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يعد موضوع التغيير والتطوير التكنولوجي من الموضوعات البالغة االمهمية االنببة
للشركات الصناعية في وقتنا الحاضر ,حيث ان نجاح مهذة الشركات يعتمد الى حد كبير على
مدى قدرتها في توظيف التطور المبتمر في تكنولوجيا االنتاج واستخدامة ,اما يحقق لهذة
الشركات القدرة التنافبية في ايئة تتبم االنمو المبتمر والمتبارع ,االمر الذي يفرض على مهذة
الشركات وضع الخطط الكفيلة اأستيعاب مهذة التغييرات والمبتجدات ذات العالقة انشاطات
واعمال الشركه في ايئة العمل الصناعي .
تكمن الفكره امجموعة من االفكار أمهمها كيفيه زياده عمليه االنتاج التكنولوجي مع
المحافظه على (الجوده – النوعيه – الدقه) مهذه المنتوجات من اجل تكوين اطار فكري ونظري
حول مهذة المتغيرات احيث يباعد في معرفة الدراسة المنطقية والعالقات التي تراط اينها من
اجل اناء قاعدة نظرية يرتكز عليها لالنطالق نحو الغايات الرئيبية التي يبعى الوصول أليها.
يمكن دراسه وتطوير زياده عمليه االنتاج االتطرق الى:
 حباب الوقت الضائع في العملية االنتاجية حيث وجد ان مهناك زيادة انتاجية قد
طرأت على كمية االنتاج نتيجة استثمار الوقت من خالل احداث تغيير امبتويات
الضغط التي يتم التعامل على ضوئها في المعمل
 دراسة وتحليل متغيرات العمل وحاجة تلك المتغيرات ذات الطبيعة الفنية التكنولوجية
لتشخيص نقاط الضعف ونقاط القوة فيها للوصول الى افضل صياغة علمية لها.
 اختبار العالقة واألثر اين أحداث اعض التغيرات التكنولوجية (ظروف واساليب
العمل واالنتاج) واين االستفادة من الوقت الضائع الذي تبتغرقة العمليات االنتاجية
كصناعة مراحل العبوة.
 تحديد مبتوى اإلنتاج ونوع تكنولوجيا االنتاج الذي يحقق افضل كفاءة ممكنة
ااستثمار الموارد المبتخدمة في االنتاج.
امهم االستنتاجات تتعلق ااستغالل الوقت الضائع لما لة من امهمية كبيرة في رفع مبتوى االداء
وزيادة انتاجية الشركه وضرورة متااعة التغيرات والتطورات التي تحصل في مجال أستخدام
التكنولوجيا الحديثة.
لعل اول ادايات االمهتمام االوقت في الحياة الحديثة وااسلوب علمي ومنطقي كانت مع احوث
فردريك تايلور رائد حركة االدارة العلمية في اوائل القرن العشرين من خالل دراساتة المعروفة
ادراسات الوقت والحركة واستطاع من خاللها ان يحقق ماكان يمثل مدخالً جديدا ً في االدارة وفي
ادارة المنشات الصناعية على وجة التحديد اعد ان اوضح ان ضياعا ً ومهدرا ً كبيرا ً في الطاقات
االنتاجية اببب سوء استخدام الوقت وان ماكان ينتج ايوم واحد يمكن ان ينتج اباعة واحدة اذا
مااخضعت االنشطة للتحليل العلمي للعمل من خالل البحث التجريبي الكتشاف أفضل طريقة
إلنجازه واختيار العمال المؤمهلين الذين نقدم لهم التوجيهات ويلتزمون اتلك الطريقة المفضلة
والتخلص من االفعال والحركات الزائدة وغير الضرورية وجعل تلك الحركات موجهة نحو
اغراض محددة تصل الى نهايات معلومة.
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اذ يعد الوقت عنصر مهاما من عناصر االنتاج واالداء وان حبن توظيفة واستخدامة
واستثمارة ويعتبر احد مؤشرات نجاح الحياه المعاصرة ومهذا ماحاول في مهذا البحث التاكيد علية
وعلى امهميتة .ان الوقت يمثل قيمة حضارية ومجتمعية متعددة المضامين في جانبة االعتباري
والمادي فضالً عن كونة يمثل قيمة اقتصادية عالية اذاما أحبن استثمارة خاصة االنببة للبلدان
النامية التي التزال تنظر الى الوقت نظرة الترتقي الى مامهو مطلوب منها مقارنة االبلدان
الصناعية المتقدمة.
