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 وأثره على أداء المنظمات (Kaizen)مدخل التحسين المستمر 
 *)بالتطبيق على الشركة القابضة لكهرباء مصر(

 نادية عبد الخالق رمضان بكر د.

 دارة األعمالإقسم  - مساعدأستاذ 
 فرع البنات "تفهنا األشراف" –كلية التجارة 

 جمهورية مصر العربية – جامعة األزهر

 ملخص:
حسعععين المسعععتمر تأو ال ،فععع  اودارة (Kaizen) ن ز يكعععايسععععذ هعععذا الححعععا لتحديعععد اواعععار الننعععر  والفلسعععف  لمنهجيعععة 

سععة نحععو تلععه المنهجيععة مععن حيععا مععدا اولمععام حالمفععاهيم ودراسععة اتجاهععات الايععادات اوداريععة فعع  الااععاع محعع  الدرا ،لععادا 
ومععن ثععم  ،والنتععا ج المترتحععة علععذ تابياهععا اآلثععاروأهععم  ،وأهععم المهععارات اوداريععة والعناصععر البزمععة لتابياهععا ،األساسععية حولهععا

والنهعو  حمسععتوا  ،تحايع  فعاليععة تلعه المنهجيعة فعع  الااعاع محع  الدراسععةلإمكانيعة تاعديم مجموعععة توصعيات و ليعات تنفيععذها 
ومععن أهععم النتععا ج التعع   ،اسععت دام المععنهج الوصععف  التحليلعع تععم ار فععرو  الدراسععة حععولتحايعع  أهععداف الححععا وا ت .األدا  حعع 

فيمععا يتعلعع  حفعععاليتهم فعع   ،هنععاه ان فععا  كبيععر فعع  مسععتوا المععديرين فعع  الااععاع محعع  الدراسععة نأتوصععلت إليهععا الحاحثععة 
والمهعععارات والعناصعععر  ،ععععدم اولمعععام حالمفعععاهيم األساسعععية لمنهجيعععة اودارة حال عععايزن  إلعععذذلعععه ويرجععع   ،تحايععع  تلعععه المنهجيعععة

عع ،البزمععة لتحاياهععا فعع  النتععا ج المترتحععة علععذ ذلععه والمتعلاععة حمسععتوا األدا   اومععن ثععم وجععدت أن هنععاه ان فععا  كبيععر أي  
وتحايعع  الععتعلم  ،داع والتغييععر التننيمعع  المسععتمروالعمعع  بععرون الفريعع ، وتحايعع  اوبعع ،التننيمعع  مععن حيععا نشععر رون التعععاون 

 .ور ا العمب  ح  ،وتحسين جودة ال دمة وسرعة األدا  ،للعاملين  وتحاي  االرتحاط والوال  التننيم ،التننيم 
 :مقدمة

ألعمعال زيعادة حعدة المنافسعة بعين مننمعات ا من نتج عنهاوما  ،تغيرات والتحوالت العالمية االقتصادية الراهنةف  ن  ال
ومعن هنعا تنهعر أهميعة  ،أصعح  معن ال عرور  رفع  مسعتوا األدا  فع  المننمعات المصعرية ،علذ المستويين العدول  والمحلع 
وقد أو حت أغلب الدراسات أن الاصور ف  عناصر المناخ التننيمع  السعا د فع  معنعم  .الدراسات الت  تححا تحاي  ذله

المععديرين هععم المحععره الععذ  يحعععا  حيععا إنو  ،ارات الم تلفععة لععدا المععديرينناص المهععلععمععا يرجعع   اغالح عع ،المننمععات المصععرية
حاألنشععاة  ار المتعلعع ات ععاذ الاععر و  ،وهععم الععذين يتحكمععون فعع  ت ععوين المععزيج المناسععب مععن أدوات اونتععا  ،الحيععاة فعع  المننمععة

 .وهم أساس نجان المننمة وتادمها ،الم تلفة دا   المننمة

للتحسعععين اودارة  فععع  (Kaizen) يزن كعععاتععع  تعععىثر علعععذ أدا  المننمعععات إتحعععاع منهجيعععة ومعععن أهعععم المهعععارات الحديثعععة ال
التع  تسععذ لتعوفير الااقعة ال هربا يععة  والمهمععةقاعاع ال هربعا  فعع  مصعر معن الاااععات الحيويعة  حيعا إنو  ،المسعتمر لعادا 

للمععايير العالميعة والتشعغي  علعذ أسعس  ا  وفاع ،، وكافعة األغعرا  األ عرا شروعات االقتصعادية أو االجتماعيعةمللو  ،للمواانين

                                      
 .6113يناير ، وُقب  للنشر ف  6112 نوفمبرتم تسلم الححا ف   *
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 ،والمساهمة ف  تحاي  رفاهية المواان المصعر   ،والحفاظ علذ البي ة ،واالست دام األمث  للموارد المتاحة ،اقتصادية تنافسية
دراه المعديرين بتلعه المنهجأفوجعدت  ،للااعاع محع  الدراسعة أوليع فاد قامعت الحاحثعة بدراسعة  يعة ن هنعاه ان فعا  فع  وعع  واك

وأهعم المهعارات البزمعة لتابيع  تلعه المنهجيعة  –اودارية للتحسعين المسعتمر  المنهجيةمن حيا )المفاهيم األساسية حول تله 
وأثعر  ( Kaizen) مد   التحسين المستمرولذا ينحصر مو وع الححا ف  "  .وأهم األثار والنتا ج المترتحة علذ تابياها( –

 .مصر(ابي  علذ الشركة الااح ة ل هربا  علذ أدا  المننمات المصرية )حالت
 :أهداف البحث

 :تهدف هذ  الدراسة إلذ
 .الساحاةللدراسات  اوذله وفا   ،اودارة ( ف Kaizen) "كايزن "تحديد اواار الننر  والفلسف  لمنهجية  -أ

ا اولمععام حالمفععاهيم مععن حيععا مععد ،الايععادات اوداريععة فعع  الااععاع محعع  الدراسععة نحععو تلععه المنهجيععةتوجهععات دراسععة  -ب
 .نتا ج تابياهاو   ثاروأهم  ،وأهم المهارات اودارية البزمة لتابياها ،األساسية حولها

ممععا  ،لتحايعع  فعاليععة تلععه المنهجيععة اوداريععة حالااععاع محعع  الدراسععة ،و ليععات تنفيععذهاتاععديم مجموعععة مععن التوصععيات  -ج
صعي   دمعة ال هربعا  لجمهعور المتععاملين حعوعلذ جعودة وحوقع  وتو  ،هعذا الااعاع أدا إمكانية تحسين  إلذيىد  ذله 

 .والمساهمة ف  رفاهية المواان المصر   ،ت لفة

 :فروض البحث
فععع   (هنععاه ان فعععا  فعع  مسعععتوا فعاليععة الايعععادات اوداريععة فععع  الااعععاع محعع  الدراسعععة )الشععركة الااح عععة ل هربععا  مصعععر -أ

 ألدا  التننيم  المترتحة علذ ذله.علذ أحعاد ا ايىثر سلح   مما اودارةف  ( Kaizen)"كايزن" تحاي  منهجية 

والايععادات اوداريععة المحاشععرة فعع  الااععاع  ،العليععا والمتوسععاة اوداريععةوجععود فععروت ذات داللعع  معنويععة بععين الايععادات  -ب
 .ف  اودارة( Kaizen)"كايزن" مح  الدراسة فيما يتعل  حمستوا فعاليتهم ف  تحاي  منهجية 

)كمتغيععرات مسععتالة( وبععين أحعععاد األدا  التننيمعع  المترتحععة  ععايزن حال اودارة محععاوربععين د عبقععة ارتحععاط معنويععة وجععو  - 
 .الدراسةف  الاااع مح   ننر المديرين وذله وفاّا لوجه علذ ذله )كمتغيرات تاحعة( 

 :تحديد مجتمع البحث
وتوزي  الااقعة ال هربا يعة  إنتا ومية مت صصة ف  شركة حك) ينحصر مجتم  الححا ف  الشركة الااح ة ل هربا  مصر

للمععايير العالميعة  اوذله وفا   ،األغرا  األ را  ومشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية وكافة ،علذ المواانين ،(ف  مصر
ة فع  تحايع  رفاهيعة هموالحفعاظ علعذ البي عة والمسعا ،واالسعت دام األمثع  للمعوارد المتاحعة ،والتشغي  علذ أسعس اقتصعادية تنافسعية

 :شركة( موزعة كالتال  12) إلذوتناسم الشركة  الشعب المصر .
 .الشركة المصرية للنا : شركة( 1شركات لنا  ال هربا  ) -أ

شععركة الوجعع   - شععركة المحاععات الما يععة - شععركة الاععاهرة ونتععا  ال هربععا : شععركات( 2شععركات ونتععا  ال هربععا  ) -ب
 .شركة غرب الدلتا - لتاشركة شرت الد - الابل 

شععركة  -شععركة اوسععكندرية  - شععركة مصععر الوسعاذ -شععركة مصععر العليعا : شعركات( 9شعركات لتوزيعع  ال هربععا  ) -ج
 .شركة جنوب الااهرة - شركة شمال الااهرة -شركة شمال الدلتا  - شركة جنوب الدلتا -شركة الاناة  - الححيرة
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 :تحديد عينة البحث
 الحالععة دراسععةالتاحعععة للشععركة الااح ععة ل هربععا  مصععر وجععرا   ،شععركة جنععوب الاععاهرة لتوزيعع  ال هربععا  ا تيععارحوقععد قامععت الحاحثععة 

أع ععا  مجلععس  إجمععال والتعع  تتمثعع  فعع   ،العليععا فعع  الشععركة اوداريععةوتتمثعع  عينععة الححععا فعع  الحصععر الشععام  لجميعع  الايععادات  ،عليهععا
والتع  تتمثع  فع  معدير  العمعوم للوحعدات الفرعيعة  الايعادات اوداريعة المتوسعاة إجمعال   وكعذا فع ،(مفعردة 61)اودارة والعذ  يبلعع ععددهم 

المحاشعرة والتع  تتمثع  فع  معدير  فعروع شعحكات التوزيع  التاحععة  واودارة ،مفعردة( 52ويبلع عددهم ) ،ة ف  الشركةر يسالتاحعة للاااعات ال
 :( يو   ذله1والجدول التال  رقم ) ،مفردة 111لعينة وحالتال  يصح  حجم ا ،مفردة( 62للشركة ويبلع عددهم )

