
 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة بغداد 

 اإلدارة الصناعية -القسم:

 دراسة العمل والهندسة البشرية -المادة:
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 ةسابعالمحاضرة ال                                 

 دراسة الحركة

 مفهوم دراسة الحركة

لدراسة العمل ويعد فرانك كلبرث وزوجته ليليان  األساسية األساليب إحدىتعد دراسة الحركة 

وقد استهدفوا من دراستهم  0الذين ساهموا في مجال دراسة الحركة  األوائلكلبرث من الرواد 

المختلفة وتطويرها , مما استوجب بالضرورة  واألعمالللفعاليات  األداءالعلمية تحليل طرق 

وعليه فقد حدد البعض مفهوم  0المختلفة  لألعمال أدائهرد العامل وكيفية دراسة وتحليل حركة الف

 أداءعملية تحليل حركات الفرد المختلفة التي يستخدمها في  بأنهادراسة الحركة )دراسة الطريقة( 

الوسيلة التي تستخدم في تحليل كل حركة من حركات  بأنها األخرعمل معين وقد حددها البعض 

الطرق من حيث  أفضل وإيجاداسته بغية التخلص من الحركات غير الضرورية العمل المراد در

عملية فحص وتسجيل منظم لطريقة  بأنها األخروقد حددها البعض  األداءالسهولة والسرعة في 

فاعلية وسهولة , بحيث تؤدي الى التقليل في الجهد والوقت  أكثرالعمل وتطويرها بشكل 

والتخلص من الحركات غير الضرورية  اإلعمال أداءحليل طرق والتكاليف وعليه فأن دراسة وت

تصميم  أسس أهم, تعد من  أداء أفضلوتحقيق التوازن في حركة الفرد العامل للوصول الى 

 (1. )افةالعمل في المنظمات ك أنظمة

 ـ(2)الحركة: دراسة  أهداف# 

 يأتي: ـدراسة الحركة بما  أهداف أهمتتلخص 

 0الضائع في العمل التخلص من الوقت  -1

 0والملل من خالل تجنب الحركات غير الضرورية  اإلجهادتقليل نسبة  -2

 0العمل  أداءالطرق في  أفضل إيجادالتوصل الى  -3

 0للموارد البشرية والمادية )مكائن ومواد( األفضلاالستغالل  -4

 0تحسين وترتيب مكان العمل بشكل مناسب -5

 0الدراسة عليها أجراءعد العمل ب أداءتنميط طريقة  -6

 0للعمل  األفضل األداءالعاملين على  اإلفرادتدريب  -7

 

 # مراحل دراسة الحركة



وهي مراحل أساسية ذات تسلسل منطقي ومنظم في أداء العمل المراد دراسته. وهذه المراحل  

 ـ( 3) هي

 اختيار العمل:ـ -: أوال

والبد من وجود مبرر في اختبار  0 أدائهيقصد باختيار العمل تحديد العمل المراد دراسة طريقة 

(,  عليه 4)قدمة المشاكل التي يجب معالجتها طريقة العمل المطلوب دراسته والتي تجعله في م

 ( 5) -بالحسبان ثالثة عوامل عند اختيار العمل المراد دراسته وهذه العوامل هي: األخذيجب 

 العامل االقتصادي او انجاز المهمة بأقل كلفة ممكنة. . أ

الدراسة فهذا يعني ضياع  أجراءكان المردود االقتصادي اقل حجماً من تكاليف  فإذا

الوقت والجهد. ناهيك عن حجم التكاليف. ويمكن تحديد معدل العائد االقتصادي المتوقع 

 -للطريقة المقترحة باستخدام المعادلة التالية: 

 تكاليف الطريقة المقترحة/ معدل العائد = العائد من الطريقة المقترحة          

 ب. االعتبارات الفنية والتكنولوجية.

رغبة اإلدارة العليا في المنظمة الصناعية في استخدام وتحديث مسارات مهامها  أن      

. وتعد االعتبارات األجهزة أوالتنظيمية باستخدام تكنولوجية متقدمة, سواء في العمليات 

االعتبارات التي تسعى من خاللها اإلدارة العليا الى حوسبة  أهمالفنية والتكنولوجية من 

على خطوطها اإلنتاجية. لذا فأن اختيار العمل ودراسة  األتمتة إدخال أونظام التخزين, 

 طريقة أدائه يساعد على توضيح وبيان الحاجات في هذا الجانب. 

