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 شكخ وثشاء                                                

لو الصيبيغ الصاىخيغ آكعمى  ()الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيجنا دمحم 
  .الغخ السشتجبيغ صحابو أك 

نجاز إ أجليج العػف كالسداعجة مغ  و بالذكخ كالثشاء لكل مغ مج  تػجأف أي بحثي أنينا أيصيب لي ك 
 ستاذ السداعج رياض جسيل كىابتاذؼ الفاضل ا بجأ بتػجيو شكخؼ كامتشاني  سأىحا الجيج الستػاضع ك 

شخؼ عمى بحثي كمشحشي مغ غديخ عمسو كرؼيع خمقو ما ساعج عمى تخصي الرعػبات التي أالحؼ 
خخاج ىحا إثخ الكبيخ في عجاد ىحا البحث ككاف آلرائو كتػجيياتو الدجيجة ا إ ثشاء في أاعتخضت سبيمي 

 قو هللا كجداه خيخ الجداء.البحث عمى ىحا الشحػب كف  
كاالقتراد بجامعة السػصل لجعسيا الستػاصل لصمبة  دارةاإلعسادة كمية لجو شكخؼ كامتشاني أك ك 

فاضل الحيغ كانػا لي تقجـ بالذكخ الجديل  ساتحتي ا أف أالجراسات العميا بالكميةب كيجفعشي كاجب الػفاء 
الدابق  الرشاعية دارةاإلخز مشيع بالحكخ رئيذ قدع أثشاء مديختي الجراسية ك في أمرجر عصاء لمعمع 

يع الجبػرؼ إستاذ الجكتػر ميدخ ا  ستاذ مداعج دكتػر رعج الرشاعية الحالي ا  دارةاإلكرئيذ قدع بخـا
زؼ مقخرة لجشة ذ السداعج رياض جسيل كىاب مقخر القدع كالجكتػرة زىخاء غاستاكا عجناف رؤكؼ 
 كساؿ دراستي بالدشة التحزيخية.إثشاء أ في لسا بحلػه مغ جيػد كافة تجريديي القدعالجراسات العميا ك 

قداـ كالذعبة ا  تخبية محافطة ديالى كالدادة مجيخؼ مديج مجيخ عاـ ل تقجـ بػافخ الذكخ كالثشاءكأ
ف إلنجاز الجانب العسمي لمبحثب كالذكخ مػصػؿ لدمالئي في ك اسجيخية السحكػرة لسا قجمػه مغ دعع كتعبال

 مجة دراستي ىحه . في أثشاءالجراسة لسدانجتيع كمداعجتيع لي 
مجة  دراستيب  في أثشاءخػاتي كلعائمتي لسداعجتيع لي أخػتي ك إل ىجؼ خالز شكخؼ كثشائيأ خيخاا أك 

 ي خيخ الجداء.ف يجدييع عشّ  أجل ليع جسيعاا التػفيق ك ك  أسنؿ البارؼ عد  
 
 

الباحث                                                                             



    أ  
 

 السدتخمص                                           
السجيخية العامة  إمكانية تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ دراسة حالة في لىإسعى ىحا البحث 
الشيػض بػاقع القصاع التخبػؼ الحؼ لو الجكر الكبيخ في  أىسيةب انصالقاا مغ لمتخبية في محافطة ديالى

ف أدارية معاصخة يسكغ إتصػر السجتسع مغ خالؿ مخخجاتو مغ الصمبة السلىميغ عمسياا باعتساد مجاخل 
 ك بالتختيبك ب الترؽيةىي ) عشاصخسمة عتسج جيتديع بيحا االتجاه مسثمة بالتحديغ السدتسخ الحؼ 

في السجيخية  العشاصخؿ معخفة مجيات تػافخ ىحه ك ايح احثف البإ(ب كعميو فاالنزباطك ب التقييذك ب التشطيف
ييجؼ البحث الحالي إلى تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ في السيجاف السبحػث . ك مغ ثع  قيج البحثب 

تحقيق رسالة السيجاف السبحػث كالستسثل ك أداء ا فخاد العامميغ نجاح تصبيق السشيج سيديع في تحديغ 
بتحقيق الغاية كالغخض مغ تنسيذ السلسدة فزالا عغ الدعي لتحقيق مجسػعة مغ ا ىجاؼ الفخعية 

  -مشيا :
 تػجيو انتباه اإلدارة العميا في السيجاف السبحػث إلى أىسية مشيج التحديغ السدتسخ في العسل -3
عزاء الؿيادة الػسصى )رؤساء ا قداـ ( بسسيدات تصبيق مشيج التحديغ السدتسخ في تعخيف أ  -4 

 السيجاف السبحػث. 
تتجدج أىسية البحث الحالي في رفع جػدة الخجمة السقجمة إلى السػاششيغ مغ قبل السيجاف ك 

فزالا عغ  السبحػث نطخاا  ىسية مشيج التحديغ السدتسخ في تحديغ جػدة السشتجات كالخجمات عالسياا
زيادة ثقافة الفخد العامل في السيجاف السبحػث لمبحث السدتسخ عغ أفكار إبجاعية مغ شننيا السداىسة في 
حل السذكالت اليػمية كعجـ التػقف عشج نقصة معيشة كإنسا البحث السدتسخ عغ ا فكار اإلبجاعية التي 

 تديع في تصػر العسل
 ح مزاميغ مذكمة ىحا البحث كتػجياتيا:ة يػضاآلتيف شخح التداؤالت إكبذكل عاـ ف

 ؟ 5sفخاد العاممػف في السيجاف السبحػث معمػمات كفكخة كاضحة عغ مظ ا تىل يس -3

 ؟ 5sتقانة عغ  كامالا  اترػرا فخاد العاممػف كالسيجاف السبحػث مظ ا تىل يس -4

اد مجسػعة مغ ىحه التداؤالت فقج تبشى الباحث السشيجيغ الػصفي كالتحميمي كاعتس غكلإلجابة ع
فزالا عغ استسارة ب عيشةا  ( 92في جسع البيانات متسثمة بالسقابالت الذخرية التي شسمت )  ا دكات

تصبيق عشاصخ مكانية إتع كضع مخصط افتخاضي لمػقػؼ عمى  ك استبانة تع ترسيسيا ليحا الغخض
 ا ساليبعجد مغ تع اختبارىا باستعساؿ  كاخخػ بجيمةمغ خالؿ فخضية رئيدة  التحديغ السدتسخ

ىسيا تػافخ عشاصخ أ لى مجسػعة استشتاجات إ احث(ب كتػصل الب SPSS) مثل بخنامج  اإلحرائية
التحديغ السدتسخ في السجيخية السبحػثة التي حجدىا البحثب كاعتساداا عمى ىحه االستشتاجات قجـ البحث 

السقتخحة لمباحثيغ مدتؿبالا  مجسػعة مغ السقتخحات السشدجسة معياب فزالا عغ مجسػعة مغ الجراسات



    ب  
 

 اإلداريةىع السقتخحات التي قجمت ىػ ضخكرة اىتساـ الؿيادات أ كالسحكسة لسػضػع البحث العاليب كمغ 
كافة دعع كتنييج بخامج التحديغ السدتسخ في السجيخية  كتقجيع التدييالت الزخكرية بالسجيخية السبحػثة في 

 لشجاح البخنامج.
 5sمشيجية ب  لتحديغ السدتسخا:  الكمسات السفتاحية
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 -السقجمة :
 أكرفع مدتػيات جػدة السشتجات  أجلخصاء مغ ف البحث عغ بيئة عسل مخيحة خالية مغ ا إ     

 الا العسل بفز  دارةق إلائحجث الصخ أك  أفزللى البحث عغ إداراتيا إالخجمات السقجمة مغ لسشطسات تجفع 
ا عغ التغييخ نحػ سقبػؿ بل بالعكذ يجب البحث دائسا الالثابت غيخ  داءف االستسخار عمى مدتػػ ا أعغ 
العامميغ كتحديغ مدتػػ الشسػ في الخجمة السقجمة مغ قبل  أداءرفع  ننوككل ما مغ ش فزلا 

التي ضيخت كتديع بخز السفاـيع أا . كمغ بيغ السلسدات كالسيسا الحكػمية كفي قصاع التعميع خرػصا 
السعتسجة العامميغ في السشطسات ىػ مفيـػ التحديغ السدتسخ مغ السفاـيع  أداءمداىسة فاعمة في تحديغ 

. كسخ نجاح ىحا السفيـػ ىػ تحزيخ كتذجيع الفخد العامل عمى  اإلنتاجيةفي مجاؿ تحديغ بيئة العسل ك 
ئة عسل حساسية كيػلج الخغبة لجػ الفخد العامل ف تصبيق ىحا السشيج يػلج بي  ؛العسل بجافعية كحساس أداء

حج مفاـيسو إلى إقامة مشطسة يزع أفخادىا التعميع عمى رأس أيذيخ التحديغ السدتسخ في ك  تجاه عسمو .
ا ف ابتكارات كميارات اليـػ ستربح متقادمة غجا نالػاجب تحؿيقيا كا خح بشطخ االىتساـ ب ىجاؼقائسة ا 

تفكيخ في السشتجات كالسذكالت كالعسميات بػية تصػيخ نساذج ججيجة لمعسل كالبحث عغ مجاخل جيجة لم
الحؿيؿية التي تتخاكع  أكس الساؿ االجتساعي مجسػع السػارد الفعمية ب أتدػد العالع كمو . كسا يذكل ر 

 أقل القائسة عمى االشتخاؾ بالسعخفة أك أكثخكفق امتالؾ شبكة عالقات قػية عمى السجسػعة ب  أكلمفخدب 
تعج نطخية الثقافة التشطيسية مغ أىع الشطخيات التي تدتصيع أف تتغمب عمى السذكالت التي باإلدراؾ . ك  أك

تخاذ القخار كتشسيط كتػجيو سمػؾ العامميغب كفي ضل تمظ التغيخات افي مجاؿ  السيساتػاجو السشطساتب ك 
في السجاالت السختمفة عميو نجج أف  الحالية غيخ قادرة عمى مػاكبة التصػرات ا ساليبالستدارعة نجج أف 

نات انتياج أساليبب تقالعجيج مغ مشطسات ا عساؿ في الجكؿ الستقجمة قج أدركت الزخكرة السمحة ال
ا خاصة تمظ يا أساسا أصبحت حاجة السشطسات إليو مصمبا  إذكنساذج إدارية حجيثة مثل التحديغ السدتسخب 

ف ىشاؾ إستسخار كالبقاء في البيئة التشافدية. إذ سحافطة عمى االكال داءالسشطسات التي تدعى لمتسيد في ا 
عالقة ارتباشية بيغ نجاح السشطسة كالتخكيد عمى الؿيع كالسفاـيع اإليجابية التي تجفع العامميغ إلى 

كلسا كاف  .تخاذ القخارات كالسحافطة عمى الجػدة كتحقيق ميدة تشافديةاالتحجيث كالسذاركة في  أكبتكار كاال
جياؿ مغ الصالب تديع في البشاء ألتصػر السجتسعات عبخ تنىيل  ساسلقصاع التخبػؼ يذكل ا ا

سياماا عمسياا متػافقاا ضسغ سمدمة الجيػد البحثية إفالبحث الحالي يسثل بالسدتقبمي لكل السجتسعات عميو 
شاصخ التحديغ مكانية تصبيق عإالتي تدعى إلى الشيػض بالػاقع التخبػؼ مغ خالؿ الػقػؼ عمى مجػ 

في السجيخية  اإلدارية( مغ الؿيادات  92السدتسخ ؼيو مغ خالؿ دراسات استصالعية شسمت عيشة قرجية )
ثارة مجسػعة مغ إالعامة لتخبية محافطة ديالى كاتداقاا مع ما تقجـ فقج صيغت مذكمة البحث مغ خالؿ 

 التداؤالت مشيا:     
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 ؟   5sفخاد العاممػف في السيجاف السبحػث معمػمات كفكخة كاضحة عغ مظ ا تىل يس -3  

                     ؟ 5sتقانة عغ  كامالا  االسيجاف السبحػث ترػرا في فخاد العاممػف مظ ا تىل يس -4
جػ تصبيق عشاصخ التحديغ و تع ترسيع مخصط افتخاضي لمػقػؼ عمى مأىجافكفي ضػء مذكمة البحث ك 

خخػ بجيمة التي اختبخت مغ خالؿ اتباع أالسدتسخ في السجيخية السبحػثة كانبثقت عشو فخضية رئيدة ك 
 ىجاؼكجت الشتائج دعسيا  أ( ك SPSS V.26التي تزسشتيا البخمجية ) اإلحرائية ا ساليببعس 

  .  ضي في السجيخية السبحػثةاخ تفالبحث كفخضياتو كسخياف مخصصو اال

مشيجية البحث كالجراسات الدابقة ؿ بعشػاف: ك فرػؿ جاء ا  ثالثةكاندجاماا مع ما تقجـ شسل البحث  
ب ثع الجراسات الدابقة  ؿ الثانيك افي حيغ تشببسشيجية البحث ؿ ك كتزسغ ىحا الفرل مبحثيغ اختز ا 

متحديغ السدتسخ لؿ ك مباحثب خرز ا  ربعةألمبحث كشسل  الشطخؼ شار جاء الفرل الثاني بعشػاف اإل
دكات التحديغ أ ب في حيغ تزسغ الثالثوسدأك  مبادغ التحديغ السدتسخ في حيغ تزسغ الثانيب

ما الفرل الثالث فقج جاء بعشػاف الجانب أعشاصخ التحديغ السدتسخ. بخرز الخابع تك ب السدتسخ
في حيغ  يابذخيركتػصف عشاصخ التحديغ السدتسخ بؿ ك اختز ا  ثالثة مباحثب)العسمي(ب كتزسغ 

 .كالبحػث السدتقبمية  االستشتاجات كالسقتخحاتبكاىتع الثالث باختبار فخضيات البحث ؿ الثاني ك اتش
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 لوالفصل األ

 منهجٌة البحث والادةاسات السابمة 

 ل / منهجٌة البحث والمبحث األ

   :مذكمة البحث  - ال  أو 

و في تحجيج عجد مغ السلشخات تباحث في السيجاف السبحػث ساعجف الديارات السيجانية كالسعايذة لمإ     
  -كالسالحطات التي تجؿ عمى كجػد مذكمة بكىحه السلشخات ىي :

رشادية إدلة أنجاز الخجمة ) السعاممة ( لمتخبػؼ ) السخاجع ( بدبب عجـ كجػد إعجـ كضػح سيخ  -3
                                                                                                            .هتخشج
 . توإلنجاز معاممل يػقت شػ لانتطار السخاجع  كمغ ثع  سػء تشطيع كتختيب مكاتب السػضفيغ  -4

 شالة كقت البحث عغ ممف معيغ .إ مغ ثع  عجـ حفع السمفات بذكل معيارؼ حدب الشػع ك  -5

 . أىسيةقل كا  أىسية كثخا  أساسترشيف السمفات عمى  قمة خبخة كحساسة العامميغ في -6

ىحه  .كساؿ معاممتوإمعاناة السخاجعيغ لجكائخ التخبية مغ عجـ تخريز مكاف الستخاحة السخاجع لحيغ  -7
             :اآلتيكىحه السذكمة تسثل ببىشاؾ مذكمة في السيجاف السبحػث  ف  أالسلشخات كغيخىا تجؿ عمى 

لى السػاششيغ في السيجاف السبحػث مغ قبل السػضفيغ العامميغ إجػدة الخجمة السقجمة ) ضعف مدتػػ 
بدبب ضعف تشطيع مكاف العسل كتختيب التدييالت السادية في بيئة العسل مسا حاؿ دكف تحقيق مدتػػ 

 . (السخغػبة الخجمة جػدة

  -ة :اآلتيعمى ما سبق يسكغ صياغة مذكمة الجراسة بالتداؤالت  كبشاءا 

مشيج  أكفخاد العاممػف في السيجاف السبحػث معمػمات كفكخة كاضحة عغ مجخل مظ ا تىل يس -3
  التحديغ السدتسخ ؟

 ؟   5sتقانةعغ  كامالا  االسيجاف السبحػث ترػرا في فخاد العاممػف مظ ا تىل يس -4
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 :البحث أهسية –ا ثاني  

لى السػاششيغ مغ قبل السيجاف السبحػث نطخاا إة رفع جػدة الخجمة السقجم فيالبحث الحالي  أىسيةتتجدج 
 عغ زيادة ثقافة الفخد ا فزالا مشيج التحديغ السدتسخ في تحديغ جػدة السشتجات كالخجمات عالسيا  ىسية 

ا السداىسة في حل السذكالت ننيبجاعية مغ شإفكار أالعامل في السيجاف السبحػث لمبحث السدتسخ عغ 
بجاعية التي تديع في تصػر فكار اإلنسا البحث السدتسخ عغ ا إصة معيشة ك اليػمية كعجـ التػقف عشج نق

 العسل .

  :البحث أهجاف –ا ثالث  

نجاح تصبيق  ك مغ ثع  لى تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ في السيجاف السبحػث . إييجؼ البحث الحالي 
لى تحقيق إجاف السبحػث مسا يلدؼ السي أداءرفع  السيسافخاد العامميغ ك ا  أداءالسشيج سيديع في تحديغ 

رسالة السيجاف السبحػث كالستسثل بتحقيق الغاية كالغخض مغ تنسيذ السلسدة فزالا عغ الدعي لتحقيق 
  -الفخعية مشيا : ىجاؼمجسػعة مغ ا 

     في العسل . 5sمشيج  أىسيةلى إالعميا في السيجاف السبحػث  دارةاإلتػجيو انتباه  -3
في السيجاف  5Sقداـ ( بسسيدات تصبيق مشيج الػسصى )رؤساء ا  عزاء الؿيادةأ تعخيف  -4

  .السبحػث
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                                                                            انديابيمخطط  –ا رابع  
 

 ( 5s)عناصة التحسٌن المستمة

 التصفٌة

Sort 

 التةتٌب

Set in order 

 التنظٌف

Shine 

 ٌٌسالتم

Standardize 

 االنضباط

Sustain 

 

 

 

 

 

 ال     
 

 

 

 

 نعم                            

                          

  

 

  ( 3-3) الذكل

ح  عالهأ  يسكغ االستعانة بالسخصط السبيغك السػضػعة  ىجاؼمعالجة مذكمة البحث كتحقيق ا  يػضّ 

 عادااد الباحثإالمصادة من 

 

تطبٌك عناصة 

التحسٌن 

 5sالمستمة 

 ر دعم تطبٌك العناص

 وتشجٌع دٌمومة التطبٌك 
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 :البحث فخضية –ا خامد  

                                                                                          :ىجاؼة لسعالجة مذكمة البحث كتحقيق ا اآلتياعتساداا عمى مخصط البحث كعميو صياغة الفخضيات 
التحديغ السدتسخ  عشاصخكإحجػ  5sتقانة ( / تصبق في السيجاف السبحػث  H1لى ) ك الفخضية ا  -3

 لى السػاششيغ . إتحديغ مدتػػ جػدة الخجمة السقجمة  أجلمغ 

عشاصخ التحديغ السدتسخ في السيجاف  كإحجػ 5sتقانة ( / تبايغ تصبيق  H2الفخضية الثانية )  -4
 السبحػث .

  :ساليب جسع البيانات والسعمؽماتأ –ا ساادس  

باالعتساد عمى الكتب العمسية كالسجالت العمسية تغصية الجانب الشطخؼ  تتس :الجانب الشعخي  -1
فزالا عغ  بلكتخكنية الستاحة في مكتبة الكميةشاريح الجامعية الػرؾية كاإللكتخكنية كالػرؾية كالخسائل كا اإل

 . ) االنتخنت (السشذػرات كالتقاريخ السحمية كالجكلية كشبكة السعمػمات الجكلية 

ا الجانب مغ خالؿ االعتساد بذكل عسمي عمى االستبانة كنداة تغصية ىح تتس :الجانب العسمي  -2
فزالا عغ السعايذة السيجانية كالمقاءات كالسقابالت مع برئيدة لجسع البيانات في السيجاف السبحػث 

 :  اآلتيعمى الشحػ ك  العامميغ .

 .قداـ الخئيدة في السجيخية قيج البحثمالحطة سيخ العسل في ا  -أ

مخاعاة قجرتيا عمى التذخيز  تتبانة التي تعج أداة لجسع البياناتب كعشج صياغتيا تساستسارة االس -ب
 كؾياس الستغيخات الخئيدة كالفخعية لمجراسة.

  :ةكصف استسارة االستبان -3

              ك  (4235ؿ محذػؿبآاعتسج الباحث مرادر متغيخات البحث في إعجاد استسارة االستبانة )
ب  كجاسع ( ك ) خدعل 4235ب  كىاب كاخخكف ( ك ):423( ك ) الصائي ب ;423بك الصائي ) الدساؾ
مغ ميجاف البحث ىػ ميجاف خجمي كتع تحػيخىا كتعجيميا  في الستصمبات ككالا  ا ف ىشاؾ تصابقا (  4239

 .ح ذلظ ( يػضّ  4-3بسا يالئع السيجاف السبحػث مجيخية تخبية ديالى. كالججكؿ )

السجيبيغ عمى  اإلدارية( عمى البيانات الذخرية الستعمقة بالؿيادات 3السمحق ) احتػت استسارة االستبانة
التخرز ب عجد سشػات الخجمةب التحريل الجراسيب السشرب الػضيفياالستسارة فقج تزسشت )

بعشاصخ التحديغ (ب كيخكد الجدء الثاني مغ االستسارة عمى السقاييذ الخاصة كاديسيب الجشذ ب العسخا 
 مجػكاعتسج الباحث عمى مؿياس ) ليكخت الخساسي( في ؾياس استجابة السبحػثيغ لؿياس  السدتسخ.
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ب التقييذب التشطيفب  التختيبب الترؽيةب كىي تصبيقياعجـ  أك تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ
شار كركدىا في اإلحدب  سئمة لكل عشرخأ( 32)بػاقع  العشاصخ( سلاالا عغ 72ب كتع كضع )االنزباط
         تفق بذجة( كالتي أخحت أ( كاستعسل الباحث السؿياس الخساسي السختب مغ عبارة)3-4ب الججكؿ )الشطخؼ 
( 3 -7صحيح( كبسجػ استجابة ) 3تفق بذجة( كالتي أخحت الػزف )أعبارة )ال  صحيح( إلى 7الػزف )

 –)مختفع مدتػيات  ةثالث عمى(ب كتع تقديع كل متغيخ مغ متغيخات البحث 5كبػسط حدابي قجره )
مشخفس( اعتساداا عمى إدراؾ السجيبيغ لفقخاتيا في السؿياس الخساسي السعتسجب إذ تذيخ االتفاؽ  –متػسط 

تفق( عمى الفقخات إلى السدتػػ السختفع ليساب كتعبخ حالة )محايج( عمى السدتػػ الستػسط أتفق بذجةب أ)
 لسشخفس مشيسا.تفق بذجة( إلى السدتػػ اأتفقب ال أحالتا )ال  في حيغليساب 

ح (3- 3الججكؿ )  السراادر السعتسجة في إعجااد استسارة االستبانة يػضّ 

 الباحثػف  البعج السبحػث ت

 عشاصخ التحديغ السدتسخ  1
( ك ) الصائي ب ;423بكالصائي ( ك ) الدساؾ4235ؿ محذػؿبآ)

 4239ب كجاسع( ك ) خدعل  4235ب  كىاب كاخخكف ( ك ) :423
) 

 (4-3لباحث باالعتساد عمى السرادر الػاردة في الججكؿ ) مغ إعجاد ا السرجر
 

ح (4-3) الججكؿ  متغيخات البحث الؽارادة في االستبانة يػضّ 

 الجدء
الستغيخات الخئيدة 

 الستغيخات الفخعية لالستسارة لالستسارة
ملشخ 
 رمد السلشخ الؿياس

 بيانات شخرية ؿك ا 
السشرب الػضيفيب التحريل الجراسيب 

الخجمةب التخرز  عجد سشػات
 االكاديسيب الجشذب العسخ

 زX –أ X ز -أ 

عشاصخ التحديغ  الثاني
 السدتسخ 

 X10 – X1 1 - 10 الترؽية
 X20 – X11 11- 20 التختيب

 X30 – X21 21 - 30 الشطافة

 X40 - X 31 31 - 40 التقييذ

 X50 - X 41 41 - 50 االنزباط

 عجاد الباحثإ مغ  السرجر
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 اختبار صجق االستبانة -2

لغخض ؾياس صجؽ االستبانةب قاـ الباحث بإخزاع استسارة االستبانة لعجد مغ االختبارات قبل تػزيعيا 
 :اآلتيعمى ا فخاد السعشيغ بالبحث في السجيخية قيج البحث كبعجه كتسثمت ىحه االختبارات ب

 االختبارات قبل تؽزيع استسارة االستبانة: - أ

  التنكج مغ قجرة استسارة االستبانة عمى ؾياس متغيخات البحث  أجلمغ  :قياس الرجق العاهخي
فقج اختيخ الرجؽ الطاىخؼ لفقخات االستبانة بعج إعجادىا كعخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء 

اإلنتاج كالعسمياتب كنتج عغ ذلظ مالحطات تست  إدارةك  اإلداريةكالستخرريغ في العمـػ 
ية مغ كثخ فة كحرمت السػافقة عمى االستبانة مغ قبل رأؼ ا مشاقذتيا كأجخؼ التعجيل كاإلضا

 السحكسيغ 

  :ؾياس الذسػلية كذلظ مغ خالؿ أخح آراء الدادة السحكسيغ عغ شسػلية  أجلمغ قياس الذسؽلية
سئمة السػضػعة تست إضافة عجد مغ الفقخات كححؼ بعس العشاصخ االستبانة كفي ضػء ا 

 مشيا مالءمة. أكثخار أخخػ كاستبجاؿ عجد مغ العبارات كاختي

 االختبارات بعج تؽزيع استسارة االستبانة: - ب

 الحياادية: -1

تسثمت بعجـ التجخل إذ عشج تػزيع استسارة االستبانة  ىسيةشفاؼية االستبانة كعمى قجر مغ ا  أجلمغ      
ة كإعصاء الفخصة تحقيق السػضػعية كالحيادي أجلفخاد السعشييغ بالبحث كالتنثيخ فييا مغ في إجابات ا 

فخاد السعشييغ بالبحث فمقج تع مشح كل فخد مغ ىلالء االفخاد مجة لمتعبيخ عغ الخأؼ الحؿيقي لكل فخد مغ ا 
/  37إلى غاية  4243/  :/  42مغ   ية لإلجابة عغ فقخات االستبانةب إذ استسخت السجةك اكاؼية كمتد

 و مذغػالا بالعسل.شػؿ لإلجابة لكػنأخح مجة أفخاد ب كبعس ا 4242/  32

لغخض االختبار كالتنكج مغ صجؽ االستبانةب فقج تع االعتساد عمى االتداؽ  االتداق الجاخمي: -2
الجاخمي لمفقخات السعبخة عغ متغيخات البحثب إذ تعبخ ؾيع االرتباط السعشػية عغ مجػ مرجاؾية تسثيل تمظ 

 لعشاصخ التحديغ السدتسخائج االتداؽ الجاخمي الفقخات لمستغيخات الخئيدة كالفخعية السبحػثةب ككانت نت
 كسا ينتي:
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 : يذ االتداؽ الجاخمي لفقخات ىحا الستصمب كالسعتسجة في استسارة االستبانة كقج تبيغ ؾ   الترفية
( 4كجػد مجسػعة كبيخة مغ عالقات االرتباط السعشػية كالسػجبة كسا ىػ مػضح في السمحق  )

 مسا يذيخ إلى إمكانية ؾياس ىحه الفقخات لمبعج السحكػر. مسا يجؿ عمى كجػد اتداؽ داخميب 

 :كسا ىػ مبيغ في  التختيبغ مغ خالؿ مرفػفة االرتباط الخاصة لفقخات متصمب تبي   التختيب
( إلى مجسػعة كبيخة مغ عالقات االرتباط السعشػية كالسػجبة مسا يجؿ عمى كجػد 5السمحق )

 س ىحه الفقخات لمبعج السحكػر.اتداؽ داخميب مسا يذيخ إلى إمكانية ؾيا

 :( 6كسا ىػ مبيغ في السمحق ) التشطيفؿ فقخات ك اتػضح مرفػفة االرتباط التي تتش التشعيف
 إلى ؾيع االرتباط معشػية كمػجبة مسا يذيخ إلى إمكانية ؾياس ىحه الفقخات لمبعج السحكػر.

 :(  ؾيع االرتباط السعشػية 7حق )في السم التقييذغ مرفػفة االرتباط الخاصة بفقخات تبيّ   التقييذ
 كالسػجبة جسيعيا مسا يذيخ إلى إمكانية ؾياس ىحه الفقخات لمبعج السحكػر.

 :( 8ككسا ىػ مبيغ في السمحق ) االنزباطتػضح مرفػفة االرتباط الخاصة بفقخات  االنزباط
صجقيا  ؾيع االرتباط الجاخمي معشػية كمػجبة دليل عمى كجػد االتداؽ الجاخمي بيشيا كيلشخ

 كقجرتيا لمتعبيخ عغ ىحا الستصمب.

  قياس ثبات االستبانة:-3

لغخض ؾياس ثبات االستبانة تع حداب معامل )كخكنباخ الفا( الكمي لجسيع متغيخات االستبانةب ككاف 
 %(. 82( كىػ معامل ثبات بجرجة عالية يفػؽ السعجؿ السصمػب كالسقجر بػ )6.;:معامل الثبات بشدبة )

  تسع وعيشة البحث .مج –ا سابع  

                                                    تتسثل بسجيخية تخبية محافعة اديالى . :مجتسع البحث  -1

ػزارة التخبية العخاؾية كىي مغ أىع السشطسات الخجمية لتعج مجيخية تخبية ديالى مغ السجيخيات التابعة       .
قداميا كشعبيا فمكل قدع كشعبة أحتياجات الدبائغ مغ خالؿ كاجبات ية التي تدعى إلى تمبية اساسكا 

قداـ الخئيدة التي تيتع بػاقع سيخ العسمية التعميسيةب كيتسثل مجتسع البحث خجمة يقـػ بيا مغ خالؿ ا 
كقج تع اختيار ىحه السجيخية بدبب تػافخ البيانات كضسغ بالحالي بسجيخية تخبية ديالى في محافطة ديالى 

سدت مجيخية تخبية ديالى في محافطة ديالى عاـ أؽ السجة الدمشية التي يغصييا البحث الحاليب فقج نصا
( شعبة مػزعة عمى ىحه 87ك) اكإداريا  اا فشي اا ( قدس37( كيحتػؼ الييكل التشطيسي لمسجيخية عمى )69;3)
عبة في السجيخية السبحػثة مغ مدلكؿ قدع كش اإلدارية( عيشة مغ بيغ الؿيادات  92قداـب كتع اختيار ) ا 
شخاؼ شخاؼ التخبػؼ كقدع اإلكمغ ىحه ا قداـ ما ىػ مختبط بالسجيخ العاـ مباشخة كىػ قدع اإل .
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مية رشاد كقدع محػ ا االختراص كتقع عمييع مدلكلية متابعة سيخ العسمية التعميسية كالتػجيو كاإل
عجاد كالتجريب كقدع االمتحانات كالتخصيط كاإل خخ لمذلكف الفشية مثل قدعأ  قداـ أالجػدة ك  إدارةكشعبة 

 اإلداريةخخ لمذلكف أ  قداـ أنات التخبػية كقدع التعميع السيشي كقدع الشذاط الخياضي ك اشلكف السشاىج كالتق
كىػ قدع التعميع العاـ كالسالؾ كقدع الذلكف السالية كقدع السػارد البذخية كقدع المغة التخكسانية كقدع المغة 

خخ تقجـ خجمة لمدبػف كىػ السػضف أ  الجػدة الذاممة كأقداـ  إدارةكالتجييدات كشعبة  دارةاإلكقدع الكخدية 
القائع با عساؿ التخبػية كالتعميسية مشيا قدع السػارد البذخية كقدع االمتحانات كقدع التخصيط التخبػؼ كقدع 

الجػدة مغ خالؿ التنكيج عمى شعبة  إدارةك  داءخيخة بجأ االىتساـ بتقييع ا نة ا ك السالؾ التخبػؼب كفي ا 
 إدارةك  داءالجػدة فقج تع ربط ىحه الذعبة بسكتب السجيخ العاـ مباشخة لالشالع السدتسخ عمى تقييع ا  إدارة

الجػدة في السجيخية كالتنكيج عمى القائسيغ بيحا السجاؿ ليكػنػا ذكؼ خبخة كخمؽية عمسية مغ خالؿ دكرات 
عساؿ في ا  داءالجػدة عمى تػعية السشتدبيغ نحػ رفع مدتػػ ا  إدارةئسػف عمى تصػيخيةب كيعسل القا

 أفزلإلى تقجيع كافة  اإلداريةقداميا كشعبيا الفشية ك نالسػكمة إلييعب إذ تدعى مجيخية تخبية ديالى بكافة 
 الخجمات مغ خالؿ العسل الستػاصل لخجمة متمقي ىحه الخجمة.