 (1) رقم جدول
 (المباشرة – المتوسطة – العليا) الدراسة محل اإلدارية القيادات من البحث عينة حجم إجمالي

 عدد المفردات البيان

 02 القيادات اإلدارية العليا )أعضاء مجلس اإلدارة( بالشركة: -اولا 

 دارية المتوسطةالقيادات اإل -يااثان
 )مديري الوحدات ورؤساء األقسام التابعة للقطاعات الرئيسة بالشركة( 

 

 8 قااعات شحكات التوزي  - 

 7 قااعات التحكم والوقاية واالتصاالت - 

 8 قااعات الش ون الفنية  - 

 7 قااعات الش ون التجارية  - 

 8 قااعات الش ون المالية  - 

 7 حشرية والتدريبقااعات الموارد ال - 

  القيادات اإلدارية المباشرة )مديري شبكات التوزيع أو الفروع التابعة للشركة( -ثالثاا

 0 شحكات غرب الااهرة  - 

 0 شحكات السيدة زينب - 

 0 شحكات المعاد  - 

 0 شحكات حلوان - 

 0 مايو 12شحكات  - 

 0 شحكات الالعة  - 

 0 شحكات الماام - 

 0 الحساتين شحكات - 

 0 شحكات الدق  - 

 3 شحكات بوالت الدكرور - 

 0 شحكات حشتي  - 

 0 أ توبر 3شحكات  - 

 0 شحكات الشيخ زايد - 

 0 ( )كرداسة(1شحكات شمال ريف الجيزة ) - 

 0 ( )أوسيم(6شحكات شمال ريف الجيزة ) - 

 0 شحكات وسط ريف الجيزة )البدرشين( - 

 0 الجيزة )العياط(شحكات جنوب ريف  - 

 مفردة 022 اإلجمالي 
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 :تقنين المقياس المستخدم في الدراسة التطبيقية
 :وذلك من خالل قياس كل منللتو د من صدت وثحات هذا الماياس  الدراسية الحالةتم تانين الماياس المست دم ف  

 .%111 إلذ %52اون ما بين عحارات الماياس تتر  حيا أن درجة االتفات علذ :(Validityالمصداقية ) -أ
وجعا ت  ،( ل   عنصر م  الماياس كك Alphaتم حساب معام  الثحات ) :(Stabilityدرجة الثبات للمقياس ) -ب

 61ن= ،(%99ودرجععة ثاععة ) ،(1611يععة )( وذلععه عنععد مسععتوا معنو 1693) ،(1636معععامبت الثحععات تتععراون بععين )
 .مفردة وذله مما يىكد ثحات الماياس

 :نهج الدراسةتصميم م
وقامعت  ،السعاحاةللدراسعات  اوفا   اودارةف   (Kaizen)" كايزن "قامت الحاحثة بتحديد اواار الننر  والفلسف  لمنهجية 

معععن جانعععب المحكمعععين  اكبيعععرة جعععد   أهميعععة حصعععلت علعععذ أنهعععافوجعععدت  ،وعناصعععر  اواعععاراست شعععافية لهعععذا  حععععد ذلعععه بدراسعععة
 الحاحثعة بتصعميم معنهج الدراسعة قامعت ،وبنا  علذ تله النتا ج ،%51661 إلذ %92ن التابياين( تراوحت م – األ اديميين)

 :كالتال 
 اإلدارة:في  (Kaizen) "كايزن "حول منهجية  يالمفاهيم اإلطار

وتتععرجم  .لاف عع  (zen) "زن ، و"وتعنعع  التغييععر Kai)) "كععا " :تت ععون مععن كلمتععين ياحععانيتين :(Kaizen) كووايزن  مفهوووم -أ
كلمعة  ،ومعن هنعا فعكن كعايزن حالياحانيعة ،أ  التحسعين المسعتمر (Continual Improvement) إلذ (Kaizen) ال  إجما

 "وهونعوأتايش  "ابت رها  وفلسفة إدارية ،وه  وسيلة لتحاي  التحسين المستمر ،تعن  )التغير لاف  ( جزأينمركحة من 
(Taiichiohno) فععع  نشعععر مفهعععوم ال عععايزن ععععام  " ماسعععكا  إمعععا"ن  ويرجععع  الف ععع  لل بيعععر الياحعععا ،المننمعععات لايعععادة

 -:، ويتحدد مفهوم كايزن لدا الياحانيين حما يل 1995
دراسععة العمعع   .قليعع  حارياععة أف عع  كعع  يععومشعع    عمعع  .ن مسععتمر ععفعع  العمعع  ول اتععدريجي   حاعع  إحععداا تغييععر 

أن كع  عمع  لعادا ، حمعنعذ مسعتويات أعلعذ  وتحايع  ،العت لص معن الهعدرو  حاسعتمرار  تحسعينو  ، ايحسعتو  ،اليعوم 
أو  معنععو  أو  د نععوع سععوا  مععاأ   هععدر مععن و  علععذنهععا تحتععأال بععد و  اوكعع  عمليععة تععتم حالي عع ،نفععذ يمكععن تحسععين يُ 

 ،للعت لص معن الهعدر فع  العمليعات تععد فكعرةفكعايزن  ،وللعميع تالي  هعذا الهعدر ينعتج قيمعة م عافة للعمليعة و  ،فكر  
 .(66 :6112 ،)غنيم كايزن  للتغيير من  بل ر يسالمحور ال وه 

 :(2 :6119 ،ا وأ رون ر )البرواعملية تحسين دا مة تتميز حاآلت   تعتبر كايزن  :كايزن  خصائص -ب
علعشاملة  مس ولية  .تشعم  كع  مجعاالت العمع  فع  المننمعة، فع  المننمعة إنسعانمسع ولية كع  ، أ  اإلدارة والععاملين مع 

حالتععععوثير الوا عععع   الاععععرار ات ععععاذو  مشععععكبتوأدوات تحليعععع  ال ،م العمعععع وننعععع ،هعععع  توليفععععة مت املععععة مععععن الفكععععر اودار  و 
((Significant ااألهعععم اسعععتراتيجي   معععا نتركعععز علعععذ األ. و (Strategically Important) تحاععع  نتعععا ج سعععريعة . و

(Speedily Achieved) تحعععععاف  علعععععذ اسعععععتمراريتها . و(Sustainable) التغييعععععر والتحسعععععين التعععععدريج  . وعلعععععذ
(Incremental Changes) مي ععا تتجمعع  تععدريجيا وترا ،هععا تت ععون مععن عععدد مععن التحسععينات المععىثرة والدقياععةحيععا إن 
 .وبدون تحم  كثير من الت اليف ،لمستوا األدا  بدون اناااع
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 (6ويمكن تو ي  ذله ف  الجدول التال  رقم )

 (2) رقم جدول
 Kaizen)) التدريجي الياباني المدخل وفق المستمر التحسين

 ((Kaizen)المدخل الياباني التدريجي  -التحسين المستمر  العناصرأو  العوامل م

 وا حة وسريعة النتيجة أو األثر 1
  اوات صغيرة مادار التادم 6
 مستار )ترا م ( المدا الزمن  6
 تدريج  وثابت التعدي  والتغيير لاف   5
 ك  األفراد المشاركون  2
 جهد جماع  –نم مد   الن المد   3
 الصيانة والتحسين األسلوب 5
 است دام الوسيلة / المهارات نف الصفة المميزة 9
 م  جهود كبيرة للمحافنة علي  ،استثمار قلي  المتالحات العملية  9
 األفرادأو  األش اص  إلذتوجي  الجهود  11
 والجهود ألقصذ النتا ج –العمليات  معيار التاويم 11
 عم  جيد الميزة 16

 :كايزن  عليها يقوم التي المبادئ -ج
  مكان من المننمةأ   وف  ،كانت   يلةمهم ا  ،تحسيناتأ   دون إجرا  اواحد   ايمر يوم   أاليجب. 
 يمكن تحسين  ب  ينحغ  تحسين ش    فك  ،ال يمكن تحسين أ  ش    ال يوجد. 

 تحسينات أ  اقترانيجب  ،  يوج  الفردذمن االنتااد ال ال  بد. 

   الزبا ن  زيادة ر ا إلذيىد   أننشاط لإلدارة ينحغ  ف  النهاية أ. 

 توق  رغحات وتف يبت الزبا ن ومحاولة توفيرها ف  الحال. 

  إذا كان الزبا ن را يين عن منتجاتها و دماتها طفو  مننمة يمكن أن تزدهر فا ،ال  وليس الرب  أو  ،ال  الجودة أو. 
 مناسحة لهاوأن ياترن حلول  مشكبت،يمية تشج  الفرد العام  علذ االعتراف بوجود بنا  ثاافة تنن. 

  أو أننمة تستاي  مراقحة األ اا  ،مشكبت من  بل أننمة ال تسم  ححدوا األ اا مبدأ من  حدوا. 
 ينوعدم اال تفا  حارا ة التاارير أو سماع وجهات ننر اآل ر  ،مبدأ معاينة األشيا  حشك  محاشر. 

 معالجت أج   والسع  من ،التاصيرمبدأ عم  المس ولية ويت من إحساس الفرد العام  ح. 

 التوقف لح  المشكبت. 

