحیث . الصیانة وموقع العطل والمخزن ومسئول التشغیل

ال يضطر ھذا الرجل للذھاب لمركز الصیانة عدة مرات؟ ھل يمكن قیام شخص آخر 
یلة اتصال لكي بتوفیر قطع الغیار من المخزن؟ ھل ھل يمكن استخدام أي وس

يتصل مسئول الصیانة بمسئول التشغیل دون الحاجة لالنتقال إلیه؟

ھذه ھي فائدة ھذا المخطط أن نفكر في مثل ھذه األسئلة ونستطیع تبسیط 
الحظ أنك قد تقوم برسم مخطط مشابه لعملیة كشف الطبیب على . العملیة
.مريض

ن رسم مثل ھذا المخطط مرة أخرى أحب أن أشیر إلى أنه لیس ھناك ما يمنع م
ابحث عن خريطة لموقع العمل أو ارسمھا بنفسك بمقیاس رسم ثم . بخط الید

. اجعل ھذه فرصة إلعادة النظر في العملیة. وقِّع خطوات العمل علیھا بالقلم
.جرِّب بنفسك
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Worker and Machine Diagramمخطط العامل واآللة  -5

لة وما تقوم به اآللة ويرسمھما في ھذا المخطط يرصد ما يقوم به مشغل اآل
ھذا المخطط له أھمیة عند الرغبة في قیام مشغل واحد بتشغیل . مخطط واحد
ففي . فھو يساعدنا على تحديد الوقت الفعال والوقت غیر الفعال. أكثر من آلة

يمكننا االستفادة من وقت . المثال التالي تالحظ أن العامل ينتظر معظم الوقت
.أعمال أخرىاالنتظار في 

وقد يتبادر إلى الذھن أن قیام العامل بتشغیل أكثر من ماكینة ھو استغالل له 
لة إذ إن العامل يشعر أوال وقت االنتظار يمثل مشك. ولكن ذلك له أھداف إدارية

بالملل ولذلك فمن األفضل أن نستفید من قدراته في عمل آخر فھذا يجعله ھو 
ثانیا قیام المشغل بتشغیل ماكینة أخرى . نفسه متحفزا وراضیا عن عمله

مختلفة يعطیه فرصة الكتساب مھارات جديدة ويجعل خبرات العمل متنوعة وھذا 
ر خاليا التصنیع من سمات نظام تويوتا اإلنتاجي ثالثا تعتب. نوع من أنواع التحفیز

وھذه الخاليا يتكون كل منھا من عدة ماكینات يقوم بتشغیلھا عامل واحد أو عدد 
وكل خلیة تقوم بإنتاج جزء متكامل من المنتج فھي أشبه . صغیر من العمال

من فوائد ھذه الخاليا تقلیل وقت التصنیع عن طريق تقلیل وقت . بمصنع صغیر
نقل واالنتظار باإلضافة إلى إحساس العامل أو العاملین في كل خلیة ال

فھذا المخطط يساعدنا على ترتیب . بالمسئولیة الكاملة عن منتجات الخلیة
.العمل في مثل ھذه الخاليا

يمكن رسم نفس المخطط لعامل واحد مع عدة ماكینات يقوم بتشغیلھا أو 
ويمكن استخدام المخطط لرسم . یلھالماكینة واحدة مع عدة عمال يقومون بتشغ
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وفي . عدة مھام يوقم بھا العامل في آن واحد مثل تشغیل ماكینات وكتابة تقرير
كل ھذه الحاالت فإن كل ماكینة أو عامل أو عمل يتم تمثیله بعمود خاص في 

.المخطط
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Two Hand Process Chartمخطط الیدین  -6

وية المتكررة فھو يرسم ما تقوم به كال ھذا المخطط مفید في تحلیل األعمال الید
من الید الیمنى والید الیسرى أثناء عملیة يدوية مثل تجمیع منتج أو الكتابة على 

ھذا المخطط يوضح لنا فرصا لتسريع العملیة عن طريق استخدام . الحاسوب
ھل الحظت شخصا يكتب بإصبع واحد على . أفضل للیدين وخاصة الید الیسرى

لحاسوب؟ ھل الحظت البطء الشديد الذي يكتب به؟ إن مخططا لوحة مفاتیح ا
مثل ھذا يساعده على معرفة أنه ال يستخدم سوى يد واحدة بل إصبع واحد من 

.يد واحدة

وتظھر أھمیة ھذا المخطط في األعمال المتكررة حیث أنه قد يساعدنا على 
ة العمل الذي تقلیل وقت العمل وھو ما يعني زيادة اإلنتاجیة وكذلك على موازن

.تقوم به كل يد

المثال األول

ھل . في ھذا المثال تالحظ ان الید الیسرى ظلت تمسك بالغالف طوال العملیة
استخدمنا ماسكا للغالف؟ إن ھذا سیمكننا من يمكن تحسین العملیة؟ ماذا لو 

لو قصرنا وقت . استخدام الید الیسرى في التجمیع وبالتالي تقصیر وقت التجمیع
%.25التجمیع بثالث ثوان لزادت اإلنتاجیة بحوالي 
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المثال الثاني

نالحظ في ھذا المثال أن الید الیمنى ھي التي تقوم بالتجمیع بینما الید 
يمكننا تصنیع ماسك للجزء بحیث يمكن االستفادة . الیسرى تقوم بإمساك الجزء
.من كلتا الیدين في التجمیع

فعالة التي تقوم بھا كلتا ھذا المخطط يساعدنا كذلك على تمییز األعمال غیر ال
فمثال عملیة البحث عن المسمار المناسب ھي عملیة غیر فعالة ألنه . الیدان

يمكننا وضع المسامیر الخاصة بعملیة التجمیع في أماكن ثايتة أمام العامل فال 
التوقف للتفكیر ھو وقت ضائع كذلك ألن العملیة لوتمت . يحتاج للبحث واالختیار

. ة فإن العامل لن يتوقف بین خطوة وأخرى لیفكر فیما يفعلهطبقا لخطوات محدد
عملیة تضبیط وضع جزء بالنسبة لجزء آخر يمكن تسريعھا بتصمیم األجزاء بحیث 

.ال يمكن وضعھا إال في الوضع الصحیح

فیمكننا . وعالوة على ذلك فإن ھذا المخطط يدعونا لتقلیل زمن العملیات الفعالة
میم األجزاء بحیث يسھل تجمیعھا وبوجود عالمات تبین تقلیل وقت التجمیع يتص

ويمكننا تقلیل وقت حركة الیدين بوضع األجزاء بترتیب . اتجاه التجمیع الصحیح
فمخطط الیدين يجعلنا ننظر في أمور دقیقة لم نكن نھتم بھا من قبل . مناسب

 على وھذه األمور قد تساعدنا على زيادة اإلنتاجیة بنسبة كبیرة وقد تساعدنا
.تقلیل مجھود العامل كثیرا