  :عيشة البحث 

قداـ في كمختمف ا  اإلداريةفخاد العامميغ في مختمف السدتػيات بحث بسجسػعة مغ ا تتسثل عيشة ال
  -ىع خرائز عيشة البحث:ي كصف  نتالسيجاف السبحػث . كؼيسا ي

( 3-3%( كالججكؿ)322فخاد السبحػثيغب فقج بمغت ندبة االستجابة )( استسارة عمى ا 92تع تػزيع )
سمػب السقابالت الذخرية مع أعمى  ةج تع االعتساد في االستبانفخاد السبحػثيغب فقيػضح سسات ا 

فخاد السبحػثيغ لتػضيح فقخات االستسارة ليعب ثع تػفيخ الػقت الكافي كالسشاسب لحخية التعبيخ عغ آرائيع ا 
 ( كصفاا لمعيشة قيج البحث.3-3بكل شفاؼيةب كيعخض الججكؿ )
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ح (3-1الجدول )                                                                                                      ٌوض ِّ
 فةااد المبحوثٌن فً المادٌةٌة المبحوثةسمات األ

 السشرب الػضيفي
 مجيخك الذعب قداـرؤساء ا 

 الشدبة % العجد  الشدبة % العجد
16 22.9 54 77.1 

 التحريل الجراسي
 خخػ أ اعجادؼ دبمـػ بكالػريػس ـػ عاؿ  دبم ماجدتيخ دكتػراه 

 % عجد % عجد % العجد % عجد % عجد % عجد % عجد
2 2.9 7 10 0 0 49 70 0 0 12 17.1 0 0 

 عجد سشػات الخجمة في السجيخية 
 نكثخف 31 ((30-26 ((25-21 ((20-16 (15-11) (10-6) (1 – 5)
 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد
0 0 3 4.3 6 8.6 16 22.6 14 20 10 14.3 21 30 

 كاديسيالتخرز ا 
 اخخػ  عمـػ ميشية عمـػ صخفة داريةإعمـػ  عمـػ تخبػية

 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد
10 14.3 51 72.9 2 2.9 5 7.1 2 2.9 

 الجشذ
 نثىأ ذكخ

 الشدبة % العجد الشدبة % العجد
29 41.4 41 58.6 

 العسخ
 أكثشف 60 ((59-50 ((49-40 ((39-30 ( (29-20

 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

0 0 14 20 30 42.9 23 32.9 3 4.7 

اعداد الباحث إم المصادة  

 

 ( يالحع ما ينتي:5-3مغ الججكؿ )
 ( مغ أجسالي ا فخادب أما مد22.9السشرب الػضيفي: إف ندبة رؤساء ا قداـ كانت ) الذعب ػ كلل

 فخاد العيشة.أجسالي إ( مغ 77.1فكانت ندبتيع )
 ( لألفخاد مغ حسمة 2.9التحريل الجراسي: جاءت الشدبة ) لألفخاد مغ  ( 10.0الجكتػراه ك)شيادة

( لألفخاد مغ حسمة 17.1ك)  البكالػريػسشيادة لألفخاد مغ حسمة  (70.0)ك الساجدتيخ شيادة حسمة 
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فخاد السبحػثيغ كإعصاء ترػر كاضح عغ كىحا دليل عمى فيع االستبانة مغ قبل ا  عجاديةاإلشيادة 
 .قيج البحثتصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ في السجيخية إمكانية 

 ( سشػات6-10عجد سشػات الخجمة في السجيخية: ىشاؾ ندبة مغ ا فخاد الحيغ لجييع )  كانت ندبتيع
محيغ لجييع ( ل22.6ف ندبة )أ( سشػاتب ك 11-15( لمحيغ لجييع خجمة مغ )8.6ف ندبة )أك  (4.3)

 (14.3ف ندبة )أك سشة  (20-25)لجييع خجمة مغ ( لمحيغ 20ف ندبة )أك  سشة (16-20خجمة )
كىحه سشة  (31مغ ) أكثخلجييع خجمة لمحيغ  (30ف ندبة )أسشة ك  (26-30)لجييع خجمة مغ لمحيغ 

رائبة كإدراكيع الدشػات ملشخ جيج تجؿ عمى خبخة ا فخاد لمسعخفة كالجراية في كيؽية اتخاذ القخارات ال
 في السجيخية قيج البحث.تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ مكانية إل

  الػػػػحيغ يحسمػػػػػف تخررػػػػات تخبػيػػػػة كندػػػػبة ( مػػػػغ ا فػػػػخاد 14.3: تبمػػػػب ندػػػػبة )كػػػػاديسيالتخرػػػػز ا
الػػػػحيغ يحسمػػػػػف مػػػػغ ا فػػػػخاد  (2.9داريػػػػة كندػػػػبة )إالػػػػحيغ يحسمػػػػػف تخررػػػػات مػػػػغ ا فػػػػخاد  (72.9)

مػػغ  (2.9الػػحيغ يحسمػػػف تخررػات ميشيػػة كندػػبة )مػغ ا فػػخاد  (7.1)كندػػبة تخرػز عمػػـػ صػػخفة 
 خخ. أ  الحيغ يحسمػف تخررات ا فخاد 

  فػي بمغػت ( 58.6) نػاثاإلب فقػج بمػب ندػبة الػحكػرتفػؽ ندػبة  ناثاإلف ندبة أالحع الباحث  :الجشذ
ي السجيخيػة قيػج نػاث كالػحكػر فػكقػج لػػحع كجػػد فػارؽ لػيذ بػالكبيخ بػيغ ندػبة اإل, (41.4ندبة الحكػر)

 البحث .
  ف ندػػػبة أسػػػشة بك  (30-39مػػػغ )عسػػػارىع أ ( لألفػػػخاد الػػػحيغ تبمػػػب 20ف ندػػػبة )أالعسػػػخ: الحػػػع الباحػػػث

عسارىع أ لألفخاد الحيغ تبمب  (32.9ف ندبة )أ( سشةب ك 40-49عسارىع مغ)أ لألفخاد الحيغ تبمب  (42.9)
 (.نكثخسشة ف 60مغ)عسارىع أ لألفخاد الحيغ تبمب  (4.7ف ندبة )أ( سشةب ك 50-59مغ)

 

 .15/12/0201لغاٌة  02/8/0201ة من مدتتمثل حدود البحث الزمانٌة لل :حادواد البحث الزمانٌة  -2

 ادوات تحميل البيانات .أ –ا تاسع  

 أجلالباحث لغخض تحميل بيانات االستبانة مغ  مغ اإلحرائية ا دكاتمجسػعة مغ  ا ستعسمت    
 -:ىسيا أ لى التعسيع ب كمغ إالػصػؿ 

ساط الحدابية كاالنحخافات السعيارية ب لتحميل االستجابة كمعامالت ك التكخارات كالشدب السئػية كا  -3
 : اآلتي عمى الشحػك االختالؼ . 

( في تحميل البيانات مغ خالؿ SPSSلمعمـػ االجتساعية ) اإلحرائيةاستعسل الباحث بخنامج الحدمة 
 ة:اآلتيالعالقات الخياضية 

 ياكتذخير فخاد عيشة البحثأجابات إلشدب السئػية: لػصف التكخارات كا. 
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  ك ا( ساط الحدابيةMean كذلظ لسعخفة مجػ ارتفاع :)لكل  ياكانخفاضجابات عيشة البحث إ
 عبارة مغ عبارات كتذتتيا عغ الػسط الحدابي.

 ( االنحخافات السعياريةStandard Deviationلسعخفة مجػ تخكيد اإل :) جابات عغ العبارات
 كتذتتيا عغ الػسط الحدابي.

   لفا(: لحداب ثبات ا داة )االستبانة(.أ)كخكنباخ 

 ( الختيار فخضية البحث Tاختبار )  -4

تصبيق عشاصخ زاء إمكانية إاستجابة  كثخ(: كيدتعسل في تحجيج الستصمب ا Tالسختبخ اإلحرائي )
 في السجيخية قيج البحث كاختبار فخضيات البحث. التحديغ السدتسخ
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                                                                    السبحث الثاني / الجراسات الدابقة                                
 الادةاسات العةبٌة -أ

ح(1-0الجدول)                          5sتمانة  الادةاسات العةبٌة المتعلمة ب ٌوض ِّ
 (0201, الجغوبً ,المطٌري  )دراسة  .1

 العاملٌن وجودة ( على إنتاجٌة 5sالخمسة )  السٌنات نظام فاعلٌة أثر
 التشغٌلً البٌئة

 عنوان الدراسة

 ًبٌبس مصنع فً العاملٌن نظر وجهة من ومكوناتها التشغٌلٌة البٌئة والع َما -1
 -0                                                                            بالرٌاض؟

 والبٌئة العاملٌن إنتاجٌة مستوى تحسٌن فً(5s)الخمس السٌنات نظام دور َما
                                                                       بالرٌاض؟ بٌبسً مصنع فً العاملٌن نظر وجهة من التشغٌلٌة

 إنتاجٌة تحسٌن فً(5s)الخمس السٌنات ظامن تطبٌك من تحد التً المعولات َما -3
 ً بالرٌاض؟بٌبس مصنع فً العاملٌن نظر وجهة من التشغٌلٌة والبٌئة العاملٌن

 مشكلة الدراسة

 ومستوى(5sالخمس) السٌنات نظام تطبٌك بٌن إحصائٌة داللة ذات عاللة توجد -1
 داللة ذات عاللة توجد -0             . بالرٌاض بٌبسً مصنع فً العاملٌن إنتاجٌة

 مصنع فً التشغٌلٌة البٌئة وجودة(5sالخمس) السٌنات نظام تطبٌك بٌن إحصائٌة
 .بالرٌاض ي بٌبس

 الدراسة فرضٌة

 المنهج المتبع التحلٌلً الوصفً المنهج

 دوات التحلٌلأ .المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة والوسائط  والتكرارات النسب

المعولات التً تحد من تطبٌك نظام السٌنات على   الدراسةفراد أموافمة 
 نتاجٌة العاملٌن والبٌئة التشغٌلٌةإ( فً تحسٌن 5sالخمس)

 هم استنتاجأ

 ممارسة على والمشرفٌن اإلدارٌٌن لدرة زٌادة أجل من المستمر والتأهٌل التدرٌب
 . المطلوب بالمستوى العملٌة المٌادة

 هم ممترحأ

فً  5sالالزمة لتطبٌك انظمة السٌنات الخمسة تزود اصحاب المرار باإلجراءات 
التً تناسب تطبٌك انظمة السٌنات المؤسسات . تحدد مستوى الوسائل والتجهٌزات 

. تبنً اسلوب التغٌٌر الشامل لتنظٌمات وتصنٌفات بٌئات العمل  5sالخمسة 
 التشغٌلٌة بالمؤسسات .

 مدى االستفادة
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 (0201, الربٌعً ,الساعدي  ). دراسة 0

راء عٌنة ( فً تحسٌن جودة الخدمة الصحٌة )دراسة تحلٌلٌة آل5sثٌر منهجٌة )أت
 مام الحسٌن التعلٌمً فً ذي لار.من االطباء والكادر الطبً فً مستشفى اإل

 عنوان الدراسة

 (فً مستشفى الحسٌن التعلٌمً؟5sدران ألبعاد منهجٌة)إهل ٌوجد  -1
لات االنتظار وتخفٌض الهدر أوً تملٌل ( ف5sهل ٌسهم تنفٌذ منهجٌة ) -0

 وتحمٌك لسرعة فً االستجابة الى الزبائن واستغالل الموارد بالشكل االمثل؟
 مشكلة الدراسة

ح البحث طبٌعة العاللة بٌن متغٌرات البحث وهً المتغٌر المستمل المتمثل ٌوض ِّ 
بعادها ) التصنٌف, الترتٌب, التنظٌف, التوحٌد, أـ( و5sبمنهجٌة )

بعاده )الملموسٌة, أالستدامة(والمتغٌر المعتد والمتمثل بجودة الخدمة وا
 مان , التعاطف (األ أواالستجابة, االعتمادٌة, التوكٌد 

 الدراسة فرضٌة

 المنهج المتبع التحلٌلً الوصفً المنهج

 دوات التحلٌلأ ساط الحسابٌة ,االنحرافات المعٌارٌة ,معامل االختالف واأل

 هم استنتاجأ ( وتحسٌن جودة الخدمة الصحٌة 5sرتباط لوٌة بٌن منهجٌة )توجد عاللة ا

( ألثرها الكبٌر فً 5sالمنظمات الصحٌة بتفٌذ منهجٌة ) إدارةضرورة اهتمام 
  الزبائن متطلباتلى إلات االنتظار والسرعة فً االستجابة أوتخفٌض الهدر وتملٌل 

 هم ممترحأ

ستجابة الى الزبائن وتملٌل ولت االنتظار تخفٌض الهدر وتحمٌك السرعة فً اال
وبٌان اهمٌتها  5sواستغالل المساحة . اثارة اهتمام المنظمات الخدمٌة بمنهجٌة 

 وتشجٌع وتحفٌز تلن المنظمات على تنفٌذها وزٌادة وعً االفراد واالدارة العلٌا
 مدى االستفادة

 

 (0202, ن ٌخرآغنٌم و  ). دراسة 3

لٌنً على تحسٌن العملٌات الداخلٌة بالمنظمات الخدمٌة ال 5sسلوب أثر تطبٌك أ
 دراسة مٌدانٌة على مستشفٌات جامعة المنصورة. –

 عنوان الدراسة

اللٌنً  5sسلوب أحصائٌة بٌن تطبٌك إمدى توجد عاللة ذات داللة  أيى إل -1
 والعملٌات الداخلٌة بمستشفٌات جامعة المنصورة موضع الدراسة

ا فً العملٌات ا معنوٌ  اللٌنً تأثٌر   5sسلوب أتطبٌك ي مدى ٌؤثر ألى إ -0
 الداخلٌة لمستشفٌات جامعة المنصورة موضع الدراسة

 مشكلة الدراسة

سلوب أبعاد أحصائٌة بٌن توفر تطبٌك إل : توجد عاللة ذات داللة والفرض األ
(5s. اللٌنً والعملٌات الداخلٌة بمستشفٌات جامعة المنصورة موضع الدراسة) 

( اللٌنً الخمسة ) الفرز, 5sسلوب )أبعاد ثٌر معنوي ألأض الثانً :ٌوجد تالفر
الترتٌب, التنظٌف, المعٌارٌة, االستدامة (على العملٌات الداخلٌة بالمستشفٌات 

 موضع الدراسة  

 الدراسة فرضٌة

 المنهج المتبع التحلٌلً الوصفً المنهج

 دوات التحلٌلأ راف المعٌاريمعامل االنحدار الخطً و المتوسط الحسابً و االنح

( 5sتؤكد نتائج الدراسة على وجود اتجاه عام بالموافمة على توفٌر اسلوب )
 اللٌنً بالمستشفٌات موضع الدراسة وكذلن لكل بعد من ابعاده

 هم استنتاجأ

دارات والعٌادات لسام واإل( اللٌنً فً األ5sسلوب )أالحرص على تطبٌك 
همٌته فً عملٌة تحسٌن ا ألت محل الدراسة نظر  للمستشفٌا هاالخارجٌة جمٌع

 العملٌات الداخلٌة 
 هم ممترحأ

اللٌنً  5sتغطٌة الفجوة البحثٌة عن طرٌك فهم اثر العاللة بٌن ابعاد اسلوب 
وتحسٌن العملٌات الداخلٌة . تطبٌمها على المنظمات الخدمٌة , تلن المنظمات 

 التً تتسم بكثرة المهدرات فً بعض الموارد .
 مدى االستفادة 
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عجاد الباحثإ مغ  السرجر  

            جنبٌة الادةاسات األ -ب

ح(0-0الجدول)   الادةاسات االجنبٌة المتعلمة بعناصة التحسٌن المستمة ٌوض ِّ

 ( Nema,2019 & Chourasia). دراسة1

IRJET- Implementation of 5S Methodology in Higher 

Education Institute . 
IRJET-  5تنفٌذ مفهومs ًمنهجٌة فً معهد التعلٌم العال .    

 عنوان الدراسة

 هو المضاء على النفاٌات وتولٌدها 5sكان الغرض من حدث 
 مساحة أكبر , وإعادة ترتٌب التخطٌط وزٌادة الكفاءة. 

 مشكلة الدراسة

 الدراسة فرضٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً 5s تمٌٌم مفهوم تنفٌذ و تأثٌر

 المنهج المتبع هج التجرٌبً .المن

 دوات التحلٌلأ اختبارات تحلٌل االرتباط واالنحدار

 هم استنتاجأ فً تحسٌن كفاءة الموظفٌن. 5sتطبٌك منجٌة  نجح 

 هم ممترحأ . تدرٌب المعلمٌن وتطوٌر وتوفٌر الوسائط المتعددةضرورة 

 مساعدة المنظمةل هو وسٌلة رائعة  5sلدمت هذه الدراسة دلٌال  على أن مفهوم 
 طرٌمة إلعادة الترتٌب التخطٌط وتحسٌن االنضباط. 5sٌوفر مفهوم 

 نجحت فً تحسٌن كفاءة الموظفٌن.و 5sفً هذه الدراسة تم تنفٌذ 

 مدى االستفادة

 ( (Yusof et al,2014  دراسة  -0

  The Sustainability of QE/5S Implementation in an 

Administration Office of a Higher Education Institution 

 فً يكتب إداسي نًؤسست انتعهٍى انعانً QE / 5Sاستذايت تُفٍز 

 عنوان الدراسة

العدٌد من المنظمات تحاول أن تصبح األفضل فً خدمتها , فإن نظام اإلدارة 
 5sالجٌد مطلوب و لذلن , ٌوصى بشدة بتنفٌذ مفهوم 

 مشكلة الدراسة

 لبحث عن الفجوة بٌن مولف الموظفٌن واالستدامةهذه الدراسة لاجرٌت 
 .QE / 5Sفً تنفٌذ 

 فرضٌة الدراسة

 المنهج المتبع تم استخدام األسلوب النوعً والكمً فً هذا البحث

 وتم تحلٌلها باستخدام الحزمة اإلحصائٌة للتواصل االجتماعً
. تم استخدام تحلٌل 01( اإلصدار SPSS) Science Softwareبرنامج 

 لغرض العثور على الموظفٌن Likertٌاس التردد و مم

 ادوات التحلٌل

 هو وسٌلة فعالة فً توفٌر مكان عمل أفضل لموظفً QE / 5Sتنفٌذ 
 .اإلدارة فً معهد التعلٌم العالً

 اهم استنتاج

فً مكان العمل , ال تزال المنظمة بحاجة إلى  QE / 5Sلحفاظ على ممارسات 
 لحصول على كامل االلتزام من المستوى األعلى إلىتلبٌة جمٌع الحواجز مثل ا

المستوى األدنى , والتغٌٌرات فً ثمافة المنظمة , والتواصل , ونمل المعرفة , 
 وما إلى ذلن

 اهم ممترح

لادر على أن ٌؤدي إلى تحسٌن  إنتاجٌة للموظفٌن  QE / 5Sالتنفٌذ الفعال لـ 
 لتزام والتطوٌر فً معالجةالحك. مع العدٌد من التحسٌنات والتمنٌات واال

 بٌن الموظفٌن  QE / 5Sنجاح 
. 

 مدى االستفادة
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عجاد الباحثإ مغ  السرجر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Pramono et al,2020 دراسة  -3

The Effect of 5S Culture and Workshop Alignment on the 

Application of Industrial Work Culture in Vocational 

Education . 
 لعمل على تطبٌك ثمافة العمل الصناعًومواءمة ورشة ا 5sتأثٌر ثمافة مفهوم 
 فً التعلٌم المهنً

 عنوان الدراسة

 هنان العدٌد من الشكاوى من العمال المتعلمة بمضاٌا التعلٌم. واحد منهم شكوى
حول اضطرابات العضالت والهٌكل العظمً )اضطراب الجهاز العضلً 

عدته باألدوات الهٌكلً(. هذا ٌرجع إلى أسالٌب العمل الخاطئة أو لم ٌتم مسا
 المناسبة

 مشكلة الدراسة

 وبٌئة العمل للممارسة على 5sهنان عاللة بٌن ثمافة مفهوم 
 تطبٌك ثمافة العمل الصناعً فً التعلٌم المهنً.

 فرضٌة الدراسة

 المنهج المتبع الوصفً  المنهج

 دوات التحلٌلأ تحلٌل االنحدار

 ر بشكل كبٌر وإٌجابًتؤث 5sظهرت النتائج التً تم الحصول علٌها أن 
 البعض منهم .الموظف باستثناء  أداء فً

 هم استنتاجأ

عاللة بٌن مولع لعدم وجودالحاجة إلى مزٌد من الدراسة لمعرفة السبب الحمٌمً 
 . الممارسة وممارسة ثمافة العمل الصناعً

 هم ممترحأ

 إنشاء خرٌجٌن لادرٌن على التخلص من الهدر أثناء العمل.
تعطً األولوٌة لسالمة العمل وتخلك وعٌ ا فً تنفٌذ األعمال بما  التًل ثمافة العم 

فً ذلن العملٌات المٌاسٌة التً ٌتم تنفٌذها فً محاولة لتجنب حوادث العمل 
 .والخسائر 

 مدى االستفادة
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 الفرل الثاني

 طار الشعخي اإل

 ل / التحديؼ السدتسخوالسبحث األ 

 لتحديؼ السدتسخ: السفهؽم ا

 ة و التطؽر .أ : الشذال  أو 

 لى إة الحؿيؿية لمتحديغ السدتسخ تعػد نف الشذأ( 453- 45224235حسجب أح ) عبج الخحسغ ك يػضّ       
 نتاجتكاليف اإل في السدتسخ التخؽيس تحقيق لغخض الرشاعية الذخكات بعس قبل مغ اعت سج إذ الياباف
نذصة أ في بديصة صالحاتإك  تجريجية برػرة التحديشات إجخاء خالؿ مغ كذلظ يةالتشافد السيدة كتحقيق
 عمى يقترخو السعي مغ استساساليجؼ ا  فأ السيساك  . اإلنتاجية الػحجات بيا تسخ التي العسميات
 يجب ذلظ تحقيق يتع حتى عمييا متفق بسعجالت ةالدش نفاقيا خالؿإ يتع التي التكاليف كالسبالب تخؽيس

 ؾيسة تزيف التي نذصةا  تكاليف تخؽيس التحديغ السدتسخ عسميات إجخاء عشج االعتبار بشطخ حخا 
 التي السجة تقريخ خالؿ مغ يسكغ التي كالتخؽيزات كالتمف كتكاليف الزياع ؾيسة ال تزيف التي كتمظ

                   السصمػبة . ىجاؼا  تحقيق في ذلظ يديع فأ لكػف  السشتج ترشيع عسمية تدتغخقيا

  عمى ضخكرة إعادة بشاء اقتراد أكجت ة اليابانيةانىحه التق فأ ( 52ب 4235ؿ محذػؿ ب آ)  ذكخك 
الياباف بعج الحخب العالسية الثانية بدبب ما كانت تعانيو الرشاعة اليابانية مغ رداءة في الجػدة كارتفاع 

مكاف  إيجادسحمييغ مسا دفعيا إلى التحجؼ في في الكمفب إذ كانت مشتجاتيا ال تالقي إؾباالا مغ الدبائغ ال
يسكغ إرجاع جحكر بخامج  أنو( Bhuiyan,2015,762&Baghelكج)ل كيليا بيغ الجكؿ الستقجمة. 

 التحديغ الحجيثة إلى السبادرات التي أجخيت في العجيج مغ الذخكات في
ع بخامج حػافد لمسكافنة تحديشات يحخكيا السػضفػف ب كتع كض دارةاإلشجعت  إذالقخف التاسع عذخ ب  

الدجل الشقجؼ  ب تزسغ بخنامج 6;:3في عاـ ك السػضفيغ الحيغ أحجثػا تغييخات إيجابية في السشطسة. 
اخخ القخف أك  فيالعالقات. ك العسل  إدارةالػششي مخصصات السكافآت ب فخص تصػيخ السػضفيغ كتحديغ 

ليو إة شار ججر اإلتمسا  أنو (Haddas et al ,2014,35) كيػضح .ائل القخف العذخيغأك التاسع عذخ ك 
ا مغ القخف التاسع عذخ في شكل مبادرات أنيبجاية التحديغ السدتسخ  السعخكفة اليـػ عمى  عج  يسكغ  أنو

اخخ القخف التاسع عذخ أك في  أىسيةالعمسية  دارةاإلاتخحتيا إدارات السشطسات السختمفة ب عشجىا اكتدبت 
تتنلف مغ تسكيغ السجيخيغ بسشيجيات عمسية لمتعامل مع مذاكل خصػط ائل القخف العذخيغ ب كالتي أك ك 
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الحمػؿ. تع بشاء ىحه التجابيخ بعشاية مغ خالؿ تجارب زمشية صارمة  إيجاداإلنتاج مغ خالؿ التحميل ك 
 لتحقيق معاييخ العسل كتكاليف القصعة السشاسبة.     

 .هومفاهيستعخيفات التحديؼ السدتسخ  –ثانيا 

   مغ خالؿ آليات متسيدة. داءيغ ىػ نيج تكسيمي كلكشو مختمف يتبع مدتػيات أعمى مغ ا التحد     
أداة لمبحث  ػصفوب كافة لسجاالت الحياة اا ف التحديغ السدتسخ يعج أسمػبأ( 373ب 4239ب صالحكج ) ل ي

كافة ات كعمى السدتػيكافة كالعسمياتية  اإلداريةالسدتسخ عغ كل ما ىػ ججيج كمختمف كفي السجاالت 
    الجائع. بحيث يتػجب عمى متبشييا االستسخار في ىحا التػجو دكف ىػادةب فيي سخ الشجاح كالتفػؽ 

 مثالية أؼ ب الػاقعية بالسثالية سالمياإل السشيج في السدتسخ (التحديغ 649ب 4237)كليج ب كيرف
 بإمكانياتو السحجكد كاقعو مع يتشاسب بسا ب االنداف أداء ليياإ ف يختقيأ ؿك ايح فأ يجب التي السعاييخ
لػاجباتو.  دائوأ في كيقرخ يءيخص الفخد فأ بعيغ االعتبار خحا  مع ب بو السحيصة كالطخكؼ كقجراتو

( كىي kaizenلى انصالؽ ىحا السفيـػ مغ السرصمح الياباني )إ(  :;ب  ;423) نجع ك خميل ب  أشارك 
عغ الشفذ بسعشى  ت في فشػف الجفاععسمستكحلظ ا  "  أفزلكمسة بػذية تعشي " ججد قمبظ كاجعمو دائسا 

صبح كايدف أا ك يزا أ دارةاإللى إماـ بخصػات صغيخة كسخيعة . كقج تػسعت ىحه الصخيقة لى ا إتقجـ 
 .  خيغيخفي العقجيغ اآل دارةيعخؼ كنسمػب ججيج لإل

عسمية  أنويسكغ تعخيف التحديغ السدتسخ عمى  ( Paraschives& Cotirlet,2015,12كيذيخ )
لمتشافذ كإضافة ؾيسة إلى العسميات الحالية كتغصي كامل القػة العاممة في  أفزلتصػرية تلدؼ إلى شخيقة 

ما يدسى بالسفيـػ الياباني  أكالتحديغ السدتسخ  (Abbas et al ب 2020ب  331 )يلكجك  السشطسة.
Kaizen  أككضائفيع  داء  أفزليبحثػف عغ شخيقة الحيغ ىػ جدء ميع مغ تاريخ العرخ البذخؼ 

تحديغ أدكاتيع ب كالتحديغ السدتسخ في نصاؽ مشطسة ا عساؿ البيئة ىي القجرة عمى إشخاؾ أعزاء 
              .مدتسخ كتجريجي نساسفي كل عسمية تحديغ ب ميسا كاف حجسيا ك يعجسيعالسشطسة 

ب نطاـ ىػ السدتسخ ف التحديغأ (356ب  4236ب الدكارنوضح ) أك ك   نةأك  بيغ مسارستو سكغي ال صاـر
                       .الفعل يجعسو مدتسخاا  االتداما  أف يكػف  يجب بلب ذلظ تّػد حيغ فقطب كأخخػ 
 تعطيعيدعي نحػ  داءالتحديغ السدتسخ بسثابة ىجؼ تصػيخؼ لأل(  6ب  4232) السػسػؼ ب  كيرف

جػدة السشتجب لحا فيػ يتعمق برفة مشفعة الدبػف عغ شخيق العسل عمى تخؽيس التكمفة كالسحافطة عمى 
السدتسخ  التحديغ ( :5ب  :423بكيعقػبية بالشػاحي التذغيمية لمػحجة االقترادية. كيخػ ) خشجخ أساس
 التكاآل كالسػاد باآلالت الستعمقة كا نذصة العسميات تصػيخ عمى العسل إلى تدعى إدارية فمدفة  أنوعمى 
( إف التحديغ السدتسخ ىػ فمدفة  356ب ;423سمصاف ك مدىخ ب مدتسخ. كبيغ )  بذكل ق اإلنتاجائكشخ 

لى تحديغ السشتجات كالعسميات كا نذصة ا خخػ داخل السشطسة لغخض تمبية متصمبات الدبائغ إتيجؼ 
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ا نذصة غيخ السزيفة لمؿيسة في جسيع جػانب  أكبذكل فعاؿ ككفػء عغ شخيق القزاء عمى التالف 
 عسل تصػر في اميسا  ادكرا  السدتسخ لمتحديغ فأ(  78ب  4242ب خكف آخالسشطسة. كذكخ ) حسجاف ك 

 معيشو مخحمة تػقف عشج كدكف  متػاصمة برػرة اعمسيا  التحديغ إدخاؿ خالؿ مغ االقترادية الػحجات
 الػحجات عسل كتػسيع السعمػمات كنطع االتراؿ كسائل تقجـ بفعل العالع شيجه الحؼ التصػر لسػاكبة

(  3:ب 4242كج) السشاصخة بأالسدتسخ . ك  بالتحديغ االىتساـ الحجيثة دارةاإل عمى غييشب االقترادية لحا
 ياكعسميات السشطسة نطسةأ في الفاقج مغ الحج خالؿ مغ التحديغ عمى الحفاظ التحديغ السدتسخ ىػ ثقافة

 فالتحديغ كبيخب سساؿرأ استثسار نفاؽإ العسمية دكف  في السشطسة أعزاء مغ عزػ كل امشخخشا  ب
 تكشػلػجيا دراجإ أك ابتكارية فكخة نتيجة سخيعة تغييخات أك تجريجية تحديشات خالؿ مغ يحجث السدتسخ
عسمية التحديغ السدتسخ  أنوالتحديغ السدتسخ عمى  (Sanchez& Blanco,2014,5 كعخؼ) .ججيجة

                                                 .يعجسيع في الذخكة التي تتع بسذاركة السػضفيغ

التحديغ السدتسخ ىػ الدعي السدتسخ لتحديغ كتصػيخ ( Alabadee&Talbi,2020,3323كعخفو ) 
مغ خالؿ تبشي مبجأ السذاركة الجساعية لمسػضفيغ  ياجسيعالعسل الحؼ تقـػ بو السشطسة عمى السدتػيات 

    ليا تعطيع إنتاجية العسل.لديادة ؾيسة العسل الحؼ تقـػ بو السشطسة كتقميميا. الشفايات التي مغ خال

                                                                                                                                                                   -كىشاؾ عجة تعخيفات لمتحديغ السدتسخ نحكخ مشو :
 رأي الكتاب والباحثيؼ عمى وفقمجسؽعة مؼ التعخيفات لمتحديؼ السدتسخ ؼ يبي   ( 5-4الججكؿ )

 ت المصدر التعرٌف

 أجلعسمية بشاء القجرات داخل السشطسة مغ  أنوعمى التحديغ السدتسخ 
الخجمة بيجؼ اكتداب  أكمشع حجكث ا خصاء في أسمػب تقجيع الدمعة 

ة عالية تسكغ الدبػف كرفع مدتػػ رضاه ككالئو كاكتداب ميدة تشافدي
                                                                         .            السشطسة مغ مػاجية تحجيات البيئة الجاخمية كالخارجية