  (6-1 :6112)ال ردا،من المال  أ ثراست دام العا  والحكمة. 
 :اإلدارة في كايزن  منهجية استخدام فوائد -د

ا تشععاف قعععدرات  .تمكععين المععوارد الحشععرية ن فعع  اودارة مععا يلعع :مععن أهععم المزايععا أو الفوا ععد مععن اسععت دام منهجيععة كععايز 
مكانععاتو  تاليعع  فعع  الت لفععة والععزمن . تاليعع  لا اععا  .والعمعع  بععرون الفريعع  ،تحسععن ملمععوس فعع  معنويععات العععاملين .جديععدة اك
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لععة معع  النتععا ج عافمت لعع  بي ععة قياديععة . اونتاجيععةزيععادة فعع  ال فععا ة وتحسععين فعع   .والجهععد والمسععاحة المسععت دمة فعع  التشععغي 
 ،العود والصعداقة مع  زمب ع  تشعجي  الفعرد العامع  علعذ تنميعة عبقعات .معر معن جهعداأل مهما ت لفوترغب ف  صن  التغيير 

 ا  سععين المسععتمر وفاععحاسععتغبل فععرت الت .حالمننمععة اوارتحاا عع وال    أ ثععرويجععع  الفععرد العامعع   ،ممععا يزيععد مععن الععتبحم التننيمعع 
يكععون ل ععايزن فعع  قاععاع ال ععدمات دور وا عع  فعع  صععن  ثاافععة . نجععان عمليععة التغييععرد علععذ سععرعة و علمنهجيععة كععايزن يسععا

عات التعع  تنععتج بععين الاحاععات اوداريععة وحالتععال  ا مععن الممكععن أن يالعع  مععن الصععر و  .هععدرالو  لإلنتاجيععةحمعنععذ الت لفععة  االهتمععام
وتسعهي  حركعة العمع   ،عنعد األزمعة اوجعرا اتف ت فيع .يساعد علذ ت وين أسس اوبداع فع  مرحلعة متادمعة حععد الت صعيص

وتننعيم بي عة  ،لزيعادة الفعاليعة الش صعية ،والمعوارد والوقعت ،تحاي  أق  مستوا من الهدر فع  العمليعات .بكزالة ما يعوت األدا 
دة وتحايععع  أربعععان متزايععع ،تحسعععين الحصعععة السعععوقية .العمعععب  وتحايععع  ر عععا ،وسعععرعة األدا  ،تحسعععين جعععودة ال دمعععة .العمععع 

 .(3 – 2 :6112 ،العامرا )

 :اإلدارة في( Kaizen) كايزن  منهجية لتطبيق الالزمة اإلدارية المهارات أهم -ه

ععأويعععد التحسععين تو  ،و األف عع حععالنععزوع الععدا م ن إلععذيسععتند التحسععين كفلسععفة  يسععير حععالتواز  معع  متالحععات االسععتجاحة  ام 
لتحسععين كمرحلععة ال نهايععة معلومععة لهععا حالنسععحة للمننمععات التعع  تسعععذ لععذا يمكععن الننععر ل ،للتغييععر ل ونعع  الثابععت فعع  الحيععاة

غيععر أن الننععرة للتحسععين تتحععاين فعع   ععو  فلسععفات وتابياععات ونمععاذ  اودارة  ،للتنععافس والفععوز حالنصععيب األ بععر مععن السععوت 
 .اعموم  

 :يقه الهتمام بما يليالياباني ويتطلب تطب (Kaizen)نموذج  ،ومن أهم هذه النماذج اإلدارية للتحسين المستمر
 ورغباته العميل حاجات على التركيز (Customer's Orientation): 

وأهعععم  ،هعععو التركيعععز علعععذ حاجعععات ورغحعععات العمعععب  للمننمعععة ،اودارة فععع  زن يحجعععر الزاويعععة فععع  تحايععع  منهجيعععة كعععا
ذا من المف   للمننمة إجرا  االتصعاالت ول ،وأهم اقتراحاتهم للتغلب عليها ،ف  أثنا  التعام  معها تواجههمالمشكبت الت  

 .(61 :6112 ،) لي معلومات للعمب  دا   المننمة  أو عم  ننام ،م  العمب  حصفة مستمرة
 الفريق وعمل التعاون  روح نشر (Team Work Management): 

ت مىسسعات عامعة   أ انعسعوا ،التننيميعة معن أركعان ال يانعات امحوري ع الم يعد هناه جدل حون فرت العم  أصعححت ركن ع
وفعاليتهععا التعع  تتفععوت بهععا علععذ أدا  الفععرد بذاتعع   كفا تهععاوال تععزال تثبععت كعع  يععوم  ،ولاععد أثبتععت فععرت العمعع  الفعالععة ،أم  اصععة

(Jones, 2015: 8). حيا  ،ويعم  علذ إيجاد بي ة عم  صحية وسارة ،بنا  فرت عم  فعالة ي ف  من ال غوط كما إن
وتحسعين مسعتوا أدا هعم لعملهعم  ،ساعدوا مر وسيهم علذ حسن استغبل أوقاتهم ،ا إدارتهم لفرت العم المديرين إذا أحسنو  إن

ر مععن الوقععت ويععتم تععوفير كثيعع ،يععة والر ععا عععن العمعع  دا عع  المننمععةنتاج، ممععا يزيععد مععن اوواسععتغبل أفكععارهم ،فيعع والسععرعة 
 .(11: 6112 الفا ،) لها المننمة نتيجة لذوال الت  كانت تتحملهواألم ،والجهد ال ا  

 العاملين معنويات وتحسين المرنة اإلدارة أسلوب اتباع: 

ويعمع   ،هعو أن يتصعف أسعلوب اودارة حالمرونعة اودارة فع  إن من أهم األمور الت  تساعد علذ تابي  منهجية كايزن 
الععاملين  انعدما تشعجي   :يلع ويمكعن تحايع  ذلعه بكتحعاع معا  .(Martin, 2015: 7) علعذ تحسعين ورفع  معنويعات الععاملين
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الععاملين والثاعة المتحادلعة  احتعرام. و ن اري  االستبيان والعصعف العذهن ()ع رللتاوي اقتراحاتهمالسمان للعاملين بكبدا  و  .امع  
 ، أ تمكين العاملين وزيعادة مسعاحة االسعتابليةو  .المشاركة ف  و   األهداف وات اذ الاراراتو  .((Alukal, 2015: 7بينهم 

 وأن يسععاهموا حوقصععذ ااقععاتهم فعع  ،وجعع  أ معع والصععبحيات البزمععة للعععاملين للايععام حوعمععالهم علععذ  مكانععاتتععوفير كافععة او
أنشعاة العتعلم  واعتحعار ،التغيير ف  ثاافة العاملين والمننمة معن  عبل العتعلمو  .(66 :6116،)حاش  جهود التحسين المستمر

صبحية الفرد تمن  ف  اودارة كايزن  .الفرد كيف يحدد أهداف  ويص  إليها بنفس حيا يتعلم  ،جز  أساس  ف  فلسفة كايزن 
صععبحيات إبععداع كثيععرة فعع   ،يملععه العععاملون تحععت كععايزن  .  عنععد نجاحعع  فعع  ت فععي  الهععدروت افععو ،التغييععر فعع  مجععال عملعع 

 .(9 :6112 ،عيشون )ة المستمرة بالححا والتجر  أنشاةها توفر للعاملين حيا إن ،عملهم اليوم 

 زالة هرطالت  :(5S's) العمل بيئة في المعوقات وا 

جععععودة العمليععععات لبعععع  تحسععععن اودارة الشععععاملة  ،الماديععععة للعمعععع  فحسععععب ال تحسععععن البي ععععة (5S'sيعتاععععد الياحععععانيون أن تانيععععة )
((Osterling, 2014: 10،  ة اصة ف  قااع مننمات ال دملتابياات الناجحة لهذ  التانية عديد من اوهناه. 

شعععععراه الععععععاملين إ إلعععععذيسعععععتند فععععع  جانعععععب كبيعععععر منععععع   (Kaizen) كعععععايزن التوجععععع  الياحعععععان  فععععع   حيعععععا إنو 
(Employee Involvement)،   رسعالة الجعودة والتحسعين إيصعالهيكليعة وسعياقات تمكعنهم معن  نشعا إفالياحعانيون نعاجحون فع 

 زيععادة إنتاجيععة التانيععة فعع قعع  أن تسععاهم هععذ  فمععن المتو  ،ومععن  ععبل ذلععه كلعع  ، ععبل مسععتويات المننمععة كافععةشعع    فعع  كعع 
والعربيعععة  اونجليزيعععةمرادفاتهعععا   معععس كلمعععات ياحانيعععة، إلعععذ( يسعععتند S's 5وهعععذ  التسعععمية للتانيعععة ) أدا هعععاالمننمعععة وتحسعععين 

 :(66 - 61 :6116 ،و  رون  الزهران )   منها كما ف  الجدول التال وم مون ك

 (3) رقم جدول
 (S's 5) العمل بيئة جودة

 م
المصطلح 
 باليابانية

 المحتوى )المضمون( المصطلح بالعربية نجليزيةالمصطلح باإل 

0 

Seiri Organization التصنيف( التننيم( 

 سهولة االست دام
الت لص من أدوات ومعدات العم  )

 غير ال رورية(

0 Seiton Clearing-up الفص  بين األشيا  حسب  رورتها الترتيب 

3 
Seiso Cleaning  (الننافة)التننيف 

من ش    الفحص المستمر ل  
 هافدوات العم  وتننيأ

4 

Seiketsu Standardization )المعايرة )التاييس 

مننمة  وحاا  األشيا و   معايير 
علذ الصعيد ومرتحة وننيفة 

 الش ص  والبي  

5 Shitsuke Discipline سب  سيات عم  وسلوه جع  ما (االلتزام) االن حاط 

 المرئية اإلدارة" األحداث أو العمل موقع من اإلدارة أسلوب طبيقت" :(يزن اك جمبا Gemba kaizen) 

وتوليعد الايمعة الحايايعة  ،يعن  تابي  أسلوب التاوير المستمر التدريج  علذ ما يعتم دا ع  موقع  األحعداا والعمليعاتو 
 .((Lanos, 2015:18 "دااومن الممكن أن نال  علي  "اودارة من موق  األح ،علذ أر  الواق 
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 :ويتكون هذا األسلوب اإلداري الياباني من خمس خطوات هي
  موق  األحداا عندما تنهر مشكلة إلذالنزول. 
 )االهتمام حعناصر موق  األحداا )األفراد واآلالت والمعدات الهامة 

  ات اذ اوجرا ات الفورية الت  تمن  توقف العم. 

   الحايا  للمشكلةأو  الححا عن السبب الجذر. 