مما تجدر االشارة الية ان المدخل(التقني -المادي) الذي اصطلح علية اهندسة العمل يبتمر
استخدامة اصورة ناجحة في اغلب االحيان خاصة عندما يندمج مع البياق االجتماعي الذي
تؤدى اه االعمال .وان ماكان يهدف الية فردريك تايلور مهو تقليص لحركات العامل وتجنب
الحركات غير الضرورية واالقتصار على الحركات الضرورية فقط وتحديد االوقات القياسية
لهذة الحركات لغرض زيادة انتاجية العامل وكفائتة وزيادة انتاجية الماكنة وكفاءتها.
فالموضوعية في الزمن تكمن في عدالته وكونة ,ذو معيار اليطالة تفبير ضمني او تؤيل فكري
ومهذه العدالة الكامنة في جومهر الزمن مهي التي تجعله معيارا ً مقبوالً للحكم على نوعية األداء
تأكيدا لحقيقة أنة يمتنع عن التطويع ويرفض التحيز.
التغيرات التكنولوجية
ومهي التغيرات في عملية االنتاج للشركه ومن ضمنها قاعدة معرفتها ومهاراتها التي تحقق لها
الكفاءة المتميزة وتصمم مهذة التغيرات لجعل االنتاج اكثر كفاءة و حجم اكبر وتتضمن مهذة
التغيرات التكنولوجية التقنيات لصنع المنتوج وتتضمن منامهج العمل والمعدات وتدقيق المواد.
لقد اورد الباحثون عددا ً من التعاريف للتكنولوجيا نشير مهنا الى نوعين من مهذة التعاريف فقد
عرف كل من ( )Narayanan and Nathالتكنولوجيا اانها المعرفة ,االدوات ,التقنيات
واالجراءات المطلواة لتحويل المدخالت الى مخرجات وتشمل المكائن ومهارات العاملين
واجراءات العمل.
اما) (Stonbraker and Leongفقد عرفها اانها مجموعة من الوسائل واالدوات التي تشمل
المعدات واالجهزة والمواد والمعلومات التي يمكن اواسطتها توسيع افاق العمل المادية التي توجة
الكتشاف معرفة جديدة وتطبيقها اوتكنولوجيا تتعلق االمنتوج او تكنولوجيا العملية االنتاجية ومهي
اهذا تشمل مجموعة االساليب المادية والفكرية التي تبتخدم لتحويل المدخالت الى مخرجات
.Output-Input

تطبيقات التكنولوجيا في االنتاج
لقد سامهمت التكنولوجيا في تحقيق تطورات مهائلة في عمليات التصنيع واالنتاح خاصة اعد
دخول تكنولوجيا المعلومات في عمليات االنتاج ومع دخول الحاسبة واحالل االلة محل االنبان
ادات االنظمة الحديثة االظهور مثل التصميم اواسطة  CADوالصنع امباعدة الحاسوب
CAMوانظمة التصنيع المتكامل االحاسب.CIM
ولقد أدى استخدام التكنولوجيا الى زيادة كبيرة في عمليه االنتاج وفي التحول من االنتاج
الواسع الى منتوجات وفقا ً لطلبات الزاائن والتي تتطلب االعتماد على نظم انتاج ذات مرونة
ودقه عالية.
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كما ان تزايد تعقيد المنتوجات التي تتطلب تكامل في تكنولوجيا المعالجة أدى الى زيادة
صعواة المشاكل المتعلقة ااالنتاج ,ويشير الباحثون الى عدة انظمة تكنولوجية حديثة استخدمت
في التصنيع واالنتاج مهي:
 التصميم اواسطة الحاسوب /الهندسة امباعدة الحاسوب CAD /CAE
 الصنيع امباعدة الحاسوبCAM
 نظم التصنيع المرنة FMS
 نظم الرقااة الرقمية االلكترونيةCNC
 االنبان االليRM
 نظام التصنيع المتكامل االحاسوبCIM
 تخطيط العملية اواسطة الحاسوب
 انظمة الخزن والسترجاع االوتماتيكي .ASIRS

(شكل  )1نظام CAD / CAE / CAM
نظام  ، CAD / CAE / CAMوالتي مهي جزء ال يتجزأ من نظام اإلنتاج وضمان مراقبة
جودة المنتجات ،والتي لديها اناء متعدد و متكامل والتي تقوم ااالتي :
 تقليل التعقيد لتحديد مرحله التصميم من المنتجات التكنولوجية في أي مرحلة من مراحلإنشائها؛
 زيادة الثقة في التقييم المتكامل للمنتجات وتقليل الوقت والتكاليف من إعداد التكنولوجية لالنتاجالتبلبلي من المنتجات ؛
 تقديم الدعم والتكامل ألنشطة المصممين والمهندسين واالقتصاديين والفنيين عن طريقتكنولوجيات نظم مشتركة ومعلومات إدارة النظام الفرعي.