ؼب ك اك الحبح بػ غشيعأ
 39ب 4238

1 

ثقافة التحديغ السعدز الحؼ يدتيجؼ استبعاد  ننوبالتحديغ السدتسخ 
تزسغ عسل الكل ب كيكالعسميات في مشطسة ما  ا نطسة الزياع في كل

                                                         لى استثسار رأس ماؿ كبيخ.إمعا لتحقيق التحديشات دكف االضصخار 

 ؼ بك االحبح
 696ب 4238 

2 

متفكيخ العميا ل دارةاإلنطار أالتي تػجو  تقانة" تمظ الننوالتحديغ السدتسخ ب
كالعامميغ لجييا في  يخيغفي الكيؽية التي يسكغ مغ خالليا تحفيد السج

 .                              لتخؽيس التكاليف" شخائقيجاد إجسيع مدتػياتيا باتجاه 

ب           حسج أ
5272423: 

  

3 

عسمية عمى مدتػػ الذخكة مغ االبتكار الستدايج  ننوالتحديغ السدتسخ ب
 د كالسدتسخالسخكّ 

Haddas et al, 

2014,35  
4 
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ف التحسٌن المستمر ب جمٌع الجهود التنظٌمٌة المصممة  أنهالذي عر 
ثمافة التحسٌن والتغٌٌر المستمر , والتً تعزز التعلم المستمر لغرس 

 واالبتكار داخل المنظمة

Lahy, 2015,2 

 
5 

ي التحديغ السدتسخ االلتداـ بالسثالية الستسثمة ف أنوالتحديغ السدتسخ عمى 
 كعمى السجػ الصػيل .  ياجسيع في أجداء السشطسة

Wiklund, 2018,12 

 
6 

حجاث تحديشات عمى السجػ القريخ في إ)عسمية  أنوالتحديغ السدتسخ 
ية كبيخة عمى أساسمفخدات صغيخة متكخرة الحجكث ؾياسا بنحجاث تغيخات 
 (.عجالت معيشةالسجػ البعيج مغ خالؿ تخؽيس التكاليف الستغيخة بس

 عبج الخضا
 52ب 4239ب  

7 

 مدتسخة كمتكخرة تحديشات تتزسغ التي العسمية ىػ " السدتسخ التحديغ
 الخيادة أجل مغ البقاء عمى قجراتيا لتعديد السشطسة تقـػ بيا كتجريجية
 الدبػف كتػقعاتو رغبات لتحقيق كالتسيد

خميل ك عبج الباقي ب 
 ;9ب  ;423

8 

تحديشات صغيخة كبذكل متدايج لفتخات شػيمة  أنومى التحديغ السدتسخ ع
جو الزياع كاإلسخاؼ في أك كالتخمز مغ  أفزل أداءلتحقيق مدتػيات 

 . مػارد السشطسة السادية كالبذخية كالسالية

 ; 4:5ب 4236عالء ب 

ا عسمية مدتسخة يتعمع مغ خالليا العاممػف ننيبالتحديغ السدتسخ  تقانة
االستجابةب تخؽيس الكمفب تبديط  ححؼ الزياعب تخؽيس كقت

 .الترسيعب كتدميع السشتجات إلى الدبائغ

Al-Kawaz,2012,8  32 

الحياة  عّجهكيسكغ  اإلداريةالتحديغ السدتسخ احج كضائف السحاسبة 
عمى حج سػاء  اإلدارية جخاءاتكاإل اإلنتاجيةيشعر العسميات  كػنولمذخكة 

ز نك مذاكل مدتقبمية يتجكيداعج في حل ما يعتخض عسل الذخكة مغ 
 .أخصاء الساضي كبػتيخة مدتسخة متراعجة بسذاركة جسيع العامميغ

 ;423جبار ك دمحم ب
 ;47ب

33 

 

لى االدبيات الػاردة ؼيوإا عجاد الباحث استشادا إ مغ  السرجر  

 

 التحسٌن المستمة . أهاداف) فوائاد , منافع ( و أهمٌة –ثانٌا 

 المستمة.التحسٌن  أهمٌة

ىي عسمية يقطة تسارسيا  داءا  السدتسخ في تحديغالف عسمية أ ( ;ب 4242ب آخخكف ) حدغ ك يلكج     
السلسدة في مػاجيتيا لمتحجيات البيئية كاالختالالت التي تتخصجىا عمى مدتػػ عسمياتيا بقرج تحديشيا 

لخضا التاـ ا تدسح بسصابقة مشتجاتيا لمسػاصفات السصمػبة بقرج ضساف انيإذلظ ف فزالا عغباستسخارب 
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 (;3572423ب )سمصاف كمدىخ  يلكج لمدبائغ مغ جيةب كتخؽيس كقت كتكاليف اإلنتاج مغ جية أخخػ 
 -:اآلتيالتحديغ السدتسخ لمسشطسة يسكغ تمخيريا ب أىسيةف أ

مغ الالـز لحلظ  أكثخالسشطسة في عسمياتيا مػارد  تدتعسلا ما : غالبا عسمةتقميل اليجر في السػارد السدت -3
 لتحديغ السدتسخ يديع في القزاء عمى اليجر في تمظ السػارد . فإف ا

 يتعيغ عمى السشطسة مغ ثع  تقميل ا خصاء: كالحؼ يشتج بالعادة مغ ضعف الكفاءة لجػ السشطسة ك  -۲
 في السشطسة .  داءاختيار العامميغ أصحاب الكفاءة بيجؼ تحديغ مدتػػ ا 

  لخئيدة لمتحديغ السدتسخ.تمبية احتياجات الدبائغ: كىي الرفة ا -5

التحديغ  إجخاءفي كضخكرؼ  ؼ مشطسة تخغب  يأساسمخ أزيادة رضا العامميغ في السشطسة: كىػ  -6
  السدتسخ مغ تػفيخ البيئة اآلمشة كالدميسة كتحديغ نطاـ السكافنة كتػفيخ التجريب السشاسب.

إلى القزاء ييجؼ عمى العسميات التحديغ السدتسخ السصبق إلى أف  (Santini et al,2021,5كيذيخ)
عمى سبب أؼ خصن ب بشاءا عمى تحجيجه مغ خالؿ آليات التحكع في العسمية. ىحا يجعل الجػدة لع تعج 

ا الخضا التاـ  أكأصبحت مخادفاا لمبقاء ب كػنيا ليدت فقط سسة لمسشتج  إذخياراا ب  الخجمة ب كلكغ أيزا
ا تاحتياجاك   لتػقعات التحديغ  ليربحمغ تقجيع الخجمة ب ككحلظ السشتجب  العسالء ب لتربح جدءا

ف التحديغ السدتسخ أ ( 56ب  4237ب آخخكف د ك ك اك كيػضح )د  .السدتسخ الفمدفة التي تتبعيا السشطسات
لى مداىسات ميسة إيلدؼ  أنوال إالسجػ القريخ في بيتزسغ تغييخات متدايجة كالتي يسكغ رؤية أثارىا 

 العميا كتػفخ الشطخة دارةاإللى التحديغ السدتسخ فال بج مغ دعع إالػصػؿ  أكعمى السجػ البعيجب كلتحقيق 
ف أ ( 745ب 4243كيػضح ) دمحم ب  .في السلسدةكافة شػيمة ا مجب كسا يتصمب ذلظ مذاركة العامميغ 

الجػدة الذاممةب فيػ يعسل عمى ضساف البقاء لمسشطساتب  دارةالتحديغ السدتسخ يسثل العسػد الفقخؼ إل
إلى درجة التسيدب كالتحديغ السدتسخ  الػصػؿ أجلتحديشات تجريجية كإبجاعية مغ  جخاءالسشطسة تسيل إلف

                                                                         :اآلتيو عمى الشحػ أىجافلو بعس الستصمبات كالسبادغ كالتي تتسثل في تحجيج 

 تحديغ السدتسخ نيايةب فيي مدتسخة ما دامت السشطسة قائسة .ليذ لعسمية ال أنو -3

 .أف التحديغ السدتسخ عسمية شاممة لجسيع إدارات كأقداـ كأنذصة السشطسة  -4

  تحتاج عسمية التحديغ إلى جيػد جسيع مغ يعسل في السشطسة. -5

  ال يعشي عجـ كجػد أخصاء تػقف التحديغ. -6

  ا.بل يجب القزاء عمييا تساما  ال يشبغي ترحيح ا خصاءب أنو -7
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        -ة :اآلتيالتحديغ السدتسخ في الشقاط  أىسيةيجاز إيسكغ  أنو(  347ب  ;423ب  حامجغ ) كبي  
سمػب بل شخيقة حياة تخكد عمى الدبػف ال عمى الحرة أ أكأداة  أك تقانةالتحديغ السدتسخ ليذ  -3

 اح الذخكة كاستسخارىا في الدػؽ. ية في نجساسالدػؾيةب لحا فيػ مغ السختكدات ا 

التحديغ السدتسخ ىػ سباؽ بجكف خط نياية فيػ مخحمة ال تشتيي  ف ىشاؾ مجاالت لمتحديغ  -4
 العسميات كأنذصة الذخكة.

  who  كليذ عمى ميشجية مغ how  ككيف whatيخكد التحديغ السدتسخ عمى ميشجية ماذا  -5

 . البجء ا مشحية خيخ مغ العالج مغ خالؿ مبجأ أعسل صحيحا االػقالتحديغ السدتسخ يقـػ عمى فكخة أف  -6

 ي الػاجب تحؿيقو بػصفوساسكالعامميغ عمى جعل التعميع اليجؼ ا  دارةاإلالتحديغ السدتسخ يجبخ  -7
 . الجاعسة لمذخكات في مجاؿ السشافدة ا ساليبأحج 

تعج نيج يجب اتباعو كالديخ بو  عسمية التحديغ السدتسخ فأ ( ;47ب ;423ضح ) جبار ك دمحم بأك ك 
ىسيتو تكسغ في استسخاريتو كجعمو أشبو بجكاـ أ ف إذ إيمتـد بو العامل كل حدب نذاشو  اا سمػك عّجهك  لألماـ

السيسة السكمف بيا كليذ الثبات  أكالعسمية  أداءالعامل في ملسدتو لكغ مع التججيج كالتحديغ في 
 الفػائج خالؿ مغ تتػضح السدتسخ التحديغ أىسية ف أ (Salih,2017,9) يلكجك  كالخكتيغ الستعارؼ عميو

الفاقج  تخؽيس أك كافة لمسجاالت السدتسخة التحديشات مدتػػ  عمى سػاء ليا السصبقة تجشييا الجية التي
 , مخة كفي كل لىك ا  الػىمة مشح الرحيح العسل أداء عمى التخكيد خالؿ مغ كالسعاد كالسعيب كالسختجع
 تشافدية مدايا تحقيق أجل مغ السعاصخة السشطسات بيج ىعا  داة ا  السدتسخ لتحديغا كػف  عغ فزالا 
التحديغ السدتسخ تبخز مغ  أىسيةف أ (4;3ب 4237ب  ىادؼ) حكيػضّ   .متسيد تشافدي مػقع تكدبيا

خالؿ مداىستو في تخؽيس عجد الػحجات السعيبة عغ شخيق التخكيد عمى تقميل ا خصاء التي تلدؼ إلى 
جخاء الرشاعات كإعادة العسلب كااللتداـ بعسميات التغييخ نحػ ا حدغ كبذكل متػاصل مغ يج السػارد تبج

                                                                                                                               .                     ة:اآلتيالتحديغ السدتسخ بالشقاط  أىسيةكتتسثل 
 العميا فحدب بل تذسل العامميغ في السشطسة دارةاإلإف مدلكلية التحديغ السدتسخ ال تقع عمى  -3

.                                                                                           يعجسيع
 .  ئجيخكد التحديغ السدتسخ عمى تحديغ العسميات كال ييتع بالشتا -4

 . اإلداريةب التدػيؿيةب التسػيميةب اإلنتاجيةلكل مجاالت العسل في السشطسة ك داءتحديغ ا  -5

 يلمغ بجػدة العشرخ البذخؼ الحؼ لػ تحقق فاف جػدة السشطسة ك السشتج يتحققاف بالشياية. -6
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ية أخخ سأساف التحديغ السدتسخ مبجأ ألى إ(  448- 447ب  4234كيذيخ ) الحيالي ك الجخجخؼ ب
لمترشيع الخشيقب كاىسيتو تكسغ في العسل عمى تصػيخ العسميات كا نذصة الستعمقة با فخاد كاآلالت 

 لمسشطسة  اإلنتاجيةكالسػاد كشخائق اإلنتاج كالػصػؿ إلى اإلتقاف الكامل باستسخارية التحديشات في العسميات 
ي تع ت( الPlan, Do, Check, Actكرة )أف مغ أىع مجاخل ترسيع مخاحل عسمية التحديغ السدتسخ ىػ د

لسخاحل  اا عام اا لتربح إشار  (PDCA) اخترارا  سسيتك   Stewart and Denmic مغ قبل اتصػيخى
أنذصة التحديغ السدتسخ كأف التحديغ السدتسخ يلمغ بجػدة العشرخ البذخؼ الحؼ لػ تحقق فإف جػدة 

الػصػؿ إلى التحديغ السدتسخ مغ خالؿ تقميل  السشطسة ك السشتج يتحققاف بالسحرمة. لكغ مغ السسكغ 
 أىسيةا لتحقق رضا الدبػف كبنقل كمفة مسكشة كيسكغ تحجيج حمػؿ مختمفة تساما  إيجادب أكالستغيخات 

 :   اآلتيالتحديغ السدتسخ ب

      ستجابة لحاالت التغيخ في السشطسة كالبيئة .                                                  اال-3
التالـؤ مع حاجات الدبػف .                                                                           -4
  . البحث عغ أساليب ججيجة في تحديغ العسل كتصػيخه -5

  .المستمة التحسٌن أهاداف

                                                                                             -ة:اآلتيجاالت لى تحقيق التفػؽ في السإف التحديغ السدتسخ ييجؼ أ(   9ب 4232يخػ )السػسػؼ ب 
تخؽيس مدتػيات السخدكف كارتفاع مدتػػ الجػدة عبخ التفػؽ في الترشيع : كيسكغ تحقيق ذلظ  -3

 سخعة االستجابة لصمبات الدبائغ. أكقات التدميع أك كتخؽيس 

تبديط ترسيع السشتجات كإمكانية تحديغ تجفق اإلنتاج  عبخػؽ في الترسيع: كيسكغ تحقيق ذلظ التف - ۲
 السػارد.  استعساؿبجقة كبنقل أعصاؿ مسكغ كبجكف إسخاؼ في 

الفيع الجيج الحتياجات الدبائغ كتمبية تمظ االحتياجات  عبخالتفػؽ في التدػيق: كيسكغ تحقيق ذلظ  - 5
  اسب.بفعالية كفي الػقت السش

 أكا باتجاه الحج  كقائيا التحديغ السدتسخ يسثل مجخالا ف إلى أ( 39724234) الشعسة ك سميسافب كيذيخ 
التقميز مغ كل أشكاؿ مرادر اليجر في )السػاردب الجيػدب الدمغ( كفي مسارسات السشطسة كأنذصتيا 

رات لمسشطسة كزيادة رضا تحقيق كفػ  مغ ثع  كالعامميغ ك  اإلدارةكافة باعتساد السذاركة الجساعية )
ة في أنذصتيا اآلتيالسشطسة إشار عسل يخكد عمى السسارسات  إدارةمغ خالؿ تبشي  كذلظب)الدبػف 

 -كفعالياتيا :
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  مغ قبل السشطسة لكل العسميات كا نذصة. جلالتحديغ السدتسخ بسثابة التداـ شػيل ا  عج   -3

  زيادة رضا الدبػف كالتػاصل معو.     -4

عي السدتسخ لمقزاء عمى مرادر أسباب التمف كالعيػب بالسشتج عمى أف يستج ىحا ليذسل مطاىخ الد-5
 التي ال تزيف ؾيسو. يافي الشذاشات كم يااالنحخاؼ كم

 .اإلنتاجيةت لتحديغ اناالتق أفزلالدعي باتجاه اعتساد  -6

تقاف الكامل عغ شخيق ف ىجؼ التحديغ السدتسخ ىػ الػصػؿ إلى اإلأ(  :9ب :423كذكخ ) الصائي ب 
الخغع مغ أف اإلتقاف الكامل ىػ صعب عمى لمذخكة  اإلنتاجيةاستسخار التحديغ السدتسخ في العسميات 

 الذائعة لمتحديغ السدتسخ فيي:    ىجاؼالسشاؿب كلكغ يجب الدعي لمػصػؿ إليو . أما أىع ا 

                                                           خفس الكمف .                                               -۱
رضا الدبػف .                                                                                                             -۲
                                                                                                                                                                          تحديغ الجػدة  . -5

ي لمتحديغ السدتسخ يتسحػر حػؿ ساسف اليجؼ ا إلى أ(  55ب 4343كيذيخ ) الرسادؼ ك الحيالي ب
ا لمعػامل ا صعبة السشاؿ نطخا ننيدفة بيساف معطع معتسجؼ ىحه الفمإالسثالية كالكساؿ عمى الخغع مغ 

مكانات كالقجرات كالسيارات التي قج ال تتػافق كنػع  عغ اإلالخارجية السلثخة فزالا  أككالستغيخات الجاخمية 
ف الفائجة الستػخاة أ(  et al,2121,20 Elgoolح )بمػغ الكساؿ . كيػضّ   أجلالشذاط كالعسمية كالسيسة مغ 

                                                              :. اآلتيسغ في مغ تصبيق ىحا الشطاـ تك
 ضبط الشطاـ اإلدارؼ كتصػيخه في السلسدات كذلظ بيجؼ تحجيج مدلكليات السػضفيغ بجقة ك كضػح.   -3

 .ياجسيع يةاالرتقاء بسدتػؼ السػضفيغ في الجػانب العقمية ك السيارية ك الشفدية ك الجدسية كاالجتساع -4

                                                تيع.                                                                                                                         ءالسػضفيغ كزيادة  كفا أداءرفع مدتػؼ -5

 السلسدات السختمفة ك زيادة الثقة بيشيع .  زيادة حجع التفاعل بيغ السجتسع ك -6
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  -ي :آلتخح الذكل انالتحديغ السدتسخ ت أىجاؼف إلى أ(  945-944ب ;423بسساعيلإكيذيخ ) 

 .دخاؿ التحديشات برػرة تجريجية كمتتاليةإتحقيق التسيد في العسل كيعسل عمى  -3

  عمى مدتػػ مسكغ كبرػرة مدتسخة أ  ىلإدنى مدتػػ مسكغ كرفع الجػدة أ ىلإتخؽيس التكاليف  -۲

  التخمز مغ اليجر في العسميات كا نذصة ك الحرػؿ عمى مدايا إضاؼية كججيجة.  -5

 . بذكل دائع  فزلزيادة ؾيسة العسيل كالؿياـ بالذيء ا حدغ كا  -6

 :ىيالتحديغ السدتسخ  أىجاؼبخز أف أ( 587ب ;423كحجد ) ىخباجي ك بحخكد ب

 .اإسخافا  يعج   مخصط ىػ مسا أكثخ مػارد تدتعسل التي ف العسمياتإذ إ: السدتعسمة السػارد تخؽيس -3

 

 إعادةب تتصم كالتي الخديئةب العسالة عغ ا حياف معطع في ناتجة تكػف  كالتي :ا خصاء تخؽيس -4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ترحيح

 أك الدبائغ تػقعات تحقيق شخيق عغ العسميات تحديغ يسكغإذ  الدبائغ: تػقعات رك اتج أك تحقيق -5
 .عمييا التفػؽ 

 مغ بسعجالت اإلنتاج يتع إذ كفعالية إنتاجية أكثخ اآلمغ العسل فسكاف :اأمشا  أكثخ العسميات جعل -6
 .العامميغ كمصالبات مغ تعػيزات قلأك  الحػادث

 

 .هسدأو  ادئ التحديؼ السدتسخالسبحث الثاني / مبا

يكػف ف التحديغ السدتسخ الحؼ يحخكو الدبػف أ ( Jagdeep & Harwinder,2015 ,83)حيػضّ        
ا ب   أجلمغ  دارةىي فمدفة تكاممية لإلك السشتج كالعسمية.  أداءيتع بحؿ جسيع الجيػد لتحديغ  إذكاضحا

ف إي ب لحلظ فأساست لتحؿيقيا رضا الدبائغ بذكل الخجمات كالعسميا أكالتحديغ السدتسخ لجػدة السشتجات 
ي بكل جانب مغ جػانب أنذصة السلسدة  كتدتشج إلى السبادغ أساسبذكل عسمية التحديغ السدتسخ تيتع 

 -: نتيالسػضحة ؼيسا ي

يجب أف تفيع احتياجات الدبائغ الحالية  مغ ثع  تعتسج الذخكة عمى زبائشيا ك )السشطسة يحخكيا الدبائغ ( -3
 ز تػقعاتيع .ك االسدتقبمية ب كتمبية متصمباتيع ب ك تدعى جاىجة لتجك 
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لة ك ايلسذ القادة كحجة اليجؼ كالتػجيو كالجاخمية كبيئة التشطيع. يجب عمى القادة مح) الؿيادة (  -4
 السشطسة كغاياتيا .  أىجاؼإشخاؾ الشاس بذكل كامل في تحقيق 

مذاركتيع الكاممة سػؼ تسكغ السعخفة كالخبخة  شخكة. ة) مذاركة الشاس ( الشاس ىع أسذ أي -5
يا لرالح الذخكة. التعميع كالتجريب كخمق الفخص لمشسػ الفخدؼ ىي الجػانب التي يجب أف تلخح ستعسالال

ا بالػضائف كخصط الحػافد يزا أفي االعتبار. ككحلظ البخامج التشسػية الشسػذجية التي يسكغ تشفيحىاب كتيتع 
 ضيفي . السالية كالتجريب الػ 

فعالية في السػارد ذات الرمة كتجار ا نذصة  أكثخ) نيج العسمية ( يتع تحقيق الشتيجة السخجػة بذكل  -6
 كعسمية . 

  -: اآلتيجساليا بإف مبادػ التحديغ السدتسخ يسكغ أ(عمى  ;;ب ;423بكيزيف ) نجع كخميل 

 الفاعل لمسعمػمات.  ستعساؿاال -3

    التخكيد عمى رضا الدبػف . -4

 استكذاؼ السذكالت كالعسل عمى مشعيا قبل حجكثيا. -5

 ف الػثيق بيغ جسيع أقداـ السشطسة مغ دكف حػاجد.ك االتع -6

 السياـ . أداءالدعي نحػ الكساؿ في  -7

عسمية التحديغ السدتسخ ليدت بالعسمية العذػائية بل ليا  فأ ( (Hammoodi et al,2020,134 يلكجك 
ذا حجث كدخ إ أنولييا كحلظ فالتحديغ السدتسخ أحيانا ال يعشي التخميع بسعشى إشج مبادغ تقـػ عمييا  كتدت

صالحو بل ندتبجلو بذيء ججيج متصػر ككل ذلظ ال يحجث بجكف تشطيع كتختيب إنقـػ ب في شيء ما ال
 لمػقت كال استغالؿ لقجرات كمػاىب العامميغ كمذاركتيع في عسمية التحديغ كيقػـ التحديغ السدتسخ عمى

 : اآلتيكىي ميسة في فيع فمدفتو كديسػمة تصبيقو كالسبادغ ىي ك غمجسػعة مغ السباد

 السلسدة قائسة كىػ مغ متصمبات كجػدىا .  مادامتليذ لمتحديغ نياية فيػ مدتسخ  -3

 التحديغ السدتسخ عسمية شاممة .  -4

 تحتاج عسميات التحديغ إلى جيػد جسيع مغ يعسل في السلسدة .  -5

 عشي عجـ كجػد أخصاء عجـ كجػد حاجة لمتحديغ. ال ي -6

 ف التحديغ مدلكلية الجسيع . العسل الجساعي كالسذاركة   -7
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                 -: اآلتيةف نطاـ التحديغ السدتسخ يقـػ عمى السبادغ إلى أ(  46ب 4242كيذيخ) كاتب ب 
 استغالليا. شخائقالجراسة السدبقة لمسلسدة كدكر الخبخات ك  -3

إلى السشفحيغ بقبػؿ التغييخ  العميا كصػالا  دارةاإلا مغ التداـ مختمف العامميغ في السشطسة انصالقا  -4
كالذخكع في تشفيحه.                                                                                        

 خمق القجرة عمى السالحطة لفخض التصػيخ.  -5

 كتكييف الجيػد لمتخمز مغ اليجر.  ركح الفخيق -6

ف تحجيج مسارسات أنذصة التحديغ السدتسخب يتصمب ذلظ تحجيج أ ( 924ب ;423كتزيف ) رحسة ب
ب فإف مغ ثع  السبادغ التي تعتسج عمييا مشيجية التحديغ ب كفيع كاضح لمعسميات التي سيتع تصبيقياب ك 

إلى تدييل تصبيقيا في السلسدات. فيشاؾ مبادغ ية لمتحديغب يلدؼ ساسالحاجة إلى كضػح السبادغ ا 
 تػجييية تجعع التحديغ  يشبغي التخكيد عمييا كىي: 

 االعتساد عمى العسل الجساعيب كالسذاركة الشذصة في مقتخحات التحديغ السدتسخ.  -3

 كالسيدة التشافدية.  دارةاإلالتخكيد عمى السػارد البذخية ضسغ مشيجية التحديغ في مجاؿ  -4

  لمتحديغب كتتبشى تػافق اآلراء الجساعي. ا مجاالا فمدفة التحديغ السدتسخ تجرؾ أف ىشاؾ دائسا  -5

      التحديغ يخكد عمى كضع السعاييخب كتحديغ تمظ السعاييخ باستسخارب لجعع معاييخ أعمى . -6
  -: اآلتي( مبادغ التحديغ السدتسخ ب 465ب 4238كيفّرل ) بكخ ب 

 أؼ تحديشاتب ميسا كانت ضئيمةب كفي أؼ مكاف مغ السشطسة. إجخاءكاحج دكف يجب أال يسخ يـػ  -3

 ال يػجج أؼ شيء ال يسكغ تحديشوب فكل شيء يسكغ تحديشو بل يشبغي تحديشو.-4

 بجال مغ االنتقاد الحؼ يػجو الفخدب يجب اقتخاح أؼ تحديشات. -5

 الدبائغ.  يشبغي في الشياية أف يلدؼ إلى زيادة رضاء دارةأؼ نذاط لإل -6
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 ادوات التحديؼ السدتسخأ السبحث الثالث /

لتذخيز االنحخافات  ا دكاتمغ  اا أنػاع عسمتالسشطسات الشاجحة استف أ(  656ب  ;423غ ) تايو ب بي   
في أعساليا كمشتجاتياب بػية إعادة مدار العسل إلى كضعو الصبيعيب كبالدخعة السسكشة مغ خالؿ اتخاذ 

ؼ ب ك ا) ماجػد ك الشسخ  أشارك  السػضػعة. ىجاؼا الترحيحية إلزالة مدببات االنحخاؼ عغ  جخاءاتاإل
في مخاؾبة العسميات  تدتعسلأدكات ضبط الجػدة ىي أدكات إحرائية بديصة ن إلى أ ( ;39ب  4239

 اك اجػراف (ب كأيزا ذكخ ايذيک مغ قبل العالسييغ )ديسشب ك ا دكاتكالتحديغ السدتسخ . كقج كضعت ىحه 
ليا الفائجة كبيخة في  ا دكاتكىحه  ياجسيع% مغ السذاكل 7;حل يا لاستعساليسكغ  ا دكاتف ىحه أ

السدتعسمة في تشفيح  ا دكات( تعج  :4ب  :423ضاؼ )عبجلي ب أك  .كذف ا خصاء الستعمقة بالجػدة
في تعامميا مع السذاكل كأسمػب  دارةاإللييا إمذاريع التحديغ السدتسخ بسثابة ا سذ كركائد التي تدتشج 

كضائفياب  أداءا غيخ قادرة عمى أنيإلى الػحجة االقترادية التي تفتقخ إلى ىكحا أدكات عمى حمياب كيشطخ 
التحديشات السدتسخةب ككسا ىػ متعارؼ إف لمتحديغ السدتسخ عذخات مغ  إجخاءكبا حخػ غيخ قادرة 

أؼ  أف ىجؼ يخػ  ديسشج إلى أف(  33 -32ب 4238) فصيذ  ك السحخكؽ ب  أشار. ك ا ساليبك  ا دكات
عالقة مباشخة بكيؽية تحديغ حياة كل فخد داخل ىحا الشطاـ كليذ مغ خالؿ  إيجادنطاـ يتحجد مغ خالؿ 

لة تحديغ ك االعسميات كعالقتيا الستجاخمة كمح أكنتائج الشطاـ فقط . كلحلظ فاف االىتساـ بجدئيات الشطاـ 
 اـ كحيشسا تتحدغ كل جدئيات الشطاـع القػػ السحخكة لمشطنيال با فخاد  أك كل جدئية يتصمب االىتساـ 

مغ أف (  ;36ب  4243) فخحاف ك الكعبي ب  خػ كي مشو. كعالقتيا سػؼ يحقق الشطاـ الشتائج الستػقعة
مالءمة  كثخا  ا دكاتيتصمب اختيار  فإف ذلظ الػصػؿ إلى استجامة بخامج التحديغ السدتسخ أجل

إلى مذكالت تتعمق بريانة بخامج  ا دكاتغياب ىحه باستخاتيجية الػحجة االقتراديةب كيسكغ أف يلدؼ 
ف سبب اختيارىا ىػ لؿياس أا مغ الصابع الجيشاميكي لمػحجة االقتراديةب ك جدءا  ا دكاتالتحػؿب كتعج 

 تنثيخىا في البحث عغ استجامة بخامج التحديغ السدتسخ.

                              ي :نتسا يدكات كسية . كىي كأدكات كصؽية ك أ عمىدكات التحديغ السدتسخ أكتقدع 

 الؽصفي : األادوات - ال  أو 

                                                                     ( . PDCAدكرة ديسشظ )  -3
                                                                                حمقات الجػدة . -4
                                                                                ثالثية "جػراف . -5
                                                                                     العرف الحىشي . -6
 السقارنة السخجعية .  -7
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  Demingادورة  -أ

( التي ىي PDCA -Dening cycleسشظ )يف دكرة دأ ( 379ب 4242ب  آخخكف كّضح ) الخبيعي ك 
لمتحديغ السدتسخ كالتي قج اقتخحت مغ قبل الجكتػر  اا مشطس اا )خصط ب اعسل ب افحز ب كثق( تتبشي مشيج

عجمة  أك( Deming cycleشظ )سدكرة دي أكحمقة  ىتدس إذ( Dr. Edward. Demingشظ )سادكارد دي
إلى  أشار( Shewhart Circle) حمقة شيػارت  ىتدس أك( لتحديغ الجػدة Deming wheelشظ )سدي

 تػفيخ تيجؼ إلى السدتسخ التحديغ ف عسمياتأ( 78ب 4242ب آخخكف كج ) حسجاف ك أمبتکخىا شيػارت. ك 
 تقييع تتصمب نوإف كليحا كالستابعة ؾبةاالسخ  خالؿ مغ تنتي الحاجات ىحه تػفيخ فأك  الدبائغ حاجات

 استعساؿ كيسكغ ىحه االحتياجات اديةاالقتر الػحجة نفحت ذاإ ؼيسا الدبائغ بسالحطات الخاصة السعمػمات
         دكرة أوShewart) ) بجكرة كتدسىPDCA) )كيدسى   )صحح ب دقق ب اعسل ب أسمػب )خصط

( (Deming دكره أك PDCA)كىي تع )تعمع حػؿ التحديغ فخؽ  تجكر ذإ الذاممة الجػدة إدارةجػىخ  ج                                                                                             
 عمى التحخؾ ثع ب ا سباب الجحرية لمعيػب مغ كاسع عجد ححؼ ك تذخيز فييا يجخؼ  التي الجكرة ىحه
  العيػب. مرادر باقي

كيمياـ إدكارد دميشب ب كىػ باحث أمخيكي بارز ب عمى غخار ف إ( Kocik , 2017 , 19-20ح )كيػضّ  
في عسمية التحديغ  ػاك جسيع السػضفيغ يجب أف يذارك دارةاإلأف عمى مػضفي  اليابانييغ ب يعتقج
 فمدفة الجػدة في السشطسة ك دكرة التحديغ السدتسخ أساسمبجأ أصبح ؼيسا بعج  36السدتسخ. لقج أنذن 

PDCA  تدسى عجمة ك ( كثق-تحقق  -نفح  -)خصةDeming عبارة عغ تدمدل كىي دكرة دميشب  أك
ا لحل مذاكل الجػدة كتشفيح حمػؿ ا جخاءاتمغ اإل لتي تيجؼ إلى التحديغ. تع ترسيع ىحه الجكرة أيزا
 و بشجاح في أؼ نػع مغ ا عساؿ. استعسالت كيسكغ ستعساالمتعجد اال PDCAنسػذج أكيعج ججيجة. 