 .(5Whys Analysis) التسعاىالت ال مسعةتحليع   (Fishbone Diagram)سبب والنتيجعة م اط هيك  السمكة أو م اط ال
 .(Pareto Analysis)تحلي  حاريتو و 

 (.6-1: 6112 ،حسين)جنب ت رار المشكلة و   قاعدة لت 
 (العمل طميتن أو للعمل يةساقي معايير وضع) والفعالة البسيطة التشغيل قواعد وضع  

تاععديم  دمععة عاليععة الجععودة أو  سعلعة إنتععا يكععون ( موقع  األحععداا) "جمحععا"التع  تععتم دا عع   ،لانشععاة ر يسالهععدف العع حيعا إن
 .(Anderson, 2015: 4)وفعالة تننم أدا  العم   وذله من  بل تابي  قواعد تشغي  حسياة ،وحوق  ت لفة ممكنة ،للعم 

 :التشغيل الفعالة بالخصائص التاليةوتتميز قواعد 
 دون أن تسععاعد  ،زيععادة  بععرة العععاملين واك سععابهم المهععارات البزمععة إلععذتععىد  و  .نهععا أف عع  وأسععه  ارياععة ونجععاز المهمععةأ

أن يكعون معن السعه  تابياهعا و  .   عط السعير العواقع  للعمليعاتوتو ع .ر معايير وا عحة لايعاس األدا توفو  .علذ ال س 
 .والحصعول علعذ أعلعذ جعودة ممكنعة فع  األدا  ،فع  الوقعت والجهعد والمعوارد رهعدأ   يمكعن العت لص معن تعذوتاويرهعا ح

تععوفر أسععاس للمراجعععة و  .يتععدرب عليهععا العععاملون ويتعلمونهععا أنتحععدد المهععام التعع  يجععب و  .و ععوحا اونتععا  أهععدافتزيععد و 
 .(9: 6119 ،ن و البروار  و  ر ) ناتتوفر وسا   لمن  ت رار ال او والتغلب علذ نااط اال تو  .والتاييم

 ديمنج" دائرة تطبيق" (PDCA) (التطوير – والفحص المراجعة – التنفيذ – التخطيط): 

 :من أربعة أجزا  ه  (PDCA) "ديمنج"وتت ون دا رة 
  الت ايط(Plan):  ا وتستحعد األ ط ،المشكبت الت  تعتر  األدا و   العوا   يتذللتشغي  و   قواعد. 
 تنفيذ ال(Do): اب  ال اة ،وتت من تابي  قواعد التشغي  المو وعة. 
  المراجعة(Check)  النتا ج المالوحة منها إلذمن أن الاواعد المو وعة للتشغي  تىد   التو د: أ. 
  التصعحي  والتاعوير(Act):  ثعم يعد   التععدي  ال ععاف ،تعنعذ أنع  علعذ المعدير أن يحععدد أمعا ن اال تناقعات واأل اعا و  

وأن  ،ن يراقععب سععير إجععرا ات التشععغي أفعلععذ المععدير  ،وهععذا ال يععتم إال مععن موقعع  األحععداا ،للتو ععد مععن عععدم ت رارهععا
 .((Peter, 2015: 2-3سبوا المهارة البزمة لادا  تين حتذ يكليحرص علذ تدريب العام

 (المرحلععة األولععذ )الت اععيط ذإلععوالعععودة  ،(التصععحي  والتاععوير)وفعع  حالععة عععدم نجععان التغييععرات يععتم ت اعع  مرحلععة 
ذا لم تتحا  النتيجة المرجوة يتم عم   ،مرة ثانية PDCA))ويتم عم  الدورة  ،تيان حوفكار جديدة لح  المشكلةومحاولة او واك

 .(5: 6112 ،عبد اللايفالت  وقعت ف  الدورات الساحاة )م  االستفادة من األ اا   ،الدورة مرة ثالثة
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 لهدروا الفاقد من التخلص [مودا (Muda ) موري (Muri) – مورا Mura)]) (والوقت والموارد العمليات في الهدر): 

 الايمععة الحايايععة إلععذ اوكعع  األنشععاة التعع  ال ت ععيف شععي    ،ألدا  العمعع   ععرورية ععرورية وأ ععرا غيععر  أنشععاةهنععاه 
نشععاط فععا   أ   حالياحانيععة تعنعع  "الهععدر""ومععودا"  ،وغيععر  ععرورية يمكععن اعتحارهععا زا ععدة ،ال دمععة المادمععة للعمععب أو  للمنععتج

 السحعة وه  كالتال أوج  الهدر أ   (Wastes 7بع) االنجليزيةوتعرف ف  اللغة  للموادوهناه سحعة مناهر  ،وغير  رور  
 :(9-6: 6112 ،)العمر  و  رون 

  يتحعول اوفعراط فع  اونتعا   ،الشعدة ا ألوقعاتاوفعراط فع  التشعغي  تحسعح   إلعذ ،يلجو كثير معن المعديرين :اإلفراطمودا
فهعم يشععرون حععدم  .تستعصعذ علعذ الععب  عاعدة إلذلدا هىال  المديرين  ،وف  التشغي  وف  ت ديس المواد ال ام

وال  ،وسعاعات العمع  ،واآلالت ادهدر ها   ف  استهبه المعو  إلذهذ  المشكلة ذات األحعاد النفسية تىد  و  ،األمان
 .مانحساس زا ف حاألتوفر لهم سوا إ

 ر يسالنشععاط العع إلععذمععا تمتلععم الم ععازن حكميععات كبيععرة مععن األشععيا  والمعععدات التعع  ال تنتمعع   اكثيععر   :مووودا التخووزين 
 .أف  فتشغ  مساحات كان من الممكن االستفادة منها حارياة  ،للمننمة

 لتصحيحها ،والموارد ،والوقت ،الجهد : تستدعذ األ اا  بذل مزيد منمودا األخطاء. 

  األجهعزة نعوع أحعد  جلعبو لأ ،أدواتع  للححعا ععنتعتبعر كع  حركعة زا عدة ياعوم بهعا العامع   ،أثنا  العم  :دا الحركةمو
 .دون إهمال ولذا يجب تجنب هذ  الحركات الزا دة بو   األشيا  ف  األما ن الم صصة لها ،من )الهدر(

  هدر إلذيىد   ،ام الم تلفةعدم انسيابية تدف  العمليات وسير العم  بين األقس :التدفق دامو. 

 إذا تحعتم علعذ ععدد معن الععاملين االنتنعار حتعذ ينتهع  عامع    عر معن عملع  قبع  البعد  فع  عمع   :مودا النتظوار
 ."المودا"أنواع أحد  لعدم التنسي  بين المهام وتوقيتاتها، فكن هذا هو جديد، وذله

 فالوقعت العذ  يسعتغرق  المسعتند فع  االنتاعال بعين  ،حعب اا ع  ب  يمكن أن نعتبر أغلب عمليات النا  عم :مودا النقل
هع  كلهعا أوقعات مهعدرة  ،أمعا ن العمع  إلعذأو الوقت الذ  تستغرق  المواد واألدوات فع  االنتاعال  ،مكاتب المونفين
ذا ولع ؛وزيعادة اونتاجيعة ،والا ا  علذ الهدر )المودا( هو أحعد أهعم وأر عص وسعا   تاليع  الت عاليف ،وجهود  ا عة

زالة أسحابها "المودا"ومبحنة أما ن  ،موق  األحداا إلذيجب علذ ك  مدير وقا د إدار  النزول   .واك

 د  عمب هعم حال عحط ماابع  العثمن العذ  يدفعونع  يعيعد معا ير دي اعم كثيعر معن المعديرين فع  تح :موودا القيموة الزائفوة
وهنععا  ،منتجععات و عدمات ال يالبونهععادمون لهعم ياععوبعذله  ،ال دمععة التع  تنتجهععا مننمععاتهمأو  للحصعول علععذ المنعتج
إذا فععالمودا تعنععذ التاليعع  مععن الت لععف  ،الععذ  ياععدم للعميعع  دون أن يحتاجعع  حالفععع  الشعع  وهعع  تتولععد الايمععة الزا فععة 

 .)مودا(مفيد عم  غير  –مفيد عم  = تصح  العملية والنشاط  "كايزن "ولذا حاست دام منهجية  ،لعابتوا

 .((Collet, 2015: 2-5 واآللةمور  وتعن  ت في  إجهاد الفرد  (Muri)وهو  "كايزن "ع الثان  من أما حالنسحة للنو 

وتعنععع  التاليععع  معععن اال عععتبف  ،معععورا (Mura)هععع   "كعععايزن " عليععع  منهجيعععة اعتمعععدتأمعععا حالنسعععحة للنعععوع الثالعععا العععذ  
ا وتعن   ،والتغيرية دليع   إلعذالحاجعة  :وأسحاب ععدم التنعاغم كثيعرة منهعا ،والثحات ف  الننام واالتساتتالي  غياب التناغم أي  

التدا   ف  المهام و  .توصيف الونا ف إلذالحاجة و  .وجود منهج متف  علي  ألدا  العمليات إلذالحاجة و  .تننيم  للمننمة
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يععر األننمعععة تغو  .غيععاب اللععوا   والتعليمععات المننمععة للعمعع  أو ناصععهاو  .بععين الوحععدات لغيععاب األدلععة اوجرا يععة أو قصععورها
 .األننمة والتعليمات ال اصة حمهمة محددة من أ ثر من جهة رصدو و  .عليمات وعدم ثحاتها لوقت كافتوال

 :آليات التخلص من الفاقد أهمومن 
  فهم الفاقد(Understanding Waste): زالة الفاقد لعذله  ؛يعتمد علذ فهعم ومشعاركة جميع  الععالمين ،إن تش يص واك

زالة الفاقد من التنفيذ الناج  ل ف  .مكنة عملهمأايزن يتالب تدريب العاملين علذ تش يص واك
   منوع الخطو(Mistake Proof): الفعرد العامع  أو  يجعب تاعوير اآلالت وأننمعة العمع  حمعا يمنع  حعدوا  اعو معن

 .من جذورها أو قب  حدوثها مشكبتمن أج  الا ا  علذ ال ،األلة
  التبسيط(Simplification): عادةم تصح ن أوحلها قب  منها، والححا عن الحسياة  مشكبتلدراسة ا. 
 ( التعاون المتميزOutstanding Cooperation):  ن تعم  هذ  المنهجية إال ف  جو من التعاون بعين أال يمكن

 .الفاقدوال   يتعاون للتاوير وتالي   ،األقسام الم تلفة والمستويات الم تلفة
 العواملين  احترام(Respect of Employees): والثاعة  االحتعرامأن يعمع  إال فع  جعو معن مكعن ال ي الفاقعدن تاليع  إ

ويعمع  علعذ  ،وأن يعوت  حوفكعار إبداعيعة ،ولذا يمكن للعام  أن ي لص فع  عملع  ،سا  والمرىسينى المتحادلة بين الر 
 .ادا م  تاوير العم  نحو األف   