 نسانية.ج. االعتبارات اإل

هو رضا العاملين الن هنالك بعض  اإلنسانيةالجوانب المهمة في االعتبارات  أهممن      

الحاالت الخاصة ببعض العمليات التي تولد الشعور بعدم الرضا لدى العاملين ألسباب عديدة 

شديد, تحدث رتابة في العمل, غير مالئمة وال تتوفر فيها السالمة المهنية.  إرهاقمنها, تولد 

 األفرادالعمل الذي تعده اإلدارة العليا فاعالً ربما يكون غير ذلك لدى  أنلذا يمكن مالحظة 

المختصين في مجال دراسة العمل الدور  األفرادالعاملين. وفي مثل هذه الحاالت يلعب 

 ثل هذه المشاكل.اإليجابي في معالجة م

) (6)قبل غيره بما يأتي  وعليه يمكن تحديد العوامل المؤثرة على اختيار عمل ما

 ( 1986العلي:

  .قيق وجودهرفع فاعلية ذلك العمل وتح -1

 .قناعة ورضى العامل -2

 وزيادة المخرجات  األداءتطوير العمل ورفع كفاءة  -3

 .العمل وأدواتتثمار على المعدات حجم االس -4

  -: األتيومن أبرز النتائج المتحققة من القيام بدراسة طريقة عمل ما، هي 

 تحسين األداء للعمل, وتقليل التكاليف. .1

زيادة اإلنتاجية, وتقليل نسبة الهدر في المواد المستخدمة في العملية, مما يزيد من نسبة  .2

 استخدامها.

 مضاعفة الكفاءة, وإنجاز مستويات خدمة أفضل. .3

 تسجيل البيانات الخاصة بالعمل:ثانيا:ـ 

توفير الحقائق  باإلمكانحيث  .طوة من خطوات دراسة طريقة العملخ أهميعد تسجيل البيانات 

وهنا البد من التركيز على عنصر  .الطريقة المقترحةوالمعلومات التي تساعد في الوصول الى 



ستخدم الرموز الخاصة بعملية األداء. وتس الصورة الحقيقة عن واقع الدقة في التسجيل بغية عك

التسجيل بدالً من استخدام عبارات كالمية وهذه الرموز المستخدمة تعمل على تجزئة العمل 

 (7)-المراد دراسته الى خمس وظائف, وكما موضح في الشكل التالي:

 

 

 

 (7شكل )

 يوضح الرموز المستخدمة في عملية التسجيل

 النتائج نوع النشاط الرمز

 

 

انجاز مهمات، ويشير هذا الرمز الى  أو أنتاجمخرجات بشكل  عملية

العمليات التشغيلية التي تعد احد األجزاء الرئيسية في العملية 

 اإلنتاجية.

 

 

ويتضمن تحرك وسير المواد، ويشير هذا الرمز الى الحركة من  نقل

 مكان الى اخر.

 

 

الرمز الى  ويشمل الحفظ، والحجز، وحمل األشياء، ويشير هذا تخزين

 الحركة من مكان الى اخر.

 

 

 

 

 تأخير

انتظار، تداخل، وتأخير: ويشير هذا الرمز الى التداخل والتأخير 

واالنتظار الذي قد يحدث بين مراحل العملية اإلنتاجية ألسباب 

 عديدة منها تنظيمية او فنية.

 

 

من  التأكد من النوعية او الكمية: ويشير هذا الرمز الى التأكد فحص

مواصفات المواد المستخدمة ونوعياتها او التأكد من المنتوج 

 ومطابقته لمواصفات الجودة والنوعية.

 

 

عمليات 

 مشتركة

ويشير هذا الرمز الى األنشطة التي تم أدائها من قبل نفس العامل 

وفي نفس الوقت وفي نفس المكان فرمز الدائرة يشير  الى العملية 

 الفحص وقد تمت العمليتين في ان واحد. ورمز المربع  يشير الى

  

 يأتي :ـ تتضمن خطوات التسجيل ما

 0تجزئة العمل المراد دراسته  -1

. والتي بدورها تنقسم الى نوعين المتعلقة بالعمل المراد دراسته توفير جميع المعلومات -2

المناسبة لتلك معلومات لتحديد وتشخيص المشكلة للعمل وأخرى بهدف الوصول الى الحلول 

 المشكلة.

 

 

 

 ( النعيمي8)-تي التسجيل أعاله تتطلب مراعاة ما يلي :ان خطو



المشاهدة للعملية مباشرة بغية التمكن من وضع المخططات والرسوم ألجزاء  أجراء .1

 العمل المراد دراسته.

 مراعاة الدقة والوضوح غي التسجيل. .2

الضرورية, على سبيل المثال )نوع شمولية المخططات باحتوائها على كافة المعلومات  .3

 الخ(..النشاط, وموقع العمل, والقائم بالعمل, .....

وضع المخططات النهائية, بعد التأكد من قبل رجل العمل من المعلومات والحقائق  .4

  المسجلة صحيحة ولها تأثير مباشر او غير مباشر بالعمل المراد دراسته. 

ن حصرها بطريقتين انه يمك الى طرق تسجيل البيانات , اال اإلشارةومن الجدير بالذكر 

 هما : أساسيتين

  .طريقة الجداول )الخرائط( لتسجيل العمل والوقت -1

 ..والتي سيتم التطرق لهما بالتفصيل الحقاً.الحركة.طريقة الرسوم البيانية لتسجيل مسار  -2

 

 
 

 