( مختبصة مع إدراؾ إمكانية حجكث تغييخات ب أؼ يحجد P"الخصة" ) -لى مغ دكرة دميشب ك الخصػة ا  -3
التحديغ كيرسع خصة عسل تسكغ مغ تحديشيا كججكلتيا ك لتحقيق ذلظ ىجؼ. مغ الزخكرؼ  ىجاؼأ 

 الحمػؿ ب كالتصػيخ خصة التشفيح.  إيجادتحجيج السذكمة كتحميل ا سباب السلثخة فييا ب ك 

في  تغييخات في العسمية يتع تشفيحىا إجخاء أجل( الخصة السػضػعة مغ D"نفح" ) -في الخصػة التالية  -4 
. في دارةاإلجػدتو كالقزاء عمى أسباب السذاكل(. يتع ذلظ بجعع ك فيع  أكالذخكة)بيجؼ رفع إنتاجيتو 
   مخصط تجفق.                                                                               أكؾياس معيارؼ  أككرقة عسل مثل مخصط فحز  استعساؿىحه السخحمة أدكات يسكغ 

( الخصػة تعشي الفحز كاالختبار ب ما إذا كانت الحمػؿ السقجمة لذخكة ما قج حققت Cتحقق مغ ") -5
راؽ التحكع ب مخصصات أك نتائج مشاسبة يتع أخح الؿياسات كمقارنتيا مع الؿيع السثبتة في الخصة. مثل 

الحمػؿ مشاسب ب يتبعو ملشخات قجرة العسمية لمسداعجة. إذا ثبت أف تشفيح  استعساؿالتحكع ب كيسكغ 
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يجب عمى السخء العػدة إلى الخصػة  -ب اما إذا لع يكغ كحلظ  Aاستسخار دكراف الجكرة كالحىاب الى 
 ( )ىحه مشصقة حاسسة في عسمية التحديغ(. Pلى  "الخصة" )ك ا 

تع  ىمع تصبيق الحمػؿ السشفحة. مت  PDCA "Act"(A)تع الػصػؿ الى الخصػة ا خيخة مغ دكرة  -6
ضخكرية  لدؼ إلى تػحيج كمخاؾبة ا نذصة. قج تكػف ىحه الخصػةتالقاعجة ك  جإثبات ىحه الحمػؿ ب فيي تع

   .داءؾياس ا  أكمخصط إجخائي  أكفي حالة كجػد أدكات مثل تخصيط العسمية 

ا. السعخفة السكتدبة مغ السخحمة ا خيخة تربح  PDCAف دكرة إ  أساسمػجػدة في دائخة كال تشتيي أبجا
 الشياية بل ىػ الخضا عغ الػضع الحالي أنوالجكرة التالية كال يشطخ إلى التحدغ عمى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (4-3الذكل )

ح  ( ادورة التحديؼ السدتسخ. Demingادورة اديسشغ ) يؽض  

شار نطخؼ كتصبيق عسمي ب دار السشيل ب شبعة إبالتفكيخ الخشيق في محاسبة التكاليف : اخخكف : الخبيعي ك  السرجر
  :37ب ص 4242

                                                                                حمقات الجؽادة  -ب
قترادية الججيجةب السشطسات في كل االمع قجـك العػلسة كالدياسيات (  ;4ب  4236يخػ ) محسػد ب 

ؼ يطيخ ىػ كيف ليحه السشطسات أف مكاف تدعى جاىجة لتحقيق التسيد في أنذصتيا السختمفةب الدلاؿ الح
 بتكار الحؼ يصسح اليو اليـػاالبجاع ك االتشجد ىحه الجرجة مغ التسيدب ك 
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يع ب إ)  أشارك   ػاقج عخفكالجػدة  دارةاإلغ في حقػؿ معخفة يالعمساء كالسختر إلى أف( 3:9ب  4243بخـا
ية لسفيـػ حمقات الجػدةب ساسا في حيغ اتفقػا عمى الشقاط بتسثل كجيات مختمفة  تعاريفحمقات الجػدة 

حجػ الخرائز إيي ف (.ع نيااختمفػا في بعس التفاصيل الثانػية نتيجة الختالؼ بيئة العسل في بمجك 
        .)الجػدة ا لتحديغكػف خريرا يشة فخيق خاص االجػدة في الياباف تتع بػس دارةية إلساسا 
ق حمقات الجػدة ىي العامميغ الحيغ يعتدكف فمدفة التي تخمالف إ(  7;3ب  4237كجت ) كىاب ب أك 

شتخاؾ في حمقات الجػدة شػعي االف أكبذكل فعمي ك  وذ يدسح ليع بالسداعجة في تذكيمإكييتسػف بعسميع 
(  32 - 8)ساعات عسل اعتيادية كتكػف السجاميع بيغ  ( 8)حياف تمتقي بعج اا كالسجسػعة في بعس 

 ا مكسالا يخاعى في تشطيع حمقات الجػدة أف تربح جدءا (  95 – ;8ب  :423. كذكخ ) كامل ب مػضفيغ
يكميا كثقافتيا التشطيسية كنسصيا اإلدارؼب ك  فإف تشطيع حمقات  مغ ثع  ال يتجدأ عغ فمدفة السلسدة ـك

الجػدة ال يقـػ عمى استحجاث تشطيع كضيفي مغايخب بقجر ما يقـػ عمى دمجيا في التشطيع الػضيفي القائعب 
ي:                                                               نتكىػ كسا ي ج الػقػؼ عمى ـيكل حمقة الجػدةكيتبيغ ذلظ عش

 العميا: ادارةاإل -1

ف تكػف فمدفتيا قائسة عمى فيع أيشبغي  –العميا ككبار السػضفيغ التشفيحييغ  دارةاإلكتزع في عزػيتيا 
 شجاح كفاعمية.ف حمقات الجػدة تعسل بأدكرىا في ضساف 

 لجشة التيديخ: أوالمجشة التؽجيهية  -2

 أكرؤساء ا قداـ السختمفة  أكالػسصىب السللفة مغ السجيخيغ  دارةاإلكتتنلف المجشة التػجييية مع 
لتقييع  السجاالت الػضيؽية. كقج يكػف لمجشة التػجييية مشدق لالحتفاظ بارتباط كثيق مع دائخة الجػدة كذلظ

 . دارةاإلات الحمقة كتػسيع دعع ا نذصة كمتصمب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             السشدق :  -3

ا مغ أعزاء المجشة ( كحمقة الجػدة. كقج يكػف كاحجا  المجشة التػجييية)  دارةاإليعسل كجدخ التػاصل بيغ 
يذخؼ عمى إذ ا لمجشة التػجيو كالؿيادة قائجا  ج  التػجييية ب كىػ الحؼ يقـػ بتقييع كل ا نذصة الدابقة فيػ يع

 .      التي تداعجىع في عسميع افةك اإلداريةالقائسيغ عمى عسمية التدييالت كيسجىع بالػسائل 

 : السدهل أوالسيدخ  -4

االختيار السشاسب  ج  كيع ب مبتكخ كدليل الحمقة الجػدةك حفد كمخكج مكيعسل كعامل  دارةاإلىػ فخد رشحتو 
مباشخة عغ تػجيو االجتساعات ا سبػعية  ف ػ كلل مدع نيا في إنجاح البخنامج  يا أساسا لمسديميغ كالقادة أمخا 

ا لؿيامو بتندية أربعة أدكار ميسة السديل مغ ا صعب في عسمية حمقة الجػدة نطخا  ج  ات الجػدةب كتعلحمق
متسيدة كىي: دكر القجكة بالشدبة لألعزاء كمداعجتيع عمى اكتداب ميارات التدييلب كدكر السجرب 
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االتراؿ  دكر ضابطبالشدبة لمقادةب كدكر استذارؼ عسميات تصػيخ عالقات العامميغ بالشدبة لمحمقةب ك 
                                                                                          .                                              دارةلإل بالشدبة

 قائج الحمقة :   -5

ظ أية سمصة رسسيةب كىػ في داخل الحمقة ال يستم أنوكىػ عادة أحج السذخفيغ ا عزاء الحمقةب إال 
ية عغ دراسة أنذصة حمقات الجػدة كنذخ السعخفة كالتساس السذػرة كالجعع مغ مكتب أساسكؿ برفة ل مد

 . حمقات الجػدة نيابة عغ أعزائيا

                                                                                                     عزاء الحمقة : أ -6

كلية قائج ما لحزػر عخض شامل عغ حمقة الجػدة كيسشحػف بعجىا ل غ في نصاؽ مدييتع دعػة العامم
حمقة الجػدة أـ ال ب كيتع اختيار العجد السقخر في النزساـ في اأسبػع ميمة ليقخركا ؼيو إذا كانػا يخغبػف 

عمى حزػر االجتساعات  الخئيدةاب إذ تتخكد كضيفتيع يا أساس جب كدكر ا عزاء يع بعج ذلظ بالقخعة
 . ىػ تحجيج كتحميل كحل السذكالت الستعمقة بسجاؿ عسميع ية كدكرىعالخاصة بالحمقة كالتي تكػف أسبػع

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-3الذكل ) 

ح الهيكل التشعيسي لحمقات الجؽادة                                                                  يؽض  
كامل ب تقػيع ا داء السلسدي لكميات التخبية بسحافطات صعيج مرخ ؼ مغ الباحث )بترخ  السرجر :

 ( ;8ب ص  :423ب شبعة 75في ضػء أسمػب حمقات الجػدة ب السجمة التخبػية ب العجد 
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 ": JURANثالثية "جؽران  -ج

رؤية تحقيق الجػدةب حدب "جػراف"ب ال بج مغ البجء بػضع  أجلمغ  فأ ( 7:ب ;423تخػ) لحبيب ب 
إلى نتائج )إحجاث الجػدة( مغ  ىجاؼ. كيتع تحػيل ا ىجاؼلمسشطسة بالسػازاة مع كضع الدياسات كا 

الجػدة  إدارةخالؿ عسميات إدارية تتزسغ سمدمة مغ ا نذصة التي تلدؼ إلى الشتائج السخجػة. كتذسل 
                  لجػراف" رةاإلداية تذكل ما يدسى ب"ثالثية عسميات أساسثالث عسميات إدارية  استعساؿ

 (The Juran Trilogy of Management Processes )ثالثية جػراف" كىي: أك" 

 .(ها, وتحديش يهاالخقابة عمو ) تخطيط الجؽادة,   

 تخطيط الجؽادة: -1

"جػراف" ىػ صاحب السقػلة الذييخة "ال تحجث الجػدة بالسرادفةب بل يجب أف يكػف مخصصا ليا"ب كقج 
 كالخجمات كالتي تزسغ تمبية: "عسمية مشطسة لتصػيخ السشتجات الدمع أنوصيط الجػدة" عمى عخؼ "تخ

خجمة( بحاجة إلى عسميات  أكاحتياجات العسالء مغ خالؿ السخخجات الشيائيةب فإنتاج مشتج سمعة 
 اتالستصمب أفزلنات تخصيط الجػدة لزساف أف السخخجات الشيائية ال تمبي فقط اكأساليب كأدكات كتق

ا احتياجات العسالء الحيغ سػؼ يذتخكف ىحه السشتجات كيدتفيجكف الستعمقة بالسشتجاتب كلكغ تمبي أيزا 
 مشيا .                                                                                

 الخقابة عمى الجؽادة: -2

ككحلظ الحج  اإلنتاجيةالعسميات  أىجاؼة لتحقيق عسمية ضخكري" :أف الخقابة عمى الجػدة ىي "جػراف"يخػ 
إحرائية  شخائقب كيتع استعساؿ "مغ العيػب كالسذاكل ا خخػ التي تتع الخقابة عمييا كتجشبيا قبل حجكثيا

في عسمية الخقابة كذلظ لمتنكج مغ أف الدمع السشتجة تحقق معاييخ الجػدة خالؿ عسمية اإلنتاج. كسا تتصمب 
اب كمغ ثع ترحيح أية السعجة مدبقا  ىجاؼبا  داءا  الفعمي لمجػدةب داءدة تحجيج ا الخقابة عمى الجػ 

 .           ىجاؼكا  داءبيغ ا انحخافات ما 

 تحديؼ الجؽادة:  -3

ب داءالعميا لتحقيق تغييخات جػىخية في ا   اإلدارةالتي الستخحة مغ شخؼ  جخاءاتمجسػعة اإل" :كىي
كىي ال  ."كأساليب إدارية ججيجة يكػف ليا ىجؼ محجد كىػ تحديغ الجػدة اا نطس جخاءاتكتذسل ىحه اإل

 .تشتيي بل ىي مدتسخة في جسيع الشػاحيب كتذسل جػدة السشتج كجػدة العسميات
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الحؼ يخػ أف التحديغ السدتسخ يتكػف مغ ثالثة ف ثالثية جػراف أ(  57ب  4232كج )محسػد ك الػباف بأك 
تخفج كضيفة التخصيط التحديغ السدتسخ بالدبائغ الخارجييغ كماـية  إذمكػنات كىي التخصيط : 

ك إنتاجو بالخرائز  الحتياجاتيعمدتمدماتيع ك شمباتيع الحؿيؿية كآلية عسل تحديغ السشتج السحقق 
السصمػبة ثع الؿياـ بتشفيح الخصط عغ شخيق فخؽ العسل . أما رقابة الجػدة كالتي تعسل عمى مقارنة 

عمى  دارةاإلتعتسج  إذبيجؼ معخفة ا خصاء لترحيحيا  االختباركرية لمدبائغ بشتائج الستصمبات الزخ 
ا التحديغ القائع عمى تكػيغ فخؽ تعسل التغحية السختجة لسعخفة  مجػ رضا الدبائغ بالسشتج السصمػبب كأخيخا 

  فعاؿ كمدتسخ. أداءعمى تحقيق مدتػيات 

 " Juran جػراف"مغ كجية نطخ  تتنلفغ السدتسخ عسمية التحديف أ ( :7-79ب  4238كذكخ) بحار ب
  -: نتيي مسا

 :ينتما ييبجأ التخصيط لتحديغ العسميات بالعسيل الخارجيب بحيث تتزسغ ىحه العسمية  التخطيط: -1

                                                                                         الدبائغ.تحجيج مغ ىع  -
 .                                                                                                                      التعخؼ عمى احتياجاتيعب كمتصمباتيع الحؿيؿية -
               .                                                 تصػيخ خرائز السشتج الحؼ يمبي احتياجاتيع -
                                                                                    .تحجيج العسميات الالزمة إلنتاج السشتج -
             تحػيل الخصط إلى عسميات تشفيحيةب كذلظ مغ خالؿ ما تبحلو فخؽ العسل داخل السلسدة. -

 التحديغ نتائج كمقارنة اختبار حػؿ الجػدة عمى الخقابة عسمية سحػرتت الجؽادة: عمى الخقابة -4 
 التغحية استعساؿب اإلدارة كتقػـ ترحيحياب لةاك كمح باالنحخافات كاكتذاؼ لمعسالءب يةساسبالستصمبات ا 

 الدبائغ.  لستصمبات السشتج تمبية مجػ لسعخفة يعمكنسمػب  العكدية

 الحاليةب داءا  مدتػيات مغ أعمى أداء مدتػيات إلى لػصػؿا إلى العسمية ىحه تيجؼالتحديؼ:  -3
مدتسخة  التحديغ جيػد كتكػف  ميامياب داء  كالػسائل ااّلزمة بالسػارد كدعسيا عسل فخؽ  كتتزسغ إنذاء

 .العسل في تباشل أكتػقف  أؼ بجكف 

جػدة كىي كسا فكار حػؿ الف لجػراف مجسػعة مغ ا أ إلى ( 7:7ب ;423)الغثبخ ك السيػس ب  أشارك 
                                                                                              :ينتي
فمدفة جػراف ىػ أنشا البج أف نعخؼ  عمى كفق: السقرػد فييا Quality Planningتخصيط الجػدة   -3

 : ما ينتييذسل  إذب اإلنتاجيةة الذخز الحؼ يلثخ في العسمي نو ؛السدتيمظ الحؼ تع تحجيجه 

   Customer Internalالسدتيمظ الجاخمي  -
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 .External Customerالسدتيمظ الخارجي  -   

ب كبعج ذلظ اإلنتاجيةالعسمية  عمىالتي تلثخ Customers' Needs  ثع يتع تحجيج حاجات السدتيمظ
 أىجاؼات كتلسذ عمى ضػئيا يربح مغ الزخكرؼ تصػيخ السشتج كالخجمات التي تصابق ىحه الحاج

ا يتع تحػيل العسمية إلى السذغميغ . ثع بعج ذلظ تبجأ عسمية ترسيع السشتجب كأخيخا Quality Goalsالجػدة 
 .  كمصابقة لحاجات السدتيمكيغ بعج تجريبيع عمى تشفيحىا برػرة جيجة كمخضية

ى العشاصخ الحخجة يجخؼ التػجيو كإحكاـ الديصخة عم إذ:Quality Controlضبط الجػدة  -2
Critical Elements ال مغ تحجيج ىحه العشاصخ مع تحجيج السعاييخ كالسػاصفات الؿياسية أك . لحا البج

الفعمي مع السعاييخ كالسػاصفات السحجدة مدبقا. كفي حالة  داءالفعمي. ثع مقارنة ؾياس ا  داءكؾياس ا 
السحقق كبيغ  داءلتقميل كإلغاء الفجػة بيغ ا الترحيحية؛ ا جخاءاتاإل ضيػر انحخافات البج مغ اتخاذ

 .السعاييخ كالسػاصفات الؿياسية السػضػعة

: السقرػد بتحديغ الجػدة ىشا ىػ تحديغ مػاصفات Quality Improvementتحديغ الجػدة  -5
مذاريع تيجؼ إلى تصػيخ  أكالسشتج كصفات السشتج. كىي عسمية مدتسخة تتع مغ خالؿ إعجاد خصط 

التحديشات كاكتذاؼ ا سباب السلدية إلى تخدؼ الجػدة.  جخاءالخجمةب كتشطيع فخيق عسل إل كأالسشتج 
كأخيخاب كضع آلية التي يتع بسػجبيا إحكاـ الديصخة عمى العسمية الججيجةب كتييئة االحتياجات الالزمة لحلظ 

 كتصػيخىا باستسخار.

               

 

 

 

 

 

 ( 1-2الذكل )

 جؽرانح ثالثية مخطط يؽض   

ب ص 4232ب شبعة  السشيلؿ ب  الفمدفة كمجخل العسل ب دار ك الجػدة الكاممة. الجدء ا  إدارةسميسافب زيجافب  السرجر :
64 
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 : العرف الحهشي  -اد

استخاتيجية لمبحث عغ ا فكار السشاسبة تستاز انيا (  726ب 4242ك العاني ب  الكعبييذيخ )       
. كيػضح ) كاضع ك كخيجؼ زبػرف أك ابتكخ ىحا ا سمػب  إذقج قجر اإلمكاف بالخبط الدخيع كالسخاجعة كالش

ذ بجأ باستعساؿ ىحا إزبػرف ( ملسدة التعميع اإلبجاعي أك أسذ )  76;3في عاـ (  4:8ب  ;423ب
ا فخاد كالسجسػعات عمى حل السذكالت بصخيقة ابتكارية لمتػصل إلى  ا سمػب بذكل مشطع في تجريب

العرف الحىشي  إجخاءتسكغ مغ كضع القػاعج كالسبادغ السشطسة الكيؽية  التب كبعجىاحمػؿ ججيجة لمسذك
                                                                                                      .في كتابة الخياؿ التصبيقي الحؼ كضعو لغخض تشسية القجرات كالعسميات اإلبجاعية

 جعل السبتكخة العمسية كالحمػؿ التصػيخ إلى بالحاجة اإليساف إف(  688 ب :423) رشيج ك كػثخ ب  كاكج
 العسل اجتساعات في يجكر كاف عسا رضاه عجـ نتيجة الحىشي قػاعج العرف يبتكخ زبػركف أك  اليكذ
 بالحل تدميعال عمى يقـػ تفكيخ جسػد عغ ناتجة نطخ اتحادية مغ خاتداخل السلتس يحجث كما التقميجية
 الطاىخة أك السذكمة في الكامغ الػاحج كالدبب السخالفة أك التعجيل يقبل ال الحؼ كالشسػذج الراـر الػاحج
كعجىا التخبػيػف "(  533ب  ;423غ ) سمساف ب كبيّ   .أحج ؼيو يذاركو ال كاحج شخز يحكع فييا التي

ككجج أف التفكيخ  "بجاعية ضسغ السجسػعةإحجػ الصخائق لسداعجة ا فخاد كتجريبيع عمى حل السذكالت إ
الجساعي أرقى مغ التفكيخ الفخدؼ إذ تدتصيع الجساعة أف تكثف إنتاجيا فتشتج بصخيقة العرف الحىشي 

( العرف الحىشي  783ب 4243كحجد )الكالبي ك جاسب ب  .في ساعات ما يشتجو الفخد في عجة أشيخ
 متزسشا ججيجة فكارأ تصػيخ في االبتكارؼ  التفكيخ ارةمعيشة إلث  ساليب تكتيكي غيخ مرصمح  أنوعمى 
 . لمتفكيخ مجركسة لةك امح يتع فييا التي الرغيخة السجسػعة فعالية أك فخدية فعالية

معيشة حل مذكمة لتقـػ عمى ترػر ف شخيقة العرف الحىشي أ إلى( 354ب  4243كذىب ) الجبػرؼ ب 
لعقل البذخؼ مغ جانبب كالسذكمة التي تتصمب الحل خخب ااآل احجىسأمػقف بو شخفاف يتحجػ  أنوعمى 

لة ك امغ جانبب كمح أكثخمغ جانب آخخب فالبج لمعقل مغ االلتفاؼ حػؿ السذكمةب كالشطخ إلييا مغ 
كل الدبل السسكشةب كىحه الدبل تتسثل با فكار التي تتػلج بشذاط كسخعة تذبو بتصػيقيا كاقتحاميا 

أما بذكل فخدؼ  تتع  العرف الحىشيف جمدة إلى أ( ;;4ب  4242 )العاني ك مجيج ب أشارك  .العاصفة
مغ أربعة أشخاص إلى سبعة  أكمغ خالؿ مجسػعة مكػنة مغ شخريغ إلى عذخة أشخاص ب  أك

ب لكغ ثبت  اا زبػرف بنف يكػف حجع السجسػعة السثالي اثشي عذخ فخدأك أشخاص ب في حيغ يػصي اليكذ 
ب  4237كذكخ )ساقي ك الساججؼ ب . ة عميو في أثشاء العسل"بالتجخيب أف ىحا العجد يرعب الديصخ 

  :يسكغ أف يدتعسل اسمػب العرف الحىشي في(  323
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ليو مغ إا عمى تمبية ما نحتاج ا ما يكػف التفكيخ التقميجؼ قاصخا لى حمػؿ: غالبا إالسذكالت التي تحتاج  -3
ب تفكيخ يسجنا بنكبخ عجد مغ ا فكار سمػ ألى إحمػؿ لكػنو محجد االتجاه كربسا ضيق ا فق لحا نحتاج 

 نخيج مغ حل. يكػف مغ بيشيا ما أكالتي قج يشتج عشيا 

خيج أف ندعى ليا ك نكػف لجيشا مذكمة لكششا نعخؼ الغاية التي تغايات تحتاج إلى كسائل ججيجة: قج ال  -4
بنفكار ( يسصخنا  ) رفشالى مغ يعإنحتاج  شاسخع. فيأنخيج كسائل  أكندتكثخ مغ الػسائل لبمػغ تمظ الغاية 

 . ججيجة يتػسع مشيا مجػ الخيارات السصخكحة لبمػغ تمظ الغايات

  السقارنة السخجعية : -ج

بجاية السقارنة السخجعية تعػد إلى بجاية القخف التاسع أف (  345ب  ;423عاجيبي ب غ ) الذايع ك ا بي  
الصحيغ  السدتعسمة في معامل فزلا  ليبا سابجراسة  (Francis Lowell) عذخ عشجما قاـ اإلنجميدؼ 

        التصبيقات الستسيدة في ىحا السجاؿ ب كبعجىا قاـ الرشاعي أفزلفي بخيصانية لمػصػؿ إلى 
(Henry Ford )  ( ب كالحؼ قاـ بتصػيخ خط التجسيع كنسمػب صشاعي متسيد35;3في عاـ ) كج أ.ك

لى عمع السداحة إيعػد   Bench markingعية أصل كمسة السقارنة السخجف أ(  3:9ب  4238)كحيط ب 
                       ( التي تسثل نقصة مخجعيةBench markإذ اشتقت مغ عبارة ) عالمة الرفة ( )

( Referance  point) ف الرشاعي ا مخيكي أكيحكخ  .جبل  أكحائط  أكشجخة  أكداللة عمى شخيق  أك
(Francis Lowellقج سافخ في مصمع الق ) الرشاعية في  ا ساليبخف التاسع عذخ إلى بخيصانيا كدرس

في العالع كىشاؾ الحع أف السرانع البخيصانية تدتعسل معجات ذات  فزلشخكات الشديج كالتي كانت ا 
الستبعة في السرانع البخيصانية  ا ساليبببشاء مرشع كضف ؼيو اغمب  3:36عالية لحلظ قاـ عاـ  تقانة

  .( Massachusettsا بسرشع )ا كعخؼ ىحا السرشع الحقا ا مبتكخا ليحجث تغييخا 

 بجأت عشجما السخجعية السقارنة تقانة أسمػب تصبيق فكارأف أ إلى ( 337ب  ;423)الجسيمي ب  أشارو
مسكشة  مجة شػؿأ بيا كالبقاء التشافدية البيئة في حجثت التي التصػرات مػاكبة بزخكرة شعخت الذخكات

.           السخجعية السقارنة مفيـػ تصبق دكلة ؿأك  الياباف ككانت ونفد السجاؿ يف الخائجة الذخكات ماـأ

 مجة مشح مػجػدة السخجعية السقارنة أف مغ الخغع كعمى (  683ب  4243ب كج )الجبػرؼ ك الدبيجؼ أك 
 أف عمى عاـ إجساع كىشاؾ كالتدعيشياتب الثسانيشيات اخخأك  ششانة حتى كمسة تربح لع انيإف شػيمة
 إدارة كنداة  السخجعية السقارنة استعساؿ كبجأ الدبعيشيات في "كبيخة عمى فخصة حرمت السخجعية السقارنة
 الدػؽ  في بدبب فقجاف حرتيا  Xerox Corporation   قبل مغ الثسانيشيات في كعسمية فعالة

 (  4:4ب  :423 كتخػ )نكو ب .اليابانية السشطسات السيساك  مشافديياب مغ عمييا كبيخة بزغػط كالذعػر
القادة في  أكفي داخل الرشاعة  فزلسمػب لمبحث عغ السسارسات ا أ يأف السقارنة السخجعية ى

لتحجيج كتذخيز مشاشق  السشطسة كذلظ داء صشاعات اخخػب عبخ عسمية مقارنة نطامية مدتسخة 
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كالحرػؿ عمى رضا  متفػؽ  داءالصخائق التي تقػد   أفزلالزعف في السشطسة ب لمتغمب عمييا بتصبيق 
تعمع كبحث مدتسخة عغ  أف السقارنة السخجعية ىي عسمية(  :;5ب  :423غ ) شالب ب بػف. كبي  الد 
ا فكار  يجادالسشطسة داخمية كخارجية كضسغ مجاالت محجدة إل أداءمقارنة  مغ خالؿ فزلا 

السشطسة الحؿيقة  إدارةع التحديشات الجاخمية ككحلظ في إجخاء أجلمغ  فزلكالسسارسات كالسعالجات ا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ماذا تعسل ككيف تعسل كلساذا تعسلب

الذخكة  أداء تقػيع عسمية ىي السخجعية السقارنة ف ألى إ(  389ب  :423ب  آخخكف ك  كذىب ) الجبػرؼ 
انذصتيا  تقػيع شخيق عغ خارجيا أك داخميا في سػاء الذخكة داء  أنسػذج أفزل لىإ ػؿلمػص

حسج ك الديجية ب أ) كج أك  .أدائيا لتحديغ مدتسخة حالة في لكشيا معيغ حج عشج تتػقف ال فيي كخجماتياب
 حجيجيجب ت لحا التحديغ في الخاغبة الذخكة أداء تحديغ ىػ السقارنة عسمية إجخاء ( 326ب 4242
 ثع الذخكة كمغ في الزعف نقاط لتحجيج عسل فخيق تذكيل شخيق عغ أدائيا في الزعيفة العسميات
 . السقارنة لعسمية شخيكاا  داءا  في الستفػقة الذخكات اختيار

 مشطع ػبمكأس تقانة " : اننيب تعخؼف السقارنة السخجعية  أ(  5:7ب  ;423ب  آخخكف حسج ك أ)  يلكجك 
  اإلنتاجية داخل السلسدات فخاتتػ  قج التي الستسيدة داءا  لشساذج السالحطة خالؿ مغ غباآلخخي مغ لمتعمع
 مقارنة معيا إجخاء يسكغ كالتي عسلبمل معيشة مجاالت في خبخات اكتدبت التي ا خخػ  السشطسات أك
ة عخفت السقارنة السخجعية بكػنيا عسمي(  95:ب  4243ضاؼ ) الحىبي ك سعيج ب أ. ك شخعي ػبمبنس

مع الػحجات الفخعية  أكلمسشطسة مع السشطسات ا خخػ السشافدة  الخئيدةمدتسخة لسقارنة السسارسات 
أف  ننوكالسسارسات في ضل ملشخات مشاسبة الحؼ مغ ش داءا خخػ ضسغ السشطسة نفديا إلعادة بشاء ا 

  .استثشاني مغ خالؿ تشفيح ىحه السسارسات أداءيلدؼ إلى 

) ىاتف ك ( ك  337ب  ;423)الجسيمي ب ( ك  389ب  :423ب  آخخكف بػرؼ ك ) الجاتفق  جساالا إك 
( ك ) الحىبي  953ب  4237( ك ) حديغ ب  572ب  :423(  ك ) عداؼ ب  567ب  :423شعالف ب 
نػاع السقارنة أ( عمى تحجيج  345ب  ;423عاجيبي ب ( ك ) الذايع ك ا  95:ب  4243ك سعيج ب 
 :اآلتيب السخجعية

 ككحجات إدارية فخكع عجة ليا التي الكبيخة السشطسات داخل تتع التي ىي : الجاخمية السخجعية نةالسقار  -3
 .يانفد السشطسة في أخخػ  إدارة أك مجيخ نداءب إدارة أك مجيخ أداء مقارنة يسكغ كىشا

 مقارنة تجخؼ  إذ مثيالتياب مع الذخكة بيغ الخارجية السخجعية السقارنة تتع :الخارجية السخجعية السقارنة-4
 االستفادة لةك السح الخارجية البيئة في كافة الستػقعةالتغييخات  لسعخفة خخػ أ شخكة نداءب معيشة شخكة أداء
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 ذكاؽأ تغيخ أك ب التكشػلػجية راتالتصػ  أك الدػؽب في ججيج مشتج بطيػر :كالستسثمة التغييخات  ىحه مغ
 .السدتيمكيغ

 السشافديغ قبل مغ الستبعة العسل ساليبأ فيع في تتسثل لسقارنةا ىحه :التشافدية السخجعية السقارنة -5
 أجل مغ كذلظ الدػؽ  في السشافديغ مع مباشخة مقارنة تكػف إذ بيع  الخاصة االستخاتيجيات اسةكدر 

 إذ خادفكا  كالجػدة كالتكشػلػجيا السشتجات مقارنة مجاؿ في تدتعسلك  التشافدي الػضع عمى السحافطة
                                                                               .داءلأل مدتػػ  أفزل لتحقيق مغ السشافديغ فزلا  عم تتزسغ السقارنة