 تطوير العمليات لتقليول الفاقود:The Development of Processes to Reduce Waste: سياسعة تاليع  الفاقعد، 
 .(Myesr, 2015: 2-5) هامشكبت  تاوير العمليات وتحلي إلذتننر دا م ا 

   السوتعانة بعمالوة متنوعوة الوظوائ(Multi Task Employees):   علعذ الايعام حععدة  احمعنعذ أن يكعون الفعرد العامع  معدرب
ويهعدف هعذا الننعام للوصعول  ،وهذا األسلوب يعاع  مرونعة فع  تغييعر مهعام العامع  عنعد الحاجعة ،حدةمن مهمة وا ال  بد ،مهام
 .(Thundry, 2014: 9)لمتالحات العمب   االستجاحةسرعة  إلذ

 المستمر والتحسين الجودة ضبط حلقات: (Quality Control Circles & Continuous Improvement) 

وهعذ  الحلاعات  ،الجعودة والتشعغي  والصعيانة مشعكبتم بدراسعة وحع  و املين والفنيين تاعه  عحارة عن فرت عم  من الع
اععرت  احععدإهعع  و  مشععكبت،شععراه كعع  مسععتويات العمعع  فعع  حعع  الوو  ،واقتبعهععا مععن جععذورها مشععكبت ععرورية لدراسععة ال
 .(9 :6112 ،العامرا )التاوير المستمر 
 (Organizational Performance Dimensions) :التنظيميأبعاد األداء 

اسعععت دام معععنهج اودارة حال عععايزن عليهعععا أثعععر  وتحديعععد حا تيارهعععاقامعععت الحاحثعععة  والتععع  ،التننيمععع ومعععن أهعععم أحععععاد األدا  
 :األحعاد التالية

 (Organizational Creativity) :التنظيمي والتغيير اإلبداع -أ

"وبهعذا المعنعذ فعكن األفكعار المبدععة  واسعتثمارها والمبدععة الجديعدةعلذ أن  "  لع  األفكعار  التننيم تم تعريف اوبداع 
تشععم  و  ،يمكععن أن تشععتم  األفكععار المتعلاععة حكعع  مععا هععو جديععد مععن منتجععات أو  ععدمات تععد    ععمن ناععات عمعع  المننمععة

ع(9-2 :6116 ،ال اصة حالعم  )العتيبع  الارا  والسياسات و  جرا اتاو  فع يعر يليعة التغعم تبنع " حونع   ا. وتعم تعريفع  اي  
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لتحاي  التفاع  بين  مب مةهو المجال األ ثر  التننيم المننمة والبي ة المحياة بها " ومن هذا التعريف يت   أن اوبداع 
مكععن مععن تو  ،يعمعع  علععذ إيجععاد الحلععول للمشععكبت الدا ليععة وال ارجيععة للمننمععة اوبععداع العمعع   كمععا إن ،مننمععة وبي تهععاال

تحعدا  التع وموا حع  التغيعرات  ،األدا  فع  تححعا ععن التميعز التع ا أصح  اوبداع  رورة للمننمعات كم ،موا ح  المستجدات
 .(6-6 :6112 ،سليمانحصفة مستمرة )

 (Organizational Learning) :(المتعلمة المنظمة) التنظيمي التعلم -ب

 يل : ومن أهمها ما ،تننيم التعلم ال تعريفاتهناه العديد من 

 بعرات وتجعارب  اسعتثمارحيا تستهدف هعذ  العمليعة  ،المننمة أع ا تمرة ناحعة من رىية مشتركة بين هو عملية مس
 لبسعتفادة ،معن حعين آل عرثعم مراجعتهعا  ،ذا رة المننمعة ف  ال برات والتجارب هذ ورصد المعلومات الناجمة عن  ،المننمة
ة فعععوالثاا ،لمسعععاندة مععن قيععادة المننمعععة حشععك   ععاصإاعععار مععن الععدعم وا فعع  وذلععه ،تواجههعععا التعع حععع  المشععكبت  فعع  منهععا

يم يعععمعععن أحععععاد التا اأساسعععي   ايععععد حععععد   التننيمععع ومعععن هنعععا فعععكن العععتعلم  .(3-2 :6116 ،و  عععرون   الحغعععدادالتننيميعععة حشعععك  ععععام )
والعمع  معن  ،ممعن  عبل معاياتع  المت عمنة الرىيعة المشعتركة للمعرفعة بعين أع عا  التننعي (Institutional Evaluation) المىسسع 

 :6115 ،و  ععرون دهععام " )العععاملين والمننمععة بوجعع  عععام يععىدا إلععذ تحسععين أدا  الععذ األمععر  ،المععرن  التننيمعع والهيكعع   ، ععبل الفريعع 
6-2.) 

والمحافنعععة علعععذ التعععوازن  ، سعععتراتيجااليعععر ييعمععع  علعععذ تهي عععة األفعععراد والمننمعععة للتغ العععذ هعععو " وُيععععرف أي عععا  حونععع 
 ، " )العصععيموكععذله النععروف الدا ليععة المتغيععرة ،للفععرص والمتالحععات ال ارجيععة مب مععةال واالسععتجاحة ،للمننمععة الععديناميك 

6115: 9-16). 
 (Organizational Loyalty): التنظيمي الولء -ج

 دا لعع أنعع  شعععور ، أ  أو التوجعع  نحععو المننمععة االتجععا حونعع  " السععلوك مععن المننععور  التننيمعع يمكععن تعريععف الععوال  
  سعععتهويتو  ،أعمالهععا فتسععتغرق  ،الايميععةمتهععا و ويتوحععد معع  منن ،تععدف  ممععا يجععع  الفععرد العامعع  يت امعع  مععع  مننمتعع صععادت ي
 وأهعععدافاألفعععراد الععععاملين أو تعلاهعععم الفععععال حاعععيم  انجعععرافأنععع  تعريعععف   عععر هعععو " وفععع  .(6-6 :6112 ،اسعععماعي )أهعععدافها 
 تننيمع وهناه تعريف   ر للعوال  ال .(6-1 :6116 ،مننمة )جواددية المتحااة من الاحغ  الننر عن الايمة الم ،المننمة

 العونيف   وانهمعاه الفعرد دا ع  بي عة عملع  معن  عبل دور  وانصعهار ،  الفعرد العامع  لاعيم وأهعداف المننمعةيعوتمث اعتنات" حون 
 "المننمعة تجعا قعوا  ععااف  اطارتحعيوجد لديع  ، أ  بي ة عملة وعدم ترك  لها ف  ورغبت  واستعداد  للعم  والحاا  تننيم ،وال

 (.651 :6113 ،)اليوسف

قبععول األفععراد العععاملين ألهععداف  فعع : المتمثلععة التننيمعع السععاحاة يمكععن اسععت بص الماومععات األساسععية للععوال   تعريفععاتومععن ال
 .تننيم الاا مال ف  واالستمرارالحاا   ف والرغحة الشديدة  .والمساهمة حصورة إيجابية لتحاي  أهداف المننمة .المننمة

 (Quality Service & Customer's Satisfaction) :العمالء رضاءو  الخدمة جودة -د

لنعععة قعععدرتها علعععذ تلبيعععة االحتياجعععات المع فععع  تعععىثر التععع "مجمععع   صعععا ص أو أحععععاد ال دمعععة  هععع  إن جعععودة ال دمعععة
اجعععات وتوقععععات العميععع  تلبيعععة ح" نهعععاأعلعععذ  هعععاتعرفيعععتم كمعععا  .(6-6 :6113 ،موسعععذ) وال عععمنية لمسعععت دم هعععذ  ال دمعععة"
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عععا أنهعععاو . (61 :6116 ،الدرادكعععةالمعاولعععة" ) تلبيعععة توقععععات  فععع  ن تصععع  إليععع  جعععودة ال دمعععةأيمكعععن  العععذ  هععع  المعععدا أي  
أو  وممعا سعب  يعنعذ أن جعودة ال دمعة تعنعذ مسعايرة توقععات العمعب  .(9-5 :6116 ،)عايلعذ .التفعوت عليهعا أو المستفيدين

 دا م ا.يحا  ر ا العمب  ما وهذا  ،مستمر التفوت عليها حشك 
 :صحة الفروض اختبار

 :األول الفرض -أ

فعع  الااععاع محعع  الدراسععة )الشععركة الااح ععة ل هربععا  مصععر( فعع   اوداريععةوالاا عع  حععون هنععاه ان فععا  فعع  فعاليععة الايععادات 
فاععد أثبتععت نتععا ج  .المترتحععة علععذ ذلععهالتننيمعع  علععذ أحعععاد األدا   اممععا يععىثر سععلح  اودارة  فعع  (Kaizen) "كععايزن "تابيعع  منهجيععة 

أن هنعاه ان فعا  فع  فعاليعة الايعادات اوداريعة فع  الااعاع محع  الدراسعة فع   ،صحة هعذا الفعر  حيعاالتحلي  اوحصا   
ع توجهاتحيا وجد أن  ،تابي  تله المنهجية وهعذا معا يو عح  الجعدول  ،(1.4)وذلعه حمتوسعط  االمديرين كانعت سعلبية عموم 

 .(5ل  رقم )التا

 (4) رقم جدول
  الدراسة محل القطاع في اإلدارية للقيادات التوجهات متوسط جدول
 اإلدارة في "كايزن " منهجية تحقيق في بفعاليتهم يتعلق فيما

 اإلدارة في "كايزن"متطلبات تحقيق  م

القيادات اإلدارية في القطاع محل 
 مفردة 022=نالدراسة 

 الدللة نحرافال  المتوسط

 سلب  جدا 1616 161 كايزن اولمام حمفهوم و صا ص  0

 سلب  1636 162 كايزن تاوم عليها المعرفة حوهم المحادئ الت   0

 سلب  1662 165 اودارةكايزن ف  مترتحة علذ تابي  منهجية الدراسة حوهم النتا ج ال 3

 سلب  1616 162 التركيز علذ حاجات العمي  ورغحات   4

 جدا سلب  1656 161 عاون وعم  الفري نشر رون الت 5

 سلب  1626 162 اتحاع أسلوب اودارة المرنة وتحسين معنويات العاملين  6

7 
زالة المعوقات ف  بي ة العم    –والتننيف  –والترتيب  –التننيم )التاهير واك

 (االلتزام –المعايرة 
 جدا سلب  1625 161

 سلب  1696 165 المر ية( اودارةاا )اتحاع اودارة من موق  العم  أو األحد 8

 سلب  1666 162 و   قواعد التشغي  الحسياة والفعالة  9

 سلب  1665 162 التصحي ( –المراجعة  –التنفيذ  –)الت ايط  (P.D.C.A)ديمنج  تابي  دا رة 02