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انواع الطاقة االنتاجية
مهناك اوجة وتطبيقات متعددة للطاقة االنتاجية ويتفق الجميع على انها تتركز في التقبيمات
التالية:
-1الطاقة النظرية  (TC)Theoretical Capacityومهي الحد االقصى للمخرجات التي يمكن
الحصول عليها من خالل استخدام التبهيالت.
-2الطاقة التصميمية (DC) Design Capacityتعرف الطاقة التصميمية على انها اقصى
مخرجات نظرية لنظام االنتاج في فترة معينة ومحددة ويعبر عنها االنببة المئوية لالنتاج في
االسبوع اوالشهر اوالبنة.
-3الطاقة الفعلية (EC) Actual Capacityومهي الطاقة التي تتوقع المنشأة الوغها في ظل
محددات التشغيل او مهي اقصى مخرجات يمكن ان تحافظ عليها العملية االنتاجية اشكل
اقتصادي في الظروف الطبيعية.
 -4الطاقة المتاحة (AC) Available Capacityومهي اعلى كمية انتاج من الممكن تحقيقة
اتشغيل المكائن االساسية للمشروع اوضعها الطبيعي ااقصى ساعات عمل في اليوم واليام
التشغيل المتاحة في البنة اافتراض توافر مبتلزمات االنتاج واالمواصفات المطلواة.
 -5الطاقة المخططة  (PC) Planned Capacityوتمثل عدد الوحدات المراد انجازمها استنادا ً
الى الخطط المبتقبلية للمنظمة الصناعية او انها تمثل الطاقة المتوقعة للبنة المالية اعد االخذ
ااالعتبار الظروف الواقعية والعملية التي تمر اها المنظمة وتحبب على اساس الطاقة
المتاحة مطروحا ً منها الطاقة الضائعة احبب البماحات الظرورية.
--6الطاقة المقدرة  (RC) Rated Capمهناك مقياس اخر للطاقة يدعى االطاقة المقدرة لقياس
الطاقة القصوى القاالة لالستخدام النظام اوالمصنع.اذ ان الطاقة المقدرة تكون دائما اقل من
مبتوى الطاقة التصميمية او مباوية لها وتحبب ااالعتماد على معامل كفاءة النظام ومعدل
االستخدام.
مما يميز عمل الشركة حرصها على تحقيق مايلي:
 ضمانة كاملة في استخدام نظام  CADفي جميع مراحل االنتاج المتطور . تبعى الشركة للوصول الى انتاج متطور وااسعار تناسب مختلف الزاائن . يعتمد المصنع في تشغيل المكائن على الطاقة الكهراائية حيث ان اغلب االعطال التيتتعرض لها المكائن اببب الطاقة الكهراائية ,يتم اجراء مايلي:
 صيانة مبتمرة اثناء العمل. صيانة اسبوعية للمصنع اكامله. صيانة عند حدوث توقفات اجبارية اما من خالل االعطال او وجود فائض فياالنتاج.
 في حالة حدوث اعطال يتم تشغيل مكائن اضافية (ادائل) واطاقات انتاجية اقل منالطاقة الفعلية عند حدوث تلك االعطال.
لتحقيق االجراءات االستداللية الخاصة افرضية البحث والهدف من ذلك مهو الوصول الى افضل
استفادة ممكنة من الوقت الضائع خالل العملية االنتاجية من خالل احداث تغيرات تكنولوجية في
مجرى العملية االنتاجية من خالل استنباط المعادلة التالية :
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الستخراج اعض المؤشرات الضرورية والوصول الى مهدف البحث واارز المؤشرات التي
تضمنها المعادلة  ,فقد تم الحصول على النتائج التاليه وفقا ً لطريقة  Interpolationللحد الذي
وصلت الية الفترة الزمنية ادناة الحد المبموح اة.

مهذا البحث مترجم من اللغه الروسيه ,عمل البحث عبر ارنامج االلغه الروسيه لهذا كل المعطيات
والنتائج موجوده لمن يريد االطالع :
d.48@rambler.ru
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