 أك االنتاج كضيفة مثل معيشة لػضيفة مقارنة إجخاءات الشػع ىحا يتزسغ :الؽظيفية السخجعية السقارنة -6
 بعس في مةثالستس كالعسميات الػضائف تحديغ أجل مغ كذلظب لمذخكات السػارد إدارة أك التدػيق
 شخكة في لمعسميات مقارنة إجخاءات تتزسغ اني  السخجعية لمعسميات بالسقارنة ايزا كتدسى االعساؿب
 السقارنة مغ الشػع ىحا بكيلدؼ العامميغ تجريب مثل عسمية السساثمة خخػ ا  الذخكات عسميات مع معيشة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                        الذخكات في الػضيفي داءا  عمى ا تخكدأني ؼأ الػضائف لتندية الستبعة صخائقال معخفة لىإ
 ميدة كتحقيق الذخكات بيغ التشافذ كيؽية تتزسغ التي السقارنة كىي :االستخاتيجية السخجعية السقارنة -7

 في إجخاء الذخكة رغبة حاؿ في السقارنة مغ الشػع ىحا استعساؿكيتع  ب الصػيل السجػ عمى تشافدية
 استعساؿب كذلظ اعساليا أداء تحديغ أجل مغ صخائقال عغ كافة بالبحث فتقـػ اعساليا لكل شامل تحديغ
 :                                                                              .خخا أ  الذخكات نجاح لىإ دتأالتي  انبالجػ  كجسيع جلا  شػيمة تيجياتخااالست

 عمى التخكيد يتع نوإف السخجعية السقارنة مغ الشػع ىحا كفقعمى  : التذغيمية السخجعية السقارنة -8
 السخجعية السقارنة مغ سخعأ برػرة داءا  تحديغ ىحه السقارنة كتتزسغ لمذخكةب التذغيمية نذصةا 

 الشػع ىحا كيعج الذخكةب نذاط كاف ميسا الستساثمة العسميات أك الػضائف بيغ السقارنة تتع إذ تيجيةبخااالست
   . الصػيل السدتػػ  عمى لى تخصيطإ تحتاج التي نػاعا  مغ السقارنة مغ

 :الكسية  األادوات –ا ثاني  

 .ا ك امخصط ايذيك -1

 مخصط باريتػ  .  -4

 مخصط التجفق .  -5

 السجرج التكخارؼ .  -6

                                                                                    . Check Listsقػائع الفحز   -7



  41   
 

ب اجيا ىحا التحميل تقمي عساؿاست( 2;4-;:4ب 4242ح )الصائي ك قجادة بيػضّ  :  او امخطط ايذيك -أ
شتو يسكغ تػليج ا فكار كاالفتخاضات التي تسثل أسبابة محتسمة التحجيج ا سباب السحتسمة لمسذكمة. كبػس

فئات ذات صمة بسػضػع معيغ. كسا يداعج في تشطيع كسية كبيخة  أكلمسذكمةب كترشيفيا في مجسػعات 
ف مغ اىشاؾ أسمػب. ك مية لياالفع أكمغ السعمػمات كإضيار الخكابط بيغ ا حجاث كا سباب السحتسمة 
الفئات  أساسؿ مشيا يعتسج التشطيع عمى ك التسثيل كالتشطيع البياني لألفكار في تحميل الدبب كالتنثيخب ا 

 أكبدبب شكل السخصط Fishbone  Diagram) ) مخصط عطسة الدسكة"السجاميعب كيصمق عميو  أك
لحؼ ابتكخه. أما الثاني ؼيجخؼ التشطيع ؼيو بدبب اسع العالع ا Ishikawa Diagram) ) اك امخصط ايذک

ؿ ك اعمى تش ىشا كنخكد  Tree Diagram الدمدمة لألسباب كيصمق عميو مخصط الذجخة أساسعمى 
مخصط ـيكل الدسكة ييجؼ إلى تقديع كتشطيع ف أ(  Razoqry et al,2019,9كيبيغ ) .ؿك الشػع ا 

 يسكشظ أنويعشي تجسيع "ا سباب"  بغ التنثيخأسباب مذكمة لمكذف عغ العشاصخ التي ليا أكبخ قجر م
) الحسجاني ك عبج كيخػ  .ا مشفرمة عغ العسمية الكميةأنيالتفكيخ في العشاصخ السختمفة لمسذكمة عمى 

بتصػيخ السػارد  أكيسكغ أف يكػف سبب السذكمة يختبط بالقػػ العاممة  أنو(  6:5ب  4235الحديغ ب 
 أكبالذخاء مغ خارج الػحجة االقتراديةب  أكختبط بالسػاد ي أكالسكائغب  أكمختبط بالبخمجيات  أكالبذخيةب 

يسكغ بشاء  نوإبالدياسة كغيخىاب ف أك اإلدارةمخكنة  أكبالتدييالت الستاحة  أكالعسلب  أداءختبط بصخيقة ي
كسا  .ثارسباب كاآللألىيئة زعشفة الدسكة  فادبخح في الحمع االعطع الدسكة( )مخصط الدبب كا ثخ 

فخضيات مخصط الدبب كاالثخ ىي ييجؼ ىحا السخصط في تخكيد االنتباه عمى ا ثخ اإليجابي كتعطيسو. 
   :نتيكسا ي

 مذكمة مغ عجد محجكد مغ ا سباب ب كالتي تتكػف مغ اسباب ثانػية ايزا تباعة. ةيأتتكػف  -3

 .متعامل مع السذكمةلج التسييد بيغ ىحه االسباب كا سباب الفخعية عبارة عغ خصػة كاحجة كتفي -4

 

 

 

 

 

 ا ) ععػ الدسكة (او ح مخطط ايذيكيؽض    ( 4-4) الذكل

 325ب 4239ب شبعة السشيل عائذة يػسف ب بخنامج تحديغ الجػدة ب الشاشخ  بالذسيمي : السرجر
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 مخطط باريتؽ -ب

لسعمػمات عبارة عغ رسع بياني عمى شكل أعسجة تػضع ا ( كىػ3:2ب 4239ؼ  بك اغ ) ماجػد ك الشسخ بي  
 أكعبارة عغ أشخشة  خخ ىػآبسعشى  أكب صغخ فئة أ حتى كبخ فئة ندكالا أا مغ فييا بذكل تشازلي بجءا 

التخكيد عمى جيػد التحديغ بذاف  مغ ثع  تفديخىا ك  أجللتبػيب البيانات مغ  تدتعسلية نخصػط بيا
يصالي الحؼ قترادؼ اإلالعيػب التي تطيخ كتالفييا في السدتقبل  كسسي مخصط باريتػ ندبة إلى اال

مبجأ يعتسج عمى  أنواكتذف أف ندبة كبيخة مغ تػزيع الثخكة يديصخ عمييا مجسػعة صغيخة مغ الدكاف  ك 
(عشجما  ;77ب ;423. كيخػ ) الالمي ك البياتي ب% مغ العػامل42% مغ الشتائج تختفع نتيجة 2:ف أ

الجػدة كرائيا ندبة ضئيمة مغ أف ندبة كبيخة مغ مذاكل  72;3عاـ ( Joshe ph Joranالحع )
 اا ندب الإتدبب  ف ندبة كبيخة مغ السػاصفات العمسية الأال إسباب الستعمقة بفحز مػاصفات العسمية ا 

كفق قانػف عمى ا تعسل نيإؼ أصغيخة مغ مذاكل الجػدة كىحا يلكج ما تػصل إليو العالع الفخيج باريتػ 
% مغ العػامل ك)القمة السلثخة( تدتصيع 42سببو  % مغ الشذاط2:ف إؼ أ 42 -2:باريتػ السدسى 
 ستعساؿكمسا تقجـ يعج مخصط باريتػ مغ السخصصات بديصة اال. % مغ مذاكميا 2:السشطسة مػاجية 

عجاد مخصط باريتػ إ ما خصػات أ .ا قل تكخارا إلى العيػب ا  اتكخارا  كثخمغ العيػب ا  لتختيب العيػب ابتجاءا 
  :يفي

اختيارىا كضع السعمػمات في ججكؿ كالذكل تشازلي مع  أكالفقخات السخاد تحميميا  أكتحجيج السذاكل  -3
                                                               .  تحجيج السجة الدمشية لجسع السعمػمات

( كبذكل تشازلي كيسثل ارتفاع Xعسجة السخصط عمى شػؿ السحػر )أ ( كرسع x,yرسع محػريغ ) -4
                                                                      .تكخارىا أكالعامػد ندبة العيػب 

بيغ الشقاط لألعسجة  اف كل عامػد كالتػصيل ؼيسلتخاكسي لمعيػب في مشترتحجيج نقصة تسثل العجد ا -3
بالتحميل مع السجة الدمشية لجسع  لمحرػؿ عمى رسع بياني )مشحى باريتػ( ككتابة الغخض مغ ؾيامشا كافة

                                                                              البيانات.            
                                                                     -: اآلتي(يسكغ تػضيح مخصط باريتػ مغ خالؿ  657ب ;423كج ) تايو بأك 

            تحجيج شخيقة ترشيف البيانات مغ خالؿ السذكمةب كالدببب كالعػامل السلثخة ك غيخىا. -3
 .الخرائزسمدمة مغ  ستعساؿال التكخار أك كسؿياس لمتكخارب عسليدت ساسف ىشاؾ ا أعمى  يقخر -4
                                                         في مجة محجدة . جسع البيانات السالئسة -۳
                               . ىسيةعالية ك بديصة ا  أىسية اتتمخيز البيانات إلى أصشاؼ ذ -6
                                                                                   . ستعساؿاحتداب ندبة مئػية متخاكسة لال -7
   القمة السلثخة. إيجادرسع السخصط ك  -8
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 ( 3-2)الذكل 

                                                                                                                                  ح مخطط باريتؽيؽض   
مخصط بايتػ لتذخيز مدتػػ جػدة الخجمات البمجية  استعساؿفاضل دمحم ب  بسعيجعبج الشاصخ عمظ ك بحافع : السرجر 

 2:ب ص 4242 ب 399ب رقع  48ب السجمج.  دارةاإلمجمة االقتراد ك عمـػ ب 

.                                                                                   جفق مخطط الت -ج
 جالسدارب كيع أكمخصط العسميات  أك ف مخصط التجفق أ ( 383ب 4234ب كحيمةك  كػتلغ ) يبي ّ     .

لسخصط بذكل ىحا ا استعساؿفي الخقابة عمى الجػدةب كقج شاع  السدتعسمة اإلحرائية ا دكاتمغ بيغ 
كتذيخ )خمف ك مشيل  .الخجمية أك اإلنتاجيةكاسع الشصاؽ في السشطسات االقترادية اليابانية سػاء 

السفرمة التي تداعج عمى التعخؼ عمى أسباب  ا ساليبيعج مغ ف مخصط التجفق إلى أ(  3:ب ;423ب
كالغخض مشيا ىػ ضساف كالزعفب ت لكػنيا تعصي تفاصيل أجداء العسمية كمػاشغ القػة الحجكث السذك

ب لألحجاثتتابع مشصقي  أساسمغ تجفق العسميات تتزسغ عسمية التحديغ عمى  ياكمأف السخاحل السختمفة 
 ;423ح ) الرباغ ب. كيػضّ  قخار يػضع في معيغ أكيػضع في مدتصيل ككل تداؤؿ  إجخاءفكل نذاط ك 

يقجـ عجد مغ الباحثيغ مجسػعة مغ ا ك عجاد لو جيجا مخصط تجفق العسمية يتصمب اإل ف أ(  497-496ب 
 ا: عجاد مخصط تجفق العسمية بذكل جيجا يا كجليل إلاستعسالالتقاط يسكغ 

                                 غ العامميغ السذاركيغ في العسميةم( ۱۱-۸تحجيج فخيق عادة مغ )
 ا لمػصػؿ إلى الشتيجة الشيائية تحجيج العسمية الخئيدة ا كلى ك العسميات الخئيدة الػاجب الؿياـ بي -4
                                         . تحجيج العسميات الفخعية السختبصة بكل محصة رئيدة  -5
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                                                    . تحجيج ا نذصة الفخعية السيسة السصمػبة -6
          . ة رئيدة أك فخعية كمػقع ا نذصة الفخعية بيشياتحجيج مجخالت كمخخجات كل عسمي -7
 .                                              ا لمعسمية القادمةتحجيج نقاط االنتطار أك الخدف لمسػاد استعجادا  -8
                .ىا الختبار تصابق العسل أك جػدتو بعجىا أك قبمياؤ تحجيج العسميات السصمػب إجخا -9
ب.. الخ( لكل عسمية رئيدة كالعسميات كا نذصة ۲ب محصة 3تحجيج تدمدل تتابعي ) محصة  -:

                                                                                                 .الفخعية
                                . رسع مخصط تجفق العسميات باستعساؿ الخمػز الؿياسية السعتسجة -;
                         . عصاءإ سيع لتبيغ تدمدل العسمية ك شة ا اربط الخمػز مع بعزيا بػس -۱۱
.   كج مغ شسػلو العسميات الخئيدة كالفخعية كافة التي تع تحجيجىانعادة الشطخ في السخصط كالتإ  -۱۱
 .لى السشحإ كج مغ صحة تدمدل العسميات كصػالا نإجخاء التعجيالت السصمػبة عمى السخصط كالت -34
ياـ سنذصة كالالخئيدة كالفخعية كا حداب أكقات االنتطار ك أكقات العسل في العسميات  -۱۳

                                                                                                                                                                              .السختبصة

  
 ح مخطط التجفقيؽض    ( 1-3)الذكل 

Source: Adapted from the researcher( Fatma Pakdil , Six Sigma for Students: A Problem-
Solving Methodology , Springer Nature, 2020 ,86) 
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                                                                      السجرج التكخاري  -اد
ات التي يتع كسيمة لعخض البيان ػ: ىؼ السجرج التكخار  ف أ(  ;:ب  4242سساعيل ك عباس بإكج ) أ    .

ىػ ف السجرج التكخارؼ أ(  86ب 4239ب  فخج هللاكيػضح )  .غيخ ذلظ  أكشة قػائع الفحز اجسعيا بػس
عبارة عغ تسثيل تكخار كل فئة مغ فئات التػزيع التكخارؼ بسدتصيل حجكد قاعجتو الحجكد الفعمية لتمظ الفئة 

جات التكخارية ىي البيانات الخقسية التي السجر )3:ب 4242بخكافبكتذيخ )كارتفاعو يتشاسب مع تكخارىا. 
تػزيع الؿيع لستغيخ  أكؼ ا عسجة البيانية. كتتزح فائجتيا خرػصا إذا أردت إبخاز أعمى كأدنى الؿيع ك اتد

جسع بياناتظ في تدمدل مغ  ىما. كقبل أف تقـػ بخسع السجرج التكخارؼ فننت عمى الػشظ مغ أف تحتاج إل
 : كمعشى ذلظ أنظ ستكػف بحاجة إلى السجسػعات عمى مؿياس مدتسخ.

   .                                        اختيار الفئات التي ستجسع مغ خالليا بيانات الستغيخة-3
                         . كضع الججكؿ التكخارؼ الحؼ يدجل عجد السخات التي تكخر فييا حجكث الؿيع-4
                 .      أعسجة بيانية ليسثل معجؿ التكخار لحجكث الؿيع داخل فئة استعساؿرسع السجرج التكخارؼ ب -5

عمى الشحػ أما االختالفات الخئيدة ؼيسا بيغ الذكل الخارجي لألعسجة البيانية كالسجرج التكخارؼ فيي 
                                                                                             -:اآلتي
                بعزيا بعزا. السحػر ا فقي لو مؿياس مدتسخب كيتسثل في تخابط أعسجة البيانات مع -
 تدتعسلكتسثل السداحةب كليذ االرتفاعب لكل عسػد مغ ا عسجة السعجؿ التكخارؼ. كىػ ميع إذا كشت  -

                        فئات بنحجاـ مختمفة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             ح السجرج التكخاري يؽض   (2-3الذكل )
 :423ر اليازكرؼ العمسية لمشذخ كالتػزيع ب شبعة في الجغخاؼية ب دا اإلحرائيةالكسية  ا ساليبعميب  بؼ اك العد  السرجر :

 82ب ص 
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 Check Listsقؽائػ الفحص   -ج

 أككىي أداة تعج لغخض تجكيغ البيانات الستعمقة بسذكمة ( قػائع الفحز : 33ب 4232يعخؼ )السػسػؼ ب
 شكػػ معيشة بإذ تكػف عمى شكل استسارة مرسسة لجسع البيانات كتمخيريا بديػلة بػية تحميميا

 :ىحه ا داة تتسيد بالعجيج مغ السدايا أىسيا ك كاستخالص الشتائج مشيا 

 في جسع البيانات سػاء أكانت نػعية أـ كسية.  ستعساؿسيػلة اال -

  كفق متصمبات الدػؽ. عمى قابمية التكيف  -

  .ستعساؿسخعة اال -

 ياكتدجيمسع البيانات قائسة الفحز ىي صيغة تع إعجادىا لجف  ألى إ( 448ب ;423ب  دمحمكيذيخ ) 
                        برػرة سيمة كمباشخة بحيث تشاسب نػع البيانات السصمػب تجسيعيا كفي مجسػعات مرشفة

التي تزع  Check List قػائع الفحز(  386ب  4237ك صّشف ) البخيجؼ ب ا لمغخض مغ الجراسة. شبقا 
ج تقييع اآلثار البيئيةب كىشاؾ أربعة أنػاع لتمظ القػائعب مجسػعة مغ العػامل التي يتع أخحىا في االعتبار عش

 استعساؿىي: القػائع البديصةب كقػائع الفحز الػصؽيةب كقػائع الفحز السػزكنةب كقػائع الفحز ب
ا تحتاج إلى كقت كجيج أنياالستبانة ب كليحه الصخيقة العجيج مغ السدايا كالديػلة كالػضػحب كمغ عيػبيا 

كيبيغ ) خمف ك سكخ ب  يا قػالب جاىدةستعسالا الال تحفد عمى التفكيخ اإلبجاعي نطخا ا أنيكبيخب كسا 
ػ ك االذك أكالفحز ىي أداة بديصة لجسع البيانات حػؿ السذاكل  أكقػائع التحقق ف أ(  433ب  4243

 ئجالسػجػدة في السشطساتب يتع ترسيسيا لتدييل عسمية جسع البيانات كتمخيريا كتحميميا كبياف الشتا
 .  الشيائية
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  / عشاصخ التحديؼ السدتسخ . الخابعالسبحث 

 : 5sالتاريخي لسشهجية التطؽر 

بعج الحخب العالسية  كاف في الياباف 5sؿ ضيػر لسشيجية أك أف  ( 386ب  4243)الخبيعي ك الداعجؼ ب  غبي  
قدع الترشيع في الخسديشيات مغ القخف الساضي إذ كاف نطاـ  فيؿ مخة كجدء ك فقج تع استعساليا  ب الثانية 

تمظ الفتخة  في أثشاء 5sمبادغ مشيجية   (Production System) ( رائجة في تصػيخToyota)إنتاج تػيػتا 
)الترشيف كالتختيب(ب كخالؿ سشة  2sإلى  77;3-72;3ب كقج استشجت اإلصجارات السبكخة مشيا خالؿ سشة 

ستجامة عشرخ اال بإضافة 5sب ثع أصبحت 4sجيع عشرخؼ التشطيف كالتػحيج لتربح تع تق 94;78-3;3
تع تجسيع تمظ العشاصخ ؼيسا بعج كصياغتيا برػرة عسمية كمشطسة بإشاريغ  بعجىا 2:;3-94;3خالؿ سشة 
مع كجيات نطخىع  7;;3سشة (  Hirano)كا خخ قجمو  3;;3سشة  (Osada)ؿ قجمو ك رئيديغ ا 

           . 5s ؿ شخز قاـ بتصػيخ عسل مشيجيةأك ( Takasi Osadaشفيحىا. إذ يعج )السختمفة في ت
 أف" بديصة ىي فكخة عمى تبشى إذ اليابافب يف(  5s)    نذنت مشيجية (  426ب  4243كيػضح ) دمحم ب 

اني الياب السيشجس ىػ قجميا مغ ؿأك  ككاف. "كنطيفة آمشة عسل بيئة خمق في يتسثل الجيج نطاـ اإلنتاج
 البخنامج كىحا السخئيب العسل لسكاف الخسدة ا ركاف كتابة لبخنامج تػيػتا شخكة في الخبيخ ىيخككى ىيخانػ

 كيصبق .التكمفة لتقميل اليابانية السجرسة في يأساس كعشرخ السدتسخب التصػيخ مجخل متكامل مغ جدء ىػ
 لكل مكاف ما الخسذب ىي الديشات خنامجب كراء الخئيدة كالفكخة ب مشتطسة تجريجيا كبصخيقة ىحا ا سمػب

 خجمية ـأ تجارية ـأ صشاعية كانت سػاء الذخكات جسيع في يسارس اف كيسكغ ب ننومك في ءشي ككل ءشي
 Sakichiشة افي الياباف بػس 5sتع تصػيخ أداة (  J.Oliveira et al,2017 , 1086كبيغ )  .حكػمية ـأ

Toyoda  كKishiro Toyoda  وTaiichi Ohno  كىحه ا داة تيجؼ إلى تحقيق مداحة   82;3في عاـ
 الحفاظ عمى بيئة تشطيسية متسيدة . أجلعسل نطيفة كمشطسة مغ 

    ( 5sمفهىم منهجية ) 

خسذ خصػات ىي جدء مغ  أكعشاصخ التحديغ السدتسخ ( Al-Abbadi &Talbi ,2020,3324ح )يػضّ  
تشطيع  فإ إذكفاءة ب  أكثخسل ليكػف ؼيو السػضفػف قػاعج تشطيع مكاف العسل كتدعى إلى تشطيع مكاف الع

ية لمتشفيح الشاجح لمخشاقة في السشطسة كيسكغ أف يشفح في جسيع أنحاء السشطسة ب ك اأماكغ العسل ىػ حجخ الد 
كقج يتزسغ الذكل الجيج ب فعاؿ لمغاية ب جػدة عالية كالحج مغ الشفايات في بيئة العسل كتحديغ جػدة 

عمى افتخاض أف تشطيع مكاف  تقانةتيجة ىي التشطيع الفعاؿ لسكاف العسل ب  تعتسج ىحه الكسالمة العسل بالش
بجكف نفايات كإنتاجية عالية .  أكي إلنتاج مشتجات عالية الجػدة مع القميل مغ الشفايات أساسالعسل ىػ شخط 

 أنوكتعتقج  5sف بعس السلسدات تجج صعػبة في استيعاب مبادغ مفيـػ أ( Ahuja  2017,6,غ )كبي  
بكثيخ مغ مجخد  أكثخىػ   5sفأعغ تشفيحىا في حيغ  أكج  ججاا مجخد ممف عسمية التشطيف كمذغػلة 
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شطافة السلسدة كتػحيجىا في مكاف العسل مسا يحفد لىي فمدفة لتحقيق شامل بذكل مشيجي   5sتشطيف. 
دة تذكيل مكاف العسل كالتدكيج ىي فمدفة إلعا 5s ف إخخ فآالجسيع كيداعج السػضفيغ في السشطسة. كبسعشى 

 الديشات فأ(  536ب :423ؼ ك حاكع بك اكج ) الحجر أإلدخاؿ تحديشات كبيخة في مكاف العسل. ك  ساسا 
 فأالعسل ب ك  أماكغ في كالدالمة كالجػدة الجيج كاإلنتاجية العسل لتعديد إدارية كتجابيخ ناتاىي تق ةالخسد

 كمغ السشيجية ىحه عمى تصبيق تعسل التي ا عساؿ مشطسات في الخسسية الشساذج مغ ىػ الديشات نسػذجأ
 في محصات عسمية برػرة نسػذجىحا  ا  كمالمح خرائز أثبات عمى الذخكة نسػذج تعسلا  تصبيق خالؿ

 في شخز لكل كصحية كمخيحة مثسخة لحياة بجاية ىػ((5s بنف ( 427ب  4243غ ) دمحم ب عسميا. كبي  
 جػ كخمق العسل مكاف تشطيف حيث مغ اليػمية الذخكات أعساؿ ضبط في يخكب كليا دكر العسل مكاف

 خالؿ مغ السحجد الػقت في لمعسالء كتػفيخىا السشتجات تدداد لكي اإلنتاج صاالت في يعسمػف  الحيغ لمعامميغ
ف الخصػات الخسذ إيسكغ القػؿ  أنو ( 95ب 4235ب  آخخكف ح ) كىاب ك كض   .التكاليف عشاصخ تخؽيس

(5sى ) باعتسادىا مفاـيع التجبيخ اإلدارؼ  اإلنتاجيةي عبارة عغ مجخل ياباني لمتحديغ السدتسخ لمجػدة ك
الجيج السختبصة بالتشطيع كاالنزباط لتختيب مػاقع العسل كتشطيفيا كتييئتيا لتكػف قابمة كمتييئة لمعسل بذكل 

ت العيبب كالسعالجة الفػرية ؿ الدمشية كتقميل ا عصاؿب كتخؽيس معجالك اججكتحديغ االمتثاؿ لم فاعل
عمى الخغع مغ عجـ  ( 684ب :423فشجؼ با كج ) الصائي ك أك  ثشاء حجكثيا كفي مشاشقيا.أ في لمسذكالت

 ججاا ا كسيمة جيجة أنيالخشيقةب إال  دارةية لإلساسىػ ا داة ا   5sكجػد دراسة كاحجة تبيغ أف أسمػب 
أتي مغ اليابافب  5sف مفيـػ الخصػات الخسذ إباح. إذ لسداعجة الذخكة في تقميل اليجر كتعديد ا ر 

ب كالحج مغ معجؿ العيػب ي مشو ىػ جعل مكاف العسل مشطع لتحديغ الدالمة كالكفاءة ساسكالغخض ا 
كمشح تصبيقيا في الرشاعة اليابانية قج بخىشت نجاحيا عمى نحػ جيج كنتيجة لحلظ  تقانةب كىحه ال لمسشتجات

بانية مخادفة لمسشتجات ا عمى رتبة في العالع في تمظ الفتخة . فقج تع تصػيخىا بعج أصبحت السشتجات اليا
الحخب العالسية الثانية كجدء مغ الحسمة الػششية لتحديغ الكفاءة كالجػدة في البالد آنحاؾ. فكانت غاية 

سادا أك ا مغ قبل تاكاشي تعديد كفاءة ك إنتاجية السشطسات ك تع تقجيسي تقانةالذخكات اليابانية مغ تبشي ىحه ال
كيخػ ) سمصاف ب  .اإلنتاج خطالبيئي في  داءائل الثسانيشياتب كنسمػب يسكغ أف يخفع إلى حج كبيخ ا أك في 

تتكػف مغ خسدة مرصمحات تبجأ  لتشطيع بيئة العسل ب ك تدتعسلمشيجية يابانية (  5sف ) أ ( 36ب  4239
فتاح التغييخ الشاجحب  ية تحديشات في مكاف العسل. كتقػـ ب كتسثل نقصة االنصالؽ كم( S)  جسيعيا بحخؼ 

(5s    ) ا عمى تبشي فكخة بديصة كىي أف نطاـ اإلنتاج الجيج يتسثل في خمق بيئة عسل آمشة كنطيفة أساسا
 ج( تع 362ب  4238كىػ بخنامج يقػـ عمى مذاركة جسيع العامميغ بالسشذنة. كيخػ ) عمي ك عبج االميخ ب 

(5s)  ات شار إ استعساؿك  مشطع العسل مكاف عمى الحفاظ خالؿ مغ اإلنتاجية كتحديغ اليجر مغ لمحج انطاما
 تشفيح فعاليةف إلى أ(  48ب  ;423كتذيخ) الخبيعي  ب  كبخ.أ بذكل متشاسقة تذغيمية نتائج يحقق مسا مخئية

كمبادرات  كالكفاءة ريبكالتج فخادا  التداـ مثل البذخية العػامل بعس عمى كبيخ تعتسج بذكل  (5s)مشيجية
( ىػ 5sي مغ كراء )ساسف السفيـػ ا أ(  3:5ب  4239االستجامة. كيخػ ) الجليسي ك عبج الكاضع  ب 
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 أكمػاد غيخ مصمػبةب  أكف يكػف اليجر مػاد اضاؼية ألة القزاء عميو ك إما ك االبحث عغ اليجر كمغ ثع مح
 إلزالة كشخيقة فمدفة ىي (5S) الخسذ الخصػات ( 356ب  ;423كذكخ ) الدساؾ ك الصائي ب .مػاد تالفة
 تحديغ بقرج العسل كتجفق العسل مداحة إدارةك  لتشطيع العسل مكاف مغ الدائجة ياجسيع ا دكاتالسػاد ك 
السذكالت  مغ العجيج حل في كتداعج الحػادث مغ كثيخ كتخفس الشفايات عمى القزاء مغ خالؿ الكفاءة
 الديشات نطاـ إلى أف ( 4:9ب 4243) الجغػبي ك السصيخؼ ب  أشاركسا  .العامميغ تػاجو التي اليػمية
مغ خالؿ التشطيف ك التشطيع ب كىي مكػنة مغ خسذ  العسل ببيئة االىتساـفمدفة  جيع (5s  )  الخسدة
كقج انتذخت   5sكمغ ىشا جاء مدسى  Sبحخكؼ  أية ككل خصػة تدسى باليابانية بكمسة تبجأساسخصػات 

ي العالع بيحا االسع ب لجرجة تخجسة ىحه الكمسات اليابانية الخسذ الى كمسات انجميدية تبجا تمظ الفمدفة ف
ؿ ىحه التدسية . كخسدة ) ت ( ىي تخجسة ىحه الكمسات الخسذ الى كمسات ك اف تتجأ أجلمغ  Sبحخؼ 

  بحخؼ ) ت ( كىي ) ترشيف ب تشطيع ب تشطيف ب تشسيط ب تثبيت ( . أعخبية تبج

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3-3ذكل )لا

 5sؼ عشاصخ التحديؼ السدتسخ والسخاحل التي تسخ بها  مشهجية يبي  

شخكحة أب  اإلنتاجيةصة تجفق الؿيسة كتنثيخه في تحديغ يخخ  استعساؿترسيع نطاـ الترشيع الخشيق ب ب الخبيعيالسرجر : 
 :4ب ص ;423دكتػراه ب 

 4243( ك ) الجغػبي ك السصيخؼ ب  427ب  4243ك) دمحم ب  ( 95ب 4235ب  آخخكف )كىاب ك كسا اتفق 
عمى تحجيج  ( 388ب 4243( ك ) الخبيعي ك الداعجؼ ب  356ب  ;423( ك ) الدساؾ ك الصائي ب  4:9ب

 ي :نت( ككسا ي 5s) تصبيق مشيجية  أىجاؼك  أىسية
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  .تطاراالن كقت عغ الشاتج الػقت في اليجر مغ ت قمل إذ الزخكرية غيخ العشاصخ مغ التخمز في ت داعج -3

 .فخاد ا  بيغ جيج تشطيسي مشاخ تخمق -4

 .كاإلصابات الحػادث زالةإ تتع إذ العسل بيئة في الدالمة تػفخ -5

  .الجػدة ثقافة كبشاء كالجػدة الكفاءة ت حدغ -6

 .ياجسيع السشاشق في السشطسة العسل بنماكغ السداحة استغالؿ ت حدغ -7

 . الدبائغ لخجمة السدتغخؽ  الػقت كتقميل الدمشية الخدائخ زالةإ تجخؼ  إذ الػقت إدارة في ت ديع -8

                                                                                                       .الدبائغ لجػ أفزل انصباع إعصاء في ت داعج -9
 :  اآلتي( مغ خالؿ الججكؿ  5sكسا يسكغ تػضيح فػائج تصبيق مشيجية ) 

ح  (3-5الججكؿ )  في فخااد العامميؼ , السؽااد والعسل الفؽائج التي تحققها الخطؽات الخسذ لكل مؼ األيؽض  
   ثشاء التذغيل , السكائؼ والسعجات ,السشتجات والدبائؼ , الذخكةأ

 الفػائج السدتفيج  ت
الفػائج  3

لألفخاد 
 العامميغ 

                                                            ا .مانا أا ك ارتياحا  أكثخمػقع العسل  -أ
                                                       زالة العؿبات مغ بيئة العسل .     إ–ب 
 تحديغ الخكح السعشػية . -ج

الفػائج  4
لمسػاد 
كالعسل 
اثشاء 

 التذغيل 

                                          لتذغيل .    ثشاء افي أسيػلة تجفق السػاد كالعسل  -أ
     أفزلماكغ التحديغ السصمػبة بذكل أكالتعخؼ عمى  أفزلتشطيع مداحة العسل بذكل  -ب
 اثشاء التذغيل  في كسيػلة التعامل مع السذكالت أفزلالديصخة عمى السػاد كالعسل بذكل  -ج
                             ميل ندبة الزياع فييا .    مثل لمسػاد الستاحة بتقاالستغالؿ ا  -د
 نجاز العسل بتػفيخ السػاد في الػقت كالسكاف السشاسب .تقميل الػقت الالـز إل -ق

الفػائج  5
لمسكائغ 
 كالسعجات 

عصاؿ السيسة تسكغ مغ الكذف عغ مذكالت السكائغ كالسعجات في السخاحل السبكخة لسشع ا  -أ
                                       غ كالسعجات يػميا مغ قبل السذغميغ .    بتشطيف السكائ

                                    .تحديغ معػليو السكائغ كالسعجات بالتشطيف اليػمي ليا -ب
 شالة العسخ التذغيمي لمسكائغ كالسعجات مغ خالؿ التعامل معيا بعشاية ككضعيا في مػاقعيا إ -ج

الفػائج  6
لمسشتجات 
 كالدبائغ 

                           ماكغ العسل نطيفة يعشي ضساف عجـ تمػث السشتجات .    أجعل  -أ
 نية لسذكالتلى انخفاض ندبة العيػب كالديصخة اآلإماكغ العسل يلدؼ أتشطيف  -ب

 لعسل تعديد رضا الدبػف بتػفيخ الشطاـ كاالنزباط كالشطافة  في مػقع ا -ج الجػدة
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فمدفة الخصػات  استعساؿب  (4235) غانع محسػد احسج كاسساعيلب عسخ عميب   برياض جسيل كالكيكيب : كىابلسرجر ا
دراسة تصبيؿية في الذخكة العامة لرشاعة االدكية كالسدتمدمات الصبية /  –( في تحديغ التختيب الجاخمي لمسخدف  5sالخسذ ) 

 99-98ص  4235/ 52 –/ العجد 32 –رادية / السجمج كاالقت اإلداريةنيشػػ ب مجمة تكخيت لمعمـػ 

 :423)صالح ب( كet al ,2015,108 Lamprea) نحكخ مشيعمجسػعة كبيخة مغ الكتاب كالباحثيغ  تاتفق
) عمي ك عبج  ك(  48ب  ;423) الخبيعي ب ( ك 3:5ب  4239( ك) الجليسي ك عبج الكاضع ب  382ب
) (  ك  J.Oliveira et al,2017 , 1086ك ) ( 36ب  4239) سمصاف  ب ( ك  362ب  4238ميخ ب ا 

( ك ) الجغػبي ك السصيخؼ ب  343ب  4239ك) خدعل ك جاسع ب  ( 684ب :423الصائي ك االفشجؼ  ب
) كىاب ك(  738-737ب  4235( ك ) عيجاف ب  538ب  :423ؼ ك حاكع ب ك اك) الحجر  ( ::4ب  4243

عمى تحجيج عشاصخ التحديغ   (  8-7ب 4242ب كف آخخ ( ك ) غشيع ك  97- 96ب 4235ب  آخخكف ك 
 -ي : نت( كسا ي 5sالسدتسخ ) 

 5- Seiri (Sort)  ( الترفية أوفخز )  

 أك السػاد مثل العسل بيئة داخل ياجسيع العسل محتػيات ترشيف في لىك ا  الخصػة كىي البجاية نقصة تسثل
 السػاد ترشيع مكاف ذلظ في بسا السرشع ماكغأ كل يذسل الترشيف السرشع مثال ففي .السمفات أك ا جيدة
 قصاعات يذسل أيزا كسا .كالسدتػدعات التخديغ كأماكغ االستخاحة أماكغ ككحلظ العسل بيئة داخل كالسكاتب
 جيات مغ جية فمكل .حكػمية جيات كحلظ ـأ تجارية أسػاؽ ـأ مدتذؽيات سػاء كانت ياجسيع ا عساؿ
 كاؼ   كقت كضع إلى سشحتاج فإنشا الترشيف في البجء كعشج .فييا اصةخ مػاد عمى تحتػؼ  ا عساؿ قصاعات
كقجـ  يتع اختيار كفخز عشاصخ مكاف العسل إلى  .التالفة  ا عساؿ أدكات جسيع كالتخمز مغ بوب لمعسل

العشاصخ ك  تدتعسلنادراا ما  أك السدتعسمةلة إلزالة غيخ ك اية ك غيخ ضخكرؼ ب في محأساسفئتيغ رئيديتيغ ب 

 
 
 
7 
 

 
 
 
 

 الفػائج لمذخكة 

جداء التي ال تزيف زالة السػاد كا إزيادة الؿيسة السزافة لمسداحة الستاحة مغ خالؿ  -أ
 ؾيسة كالغيخ ضخكرية .