 جدا سلب  1656 161 الوقت( –الموارد  –الت لص من الفاقد والهدر )العمليات  00

 سلب  1666 162 الجودة والتحسين المستمرحلاات ت دام اس 00

 سلبي 0.20 0.4 جمالياإل 

فاعد  ،النتعا ج المترتحعة علعذ تابيع  تلعه المنهجيعة المعديرين نحعو توجهعاتوقد تم إثحات صحة ما سب  من  عبل قيعاس 
 :(2وهذا ما يو ح  الجدول التال  رقم ) ،(166حمتوسط ) اوجد إنها سلبية جد  
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 (5) مرق جدول
 اإلدارة في كايزن  منهجية تطبيق على المترتبة النتائج نحو اإلدارية اداتالقي توجهات متوسط

 م
 بةأهم النتائج المترت

 اإلدارة  في كايزن على تطبيق منهجية 

القيادات اإلدارية في القطاع محل الدراسة 
 مفردة 022=ن

 الدللة نحرافال  المتوسط

 سلب  جدا 1616 161 التننيم تحاي  اوبداع والتغيير  0
 سلب  جدا  166 تحاي  التعلم التننيم  0
 سلب  جدا 1626 161 تحاي  التبحم والوال  التننيم  3
 سلب  جدا 1696 166 العمب   تحسين جودة ال دمة وسرعة األدا  وتحاي  ر ا 4

 سلب  جدا 1656 166 اوجمال  

 :الثاني الفرض -ب

فاععد أثبتععت نتععا ج التحليعع  اوحصععا   أن  ،اودارةفعع   "كععايزن "المسععتوا اودار  علععذ تابيعع  منهجيععة أثععر  رحا تحععاوالععذ  يتعلعع  
ومعدير  اودارة المحاشعرة  ،وأن هنعاه فعروت دالعة معنويعة بعين معدير  اودارة العليعا والمتوسعاة ،االمستوا اودار  يىثر بدرجة محعدودة جعد  

 ،(166وذلعه حمتوسعط قعدر  ) امعدير  اودارة العليعا والمتوسعاة سعلبية جعد   توجهعاتان  ات ع فاد  ،اودارة ف  "كايزن "نحو تابي  منهجية 
 :(3( وهذا ما يو ح  الجدول التال  رقم )163مدير  اودارة المحاشرة كانت سلبية وذله حمتوسط قدر  ) توجهاتوأن 

 (6) رقم جدول
  دراسةال محل القطاع مديري  بين والفروق  التوجهات متوسط جدول

 اإلداري  للمستوى  وفقا اإلدارة في كايزن  منهجية تطبيق في بفعاليتهم يتعلق فيما

 كايزن في اإلدارة متطلبات تحقيق منهجية  م

 القيادات اإلدارية في القطاع محل الدراسة
 اإلدارية القيادات
 والمتوسطة العليا
 مفردة 65=ن

القيادات اإلدارة 
 35=نالمباشرة 
 مفردة

 قيمة

ال
ق 
لفر
ى ا
 عل
للة
د

 
طين
وس
لمت
ن ا
بي

سط 
متو
ال

 

ال 
راف
نح

 

للة
الد

سط 
متو
ال

 

ال 
راف
نح

 

للة
الد

 

 ت

 ** 1666 سلب  جدا 1616 161 سلب  جدا 1629 161 كايزن اولمام حمفهوم و صا ص  0
 ** 1611 سلب  جدا 1666 165 سلب  جدا 1656 161 كايزن  عليها تاوم الت  المحادئ حوهم المعرفة 0
 ** 1632 سلب  جدا 1613 161 سلب  جدا 1615 161 اودارة  ف  كايزن نتا ج تابي  الدراية حوهم  3
 * 1656 سلب  1616 163 سلب  جدا 163 166 كيزعلذ حاجات العمي  ورغحات التر  4
 ** 1611 سلب  6615 162 سلب  جدا 6662 161 نشر رون التعاون وعم  الفري  5
 ** 1635 سلب  6611 165 سلب  جدا 1652 161 ع أسلوب اودارة المرنة وتحسين معنويات العامليناتحا 6

7 
زالعععععة المعوقعععععات فععععع  بي عععععة العمععععع  الماديعععععة االت  (االلتزام –المعابرة  –التننيف  –الترتيب  –)التننيم هيعععععر واك

 ** 1662 سلب  جدا 6611 161 سلب  1611 165

8 
 اودارةاألحععداا )أو  مععن موقعع  العمعع  اودارة عإتحععا

 المر ية(
 * 1666 جدا سلب  1636 161 سلب  جدا 661 161

 ** 1696 سلب  1665 163 سلب  جدا 6612 161 و   قواعد التشغي  الحسياة والفعالة 9

02 
التنفيعذ  –الت ايط ) P.D.C.A ي  دا رة ديمنجتاب
 التصحي (–المراجعة  –

 ** 1616 سلب  1626 165 سلب  1626 165

00 
–الوقعععت–)العمليعععات الهعععدرأو  العععت لص معععن الفاقعععد

 والموارد(
 * 1653 جدا سلب  1666 166 سلب  جدا 1615 161

 ** 1636 سلب  1165 165 سلب  جدا 1615 166 المستمر والتحسين الجودة حلاات  داماست 00
 ** 2.40 سلب  0.50 0.6 سلب  جدا 2.79 0.0 اإلجمالي 
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 :الثالث الفرض -ج

فعاليعععة اودارة حال عععايزن )كمتغيعععرات  محعععاورمعنويعععة بعععين  ارتحعععاط   بوجعععود عبقعععة حصعععافاعععد أثبتعععت نتعععا ج التحليععع  او
ويمكعن تو عي   ،لوجهع  ننعر المعديرين اوذلعه وفا ع)كمتغيعرات تاحععة(  علعذ ذلعه المترتحةالتننيم  مستالة( وبين أحعاد األدا  
 .(5ال  رقم )ذله من  بل الجدول الت

 (7) رقم جدول
 اإلدارة في كايزن  فعالية محاور بين ئيةحصااإل ودللتها الرتباط معامالت يوضح

 المديرين نظر وجهه من (تابعةال المتغيرات) ذلك على المترتبة تنظيميال داءاأل وأبعاد( المستقلة المتغيرات)

 النتائج المترتبة على تطبيق

 اإلدارة بالكايزن

 لية اإلدارة بالكايزنمحاور فعا

 بداعاإل
والتغيير 
 التنظيمي

 التعلم
 التنظيمي

الرتباط 
والولء 
 التنظيمي

 الخدمة جودة
 ورضاء
 العمالء

 
 جمالياإل

وية الرتباط
معن
ال

 

وية الرتباط
معن
ال

 

وية الرتباط
معن
ال

 

وية الرتباط
معن
ال

 

وية الرتباط
معن
ال

 

 ** 163616 ** 162616 ** 166916 ** 165211 ** 162211 كايزن اولمام حمفهوم و صا ص  1

 * 165622 * 165516 * 162616 ** 166511 * 166211 كايزن تاوم عليها المعرفة حوهم المحادئ الت   6

كععايزن الدرايعة حعوهم النتعا ج المترتحععة علعذ تابيع   6
 اودارة ف  

166616 * 163611 ** 165219 ** 162311 ** 165115 * 

 ** 165616 ** 165215 ** 162116 ** 162666 ** 165111 التركيز علذ حاجات العمي  ورغحات  5

 ** 162116 ** 166665 * 163666 * 165311  162611 نشر رون التعاون وعم  الفري  2

اودارة المرنعععة وتحسعععين معنويعععات  أسعععلوباتحعععاع  3
 العاملين

165611 * 16116 ** 165556 ** 162116 ** 162965 ** 

زالععة المعوقععات فعع  بي ععة العمعع   5  –التننععيم )التاهيععر واك
 اآللتزام( –المعايرة  –نيف تنال–الترتيب 

163219 ** 162611 ** 163316 ** 165316 ** 166615 * 

حععععععداا اتحععععععاع اودارة مععععععن موقعععععع  العمعععععع  أو األ 9
 األدارة المر ية()

165516 ** 165166 ** 166622 ** 165516 ** 163966 ** 

 ** 163216 ** 163962 ** 165615 * 162316 ** 163116 و   قواعد التشيغ  الحسياة والفعالة 9

 –الت اععععيط  (P.D.C.A)تابيععع  دا ععععرة ديمععععنج  11
 التصحي ( –المراجعة  –التنفيذ 

166115 ** 169111 ** 165916 ** 162316 ** 162115 ** 

 –الهععععععدر )العمليععععععات أو  الفاقععععععد الععععععت لص مععععععن 11
 والموارد( –الوقت 

165162 ** 162966 ** 162622 * 166111 ** 162966 * 

 ** 169516 ** 165555 * 169116 ** 166616 * 162166 است دام حلاات الجودة والتحسين المستمر 16

 ** 2.7500 ** 2.8004 ** 2.5300 ** 2.7003 ** 2.6304 اإلجمووالي 

 .(1611عند ) ا)*( دار إحصا ي       .(1612عند ) ا)**( دال إحصا ي  

وأحعععاد األدا   ،حال ععايزن  فعاليععة منهجيععة اودارة محععاور( وجععود عبقععة ارتحععاط بععين 5ويتبععين مععن الجععدول السععاب  رقععم )
 –االرتحععاط والععوال  التننيمعع   –التننيمعع  الععتعلم  –  التننيمععوالتغييععر  اوبععداعتابيعع  تلععه المنهجيععة ) الناتجععة عععنالتننيمعع  

 أحعععادوكعع  حعععد مععن  ،ودارةا فعع  كععايزن  فعاليععة منهجيععة محععاورمععن  محععوروكععذله بععين كعع   ،جععودة ال دمععة ور ععا  العمععب (
نعد مسعتوا ع (165216حيعا كعان معامع  االرتحعاط بينهمعا ) ،األدا  التننيم  وذله من  بل حساب معامع  ارتحعاط بيرسعون 
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حعدوا تحسعن وزيعادة  إلعذكلمعا أدا ذلعه  ،اودارةكعايزن فع   منهجية محاورمما يعن  ان  كلما زادت فعالية  (1612معنوية )
 .وهذا ما يجب تحايا  أو السع  ف  الوصول إلي  ،ف  أحعاد األدا  التننيم 

