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 1.شيغيه شيشغه االسم:
 .اليابان البلد:

 .)طهكيه( 1110 الوفاة:/ _ اليابان( ساغا) 1101 الوالدة:
 .( التقشيةYamanashiكمية )من في اليشجسة الرشاعية البكالهريهس : 1130 التعليم:

  الحياة والعمل:
 صشاعي ميشجسو  األعسال وإدارة الرشاعية اليشجسة في ي إدار  مجربمدتذار و 

بعج تخخجو عسل في مرشع ، تهيهتا إنتاج ونظام الترشيع مسارسات في العالم في رائًجاو  خبيًخا ُيعتبخ ،ياباني
 1143(، وكان مدؤواًل عن قياس فعالية اإلنتاج في السرشع، وفي عام Taipeiفي ) الحجيجية التايهانية الدكك
في يهكهىاما، وكان لعسمو قيسة كبيخة ألنو أدى إلى مزاعفة ( Amanoشيشغه مجيخًا لإلنتاج في مرشع ) عسل

 جسعيةوبعج انتياء الحخب العالسية الثانية بجأ شيشغه العسل كسدتذار في  1145السرشع، وفي عام  إنتاجية
، حيث كان مدؤواًل عن تقجيم استذارات لمسشظسات حهل تحدين اإلدارة وعسميات اإلنتاج، (JMAة )الياباني اإلدارة

عخض عمى شيشغه العسل في  1150عام و ، (Mitsubishi( و)Mazdaومن عسالءه الحين عسل معيم شخكات )
 Set up) عجادشخكة تهيهتا حيث كان مدؤواًل عن عسميات التجريب التي ساىست الحقًا في تخفيض وقت اإل

times )ل وقت اإلعجاد لكل عسمية من ، مسا أدى إلى تقميوالقزاء عمى األخظاء البذخية والفشية في آالت تهيهتا
 1111وبحمهل عم (، SMEDوقج تظهر السفيهم عالسيًا ليعخف في وقت الحق باسم )، ساعتين إلى ساعة واحجة

ديشاميكية في  بعين االعتبار الدسة اإلندانيةخح األيجب بعيهب صفخية،  أشار شيشغه أنو إلنجاز عسميات اإلنتاج
 في عشو الغخب في أفزل بذكل اً معخوف شيشغه يكهن  قجو السرشع، وىه ما غفل عشو سابقًا ميشجسي اإلنتاج، 

 ( فيProductivity Inc) شخكة ومؤسذ أمخيكي أعسال رجل وىه بهدك، نهرمان الجتساعو مع كشتيجة اليابان،
 عمى ووقع تهيهتا، إنتاج نظام عمى لمتعخف اليابان إلى بهدك سافخ 1191 عام األمخيكية، في الستحجة الهاليات

 المغة إلى وتخجسيا _تخجسة سيئة_ اليابانية بالمغة تهيهتا إنتاج نظام عن دراستو شيشغه كتبحيث  شيشغه، كتب
وقج  حيث كان من األشخاص القالئل الحين لجييم فيم في أنظسة ضبط الجهدة اليابانية،، 1190 عام اإلنجميدية

 إلى األخخى  شيشغه كتب لتخجسة ورتب الستحجة الهاليات إلى الكتاب ىحا ندخ من مسكن عجد ( أكبخ)بهدك أخح
تم ، وقج األمخيكية الستحجة الهاليات في محاضخات اإلنجميدية، وقام )بهدك( أيزًا بجمب شيشغه إللقاء المغة

الحين  معاصخيو آراء قبل من كبيخ بذكل تأكيجىا تم ولكن األحيان، بعض في شيشغه مداىسات التذكيك بأىسية
 إنذاؤه تم الحي (،pullونظام الدحب ) (،Just in time) مثل (،TPS) لـ األساسية السفاهيم في رأوه كسداىم

 .أوىشه( ذييوالباحث )تاي تهيهتا قبل من
 أهم المنشورات: 

 1199 :( نظام شيشغه لكتاب.)متحدين السدتسخ 
 1195( نظام "ثهرة في الترشيع: : كتابSMED".) 
 1192( دراسة نظام إنتاج تهيهتا من وجية نظخ صشاعية: كتاب.) 
 1191( نظام إنتاج تهيهتا: كتاب.) 

 الجوائز الدولية وشهادات التقدير:
 1110 ميجالية الذخيط األصفخ(: جائدة(. 
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