مغ خالؿ تقميل كقت البحث ب سيػلة الػصػؿ لمسػاد كالعجد ب  اإلنتاجيةتحديغ  -ب
سػاد الستاحة لمساكشة .                                  ب زيادة ال أفزلمعخفة جيجة لمعسميات ب اتراالت 

السرادر  استعساؿجسالية كتحديغ الخبحية مغ خالؿ تخؽيس ـيكل الكمف اإل -ج
س الساؿ ب التكشػلػجيا .                                       أالجاخمية مثل  السداحة ب السػاد ب العساؿ ب ر 

                                 أفزلؿ نقل السػاد بذكل تخؽيس كمف الجػدة مغ خال -د
ف كل شيء لو مػقع ككل شيء في مػقعو .             تحديغ فاعمية مػقع العسل ب   -ق
السخدكف مغ خالؿ السعخفة الػاضحة لسػاقع الخدف ب مػاقع الخدف  إدارةتحديغ  -ك

 زالة السػاد غيخ الزخكرية .إمػحجة ك مختبة ب ك 
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غيخ ضخكرية. يجب أف يحتػؼ مكاف العسل  جالعسل عمى إزالة كل شيء يع أكي تتخاكع كتخمق الفػضى. الت
مى ع ا دكاتفي ىحه الخصػة يتع تقديع السػاد ك  ننوبقج تعشي  أكا نذصة  داءفقط عمى ما ىػ مصمػب  

ا في كقت قخيب ب كمػاد لييإيحتاج  ا دكاتيحتاج إلييا في العسلب كمػاد ك  ا دكاتأقداـ مػاد ك  ةثالث
التي  ا دكاتلييا تحفع في مػقع العسل كالسػاد ك إالتي يحتاج  ا دكاتال يحتاج إليياب فالسػاد ك  ا دكاتك 

التي ال يحتاج إلييا يتع التخمز  ا دكاتيحتاج إلييا في كقت قخيب تحفع في مػقع ما في الذخكة كالسػاد ك 
زخكرية في أماكغ العسل عغ شخيق نقميا إلى مػقع آخخب الغيخ لمترخؼ با شياء  إجخاءاتىشاؾ ك  مشيا.

شيخ يتع  34-8زخكرية. كاالشياء التي استعسمت مخة كاحجة مغ الكضع عالمة حسخاء عمى ا شياء غيخ 
 كحلظ .عمى نحػ شيخؼ تكػف قخيبة مغ بيئة الدكغ تدتعسلشياء التي خدنيا عمى مدافة مغ الدكغب كا 

 ستقراء كالقزاءاال أجل مغ العسل مكاف أك تجابيخ فحز السحصة باتخاذ لىك ا  لخصػةا إجخاء تعتبخ عسمية
 ترشيف ا يزا أ تعشيىي ك  .كقت بنسخع مشيا التخمز كيجب يااستعساليتع  ال التي ا دكاتك  السػاد عمى

 عجة مىع الخصػة ىحه تقديع كيسكغ .كمشتجات كادكات كمعجات اآلت مغ العسل مكاف في السػجػدات
   -:تيعمى الشحػ اآلك  فخعية صػاتخ

  .ياكترشيف السػجػدات حرخ -أ

 .السدتعسمة غيخ كالسعجات الخكاكج مغ زمالتخ -ب

 .الخكاكج ىحه حجكث اسباب دراسة -ج

كضع كحفع ا شياء في مشصقة العسل بصخيقة مشطسة كمختبة التي بجكرىا   ايقرج بي ف الترؽيةإا فخيخا أك 
الالزمة ككضعيا في السكاف  ياجسيع ا مخحمة تشطيع العشاصخنيإ إذالعسل بكفاءةب  أداءتداعج العامميغ عمى 

لييا بديػلة مسا يلدؼ إلى تقميل التحخكات غيخ الزخكرية كإنجاز العسل إالرحيح إذ يسكغ كصػؿ العامميغ 
  .داخل السشطسة

2- Seiton (Straighten)  التشعيػ ( أو) التختيب  

 العامميغ عمى يديل كبذكل العسل بيئة في الخاصة السيسة ا شياء كحفع تشطيع في الثانية الخصػة كىي      
 تكػف  مدتسخ بذكل العامميغ يحتاجيا التي بالعسل الخاصة السمفات أك السػاد ذلظ عمى كمثاؿ عميو الحرػؿ

 فتكػف  ركتيشي أك بذكل مدتسخ العامميغ يحتاجيا ال التي ا خخػ  السػاد كأما عمييا لمحرػؿ إلييع القخب مغ
 جسيع أك السمفات أك السػاد تختيب في التشطيع عسمية كتتع .العسل إلييا يحتاجف أ حيغلى إ كمختبة مشطسة
 التشطيع كعسمية .العسل بيئة في العسل عمييع كيديل العامميغ يفيسو بذكل العسل بيئة في الخاصة ا عساؿ

غخفة لكل عشرخ تع  التدػية صشعكقج تعشي  .سلالع مكاف تخصيط في الييكمة إعادة إلى تذسل أيزا قج
 .إلى مكاف العسل  بحيث يسكغ الػصػؿ إليو بديػلة. لجمب الشطاـ ي"أساس" أنوترشيفو مدبقاا عمى 
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يا حتى يتسكغ استعساللتكخار ب  ي" كفخزىا ككضعيا كفقاا لحلظأساس" اأنيالعشاصخ التي تع ترشيفيا عمى ك 
 السكاف تحجيج كيجب ليا . سكاف السشاسبال الىيا تة ب كاستخجميا كأعجج مػقعيا بدخعيحجتمغ  عاممػف ال

 كل عمى الحفاظ ىػ التختيب فإ إذ البحثب لتدييل ليا التعخيف السشاسب كاعصاء تحتاجو ما لكل السشاسب
 الى جؼيت التختيب يةمكعس. نوامك في شيء كل فأ مخة كل في كالتنكج ستعساؿبعج اال السحجد نوامك في شيء

  :بذخط ايماكشأ لىإ ثانية ا مخةيعادتإ  أك االصشاؼ عغ البحث في السفقػد الدمغ لغاءا

 .بدالسة العسل يتع فأ -أ

 .مافا  شخط يتحقق فأ -ب

                                                                              .راحة أكثخ العسل تجعل فأ -ج

3- Seiso (Sweep) (فالتشعي )  

 عشيا يغفل التي السيسة الخصػات مغ كىي العسل بيئة في الثالثة الخصػة ىي كتمسيعيا السػاد تشطيف     
 مغ الثالثة الخصػة إلى التشطيف كيػصمشا .العسل الخاصة في السػاد استعساؿ عشج العامميغ مغ البعس
 بيئة العسل كتختيب مغآ لبذك العسل في الخاصة السػاد تشطيف إلى ييجؼ  :الخسذ الديشات خصػات
 ليقـػ تالف ىػ بسا الكذف أك التمف مخاشخ مغ اكالتمسيع أيزا  التشطيف كيقمل  .السسخات بيغ التشقل ليديل

 السمػثات مغ لمحج بحمػؿ كاالستعانة التشطيف شخائق بتبديط ككحلظ نقـػ .بنخخػ  استبجاليا أك بإصالحيا
 فخشاة أك ىػائية أجيدة كيخبائية نزع قج السثاؿ سبيل فعمى .صعبة أك شػيمة التشطيف عسمية تكػف  ال حتى

" الثالث  Sكقج يدعى ".العسل بيئة أقداـ مغ آخخ قدع إلى الجخػؿ عشج ا تخبة مغ ا ححية بتشطيف خاصة
كا رضيات كالججراف( بالتختيب لمحفاظ  ا دكاتلتعخيف الطخكؼ السثمى لبيئة العسل)بسا في ذلظ اآلالت ك 

 بيا مجسػعة يقـػ كالتي العسلب جػدة لتعديد نيج فالتشطيفة العسل في ضل ضخكؼ مثاليةب عمى مداح
 ال كالتشطيف السذاكل السحتسمةب كل الكتذاؼ كمشطع شامل كبذكل كالسعجات اآلالت جسيع لتشطيف عامميغ
 العالقة . اجاتالح زالةإك  التحديغب كلتبديط لىإ ييجؼ عسل ىػ نساإ اإلنتاجية لمعسمية مزافة ؾيسة يزيف
مثل اليػاءب تمػثب اىتدازب  ا دكات عغ أف التشطيف يسكغ العامميغ مغ مالحطة التغيخات في السكائغ ك فزالا 

التشطيف سسة مغ  جإجيادب کدخب عجـ االنتطاـ كالتي قج تلدؼ إلى عصل السكائغ كخدارة اإلنتاج . كيع
ط يػميب اذ اف في نياية كل كجبة عسل يتع تشطيف سسات الذخكات اليابانيةب كالتشطيف فييا عبارة عغ نذا

ف التشطيف يقرج إا فخيخا أك  .مػقع كمكائغ كأدكات العسل بذكل كاملب كيعاد كل شيء إلى مػقعو السخرز
الحفاظ عمى مشصقة العسل بسا فييا مغ معجات كأدكات نطيفة كبرفة دكريةب بحيث تتشاسب مع شبيعة  "بو 

أضخار. إذ يتع مالحطة التغيخات الشاتجة مغ  أككتذاؼ أؼ خمل اطسة مغ عسل السشطسةب كسا تسكغ السش
 ."إىساؿ عسمية التشطيف التي تلدؼ بجكرىا إلى أعصاؿ كفػاقج كخدارة باإلنتاج
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7- Seiketsu (Standardize) (التقييذ )  

 لكل ررةمخ قػاعج كضع فيشبغي ب)تشطيفك  تشطيعبك  ترشيفب( الثالث الخصػات مغ االنتياء كبعج     
 تحجيج مغ اكانصالقا  العسل بيئة شبيعة مع يتساشى كبسا مكاف العسل في الخسذ الدشيات خصػات مغ خصػة

 أك التشطيف دكرية لعسمية برفة العامل عمى التي الػاجبات تذسل تقييسيو شخائق ككضع فخد كل مدلكليات
 مغ العسل بيئة تييئة يتع ككحلظ عسموب مغ االنتياء عشج أدائو كتقييع بو العسل ككيؽية التشطيع أك الترشيف

 كيجب .أمشو الغيخ لمسشاشق تححيخية عالمات ككجػد مشيا االقتخاب السدسػح الخاصة بالسدارات ا لػاف تحجيج
 ؾيسة إضافة في يدتسخ حتى اليػمي مغ العسل اجدءا  )تشطيف تشطيعب ترشيفب( الثالث العسميات تكػف  أف

رؼ لترسيع مخئي كاضح كسيل الفيع مغ خالؿ ضػابط )عالمات( تدسح كلتحقيق ذلظ مغ الزخك لمعسل 
الغخض مغ ىحه الخصػة  فألمسذغميغ بالتسييد بيغ الدمػكيات الرحيحة كغيخ الرحيحة. كال بج مغ التحكيخ 

عمى ا نذصة اليػمية بصخيقة متدقة.  نداءىػ الحفاظ عمى العشاصخ الثالثة الدابقة كسعيار يدسح لمسذغميغ ب
كأساليب العسل  إجخاءاتف ىحه الخصػة تزسغ تصبيق إذلظب يجب تحجيج كل شيء بػضػح كتػسيسو .  كفق

لمحفاظ عمى (   5s)كضساف الجػدةب كالتجقيق ا سبػعي كالذيخؼ ؿ أفزللة العسل بذكل ك االؿياسية لسد 
ل شخز في الذخكة ك أنوعمى ضساف  ذالتقييالشتائج التي تحققت في الخصػات الثالث الدابقةب كسا يداعج 
مخئية بيجؼ التعخؼ عمى  ا ساليبك  جخاءاتعمى معخفة بالتػقعات الخاصة بسػقع العسلب كيجعل اإل

 ذلظ عغ لألعساؿ كاإلعالف الؿياسية خائقالص ككضعا يزا أ. كىي تعشي  االختالفات بديػلة كبرػرة انيو
 كبرػرة السحجد كاجبو فخد ليعخؼ كل ؿأعسا ؿك اجج أك لػائح مثال لتكغ قبل الذخكة مغ محجدة شخائق عبخ
 الخسذب الديشات عسميات حػؿ بالستابعة كالفحز الخاصة كالمػائح القػائع نذاءإ كمدتسخة ككحلظ دكرية

 العسميات في ىحه تربح فأ يجب ذلظ خالؿ لىب كمغك ا  الدابقة الثالث العسميات عمى كقػائع السحافطة
 جخاءاتتصػيخ ىحه اإل أجلا لمسعمػمات مغ سا يما عامل مرجرا ال ف يعجأ.كيسكغ  عادة ىي العسل مكاف

 .  كأساليب العسل الجيجة جخاءاتكغيخىا ىي مغ ا مثمة الجيجة إل McDonald, Pizza Hut جكتع ا ساليبك 

0- Shitsuke (Sustain)  (االنزباط و التجريب)                                                                                                                                                                                         

 السشيجية لمديخ بيحه محجدة نطع كضع كىػ الخسذ الديشات ا خخة في الخصػة ىػ االنزباط     
 عمييا داا فخ  ف يعسلأ يجب محجدة نطع ىشاؾ يكػف  فأ مثالا  ىحه الشطعب أسذ عمى ينتي كاالنزباط
 الدابقة ا عمى ا ربع متابعة الخصػات عسمية ىي كالبؿيةب التشطيف أك مػضػع التختيب حػؿ كبانزباط
لتحقيق كالحفاظ عمى تشفيح ناجح  الخئيدةأحج العػامل ا يزا أعسميات الرقل عمييا .كىي  إجخاءك  باستسخار

. كيشبغي أف تخكد عسميات التجقيق Sعسميات تجقيق مشتطسة لمكذف عغ حالة كل لمسشيجية التي تعشي تشفيح 
 جاالستجامة كالتي تعؿ الدمشية السحجدة . كقج تكػف ك اججعمى ضساف االلتداـ بالشطاـ السحجد ك يتع الػفاء بال

السشطسة  عجفت إذالدابقة بسثابة عادات كتقاليج داخل السشطسة  جخاءاتعػبة لكػنيا تجعل اإلص كثخا 
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 فأكيتبيغ  .كاالستسخار بتصبيقيا في مكاف العسل جخاءاتالسحافطة عمى ىحه السعاييخ كاإل كلالنزباط 
مغ ثقافة  اا االنزباط الحاتي يعشي التخكيج ب التذجيعب كالتجريب عمى الخصػات الخسذ لزساف جعميا جدء

السبجأ  فأك االلتداـ بالخصػات الخسذ.  عمى االنزباط ك الذخكة كىحا يتصمب تذكيل فخيق عسل يكػف مدلكالا 
ا لكي يعتاد عمييا ا كتكخارا ؿ مخارا ك االخئيذ لالنزباط الحاتي ىػ أف الخصػات ا ربع الدابقة يجب أف تد 

 ا ساليبك  جخاءاتغ كىحا بجكره يسكشيع مغ االلتداـ باإليالعاممػف أؼ تربح عمى شكل عادة لكل العامم
ميسة جعل الخصػات ا ربع عمى شكل عادة لجػ العامميغ في الذخكة  ػف ف تكأ. كال بج السػضػعة لمعسل 

الخصػات الخسذ لمعامميغ عغ شخيق التجريبات السختمفة ب فزال  أىسيةمغ خالؿ شخح يخيغ تقع عمى السج
التي يتع تثبيتيا في ( 5s)عغ أف معخفة اإلفخاد بالخصػات الخسدة يجب تػسيعيا كتحجيثيا مغ خالؿ لػحة 

 يسات لجػمبالتع االلتداـ  قمكخ ػؾمكالد العادات حيبيكت بتذكيل تيتع  ةمالسخح ف ىحهإف جساالا إ. ك لعسلمػقع ا
 .الفخد ايب يقـػ التي عساؿل ا يأس في حتى ةميمق بشدب كلػ كارد احتساؿ ىػ بالخصن  الػقػع  ف االفخاد
  :اآلتي بالذكل ذلظ تػضيح كيسكغ

                                                             فتير .اعساؿ الفحز ك الت شخائقنسط  -أ
                                                                                اتراؿ العسل . شخائق -ب
                                                                             كج عمى التجريب في مكاف العسل .أ -ج
                                                                        نطع العسل كحجد السدلكليات . -د
 نذط التصبيق إلنجاح التجخبة . -ق

 

  

 

 

 

 

 (  4-3الذكل ) 

 5sتطبيق طخيقة الخطؽات  عؼ ا  تؽضيحي ا  ؼ شخحيبي   
Source: Harea Cristina Veres et al , Case study concerning 5S method impact in an automotive 

company , 11th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG ,2017 , 

Page 91  
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 الثالثالفرل 

 الجانب العسمي

يا بيجؼ التعخؼ عمى ماـية كاختبار فخضيات ياكصف متغيخات البحث كتذخيريعخض ىحا الفرل    
كالتحقق مغ مجػ سخياف  سجة في مخصط الجراسةب كفخضياتيابكالستغيخات الفخعية السعت الخئيدةبعاد ا 

مخصصيا االفتخاضي كاختبار فخضياتيا. ككحلظ عخض مجسػعة مغ االستشتاجات كالتػصيات اعتساداا عمى ما 
كبشاءا عمى ذلظ قدع  ليو الشتائج التي تػصمت ليا الجراسةبإ تػفخ في الصخكحات الشطخية كالسيجانية كما آلت

 مى ثالثة مباحث ىي:عىحا الفرل 

 ها.وتذخير ل : وصف متغيخات البحثوالسبحث األ 

 .Tحرائي السختبخ اإلالسبحث الثاني : 

 .السبحث الثالث : االستشتاجات والسقتخحات
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 لوالسبحث األ 

 هاوتذخير وصف متغيخات البحث

مغ  عشرخيتزسغ ىحا السبحث كصف كتذخيز متغيخات البحث مغ خالؿ االحرائيات الخاصة بكل    
ساط ك حرائيات التكخارات كالشدب السئػية كا تزسغ اإل إذفي السيجاف السبحػث  التحديغ السدتسخ عشاصخ

                               :  اآلتيالحدابية كاالنحخافات السعيارية كك

                في السيجاف السبحػث.  شرخعالحرائيات الخاصة بيحا ( اإل4-5يعخض الججكؿ ) :الترفية شرخعال  :أو 

ح (2-3الججول )                                                                                                يؽض  
 لعشرخ الترفيةلحدابية واالنحخافات السعيارية ساط او التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية واأل 

غيخ
لست

ا
شخ 

سؤ
ال

 

  التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية
الؽسط 
 الحدابي

 
االنحخاف 
 السعياري 

 بذجةال أتفق  ال أتفق محايج أتفق بذجةأتفق 
 % ت % ت % ت % ت % ت

فية
تر

ال
 

X1 9 12.9 56 80 3 4.3 2 2.9 0 0 1.97 0.53 
X2 1 1.4 37 52.9 11 15.7 21 30 0 0 2.74 0.91 
X3 13 18.6 35 50 15 21.4 7 10 0 0 2.39 1.44 
X4 1 1.4 21 30 15 21.4 29 41.4 4 5.7 3.20 0.98 
X5 5 7.1 24 34.3 15 21.4 25 35.71 1 1.4 2.90 1.02 
X6 3 4.3 21 30 5 7.1 40 57.1 1 1.4 3.21 1.03 
X7 2 2.9 9 12.9 9 12.9 41 58.6 9 12.9 3.66 0.95 
X8 3 4.3 10 14.3 3 4.3 43 61.4 11 15.7 3.70 1.03 
X9 3 4.3 12 17.1 12 17.1 35 50 8 11.4 3.47 1.04 

X10 4 5.7 16 22.9 10 14.3 35 50 5 7.1 3.30 1.07 
   5.56 39.71 14.00 34.44 6.29 الكمي

40.73 14.00 45.27 3.5 0.52 
 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ غ م السرجر

ساط الحدابية كاالنحخافات ك لى التػزيعات التكخارية كالشدب السئػية كا إ (4-5تذيخ معصيات الججكؿ )
 %(40.73ف )ألى إذ تذيخ الشدب إ بعشرخ الترؽيةب( الخاصة X10-X1السعيارية لإلجابة تجاه الفقخات )

%( غيخ متفقيغ عمى ىحه الفقخات كاف 45.27عمى ىحه الفقخات مقابل )متفقػف  بحثمغ عيشة ال
 (3.5كجاء ذلظ بػسط حدابي ) العشرخمحايجكف في االجابة عغ فقخات ىحا  بحث%( مغ عيشة ال14.00)
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الفقخة  أفتبيغ  الترؽية عشرخكمغ خالؿ متابعة مجػ اسياـ كل فقخة في دعع  (0.52) كانحخاؼ معيارؼ 
(X1)  (93بمب ندبتو ) باتفاقكذلظ ( حسب الحاجة لها األدواتٌفرز موظفً مدٌرٌتنا )عمى كالتي تشز% 

التي  (X3في حيغ تذيخ الفقخة ) (0.53) كانحخاؼ معيارؼ  (1.97مغ عيشة الجراسة كبػسط حدابي قجره )
باتفاؽ بمب كذلظ  لمكان العمل ( أفضل ٌحمك الفرز الجٌد ألدوات العمل فً مدٌرٌتنا استغالال  (عمى أف  تشز

عمى ندبة أ  فاف الفقختاىاتكشكمت  .(1.44)( كانحخاؼ معيارؼ 2.39%( كبػسط حدابي )68.6ندبتو )
بتنشيخ مجيخيتشا  ػمػضفقـػ يكالتي تذيخ )( X7) خةندبة االتفاؽ لمفقأقل كانت  في حيغ. اتفاؽ بيغ الفقخات 

( كانحخاؼ معيارؼ 3.66حدابي) %( كبػسط15.8كذلظ بشدبة )( بعالمات خاصةالسػاد غيخ الزخكرية 
(0.95). 

 
 (5-3الذكل)

 ؼ معطيات االجابة مؼ قبل العيشة السبحؽثة لعشرخ الترفيةيبي   

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر

 

                                  .حرائيات الخاصة بعشرخ التختيب في السيجان السبحؽث( اإل3-3يعهخ الججول ) :عشرخ التختيب ثانيا :
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ح (3-3الججول )                                                                                                    يؽض  
 لعشرخ التختيبساط الحدابية واالنحخافات السعيارية و التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية واأل 

غيخ
لست

ا
 

سؤ 
ال

 شخ

  التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية
الؽسط 
 الحدابي

 
االنحخاف 
 السعياري 

 بذجةال أتفق  ال أتفق محايج أتفق بذجةأتفق 
 % ت % ت % ت % ت % ت

يب
لتخت

ا
 

X11 10 14.3 50 71.4 4 5.7 4 5.7 2 2.9 2.11 0.82 
X12 4 5.7 53 75.7 5 7.1 8 11.4 0 0 2.24 0.73 
X13 4 5.7 33 47.1 17 24.3 16 22.9 0 0 2.64 0.89 
X14 3 4.3 23 32.9 15 21.4 27 38.5 2 2.9 3.03 1.00 
X15 10 14.3 41 58.6 10 14.3 9 12.9 0 0 2.26 0.86 
X16 4 5.7 51 72.9 9 12.9 5 7.1 1 1.4 2.26 0.73 
X17 13 18.6 16 22.9 34 48.6 7 10.0 0 0 3.50 0.91 
X18 6 8.6 44 62.9 9 12.9 11 15.7 0 0 2.36 0.85 
X19 6 8.6 20 28.6 18 25.7 26 37.1 0 0 2.91 1.00 
X20 6 8.6 26 37.1 17 24.3 21 30 0 0 2.76 0.98 

   0.72 19.14 19.72 51.1 9.44 الكمي
60.54 19.72 19.86 2.61 0.44 

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ : مغ السرجر

ساط الحدابية كاالنحخافات ك لى التػزيعات التكخارية كالشدب السئػية كا إ (5-5ذيخ معصيات الججكؿ )ت
ف ألى إذ تذيخ الشدب إ بعشرخ التختيبب( الخاصة X20-X11السعيارية لإلجابة تجاه الفقخات )

مى ىحه الفقخات %( غيخ متفقيغ ع19.86متفقػف عمى ىحه الفقخات مقابل ) بحثمغ عيشة ال %(60.54)
كجاء ذلظ بػسط حدابي  العشرخمحايجكف في االجابة عغ فقخات ىحا  بحث%( مغ عيشة ال19.72اف )أك 
 أفتبيغ  عشرخ التختيبكمغ خالؿ متابعة مجػ اسياـ كل فقخة في دعع  (0.44) كانحخاؼ معيارؼ  (2.61)

بمب ندبتو  باتفاؽكذلظ (  سخارأماكغ العسل باست جيخيتشام ػمػضفختب ي)عمى التي تشز  (X11الفقخة )
 (X12الفقخة ) . ككحلظ(0.82) كانحخاؼ معيارؼ  (2.11مغ عيشة الجراسة كبػسط حدابي قجره ) %(85.7)

لدخعة كسيػلة الػصػؿ دىا ػ جك السصمػبة لمعسل كمكاف  عشاصخالمجيخيتشا  ػمػضفحجد يالتي تشز عمى )
في  .(1.00)( كانحخاؼ معيارؼ 2.24سط حدابي )%( كبػ 81.4)أيزاا كذلظ باتفاؽ بمب بشدبتو  (ليياإ

كفق نطاـ عمى السخدكف  جيخيتشام ػمػضفشطع يكالتي تذيخ ) (X14) تيغخ ندبة االتفاؽ لمفقأقل كانت حيغ 
( كانحخاؼ معيارؼ 3.03) كبػسط حدابي %(37.2كذلظ بشدبة )( يديل الػصػؿ الييا بدخعة

لى مػقعيا إ ا دكاتك  عشاصخعادة الإ عمى  سػضفيغال يخيتشاجتحث م( كالتي تشز عمى )X19.كالفقخة )(1.00)
   (1.00( كانحخاؼ معيارؼ )2.91( كبػسط حدابي )%37.2( كذلظ بشدبة )ستعساؿبعج اال
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                                      جابة مؼ قبل العيشة السبحؽثة لعشرخ التختيبؼ معطيات اإليبي    (6-3الذكل)
                                                (SPSSالباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )عجاد إ مغ  السرجر
 .      في السيجان السبحؽث التشعيف بعشرخحرائيات الخاصة ( اإل4-3يبيؼ الججول ):  التشعيف عشرخثالثا  : 

                                                                                                                                                                                                                           لعشرخ التشعيفالسعيارية  الحدابية واالنحخافات ساطو التؽزيعات التكخارية والشدب واأل (4-3الججول )

غيخ
لست

ا
 

ؤش
الس

 خ

  التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية
الؽسط 
 الحدابي

 
االنحخاف 
 السعياري 

 بذجةال أتفق  ال أتفق محايج أتفق بذجةأتفق 
 % ت % ت % ت % ت % ت

يف
تشع

ال
 

X21 10 14.3 47 67.1 6 8.6 6 8.6 1 1.4 2.16 0.82 
X22 14 20 8 11.4 19 27.1 29 41.4 0 0 3.90 1.15 
X23 2 2.9 9 12.9 10 14.3 20 28.6 29 41.4 3.93 1.15 
X24 3 4.3 38 54.3 9 12.9 15 21.4 5 7.1 2.73 1.07 
X25 12 17.1 46 65.7 1 1.4 10 14.3 1 1.4 2.17 0.93 
X26 7 10 45 64.3 10 14.3 8 11.4 0 0 2.27 0.79 
X27 5 7.1 44 62.9 9 12.9 9 12.9 3 4.3 2.44 0.95 
X28 4 5.7 51 72.9 9 12.9 6 8.6 0 0 2.24 0.69 
X29 9 12.9 48 68.6 9 12.9 4 5.7 0 0 2.11 0.69 
X30 21 30 40 57.1 6 8.6 2 2.9 1 1.4 1.89 0.78 

   5.70 15.58 12.59 53.72 12.43 الكمي
66.15 12.59 21.28 2.58 0.44 

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  :السرجر
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ساط الحدابية كاالنحخافات ك الى التػزيعات التكخارية كالشدب السئػية كا  (6-5تذيخ معصيات الججكؿ )
ف ألى إذ تذيخ الشدب إبعشرخ التشطيفب ( الخاصة X30-X21السعيارية لإلجابة تجاه الفقخات )