 اودارة فعع  كععايزن ة يععمنهج فعاليععة لمحععاورلة المسععتا عبقععة المتغيععراتكمععا تععم اسععت دام أسععلوب االنحععدار المتعععدد ال تحععار 
تابيععع  تلععععه أحععععاد والنتعععا ج المترتحعععة علعععذ  – كعععايزن فععع  اودارةحالمفعععاهيم األساسعععية حعععول منهجيععععة  اولمعععامفععع  )والتععع  تتمثععع  

والتغييعر داع بع)او،علعذ المتغيعرات التاحععة للنتعا ج المترتحعة علعذ األدا  التننيم  (المهارات والعناصر البزمة لتابياها -المنهجية
ر ا  العمب (ل دمة اجودة  –والوال  التننيم  االرتحاط –التعلم التننيم  –التننيم   .واك

أن معامعع  التحديععد فعع  حالععة العبقععة المحاشععرة بععين )اولمععام حالمفععاهيم األساسععية حععول  إلععذوقععد أشععارت نتععا ج التحليعع  
وأن هعذ  الايمعة ليسعت  ،(1611األدا  التننيمع  يسعاو  )أحعاد مترتحة علذ والنتا ج ال اآلثارومدا اودارة( كايزن ف  منهجية 

 إلععذحالنتععا ج المترتحععة علععذ األدا  التننيمعع (  اولمععامالمسععتا  الثععان  )أمععا فعع  حالععة إ ععافة المتغيععر  ،إحصععا يةذات داللععة 
( وأن هععذ  الايمععة ليسععت ذات داللععة 1619) فاععد وجععد أن معامعع  التحديععد فعع  هععذ  الحالععة ،المتعععدد المتععدر  االنحععدارنمععوذ  
نمععوذ  االنحععدار المتعععدد  إلععذاودارة(  فعع  كععايزن  وعنععد إ ععافة المتغيععر الثالععا )المهععارات البزمععة لفعاليععة منهجيععة ،إحصععا ية
( وهعذا معا 16111( عنعد مسعتوا معنويعة )1663فاد وجعد أن معامع  التحديعد يسعاو  ) (Step Wise Regression)المتدر  
 فع  كعايزن فعاليعة منهجيعة  محعاور( فاد ثبت من  أن توجد عبقة معنوية بعين المتغيعرات المسعتالة )9الجدول التال  )ح  يو 
المهعارات الاياديعة البزمعة لتحايع  فعاليعة اودارة محور ، وحصفة  اصة تننيم األدا  الأحعاد والنتا ج المترتحة علذ  ،(اودارة

 .كايزن حمنهجية 

 (8) رقم جدول
 .المتعدد النحدار أسلوب باستخدام الثالث الفرض اختبارب المتعلقة نتائجال

ترتيب دخول  لدخولها النموذج االمتغيرات المستقلة وفقا 
المتغير المستقل 
 للنموذج

Beta R2  التغير
 R2 في

مستوى 
المعنوية للتغير 

 R2في 

مستوى 
 المعنوية

 16161 16161 16116 16111 16666 1 دارة اوكايزن ف  اولمام حالمفاهيم األساسية لمنهجية 

 16661    1611 1 كايزن ف  اودارة لمنهجيةاولمام حالمفاهيم األساسية 

 16151 16151 16111 16196 16656 6 كايزن ف  اودارةاولمام حالنتا ج المترتحة علذ تابي  منهجية 

 16166    16111 1 كايزن ف  اودارةاولمام حالمفاهيم األساسية لمنهجية 

 16111    16166 6 كايزن ف  اودارةاولمام حالنتا ج المترتحة علذ تابي  منهجية 

 16111 16111 16111 16631 16561 6 كايزن ف  اودارةالمهارات البزمة لتحاي  فعالية منهجية 

 :النتائج والتوصيات
 :النتائج -أ

 :لنتا ج التاليةا ذإلمن  بل الدراسة التابياية توصلت الحاحثة 
  جنعوب الاعاهرة  –لايادات اودارية ف  الاااع مح  الدراسة )الشركة الااح ة ل هربا  مصر اأن مهارة  إلذتشير النتا ج

ععدم اولمعام  إلعذتتسم حاالن فا  الشديد ف  مستواها ويرج  ذلعه  اودارةكايزن ف  للتوزي ( نحو تحاي  فعالية منهجية 
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عدم اولمام حوهم األثار والنتا ج المترتحة علذ تابي  تله المنهجية و  اودارة. ف  كايزن ة حول منهجية حالمفاهيم األساسي
 اودارة. كايزن ف  عدم تابي  المهارات والعناصر الم تلفة البزمة لتحاي  فعالية منهجية .ف  اودارة

 الاااع مح  الدراسةأن هناه ان فا  ف  مستوا نشر رون التعاون والعم  برون الفري  دا   . 

  ير المستمر الذ  يعىثر علعذ مسعتوا أدا  ال دمعة لم تلعف الجمعاهير يغف  مستوا تحاي  اوبداع والت ان فا أن هناه
 .ف  الاااع مح  الدراسة

   علععذ مسععتوا الععتعلم  اأن هنععاه ان فععا  فعع  مهععارات الععتعلم المسععتمر للعععاملين فعع  الااععاع محعع  الدراسععة ممععا يععىثر سععلح
 مر لادا  بوج  عام دا   الاااعالتننيم  وتحاي  التحسين المست

   التننيم  للعاملين ف  الاااع مح  الدراسة وال وال االرتحاطإن هناه ان فا  ف  مستوا تحاي. 

 سرعة األدا  وتحاي  ر ا  العمب و  ،هناه ان فا  ف  مستوا تحسين جودة ال دمة إن. 

 :التوصيات -ب

 :للنتا ج الساحاة الت  توصلت إليها من  بل الدراسة التابياية ما يل  ايات الت  تراها الحاحثة وفا  ومن أهم التوص
  ترا الحاحثة  رورة النهو  حمستوا الايادات اوداريعة فع  الااعاع محع  الدراسعة نحعو متالحعات تحايع  فعاليعة منهجيعة

 .تننيم مما يىثر إيجابيا علذ مستوا األدا  ال ،اودارةكايزن ف  
  ذله يعمع  علعذ تحايع  حيا إناودارة ف  الاااع مح  الدراسة  ف  كايزن وترا الحاحثة  رورة تحاي  فعالية منهجية 

 ،تحايع  اوبعداعو  .ونشر رون التعاون والعم  برون الفريع  ،تحسين معنويات العاملين :، وه األهداف حالاااععدد من 
تحايع  و  .كعايزن يالع  معن الصعراعات بعين الاحاعات اوداريعة حيعا إن ،  األدا والتحسعين المسعتمر فع ،والتغير التننيم 

تحايعع  أقعع  مسععتوا مععن الهععدر فعع  العمليععات و  .والععوال  التننيمعع  للعععاملين رتحععاطتحايعع  االو  .الععتعلم التننيمعع  المسععتمر
نتاجيعععة والهعععدر فععع  قاعععاع وصعععن  ثاافعععة الت لفعععة لإل ،لزيعععادة الفعاليعععة الش صعععية وتننعععيم بي عععة العمععع  ،والمعععوارد والوقعععت

تحسعععين جعععودة و  .راف حتعععذ يمكعععن اسععتغبل المعععوارد والثعععروات الاوميععة أحسعععن اسعععتغبل ممكععنسععاو ةمحاربعععو  .ال ععدمات
 .العمب  وتحاي  ر ا ،ال دمة وسرعة األدا 

 ععع الايعععادات  لعععدا ،اودارة فععع  تابيععع  منهجيعععة كعععايزن ، أ  نععع  يمكعععن النهعععو  حمسعععتوا تلعععه المهعععارةأ اوتعععرا الحاحثعععة أي  
التعدريب علعذ تلعه المهعارة يعتبعر  حيا إن ،اودارية ف  الاااع مح  الدراسة عن اري  عم  برامج تدريبية مت صصة

والنهعو  حالمىسسعات  ،و اصة ونحن اآلن ف  أشد الحاجة لمسايرة عولمة اودارة ،استثمار جيد للوقت والموارد والجهد
 .ال دمية ف  ن  النروف العالمية الراهنة

  أ   وال اصععة بتلععه المهععارة ،الايععادات اوداريععة فعع  الااععاع محعع  الدراسععةوتععرا الحاحثععة  ععرورة أن تشععم  بععرامج تععدريب
والعمع  علعذ تنميتهعا حصعفة مسعتمرة  ،علذ أهم العناصعر والمتالحعات البزمعة لتحاياهعا ،اودارة ف  كايزن تابي  منهجية 

 :من حيا المعارف والمهارات الم تلفة التالية

  وكيفيعة  ،وأهم ماترحعاتهم للتغلعب عليهعا ،وكيفية التعرف علذ المشكبت الت  تواجهم :التركيز علذ حاجات العمب
 .وعم  ننام معلومات للعمب  دا   المننمة ،مب  حصفة مستمرةعم  ال اتصاالتإجرا  
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 سعاعدوا  ،أحسعنوا إدارتهعم لفعرت العمع  المعديرين إذا حيعا إن :وعم  الفريع  ،نشر رون التعاون بين األفراد العاملين
ممعا يزيعد  ،واسعتغبل أفكعارهم ،وتحسين مستوا أدا هم لعملهعم والسعرعة فيع  ،علذ حسن استغبل أوقاتهم سيهمر و م

واألموال الت  كانعت  ،وفير كثير من الوقت والجهد ال ا  تويتم  ،والر ا عن العم  دا   المننمة ،من اونتاجية
 .تيجة لذلهتتحملها المننمة ن

 أهعععم األمعععور التععع  تسعععاعد علعععذ تابيععع  اودارة  إن معععن :اتحعععاع أسعععلوب اودارة المرنعععة وتحسعععين معنويعععات الععععاملين
ومععن أهععم  ليععات  .كععايزن هععو أن يتصععف أسععلوب اودارة حالمرونععة ويعمعع  علععذ تحسععين معنويععات العععاملينحمنهجيععة 

العمع  دا ع  المننمعة  تغييعر ثاافعةو  .اودارةمتحادلعة بيعنهم وبعين الععاملين وتعوفير الثاعة ال احترام :تحاي  ذله ما يل 
السمان للعاملين بكبدا  اقتراحاتهم للتاوير ععن و  مشكبت.عن حلول تمن  ت رار ال اوالححا دا م   ،بتره اللوم والناد

عو  .والعصعف الععذهن ( – االسعتبياناريع  ) لمسعتمر ال بععد ين اوالتو يعد علععذ أن التحسع ،اتشعجي  انعدما  العععاملين مع 
تمكععععين العععععاملين وزيععععادة مسععععاحة و  .وات ععععاذ الاععععرارات ،مشععععاركة العععععاملين فعععع  و عععع  األهععععدافو  .اأن ينعععع  مسععععتمر  

رد العامع  فعمعن  ال. و بنفسع  إليهعاويص   أهداف يف يحدد حيا يتعلم الفرد العام  ك ،نشر ثاافة التعلمو  .االستابلية
 يعد للععاملين حعون التحسعين والتو  .اف   عند نجاح  ف  ت فعي  الهعدروت  ،صبحية التغيير واوبداع ف  مجال عمل 

 .االمستمر ال بد ان ين  مستمر  

  إزالعة المعوقعات فع  بي عة العمع: (5 S's) ،بع  تعمع   ،هعذ  التانيعة ال تحسعن البي عة الماديعة للعمع  فحسعب حيعا إن
 :يل من  ليات تنفيذها ما علذ تحسين اودارة الشاملة لجودة العمليات و 

o الت لص من أدوات ومعدات العم  غير ال رورية :التننيم. 
o الفص  بين األشيا  حسب  رورتها :الترتيب. 
o من أدوات العم  وتننيفهاش    الفحص المستمر ل   :التننيف. 
o و   معايير وحاا  األشيا  مننمة ومرتحة وننيفة :المعايرة. 
o حصفة مستمرةجع  ما سب  سيات عم  وسلوه  :االلتزام. 

 تابي  أسلوب التاوير المستمر التدريج  أ   :المر ية( تابي  أسلوب اودارة من موق  العم  أو األحداا )اودارة
 :ومن أهم  ليات تنفيذها ما يل  ،علذ ما يتم دا   موق  األحداا والعمليات

o  موق  األحداا عندما تنهر مشكلة إلذ رورة النزول. 
o والمعدات( واآلالتموق  األحداا )األفراد  حعناصر االهتمام 

o  الفورية الت  تمن  توقف العم  اوجرا اتات اذ. 

o الححا عن السبب الحايا  ورا  المشكلة. 

o و   قاعدة لتجنب ت رار المشكلة. 

  حصفة مستمرة  "ديمنج"تابي  دا رة(P.D.C.A):  من ال اوات واآلليات التالية "ديمنج"وتت ون دا رة: 
o  الت ايط(Plan):  وتستحعد األ اا  ،وتتغلب علذ المشكبت ،تشغي  تذل  العوا  و   قواعد. 
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o  التنفيذ(Do): وتت من تابي  قواعد التشغي  المو وعة اب  ال اة. 
o  المراجعة(Check)  النتا ج المالوحة منها إلذالتو د من أن الاواعد المو وعة للتشغي  تىد  : أ. 
o اوير التصحي  والت(Act):   ثعم يعد    ،واال تناقعاتوتعن  أن  يجب علذ المعدير أن يحعدد أمعا ن األ اعا

فعلععذ المععدير أن يراقععب سععير  ،مععن موقعع  األحععداا الوهععذا ال يععتم إ ،عععدم ت راراهععا التعععدي  ال ععاف  للتو ععد مععن
 .وأن يحرص علذ تدريب العاملين حتذ يكسبوا المهارة البزمة لادا  ،إجرا ات التشغي 

  ومن أهم  ليات الت لص من الفاقد ما يل ، الموارد والوقت( –الت لص من الفاقد )العمليات: 
o زالة الفاقد من أمكنة عملهمتدريب جمي  العاملين علذ تش يص واك  رورة : أ  فهم الفاقد. 
o مععن أجعع   ،يجععب تاععوير أننمععة العمعع  واآلالت حمععا يمنعع  حععدوا  اععو مععن الفععرد العامعع  واآللععة :منعع  ال اععو

 .من جذورها أو قب  حدوثها مشكبتالا ا  علذ ال
o معادة مشكبت إلذالحسياة وحلها قب  أن تتحول  مشكبتدراسة ال :التحسيط. 
o رورة تحاي  التعاون بين األقسام الم تلفة من أج  التاوير وتالي  الفاقد :التعاون المتميز . 
o أن الفععرد  إلععذيعىد   ،سععينر و والم  الثاععة المتحادلعة بععين الرىسعا  احتعرام العععاملين وتحايع إن :احتعرام العععاملين

 .ويعم  علذ تاوير العم  نحو األف   إبداعيةويوت  حوفكار  ،العام  ي لص ف  عمل 
o هامشكبتتاوير العمليات وتحلي   إلذ اتننر دا م   ،سياسة تالي  الفاقد حيا إن :تاوير العمليات. 
o وسعرعة االسعتجاحة  ،مرونة فع  تغييعر مهعام العامع  عنعد الحاجعة وعاا  :لونا فحعمالة متنوعة ا االستعانة

 .لمتالحات العمب 
 واقتبعها من جذورها مشكبت رورية لدراسة الوه   :است دام حلاات  حط الجودة والتحسين المستمر. 
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 الستقصاء قائمة
 .المنظمات المصريةوأثرها على أداء  اإلدارة في (Kaizen)متطلبات منهجية كايزن 

 :أ ثر من عبمة لنفس الجملة م  مراعاة عدم و   ،الت  تعبر عن رأيكم جاحةأمام او (√)رجا  و   عبمة 

 العنصر م
بدرجة 
 اكبيرة جدا 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 محدودة

ذلك  ليس
 امطلقا 

      اإلدارة في كايزن عناصر فعالية منهجية  :أول 

      اودارة.كايزن ف  ر حمفهوم يلم المدي 1

      اودارة كايزن ف  يدره المدير أهم  صا ص  6

      اودارة كايزن ف  يلم المدير حوهم المحادئ الت  ياوم عليها منهجية  6

كععايزن يفعع  المععدير والاا ععد اودار  حععوهم الفوا ععد والنتععا ج المترتحععة علععذ اسععت دام منهجيععة  5
 اودارة.ف  

     

حعودا   دمعة  أشعحعاهاتهتم المننمة حالتركيز علذ حاجات العميع  ورغحاتع  والعمع  علعذ  2
 .متميزة

     

      .يعم  المدير علذ  ل  رون التعاون وعم  الفري  ف  المننمة 3

      .يهتم المدير والاا د اودار  حاتحاع أسلوب اودارة المرنة وتحسين معنويات العاملين 5

      .مدير والعاملون مع  حالتحسين المستمر لبي ة العم  المادية واونتاجيةيهتم ال 9

أسلوب اودارة من موق  العم  أو األحعداا )اودارة ياوم المدير والاا د اودار  بتابي   9
 المر ية(

     

يسععتاي  المععدير الححععا عععن السععبب الجععذر  أو الحاياعع  للمشععكلة ويحععاول حلهععا عنععدما  11
 .  موق  األحدااتنهر ف

     

ياععوم المععدير والاا ععد اودار  بو عع  قواعععد التشععغي  الحسععياة والفعالععة التعع  تسععاعد علععذ  11
 .إنجاز مهام العم  حكفا ة

     

 –المراجععععة والفحعععص  –التنفيعععذ  –)الت اعععيط  (PDCA)ياعععوم المعععدير حاسعععت دام دا عععرة ديمعععنج  16
 .شغي  حصفة مستمرةالت إجرا اتفعالية  مان أج   التاوير( من

     

 –الهعدر )الهعدر فع  العمليعات أو  دقعافيهتم المدير والعاملون مع  حصفة مستمرة حالت لص معن ال 16
 والوقت( من أج   مان أدا   دمة متميزة للعمي ( –والموارد 

     

        .يحرص المدير علذ است دام حلاات  حط الجودة والتحسين المستمر لادا  15

      :على مستوى أداء المنظمة اإلدارةكايزن في تطبيق منهجية أثر  ا:ثاني 

تحاي  اوبداع والتغييعر والتحسعين المسعتمر  اودارة علذكايزن ف  يعم  تابي  منهجية  12
 ف  اودا  

     

      .االرتحاط والوال  التننيم  للعاملين حالمننمةاودارة علذ تحاي  كايزن ف  تساعد منهجية  13

      .اودرة ف  تحاي  التعلم التننيم  كايزن ف  منهجية إتحاعيساهم  15

 األدا تحسععععين جععععودة ال دمععععة وسععععرعة  إلععععذاودارة كععععايزن فعععع  يععععىد  تابيعععع  منهجيععععة  19
 .وتحاي  ر ا  العمب  الدا م

     

 حال ايزن؟ما ه  أهم ماترحات سيادت م من أج  تحاي  فعالية منهجية اودارة  19
 ........................ ........................ ......................... 
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ABSTRACT 

This research seeks to determine the theoretical and philosophical framework for the 

systematic administration kaizen or continuous improvement of performance according to the 

literature of Behavioral Sciences. 

The Study also seeks to analyze administrative leadership trends in the sector under study 

about the methodology in terms of the extent of knowledge of the basic concepts, and the 

most important managerial skills and the elements necessary for the application, moreover the 

study seeks to analyze the most important effects and consequences of the application, finally 

the study ends up with set of recommendations and mechanisms to be implemented in order to 

achieve the effectiveness of the methodology in the sector specified and consequently an 

advancement of the level of its performance 

To achieve the objectives of research and testing hypotheses, the researcher uses 

descriptive analytical method, in addition to the empirical study approach. The most 

important results show that there was a significant decrease in the level of managers in the 

sector under consideration with respect to effectiveness in achieving those methodologies due 

to a lack of knowledge of kaizen concepts, and skills and the elements necessary to achieve 

them. Results also indicat that there was a significant decline on the level of organizational 

performance in terms of the deployment of the spirit of cooperation teamwork, creativity and 

constant organizational change, and the achievement of organizational learning. 

There was also declining awareness of the link between organizational loyalty, and 

improved quality of service, pace of performance, and customer satisfaction in sector under 

study 

 