مى ىحه الفقخات %( غيخ متفقيغ ع21.28متفقػف عمى ىحه الفقخات مقابل ) بحثمغ عيشة ال %(66.15)
كجاء ذلظ بػسط حدابي  العشرخمحايجكف في االجابة عغ فقخات ىحا  بحث%( مغ عيشة ال12.59كاف )

 أفتبيغ  عشرخ التشطيفكمغ خالؿ متابعة مجػ اسياـ كل فقخة في دعع  (0.44)كانحخاؼ معيارؼ  (2.58)
(  الموظفٌن أداءرٌتنا فً تحسٌن ٌسهم التنظٌف الجٌد لمولع العمل فً مدٌ)عمى كالتي تشز  (X30الفقخة )
 كانحخاؼ معيارؼ  (1.89مغ عيشة الجراسة كبػسط حدابي قجره ) %(87.1بمب ندبتو ) باتفاؽكذلظ 

كذلظ باتفاؽ بمب  (مجيخيتشا في الجسيع مدلكلية التشطيف يعجالتي تشز عمى ) (X25الفقخة ) . ككحلظ(0.78)
ندبة أقل كانت  في حيغ (.0.93)حخاؼ معيارؼ ( كان2.17%( كبػسط حدابي )82.8)أيزاا بشدبتو 

 الفػتػغخاؼية كالرػر السالحطاتك اإلرشادية  مجيخيتشا ا دلة في تتػافخ( كالتي تذيخ )X23)  خةاالتفاؽ لمفق
( كانحخاؼ  3.93كبػسط حدابي ) ( 15.8%كذلظ بشدبة ) (العسل مػقع بشطافة الخاصة كغيخىا

  .( 1.15معيارؼ ) 

 
 (7-3الذكل)

 ؼ معطيات االجابة مؼ قبل العيشة السبحؽثة لعشرخ التشعيفي   يب

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر
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                                   .عشرخ التقييذ( آراء ووجهات نعخ السيجان السبحؽث حؽل 5-3: يدتعخض الججول ) عشرخ التقييذرابعا  : 

ح (5-3الججول )                                                                                                    يؽض  
 لعشرخ التقييذساط الحدابية واالنحخافات السعيارية و التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية واأل 

غيخ
لست

ا
شخ 

سؤ
ال

 

  التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية
الؽسط 

 بيالحدا

 
االنحخاف 
 السعياري 

 بذجةال أتفق  ال أتفق محايج أتفق بذجةأتفق 
 % ت % ت % ت % ت % ت

ذ
قيي

الت
 

X31 17 24.3 15 21.4 34 48.6 4 5.7 0 0 3.36 0.91 
X32 1 1.4 9 12.9 13 18.6 40 57.1 7 10 3.61 0.88 
X33 3 4.3 37 52.9 13 18.6 17 24.3 0 0 2.63 0.90 
X34 2 2.9 25 35.7 20 28.6 23 32.9 0 0 2.91 0.89 
X35 1 1.4 34 48.6 19 27.1 15 21.4 1 1.4 2.73 0.86 
X36 1 1.4 17 24.3 9 12.9 43 61.4 0 0 3.34 0.89 
X37 10 14.3 9 12.9 46 65.7 5 7.1 0 0 3.66 0.81 
X38 1 1.4 13 18.6 11 15.7 35 50 10 14.3 3.57 0.99 
X39 1 1.4 7 10 13 18.6 35 50 14 20 3.77 0.93 
X40 3 4.3 8 11.4 11 15.7 31 44.3 17 24.3 3.73 1.08 

   7.00 35.42 27.1 24.87 5.71 الكمي
30.58 27.1 42.42 3.33 0.55 

          (                              SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  :السرجر

ساط الحدابية كاالنحخافات ك لى التػزيعات التكخارية كالشدب السئػية كا إ (7-5ذيخ معصيات الججكؿ )ت 
ف ألى إذ تذيخ الشدب إ بعشرخ التقييذب( الخاصة X40-X31السعيارية لإلجابة تجاه الفقخات )

الفقخات  %( غيخ متفقيغ عمى ىحه42.42متفقػف عمى ىحه الفقخات مقابل ) بحثمغ عيشة ال %(30.58)
كجاء ذلظ بػسط حدابي  العشرخجابة عغ فقخات ىحا محايجكف في اإل بحث%( مغ عيشة ال27.1كاف )

 أفتبيغ  التقييذ عشرخسياـ كل فقخة في دعع إكمغ خالؿ متابعة مجػ  (0.55) كانحخاؼ معيارؼ  (3.33)
سل مػحجة يديل عمى ع إجخاءاتيتبع السػضفػف في مجيخيتشا أساليب ك )عمى كالتي تشز  (X33الفقخة )

 (2.63مغ عيشة الجراسة كبػسط حدابي قجره ) %(57.2بمب ندبتو ) باتفاؽكذلظ  (الجسيع مسارستيا
ٌوجد فً  التي تشز عمى ) (X39) خةندبة اتفاؽ لمفقأقل كانت  في حيغ. (0.90) كانحخاؼ معيارؼ 

( 3.77%( كبػسط حدابي )11.4كذلظ بشدبتو ) (مدٌرٌتنا كادر متخصص للمٌام بأعمال الفحص والتفتٌش
 (.0.93)كانحخاؼ معيارؼ 
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                                          ؼ معطيات االجابة مؼ قبل العيشة السبحؽثة لعشرخ التقييذيبي    (8-3الذكل)

                                              (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر
            .( الشتائج الخاصة بهحا العشرخ في السيجان السبحؽث6-3يؽضح الججول ) : االنزباط عشرخخامدا  : 

ح 6-3الججول )                                                                                                 لعشرخاالنزباطساط الحدابية واالنحخافات السعيارية و واأل  التؽزيعات التكخارية والشدب( يؽض  

غيخ
لست

ا
شخ 

سؤ
ال

 

  التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية
الؽسط 
 الحدابي

 
االنحخاف 
 السعياري 

 بذجةال أتفق  ال أتفق محايج أتفق بذجةأتفق 
 % ت % ت % ت % ت % ت

باط
نز

اال
 

X41 6 8.6 45 64.3 12 17.1 4 5.7 3 4.3 2.33 0.87 
X42 15 21.4 9 12.9 10 14.3 36 51.4 0 0 3.96 1.22 
X43 31 44.3 12 17.1 23 32.9 4 5.7 0 0 3.00 1.00 
X44 1 1.4 15 21.4 11 15.7 40 57.1 3 4.3 3.41 0.92 
X45 1 1.4 17 24.3 6 8.6 41 58.6 5 7.1 3.46 0.98 
X46 1 1.4 29 41.4 15 21.4 24 34.3 1 1.4 2.93 0.93 
X47 1 1.4 15 21.4 19 27.1 35 50 0 0 3.26 0.84 
X48 11 15.7 12 17.1 39 55.7 8 11.4 0 0 3.63 0.88 
X49 8 11.4 52 74.3 5 7.1 5 7.1 0 0 2.10 0.68 
X50 24 34.3 36 51.4 5 7.1 5 7.1 0 0 1.87 0.83 

   1.71 28.84 20.70 34.56 14.13 الكمي
48.69 20.70 30.55 2.99 041 

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  :السرجر
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ساط الحدابية كاالنحخافات ك لى التػزيعات التكخارية كالشدب السئػية كا إ (8-5تذيخ معصيات الججكؿ )
ف ألى إذ تذيخ الشدب إ بعشرخ االنزباط ب( الخاصة X50-X41السعيارية لإلجابة تجاه الفقخات )

 كانحخاؼ معيارؼ  (2.99متفقػف عمى ىحه الفقخات كجاء ذلظ بػسط حدابي ) بحثمغ عيشة ال (48.69%)
 (X49) تيغالفقخ  ؼ ك اتدتبيغ  االنزباط عشرخسياـ كل فقخة في دعع إكمغ خالؿ متابعة مجػ  (0.41)

 باتفاؽلظ كذ( تؤكد مدٌرٌتنا أن تحمٌك االنضباط الذاتً للموظفٌن ٌسهم فً تحسٌن الجودة)عمى كالتي تشز 
 . ككحلظ(0.68) كانحخاؼ معيارؼ  (2.10مغ عيشة الجراسة كبػسط حدابي قجره ) %(85.7بمب ندبتو )

كذلظ  (5sٌجب على مدٌرٌتنا وضع خطط ناجحة ومنظمة  لتطبٌك منهجٌة  التي تشز عمى ) (X50الفقخة )
أقل بيشسا كانت  (.0.83)( كانحخاؼ معيارؼ 1.87%( كبػسط حدابي )85.7)أيزاا باتفاؽ بمب بشدبتو 
 (السػقف حدب العسل معاييخ تغييخ عمى مػضفييا مجيخيتشا تذجعالتي تشز )( X44)تيغ خ ندبة االتفاؽ لمفق
( كالتي X47( ككحلظ الفقخة )0.92( كانحخاؼ معيارؼ ) 3.41(  كبػسط حدابي )%22.8كذلظ بشدبة) 

(وذلن ة , الترتٌب , التنظٌف ,التمٌٌس  ذاتٌا مدٌرٌتنا بخطوات التحسٌن االربع التصفٌ وٌلتزم موظفتشز )

 (0.84)    ( كانحخاؼ معيارؼ 3.26)  كبػسط حدابي( %22.8بنسبة )

 
 (9-3الذكل)

 جابة مؼ قبل العيشة السبحؽثة لعشرخ االنزباطؼ معطيات اإليبي   

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر
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 السبحث الثاني

 Tحرائي اإل السختبخ

خجمات الفي تحديغ  يديع تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخبيجؼ اختبار فخضية البحث كالتحقق مغ أف 
 العشاصخيتع اختبار الستغيخات الخاصة بيحه  السحافطة.الى السػاششيغ في  السقجمة مغ مجيخية تخبية ديالى

 -Tغ خالؿ  االختبار االحرائي )نفي الفخضية السػضػعة في ىحا البحث العمسي م أكأثبات  أجلمغ 
test  . ) : كسا مػضح لكل بعج 

عالية حرل عمى ندبة استجابة  الترؽية عشرخ( أف 9-5يتزح مغ الججكؿ ):  الترفية عشرخال  _ أو 
كبخ مغ أكانت معشػية أؼ  الترؽية  عشرخفقخات  سعطعالسحدػبة ل T( بسعشى أف ؾيع %100حيث بمب )

 (.N=70( كحجع عيشة )0.05( عشج مدتػػ معشػية )1.697غة )الؿيسة الججكلية كالبال

 (7-3الججول )

 لعشرخ الترفية T-testنتائج 

 ندب االستجابة السحدػبة Tؾيع  الستغيخات ا بعاد
ؽية 
ر
الت

 

X1 3.377  
 

 
%100 

 
 
 

X2 5.139 

X3 6.101 

X4 6.966 

X5 7.646 

X6 5.330 

X7 5.846 

X8 5.541 

X9 7.591 

X10 7.546 

 (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر

 .                                                P ≤0.05              N= 70  ( 1.667الججولية )  Tقيسة 

%( 100)لتختيب بمغتبة االستجابة لعشرخ ا( أف ند:-5مغ الججكؿ ) نالحع  : التختيب عشرخثانيا  _ 
السحدػبة  غمب فقخات عشرخ التختيب  كانت معشػية أؼ اكبخ مغ الؿيسة الججكلية كالبالغة  Tبسعشى أف ؾيع 

 (.N=70( كحجع عيشة )0.05( عشج مدتػػ معشػية )1.697)
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 (8-3الججول )

 لعشرخ التختيب  T-testنتائج 

 ندب االستجابة السحدػبة Tؾيع  الستغيخات ا بعاد

يب 
لتخت
ا

 

X11 4.812  
 

 
%100 

X12 4.530 

X13 7.819 

X14 9.052 

X15 6.658 

X16 5.068 

X17 8.384 

X18 6.277 

X19 10.130 

X20 10.113 

                                                                                                                (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر
      P ≤0.05       N= 40                                       (1.667الججولية )  Tقيسة 

فقخات لم( أف ندبة االستجابة مغ قبل السيجاف السبحػث ;-5يطيخ مغ الججكؿ ) إذ : عشرخ التشعيفثالثا  _
السحدػبة لجسيع فقخات ىحا العشرخ كانت أعمى مغ  Tؾيع ( بسعشى 100%كانت ) عشرخلالخاصة بيحا ا

  (. N=70( كحجع عيشة )0.05( عشج مدتػػ معشػية )1.697كالبالغة ) Tالؿيسة الججكلية لػ 

ح (9-3الججول )  يؽض  

 لعشرخ التشعيف  T-testنتائج 

 ندب االستجابة السحدػبة Tؾيع  الستغيخات ا بعاد

 
ال

يف
تشط

 

X21 5.988  
 

 
%100 

X22 9.965 

X23 10.312 

X24 7.949 

X25 6.230 

X26 6.547 

X27 6.845 

X28 5.692 

X29 6.140 

X30 7.044 

                                               (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر 
         P ≤0.05       N= 70 ( 1.667ججولية ) ال Tقيسة 
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فقخات لم( أف ندبة االستجابة مغ قبل السيجاف السبحػث 32-5كذف الججكؿ ) : التقييذ عشرخرابعا  _ 
كانت معشػية أؼ  التقييذ عشرخالسحدػبة لجسيع فقخات  T( بسعشى أف ؾيع 100%الخاصة بيحا البعج )

 (.N=70كحجع عيشة ) (0.05) ( عشج مدتػػ معشػية1.697ة )الججكلية كالبالغ Tأعمى مغ ؾيسة 

ح( 10-3الججول )                                                                                                          لعشرخ التقييذ  T-testنتائج  يؽض  

 ندب االستجابة السحدػبة Tؾيع  الستغيخات ا بعاد

 
ال

يذ
تقي

 

X31 8.404  
 
 

%100 

X32 7.587 

X33 7.786 

X34 8.876 

X35 8.058 

X36 6.763 

X37 6.567 

X38 8.394 

X39 8.251 

X40 8.943 

                                                       (SPSSعجاد الباحث باالعتساد عمى نتائج بخنامج )إ مغ  السرجر
 P ≤0.05       N=70                                             ( 1.667الججولية )  Tة قيس

بمغت مغ قبل السيجاف السبحػث ( الى كجػد ندبة استجابة 3-6يذيخ الججكؿ ) : االنزباط عشرخخامدا  _ 
ط كانت لجسيع فقخات عشرخ االنزباالسحدػبة  Tجؿ عمى اف ؾيع يكىحا  االنزباط لعشرخ( %100)

 (N=70)( كحجع عيشة 0.05عشج مدتػػ معشػية )( 1.697الججكلية البالغة )  Tمعشػية أؼ أعمى مغ ؾيسة 
ح (1-4الججول )                                                                                                                                    لعشرخ االنزباط T-testنتائج  يؽض  

 ندب االستجابة السحدػبة Tؾيع  الستغيخات ا بعاد

 
باط
ز
االن

 

X41 6.723  
 
 

%100 

X42 7.897 

X43 7.994 

X44 7.199 

X45 7.021 

X46 7.838 

X47 7.395 

X48 7.276 

X49 5.885 

X50 7.067 

                                                             (SPSSج بخنامج )عجاد الباحث باالعتساد عمى نتائإ مغ  السرجر
                               P ≤0.05       N= 70  ( 1.667الججولية )  Tقيسة 



54 

 

(إلجابػػات T( نتػائج السختبػػخ اإلحرػػائي )3-6()32-5();-5():-5()9-5ؿ )ك اجػػجال فػػي طيػخت إذ
 جسيػع العشاصػخالتحديغ السدتسخ في السشطسة قيج البحث بكاتزح إف  صبيق عشاصختا فخاد السبحػثيغ عمى 

كبخ مػغ ؾيستيػا الججكليػة البالغػة أ لجسيع ىحه العشاصخ( السحدػبة Tإذ كانت ؾيع ) )%100ا قجره )حقق تػافقا 
تتبشػى  ف السشطسة قيج البحثإ( ب كبحلظ يسكغ القػؿ 70( كحجع عيشة )0.05( عشج مدتػػ معشػية )1.667)

فسػػغ  مػػغ ثػػع  خػػخ بك آل عشرػػخف الشدػػبة السئػيػػة السػػتجابتيا تتبػػايغ مػػغ أك  التحدػػيغ السدػػتسخب عشاصػػخجسيػػع 
خػجمات التػي لاة السبحػثػة مػغ االرتقػاء بسدػتػػ فػي السشطسػالتحديغ السدتسخ عشاصخ الزخكرؼ تعديد كدعع 

 لمسػاششيغ .تقجميا 
 /ا عمى ما تقجم وتأسيد  

كإحػػجػ عشاصػػخ التحدػػيغ  5sتقانػػة  التػػي تػػشز عمػػى ) تصبػػق فػػي السيػػجاف السبحػػػثتقبػػل الفخضػػية االكلػػى ك  
  (السدتسخ مغ اجل تحديغ مدتػػ جػدة الخجمة السقجمة الى السػاششيغ 

عشاصخ التحدػيغ السدػتسخ فػي  كإحجػ 5sتقانة تبايغ تصبيق )عمى تقبل الفخضية الثانية لمبحث بالتي نرت 
 .( السيجاف السبحػث
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 السبحث الثالث

 .والبحؽث السدتقبمية االستشتاجات والسقتخحات

مغ نتائج نطخية كميجانية لتذكل قاعجة لإلنصالؽ مشيا  حثاالبي سثل ىحا السبحث خ الصة لسا تػصل إليو 
ـ مػضػع ا ةالسبحػث جيخيةنحػ كضع مقتخحات قج تدج الخمل الحاصل في ميجاف عسل الس ب لبحثؼيسا يخج 

 سبحث خاح دراسات مدتقبمية في ىحا السجاؿب كلحا تزسغ ىحا الفزالا عغ اقت

 :عمى الشحػ اآلتي فقختيغ

 االستشتاجات  :ال  أو 

 : اآلتينتائج التحميل يسكغ استشتاج  ىبشاء عم

ػػػبو اتفػػاؽ بػػػيغ الكتػػاب كالبػػػاحثيغ فػػي مجػػػاؿ التحدػػيغ السدػػػتسخ عمػػى أف نجػػػاح تصبيػػق تقشيػػػة  .3 ى شػػاؾ ش 
سػػج بالجرجػػة ا سػػاس عمػػى التعمػػيع كالتثؿيػػف كالتػػجريب السدػػتسخ لمعػػامميغ ( يعت5sالسختكػػدات الخسدػػة )

نػػة لإلرتقػػاء بػػنداء السشطسػػة عمػػى مدػػتػػ البيئػػة الجاخميػػة كبسػػا يػػشعكذ ابنىسيػػة ككيؽيػػة تصبيػػق ىػػحه التق
 بذكل إيجابي عمى البيئة الخارجية ليا.

اعج فػي إعصػاء ترػػر كاضػح إف أغمب االفخاد السبحػثيغ ليع خبخة في مجاؿ عسػل مػجيخيتيع كذلػظ سػ .4
 .عمى مدتػػ السجيخية السبحػثةتصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخ عغ إمكانية 

مخىػنػػة بتمبيػػة احتياجػػات  السقجمػػة مػػغ قبػػل السجيخيػػة العامػػة لتخبيػػة محافطػػة ديػػالى ف جػػػدة الخجمػػة إ .5
 السخاجعيغ مغ خالؿ تحليل العؿبات كسخعة انجاز معامالتيع .كرغبات 

الستسثػل بتمبيػة احتياجػات  ياأىػجاف لػغ تبمػب فػي السجيخيػة العامػة لتخبيػة محافطػة ديػالى  جػدة الخػجمات .6
 مشيػػاج التحدػػيغ السدػػتسخ اال مػػغ خػػالؿ تصبيػػق السجيخيػػةالسدػػتفيجيغ مػػغ الخػػجمات السقجمػػة مػػغ قبػػل 

 .ةالخسدة الخئيد العشاصخالسحجد كالستسثل بيحه 

عشاصػخ  أكذات الجػدة البج أف تترف بسعػاييخ  (السقجمة مغ قبل السلسدات) الحكػمية ف الخجمة إ .7
 العشاصخ ىيىحه ك  ياأحجاىا كمغ أىس كالتحديغ السدتسخ ىػية شائعة في جسيع أنػاع الخجمات أساس

 .)الترؽيةب التختيبب التشطيفب التقييذب االنزباط(

ب االتفػػاؽ كانػػت ندػػ إذ حػػػؿ تصبيػػق مشيػػاج التحدػػيغ السدػػتسختبايشػػت ندػػب اتفػػاؽ ا فػػخاد السبحػػػثيغ  .8
االنزػباط ب الترؽيةب التقييذعمى : لى ا إدنى مغ ا  تاليعمى التك  عشاصخ التحديغ السدتسخعمى 
 مغ حيث ندبة التػافق مغ قبل السبحػثيغ.  التشطيف.ب التختيبب 

فخة فػػػي السلسدػػػة امتػػػػ  بعشاصػػػخ التحدػػػيغ السدػػػتسخأف ا بعػػػاد الخاصػػػة  T-testأثبتػػػت نتػػػائج اختبػػػار .9
عشاصػخ مػغ  عشرػخ( عمػى جسيػع الفقػخات الخاصػة بكػل 100%انػت ندػبة االسػتجابة )ك إذالسبحػثة 
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كانػػت معشػيػػة أؼ أعمػػى مػػغ الؿيسػػة  يػػاجسيعبعػاد لفقػػخات ا  Tبػػجليل أف جسيػػع ؾػػيع  التحدػيغ السدػػتسخ
 (. N=70( كحجع عيشة )0.05( عشج مدتػػ معشػية )1.679الججكلية كالبالغة )

 

 .دتقبمية السقتخحةوالبحؽث الس: السقتخحات  اثاني  

 ة :اآلتيحات شتاجات السدتخمرة يسكغ تقجيع السقتخ ا عمى االستاعتسادا 

( ضسغ بيئة العسل الجاخمية 5sضخكرة اإلىتساـ بتصبيق تقشية السختكدات الخسدة لمتحديغ السدتسخ) -3
ة تشفيح عبخ التثؿيف كالجكرات التجريبية لمعامميغ كتذكيل فخؽ عسل خاصة بستابع جيخية السبحػثةلمس

كل عسػد مغ السختكدات الخسدة كاكتذاؼ ا خصاء التي تحجث عشج تشفيحىا لػضع الحمػؿ السشاسبة 
 ليا.

 الذائعة. مغ خالؿ اعتساد عشاصخهبكفاءة كفاعمية  التحديغ السدتسخ بتدخيخاالىتساـ  -4

جأ مغ دكر عاممييا لسا ليحا السب لجػإلى غخس االنزباط الحاتي  ثةالسبحػ  سجيخيةضخكرة سعي ال  -5
 التي يعسمػف فييا. جيخيةبارز في االرتقاء بالسجتسعات أكالا ثع بنداء الس

 كالسلسدات لذاممة في السجيخية العامة لتخبية ديالىالجػدة ا إدارةمغ الزخكرؼ تصبيق مبادغ  -6
 الحاجة إلى التحديغ كالتصػيخ كالشيػض بالػاقع التعميسي الستجني. ا بنمذني  ةالتعميسي

 ياجسيععمى الػسائل  السخازف كالحفاظعمى الجانب السادؼ مغ تػفخ ا جيدة كالسعجات ك  التخكيد -7
 نطيفة كمختبة.

لشجاح كافة كتقجيع التدييالت الزخكرية  خامج التحديغ السدتسخ في السجيخية لب دارةاإلدعع كتنييج  -8
 البخامج.

 صخائقحث عغ الالب إجخاء عمىيد أعزاء الكادر العامل في السجيخية العامة لتخبية ديالى تحف -7
  .كتذجيعيععسميع كتحدغ الخجمة السقجمة لمسػششيغ التي تصػر  ا ساليبك 

 

ر ك اؿ السحك االبحػث التي تتش إجخاءكفي إشار البحػث السدتقبميةب فإف البحث يقتخح التػسع في 
 إجخاءنقتخح  ع  مغ ثك بخخ ضسغ االتجاىات نفديا إحالؿ متغيخات أ   أكية ليحا البحث مع إضافة ساسا 

 ة:اآلتيالبحػث 
 اإلداريةعمى مدتػػ السجارس اعتساد آراء عيشة مغ الؿيادات  تصبيق عشاصخ التحديغ السدتسخإمكانية  -

  .نيغ(ك اكمع مجيخيغفي السجارس )

حل مذكالت التدخب كالتنخخ الجراسي في السجارس عغ شخيق التحديغ السدتسخ باالستعانة ببخنامج حل  -
 قات الجػدة.السذكالت كحم
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 السراادر ثبت

 114القخان الكخيػ: سؽرة طه,

 اادر العخبيةر: السال  أو 

                                                            الخسائل واالطاريح الجامعية: -أ

مختكػدات التحدػيغ السدػتسخ كدكرىػا فػي تعديػد أسػاليب الحػػج  ب (4235اؿ محذػػؿب احسػج حدػيغ عمػيب) -1
دراسة استصالعية في الذخكة العامة لكبخيت السذخاؽ كمعسل سػسشت حسػاـ العميػل  بػث الرشاعيمغ التم

 جامعة السؽصل.  كاالقترادب  اإلدارةب رسالة ماجدتيخب غيخ مشذػرةب كمية في محافطة نيشػػ 

(ب دكر التػػػجريب فػػػي تشسيػػػة االفػػػخاد كضػػػساف التحدػػػيغ السدػػػتسخ لمخجمػػػة الرػػػحيةب 4238بحػػػارب مػػػخيعب ) -4
سػػة حالػػة السلسدػػة العسػميػػة االستذػػفائيةب "دمحم بػضػػياؼ" اـ البػػػاقيب رسػػالة ماجدػػتيخب غيػػخ مشذػػػرةب درا

              جامعة أم البؽاقي.كمية العمـػ االقترادية كالعمـػ التجارية كعمـػ التدييخب 

 :السقجمػة جماتلمخػ السدػتسخ التحدػيغ عمػى التشطيسيػة الثقافػة أثػخ(ب ;423حامػجب متػػف دمحم احسػج عمػيب ) -5
الدػػدافب اشخكحػة  – الخخشػـػ بػاليػة الػشفط شػخكات مػغ عيشػة عمػى التشطيسػيب دراسػة لاللتػداـ الػسػيط الػجكر

                                                                               لمعمؽم والتكشؽلؽجيا. الدؽادان جامعةا عساؿب  إدارة العميا قدع الجراسات دكتػراهب غيخ مشذػرةب كمية

تػجفق  خارشػة اسػتعساؿب الخشػيق الترػشيع نطػاـ ترػسيع(ب  ;423خبيعػيب بذػخػ عبػج الحسػدة عبػاسب )ال -6
الجيػانيػةب اشخكحػة  اشػارات مرػشع فػي بالسحاكػاة مجعػمػة حالػة ب دراسػةاإلنتاجيػة تحدػيغ فػي كتػنثيخه الؿيسػة

                             ة كخبالء.جامعكاالقترادب  اإلدارةدكتػراهب غيخ مشذػرةب كمية 

 عيشػة آراء البذػخيةب دراسػة السػػارد أداء تحديغ في كايدف  استخاتيجية استعساؿ أثخ(ب :423عبجليب عبمةب ) -5

السدػيمةب رسػػالة  بػضػياؼ دمحم جامعػة التدػييخ كعمػـػ كالتجاريػػة االقترػادية العمػـػ بكميػة ا سػاتحة مػغ
                                  جامعة دمحم بؽضياف بالسديمة.التدييخب  كعمـػ كالتجارية االقترادية مـػماجدتيخب غيخ مشذػرةب كمية الع

الرػحيةب  الخػجمات تصػػيخ جػػدة فػي  )الكػايدف (السدػتسخ التحدػيغ اسػتخاتيجية دكر(ب 4242كاتبب كشػدةب ) -6
 االقترػادية العمػـػ مشذػرةب كميػة الخاصة ا ميخب رسالة ماجدتيخب غيخ االستذفائية السلسدة دراسة حالة

 البؽاقي. أم مهيجي, بؼ العخبي جامعةالتدييخب  كعمـػ التجارية كالعمـػ
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 الجوريات                                                                                           -ب

يعب فػاخخ دمحمب )إ -3  مخكػد فػي تحميمػي التػجريب بحػث مخاكػد فػي الجػػدة حمقػات تفعيػل معػقػات(ب 4243بػخـا

 السػالي التػجريب (ب مخكد4العجد) (ب3) السجمج  بكالسحاسبية السالية العمـػ مجمةكالسحاسبيب  السالي التجريب

                                                         السالية. كالسحاسبيب كزارة

(ب دكر التحدػػيغ السدػػتسخ فػػػي تحقيػػق الؿيسػػػة 4238اسػػػع دمحمب )ؼب سػػشاء جاك بػػػغشيعب ازىػػار نعسػػػة كالػػحبحأ -4
مجمػػػة الكميػػػة ب تقانػػػةالسجركػػػة لمدبػػػػف/ دراسػػػة تحميميػػػة آلراء عيشػػػة مػػػغ العػػػامميغ فػػػي السعاىػػػج كالكميػػػات ال

 (.                                            59(ب العجد )4ب السجمج )االسالمية الجامعة

 دراسػة العخاؾيػةب فػي الفشػادؽ العميا اإلدارات أداء لخفع السدتسخ التحديغ عتسادا (ب :423حسجب دنيا شارؽب )أ -5

كاالقترػادب  اإلدارةب كميػة كاالقترػاد اإلدارة مجمػةالسستػازةب  الجرجػة فشػادؽ مػجراء مػغ عيشػة آلراء تحميميػة
 (.372(ب العجد)63الجامعة السدتشرخيةب الدشة )

 الستػػازف  داءا  بصاقػة (ب دكر;423ف كعديػدب نيكػار جبػارب )أحسػجب رزكػار عمػي كخزػخب كػارزاف عػجنا -6

مجمػة جامعػة االنبػار لمعمػـػ كػردسػتافب  إقميع في الدياحية مغ الذخكات عيشة في السخجعية لمسقارنة نساسك
                                        (.46(ب العجد)33ب السجمج)اإلداريةاالقترادية ك 

 االسػتخاتيجية التكمفػة إدارة أدكات اسػتعساؿ(ب 4242ع ك الدػيجيةب دمحم عمػي احسػجب )أحسػجب يػػنذ عبػج الكػخي -7

 ا دكيػة لرػشاعة العامػة الذػخكة فػي التدػعيخ بػالتصبيق قػخارات السالئسػة فػي التكػاليف بيانػات لتحجيػج مػجخالا 

(ب كميػة ;6لعػجد)ب ا (38) السجمػج بكاالقترػادية اإلداريػة لمعمػـػ تكخيػت مجمػةنيشػػػب /الصبيػة كالسدػتمدمات
                                    كاالقترادب جامعة تكخيت.                                              اإلدارة

السجمػة (ب أثػخ التحدػيغ السدػتسخ عمػى جػػدة الخجمػة السرػخؼيةب ;423سساعيلب دمحم اسػساعيل محسػػدب )إ -8
                     .(ب الجدء الثاني6(ب العجد )32جمج )ب السالعمسية لمجراسات التجارية كالبيئية

(ب تحديغ خجمة مياه االمصار باستعساؿ عجد 4242سساعيلب مرصفى مشيخ كعباسب ميثع خزيخب )إ -9
 اإلدارةب كمية اإلداريةمجمة االقتراد كالعمـػ مغ ادكات الجػدة في مجيخية مجارؼ كخبالء السقجسةب 

 ( .                                          ;33(ب العجد )48رخيةب السجمج )كاالقترادب الجامعة السدتش

(ب مػػجػ اسػػيامات حػكسػػة :423الجبػػرؼب انترػػار صػػابخ كثابػػتب االء كضػػاح كاغػػاب نػػجػ عبػػج الػػخزاؽب ) -:
الذػػخكات فػػي تقػػاريخ السقارنػػة السخجعيػػة لتقػػػيع أداء الػحػػجات اإلنتاجيػػة/ دراسػػة حالػػة فػػي الذػػخكة العامػػة 

(ب كميػػة اإلدارة ك االقترػػادب جامعػػة 342(ب العػػجد)59لمدػػسشت الذػػساليةب مجمػػة تشسيػػة الخافػػجيغب السجمػػج)
 السػصل.                                                                             
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جاه لجػ (ب أثخ استعساؿ شخيقة العرف الحىشي في تشسية االت4243الجبػرؼب مجيػؿ حديغ عبػدب ) -;
(ب 33شالب الرف الخابع ا دبي نحػ مادة الجغخاؼيةب مجمة مخكد بابل لمجراسات االندانيةب السجمج)

 (ب مجيخية تخبية بابل.                                                     5العجد)

يع احسج كالدبيجؼب نػر دمحم احسجب ) -32 تعميع السجمج (ب تحديغ عسميات ال4243الجبػرؼب ميدخ ابخـا
باعتساد السقارنة السخجعية دراسة/ حالة في عجد مغ كميات جامعة السػصلب مجمة تكخيت لمعمـػ اإلدارية 

                (ب كمية اإلدارة كاالقترادب جامعة تكخيت.                                                                           76(ب العجد)39كاالقترادية ب السجمج)

(ب أثخ فاعمية نطاـ الديشات 4243الجغػبيب سمسى دمحم كالسصيخؼب سارة مخيديق مخزكؽب ) -33
(عمى إنتاجية العامميغ كجػدة البيئة التذغيميةب مرشع بيبدي بالخياض كشسػذجب السجمة 7sالخسدة)

 (.4(ب العجد )32العالسية لالقتراد كاالعساؿب السجمج )

(ب استعساؿ أسمػب السقارنة السخجعية لتحديغ ا داء في صمشاعة ;423جاسعب )الجسيميب احسج دمحم  -34
التنميغ/ دراسة تحميمية  داء شخكة التنميغ الػششية كشخكة التنميغ العخاؾيةب مجمة تكخيت لمعمـػ اإلدارية 

 (ب كمية اإلدارة كاالقترادب جامعة تكخيت.:6(ب العجد)37كاالقتراديةب السجمج)

(ب استخاتيجية الديشات الخسذ كدكرىا في تحديغ :423مج كخيع كحاكعب حيجر غدافب )الحجراكؼب حا -35
ا داء العاليب دراسة تصبيؿية في الذخكة العامة لرشاعة الديارات كالسعجات فخع اإلسكشجريةب مجمة 

 (. 73مخكد دراسات الكػفةب العجد )

كات الجػدة الذاممة في تخؽيس (ب دكر أد4235الحسجانيب بياء حديغ كعبج الحديغب رؤػ حديغب) -36
 (.            92(ب العجد );3التكاليف كتحديغ الشػعيةب مجمة العمـػ االقترادية كاإلداريةب السجمج )

(ب مجػ إسيامات نطاـ دعع القخارات 4234الحياليب أحسج مليج عصية كالجخجخؼب أحسج حديغ حدغب ) -37
مغ مػضفي معسل ا لبدة الجاىدة  شةيالعية آلراء عفي تشفيح التحديغ السدتسخ لمسشطساتب دراسة استص

 (.332(ب العجد )56السػصلب مجمة تشسية الخافجيغب السجمج ) شةيفي مج

(ب أثخ استعساؿ تقشيات االنتاج الخشيق 4239الجليسيب محسػد فيج عبج عمي  كعبج الكاضعب عمي دمحمب ) -38
لعامة لرشاعة الديارات االسكشجريةب السجمة في تحديغ جػدة السشتجاتب دراسة استصالعية في السشطسة ا

 (.                          73(ب العجد )35العخاؾية لمعمـػ اإلداريةب السجمج )

(ب دكر التحدػػيغ السدػػتسخ فػػي تحقيػػق الشجػػاح االسػػتخاتيجيب دراسػػة 4238الػػحبحاكؼب سػػشاء جاسػػع دمحمب ) -39
ي الشجف االشخؼب مجمة كمية اإلسػالمية الجامعػةب تحميمية آلراء عيشة مغ مجراء السدتذؽيات الحكػمية ف

 (.62(ب العجد)4السجمج )
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(ب دكر السقارنػة السخجعيػة فػي 4243الحىبيب جميمة عيجاف حميحل كسعيجب ـبة عبػج الجبػار عبػج الػخزاؽب ) -:3
ب تقػػػيع ا داء السرػػخفي باسػػتعساؿ ملشػػخات بصاقػػة العالمػػات الستػزانػػة الساليػػة كغيػػخ الساليػػةب مجمػػة دنػػانيخ

 (ب كمية اقتراديات االعساؿب جامعة الشيخيغ.                      45(ب العجد)3السجمج)

فػػػي  7S(ب تػػػنثيخ مشيجيػػػة 4243الخبيعػػيب بذػػػخػ عبػػػج حسػػػدة عبػػػاس  كالدػػػاعجؼب رعػػج بػػػخزاف دمحم جػػػػادب ) -;3
ى االمػاـ تحديغ جػدة الخجمة الرحيةب دراسػة تحميميػة آلراء عيشػة مػغ االشبػاء كالكػادر الصبػي فػي مدتذػف

 (.45(ب العجد )3الحديغ التعميسي في ذؼ قارب مجمة دنانيخب السجمج )

(ب فاعميػػة العرػػف الػػحىشي فػػي تحرػػيل 4237الدػػاقيب حدػػيغ دمحم عمػػي كالساجػػجؼب سػػعج كليػػاف جاسػػعب ) -42
 شمبػػػة قدػػػع التخبيػػػة االسػػػخية لسػػػادة الفػػػغ البيئػػػيب مجمػػػة كميػػػة التخبيػػػة ا ساسػػػية لمعمػػػـػ التخبػيػػػة كاإلندػػػانيةب

 (ب جامعة بابل.                                                                        42العجد)

(ب الػػػتعمع التشطيسػػػػي كدكره فػػػػي تحقيػػػػق التحدػػػيغ السدػػػػتسخ فػػػػي مشطسػػػػات 4236الدػػػكارنوب بػػػػالؿ خمػػػػفب ) -43
االقترػػادية الجامعػػةب االعسػػاؿب دراسػػة ميجانيػػة عمػػى شػػخكات التػػاميغ فػػي االردفب مجمػػة كميػػة بغػػجاد لمعمػػـػ 

 (.62(ب العجد )3السجمج )

(ب التختيب الػجاخمي لتكشػلػجيػا السجػاميع ;423الدساؾب بذار عد الجيغ كالصائيب أماؿ سخحاف سميسافب ) -44
(عالقػػات االرتبػػاط كا ثػػخب دراسػػة اسػػتصالعية آلراء عيشػػة مػػغ العػػامميغ فػػي 7sكفمدػػفة الخصػػػات الخسدػػة )
(ب 37يخبائية كااللكتخكنيةب مجمة تكخيت لمعمػـػ اإلداريػة كاالقترػاديةبالسجمج )الذخكة العامة لمرشاعات الك

 (.        68العجد )

(ب دكر بصاقػة العالمػات الستػازنػة كالسقارنػة ;423الذايعب عراـ حسيج كاالعاجيبيب ستار جبػار مبيػجرب ) -45
ة فػي العػخاؽب مجمػة السثشػى السخجعية في تحديغ ا داء/ بحث تصبيقي فػي محصػات انتػاج الصاقػة الكيخبائيػ

                                                      (ب كمية اإلدارة كاالقترادب جامعة السثشى.                                                                                     5(ب العجد);لمعمـػ اإلدارية كاالقتراديةب السجمج)

(ب اسػػتعساؿ مخصػػػط العسميػػػات فػػػي تقميػػػل كقػػػت انتطػػػار ;423غب عػػػداـ عبػػػج الػىػػػاب عبػػػج الكػػػخيعب )الرػػبا -46
 (.:4(ب العجد )3العاشميغ عغ العسل باستالـ القخكضب دراسة حالةب مجمة كمية التخاث الجامعةب السجمج )

اؿ فػي التحدػيغ (ب أثػخ اسػتخاتيجيات ا عسػ4243الرسادؼب زيػاد دمحم عمػي  كالحيػاليب عسػخ أسػامة دمحمب ) -47
                                                                                                                                                                                                    (                                                                                                                            4(ب العجد )63السدتسخب دراسة حالة شخكة أدكية الحكسة في ا ردفب السجمة العخبية لإلدارةب السجمج )

س تكػاليف (ب أثخ تكامل تقشيتػي ىشجسػة الؿيسػة كالسقارنػة السخجعيػة فػي تخؽػي:423الصالبب ميشج مجيجب ) -48
(ب كميػة اإلدارة 34دكرة حياة السشتج الكمية/ دراسة تصبيؿيػة فػي شػخكت اإلخػاء العامػةب مجمػة دنػانيخب العػجد)

                                         ك االقترادب الجامعة العخاؾية.                                                                                                
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كحمقػات الجػػدة  7S(ب اسػيامات تقشيتػي :423الصائيب بداـ مشيب عمػي  كاالفشػجؼب احسػج شػالؿ احسػجب ) -49
فػي تحدػيغ أداء العػامميغ/ دراسػة تحميميػة فػي عػجد مػػغ معامػل االلبػاف فػي محافطػة نيشػػػب مجمػة الجامعػػة 

                            (.                        3(ب العجد )63العخاؾيةب السجمج )

(ب انعكاسػػات أنذػػصة سمدػػمة الؿيسػػة فػػي تحقيػػق أىػػجاؼ التحدػػيغ :423الصػػائيب بدػػاـ مشيػػب عمػػي دمحمب ) -:4
السدػػتسخ لجػػػدة السشتجػػات / دراسػػة تحميميػػة آلراء السػػجراء فػػي الذػػخكة العامػػة لرػػشاعة ا لبدػػة الجػػاىدة فػػي 

 (.339جد )(ب الع59السػصلب مجمة تشسية الخافجيغب السجمج )

(ب فاعمية استخاتيجية العرػف الػحىشي فػي 4242العانيب مرصفى عبج المصيف كمجيجب مرصفى ىانيب ) -;4
تحرػػػػيل شػػػػالب السخحمػػػػة الستػسػػػػصة فػػػػي مػػػػادة التخبيػػػػة الفشيػػػػة/ الكػػػػخخ ا كلػػػػىب مجمػػػػة دراسػػػػات تخبػيػػػػةب 

 (.;6العجد)

يػػة كػنداة فاعمػة لزػساف جػػػدة (ب متصمبػات تػضيػف السقارنػة السخجع:423العدػاؼب محسػػد عبػج السجيػػجب ) -52
البيئة السجرسية في السخحمة ا ساسية بسحافطة غدةب مجمة كمية التخبية ا ساسية لمعمـػ التخبػية كاإلندانيةب 

 (ب جامعة بابل.                                                                                                   :5العجد)

(ب مقارنة كتحميل ابخز اعساؿ كنطخيات عمساء الجػػدة ;423بخب نيى سميساف  كالسيػسب رنا ناصخب )الغث -53
 (.42االمخيكييغ ك اليابانييغب مجمة البحث العمسي في التخبيةب العجد )

(ب تػػنثيخ العرػف الػػحىشي فػػي جػػػدة 4242الكعبػيب جعفػػخ عبػػج الحدػيغ حمػػػ كالعػػانيب صػفاء احسػػج دمحمب ) -54
(ب 48كاسػػػػو عمػػػػى اكتذػػػػاؼ مخػػػػاشخ االحتيػػػػاؿب مجمػػػػة االقترػػػػاد كالعمػػػػـػ اإلداريػػػػةب السجمػػػػج)التػػػػجقيق كانع

 (ب جامعة بغجاد.                                                        344العجد)

(ب تصبيػػق اسػػتخاتيجية العرػػف الػػحىشي لحػػل مذػػاكل 4243الكالبػػيب أميػػخ نعسػػة كجاسػػبب بذػػار شػػارؽب ) -55
  (ب كمية اإلدارة كاالقترادب جامعة الكػفة.                                                                                     82يب مجمة مخكد دراسات الكػفةب العجد)ا داء التشطيس

(ب مػػػجػ مالئسػػػة تقػػػجيخات السػازنػػػة لمخقابػػػة كتقػػػػيع ا داء فػػػي ضػػػل 4232السػسػػػػؼب عبػػػاس نػػػػار كحػػػيطب ) -56
                                            (.                                                                                                                           33(ب العجد)7اد الكايدف/ دراسة لحالة عسمية افتخاضيةب مجمة دراسات محاسبية كماليةب السجمج )اعتس

(ب دكر تسكػػيغ العػػامميغ فػػي دعػػع أىػػجاؼ التحدػػيغ 4234الشعسػػةب عػػادؿ ذاكػػخ كسػػميسافب امػػاؿ سػػخحافب ) -57
ب مجمػػة تشسيػػة شػػػػ يفػػي ن ةيػػفػػي الذػػخكة العامػػة لرػػشاعة ا دكيػػة كالسدػػتمدمات الصب ةيػػجانيالسدػػتسخ دراسػػة م
 (.:32(ب العجد )56الخافجيغب السجمج )

السشطسػات  أداء عمػى كأثػخه (Kaizen) السدػتسخ التحدػيغ جخلمػ(ب 4238بكػخب ناديػة عبػج الخػالق رمزػافب ) -58
                                                                                                                                                                                                                                            ( . 3( العاـ )58ب السجمج )دارةالسجمة العخبية لإلمرخب  لكيخباء القابزة الذخكة عمى بالتصبيق
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يع ب ) -59 أسمػبي مخصط باريتػ كخخيصػة  استعساؿتحميل أرباح شخكة التنميغ الػششية ب(ب ;423تايوب دمحم ابخـا
      (.    :4ب العجد)كمية التخاث الجامعةمجمة ب ـ 4233 – 4237 لألعػاـا نك ايذيك

الجػػدة  دارة(بالتحديغ السدتسخ لمعسميات الجاخميػة إل;423جبارب خػلة شالب ك دمحمب حيجر جػاد عديدب ) -:5
ب العػػجد مجمػػة كميػػة التػػخاث الجامعػػةالت االنذػػائيةب نك الذػاممةب بحػػث تصبيقػػي فػػي شػػخكة الفػػاركؽ العامػػة لمسقػ

(49                    .)                                                                       

اسػتعساؿ مخصػط بػايتػ لتذػخيز مدػتػػ جػػدة  (ب4242)فاضػل دمحم ب بعبج الشاصخ عمظ ك سعيج بحافع -;5
 جامعة بغجاد.ب  (399)ب رقع  (48)ب السجمج.  مجمة االقتراد ك عمـػ اإلدارةالخجمات البمجية ب 

السجمػػة (ب 4242ؼب عبػج الحكػػيع عبػػج الػخحسغ كيػػػنذب أحسػػج جعفػخ أحسػػجب )نك صفي كالسشيػػحدػغب دمحم مرػػ -62
 (.        52ب العجد )االلكتخكنية الذاممة متعجدة السعخفة لشذخ االبحاث العمسية كالتخبػية

 تكػاليف كتحميػل ؾيػاس اثػخ(ب 4242حسػجافب خػلػة حدػيغ كعبػج الكػاضعب أثيػخ عمػي كسػعجب سػيف عمػيب ) -63

سط ب ك ا  الفخات في الكيخبائية الصاقة لتػزيع العامة السجيخية في تصبيقي السدتسخب بحث التحديغ ىعم الجػدة
(ب العػػػػػػػػػػػػػجد 37ب السجمػػػػػػػػػػػػػج )ماليػػػػػػػػػػػػػة ك محاسػػػػػػػػػػػػػبية دراسػػػػػػػػػػػػػات مجمػػػػػػػػػػػػػة

(74.)                                                                                                

 كخكػؾ/تقانةال لمكمية الجاخمية االقداـ أداء كاقع تقييع(ب 4239ك جاسعب لسياء دمحمب ) خدعلب بريخ خمف -64

 الكمية في الجاخمية االقداـ شمبةمغ  عيشة آلراء استصالعية دراسة(ب 6Sالسدتسخ) التحديغ عشاصخ اشار في

  (.                                                                          42لعجد )(ب ا;ب السجمج )اإلداريةمجمة جامعة االنبار لمعمـػ االقترادية ك كخكػؾب  تقانةال

 لمذخب الرالح الساء تػزيع جػدة تقييع(ب 4243خمفب بتػؿ عصية ك سكخب حيجر عبج السحدغب ) -65

 لمجراسات دكاالقترا اإلدارة كمية مجمةالجيػانيةب  ماء مجيخية :حالة دراسة الجػدةب أدكات بعس باستعساؿ

 (.                                 3(ب العجد)35) السجمجب كالسالية اإلداريةاالقترادية ك 

 استعساؿلخط التجسيع ب اإلنتاجيةتحديغ العسمية (ب ;423خمفب بتػؿ عصية كمشيلب حدغ عادؿب ) -66
(ب العجد 4السجمج ) بمجمة دجمةب بعس تقشيات الجػدة بحث تصبيقي في الذخكة العامة لرشاعة الديارات

(3.) 

 حالة دراسة السدتسخب التحديغ استخاتيجيات تصبيق(ب ;423خميلب أريج سعيج كعبج الباقيب عمي مزخب ) -67

                    (.                                                                  344العجد ) (ب64) الدشة بكاالقتراد اإلدارة مجمةالعخاقيب  السخكدؼ  البشظ في
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 تشافدية ميدة تحقيق في السدتسخ التحديغ أثخ(ب :423خشجخب الرا قاسع كيعقػبب ؼيحاء عبج هللاب ) -68

مجمة دراسات محاسبة العخاؽب  /التكشػلػجيا الجامعة في تصبيقي البحثيةب بحث كمذاريعيا العخاؾية لمجامعات
 ثالث.                           (ب الفرل ال66(ب العجد )35ب السجمج )(JAFSكمالية)

 االعساؿ عسميات ىشجسة اعادة دكر (ب4237دب فزيمة سمسافب )أك دب غداف قاسع كخميلب عمياء دمحم كداكك د -69

 - كاالقتراد اإلدارةك  القانػف  كميتي في التجريدييغ مغ عيشة آلراء استصالعية السدتسخب دراسة التحديغ في

      (ب الفرل الخابع.                                                                  55(ب العجد )32ب السجمج )(JAFSة كمالية)مجمة دراسات محاسببغجادب  جامعة

 إدارات أداء لتصػيخ السدتسخ لمتحديغ كايدف  مشيجية تصبيق متصمبات(ب ;423رحسةب عدة يػسف سالمةب ) -:6

 (.:(ب الجدء )42ب السجمج )التخبية في العمسي البحث مجمةمرخب  الجامعي في قبل التعميع

يعب ) -;6  الحكع تخشيج في الحىشي العرف استعساؿ تنثيخ(ب :423رشيجب ناضع حدغ  ككػثخب بذخػ ابخـا

(ب :ب السجمج)كاالقترادية اإلدارية لمعمـػ كخكػؾ جامعة مجمةالذخكةب  استسخارية لمسجقق لتقييع السيشي
 (. 4العجد)

(ب أشػػار مقتػػخح لمتكامػػل بػػيغ الترػػشيع الخػػالي مػػغ الفاقػػج كالتكمفػػة السدػػتيجفة 4239)سػػمصافب حػػاتع غػػانعب  -72
ب مجمػة كميػة التجػارة لمبحػػث العمسيػةلجعع القجرة التشافدية لمسشذنة خالؿ مخاحل تصػيخ كتقػجيع مشػتج ججيػجب 

 (.                                                    3(ب العجد )76السجمج )

االبػجاع  فػي  إدارةك  السدػتسخ التحدػيغ كعالقػة أثػخ(ب ;423عبػاس فاضػل ك مدىػخب اسػيل عمػيب ) سػمصافب -73
ب الخافػجيغ مجمػة تشسيػةالقادسػيةب  محافطػة يفػ االىميػة السرػارؼ مػغ لعيشػة تحميميػة ب دراسػةداءا  رفػع مدػتػػ 
        (.                                              345(ب ممحق العجد )3السجمج )

الرػف  شالبػات عشج اإلبجاعي كالتفكيخ التعبيخؼ  داءا  في الحىشي العرف (ب أثخ;423سمسافب ىجػ دمحمب ) -74
 (ب كمية اآلدابب جامعة بغجاد.         :34ب العجد )مجمة اآلداباالدبيب  الخامذ

السدػتجامةب  يةالتشافدػ السيػدة تحقيػق فػي كدكرىػا السدػتسخ التحدػيف عشاصػخ(ب 4239صػالحب ماجػج دمحمب ) -75
 (. :5(ب العجد )4ب السجمج )كاالقترادية اإلدارية لمعمـػ تكخيت مجمةب  Carrefour)شخكة) في دراسة تحميمية

 متخػحؼ احتياجػات تمبيػة عمػى السدػتسخ التحدػيغ تكمفػة نطػاـ أثػخ(ب :423صػالحب دمحم عبػج الفتػاح حدػيغب ) -76

 ( .4(ب العجد );ب السجمج )التجارية كالبيئية السجمة العمسية لمجراساتب ا قرى فزائية في القخارات

 فػي 5S مشيجيػة تػنثيخ البحػث عشػاف(ب 4242عباسب بذخػ عبج الحسدة كالداعجؼب رعج بخزاف دمحم جػادب ) -77

االمػاـ  مدتذػفى فػي الصبػي كالكػادر ا شبػاء مػغ عيشػة آلراء اسػتصالعية تحميميػة دراسػة /الدبػائغ رضػا تحقيػق
 (.                                                                                 ;5(ب  العجد );ب السجمج )كاالقتراد اإلدارةمجمة رب قا ذؼ في التعميسي الحديغ
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الخجمػة  كفػاءة عمػى السدػتسخ التحدػيغ اسػتعساؿ اثػخ(ب 4235عبػج الػخحسغب ميشػج كاحسػجب رشػا عػجنافب ) -78
 (.                                     58)العجد بالجامعة قتراديةاال لمعمـػ بغجاد كمية مجمةالجامعيةب 

 السدػتسخ التحدػيغ ضػساف فػي كدكرىػا البيئيػة االسػتجامة اسػتخاتيجية(ب 4239عبػج الخضػاب ناصػخ محدػغب ) -79

 مجمةالبرخةب  محافطة في كالكميات الجامعات تجريدي مغ لعيشة استصالعية الجامعية/ دراسة السلسدة داء 

 (.                                       56ب العجد)الخميجي قترادؼاال

 عمػى السشطسػة بػالتصبيق أداءتصػػيخ  فػي السدػتسخ التحدػيغ تقانػة (ب اسػتعساؿ4236سػمسافب ) جاسػع عػالءب -:7

 (.63) العجدب الجامعة االقترادية لمعمـػ بغجاد كمية مجمةالحجيجةب  فخع  _االسالمي سبا بشظ

(ب الػػجكر الػسػػيط لتقميػػل السيػػجرات فػػي تعديػػد 4238هللا كعبػػج االميػػخب سػػػزاف صػػباحب ) عمػػيب راضػػي عبػػج -;7
العسميػػػاتي /  داء( كتحدػػػيغ ا 5Sية لمرػػػيانة )ساسػػػا  جػػػخاءاتالرػػػيانة الحاتيػػػة كاإل اسػػػتعساؿالعالقػػػة بػػػيغ 

(ب العجد 33)ب السجمج مجمة العمـػ االقتراديةبحث استصالعي في شخكة الؽيحاء لمبشاء الجاىد السحجكدةب 
(66                                                                  .) 

 الجػػدة أسػاليب كنحػج (5S) نطػاـ اسػتعساؿب السخػازف  داء ا تقػػيع(ب 4235عيػجافب عػامخ عبػج الػىػابب ) -82

                                                  (.:7العجد )ب مجمة ديالىالغحائيةب  السػاد لتجارة العامة الذخكة مخازف  في ميجانية الذاممة/ دراسة

 أثخ(ب 4242غشيعب أحسج دمحم الديج كخذبوب ناجي دمحم فػزؼب كعبج الحسيجب محسػد عبج الحسيج دمحمب ) -83

بالسشطسات الخجمية/ دراسة ميجانية عمى  العسميات الجاخمية تحديغ عمى الميشي (5S) أسمػب تصبيق
ب السجمة السرخية لمعمـػ التجاريةة السشرػرةب مدتذؽيات جامع

                     (.                                                3العجد)(ب66السجمج)

 االسػتخاتيجية التكمفػة إدارة تقشيػات اسػتجامة(ب 4243فخحػافب صػادؽ ضػاىخ كالكعبػيب بثيشػة راشػج حسيػجؼب ) -84

 (.  :34ب العجد)كاالقتراد اإلدارةمجمة ب مدتجامة فديةميدة تشا كتحقيق اقجالف قميللت

 التحديغ أساليب استعساؿ(ب 4238فصيذب نجاح عبج العديد مرصفي كالسحخكؽب عبج السشعع سالع دمحمب ) -85

مجمػة العمػـػ ليبيػاب  فػي يػاتاك ككيس البتػخ صػشاعة عمػى تصبيؿيػة / دراسػةاإلنتاجيػة لتحدػيغ كسػجخل السدػتسخ
 (.  9ب العجد)ةااللكتخكني تقانةكال

 تحرػيل فػي الػحىشي العرػف اسػتخاتيجية اثػخ(ب ;423كاضعب ايسغ عبج العديد ككخيجؼب مرػجؽ خشجػخب ) -86

(ب 2:ب العػجد)مجمػة الفػتح لمبحػػث التخبػيػة كالشفدػيةالتعبيػخؼب  داءلسػادة ا  الستػسػط الثػاني الرػف شػالب
 يةب جامعة ديالى. ساسكمية التخبية ا 
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 ضػػء مرػخ فػي صػعيج بسحافطػات التخبيػة لكميػات السلسدػي داءا  (ب تقػػيع:423كامػلب راضػي عػجليب ) -87

 (ب كمية التخبيةب جامعة اسػاف.           75ب العجد)التخبػية السجمةالجػدةب  حمقات أسمػب

 مقارنػة تحميمية السصارات/ دراسة أداء تقييع في السخجعية السقارنة (ب دكر4238كحيط ب امل عبج الحديغب ) -88

(ب 34ب السجمػج)اإلداريػة لمعمػـػ العخاؾيػة السجمػةالػجكليب  بغػجاد مصػار عمػى التخكيػد مػع العخاؾيػة اراتالسصػ بػيغ
 ب جامعة الكػفة.                                           تقانة(ب الكمية ال72العجد)

تحدػػػيغ بعػػػس ادكات الجػػػػدة ل اسػػػتعساؿ(ب 4239ؼب اييػػػاب ياسػػػيغ ذيػػػابب )أك مػػػاجػدب ىالػػػة حسػػػج كالشسػػػخ  -89
ب اإلداريػةمجمة العمػـػ االقترػادية ك الخجمة الرحية/ بحث مقارف بيغ مدتذفى بغجاد كاليخمػؾ التعميسييغب 

 (.                                                           7;(ب العجد)45السجمج )

 التكػاليف كتحدػيغ تخؽػيس فػي (Five S’s) الخسػذ التاءات بخنامج تصبيق أثخ(ب 4243دمحمب حاـز ىاشعب ) -:8

ب اإلدارةك  السحاسػبة مجػاؿ فػي السخترػيغ عيشػة مػغ آلراء اسػتصالعية دراسػة الرػشاعية الذػخكات فػي اإلنتاجية
 (.                                                               349ب العجد)كاالقتراد اإلدارةمجمة 

السجمػة العػامميغ/ دراسػة ميجانيػةب  أداءكعالقتو بالتسيد فػي  (ب التحديغ السدتسخ4243دمحمب حديغ عميب ) -;8
 (.                                                 3(ب العجد)34ب السجمج )العمسية لمجراسات التجارية

يع  كالػبافب ثائخ صبخؼب ) -92  السقارنة السخجعية كاستخاتيجية تقانة(ب امكانية اعتساد 4234محسػدب فائدة ابخـا
مجمػػة الػحػػجات االقترػػادية العخاؾيػػةب  أداءفعالػػة لتحجيػػج احتياجػػات التحدػػيغ السدػػتسخ كتزػػييق الفجػػػة فػػي 

           (.;ب العجد)كمية التخاث الجامعة

 تكخيػت/ دراسػة جامعػة فػي الجػػدة حمقػات تصبيػق تبشػي إمكانيػة مػجػ(ب 4236محسػدب ناجي عبػج الدػتارب ) -93

كاالقترادب جامعة  اإلدارة(ب كمية 53(ب العجد)32ب السجمج)كاالقترادية داريةاإل لمعمـػ تكخيت مجمةب تحميمية
 تكخيت.

 داءعمػى ا  التػنثيخ فػي كدكرىػا السدػتسخ لمتحدػيغ الحخجػة العشاصػخ(ب 4242سشاصػخةب اكدػسخؼ عػامخب )ال -94

ب داريػةاإلك  لمجراسػات االقترػادية اإلسػالمية الجامعػة مجمػةا ردفب  فػي الذػخكات الرػشاعية فػي التشطيسػي
 (.                                                                        4(ب العجد):4السجمج )

لمسشطسػاتب  السدػتسخ التحدػيغ فػي اليقطػة االسػتخاتيجية تػنثيخ(ب ;423نجعب تقى عمي كخميلب اريج سعيجب ) -95
          (.;7ب العجد)مجمة كمية بغجاد لمعمـػ االقترادية الجامعة
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 قصاع في كالسذخكبات االشعسة كمفة إدارة في السخجعية السقارنة (ب استعساؿ:423نكوب نجػ سمسافب ) -96

 (ب35) ب السجمجكمالية محاسبية دراسات مجمةبغجادب  محافطة في الفشادؽ مغ عيشة في حالة الفشادؽ/ دراسة

                    ب جامعة بغجاد.                اإلدارية تقانة(ب الكمية ال64العجد)

 داء(ب دكر السقارنة السخجعية في تحديغ ا :423ىاتفب مجيج عبج الحديغ كشعالفب حسيجة كخيعب ) -97
/ دراسة تصبيؿية في معسل سسشت الكػفةب مجمة الغخؼ لمعمـػ االقترادية ك اإلنتاجيةالسالي لمذخكات 

                .جامعة الكػفةكاالقترادب  اإلدارة(ب كمية 6(ب العجد)37ب السجمج)اإلدارية

 اسػتصالعي السدتسخ/ بحػث التحديغ تحقيق في كأثخىا السعخفة إدارة عسميات(ب 4237ىادؼب ميشج لصفيب ) -98

                               (.                                       324ب العجد)كاالقتراد اإلدارةمجمة الكيخبائيةب  العامة لمرشاعات الذخكة في العامميغ مغ عيشة آلراء

(ب العػامل السلثخة عمػى تصبيػق مػشيج التحدػيغ السدػتسخ الكػايدف/ ;423ىخباجيب حسدة كبحخكدب فتحيةب ) -99
ب مجمػػػػة العمػػػػـػ االقترػػػػادية كعمػػػػـػ التدػػػػييخدراسػػػػة حالػػػػة بعػػػػس السلسدػػػػات الرػػػػشاعية بػاليػػػػة سػػػػصيفب 

                                                     (.                            3(ب العجد);3السجمج)

 بغػجاد كميػة مجمػةاالجتسػاعيب  راس السػاؿ لتصػػيخ كسدار السدتسخ التحديغ اعتساد(ب 4237كليجب حديغب ) -:9

 (.                                                                    68ب العجد)الجامعة االقترادية لمعمـػ

 فمدػػفة اسػػتعساؿ(ب 4235ريػػاض جسيػػل  كالكيكػػيب غػػانع محسػػػد احسػػج كاسػػساعيلب عسػػخ عمػػيب ) كىػػابب -;9

 لرػشاعة العامػة الذػخكة فػي تصبيؿيػة لمسخػازف/ دراسػة الػجاخمي التختيػب تحدػيغ فػي( 5S) الخسػذ الخصػػات

                                                              (.52العجد) (ب32)ب السجمجكاالقترادية اإلداريةمجمة تكخيت لمعمـػ نيشػػب  – الصبية كالسدتمدمات االدكية

ب الجػػدة حمقػات عمػى كاثخىػا السعمػمػات تكشػلػجيا مكػنات استعساؿ مدتػػ (ب 4237كىابب زيشب صالحب ) -2:
االقترػادب ك  اإلدارة(ب كميػة 36ب العػجد)كالساليػة اإلداريػةكاالقتراد لمجراسات االقترػادية ك  اإلدارةمجمة كمية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       جامعة بابل.

 كتب ال -ج

التشسيػػػػة السدػػػتجامة/  مػػػػجخل تكػػػاممي لسفػػػػاـيع االسػػػػتجامة (ب 4237عبػػػػج هللا بػػػغ عبػػػػج الػػػخحسغب )بخيػػػجؼب ال -3
 ب الشاشخ العبيكاف لمشذخب الخياضب الدعػدية. كتصبيقاتيا مع التخكيد عمى العالع العخبي

لخشػيق فػػي محاسػػبة التفكيػػخ ا(ب 4242خبيعػيب دمحم سػػسيخ كالسعسػػرؼب عمػػي دمحم كالعػػامخؼب سػعػد جايػػجب )ال -4
 ب االمخات العخبية الستحجة. مشرة ذكية لمكتب العخبية السشيلب الشاشخ التكاليف
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ب دار اليػػػازكرؼ العمسيػػػة لمشذػػػخ إدارة الجػػػػدة الذػػػاممة(ب 4242الصػػػائيب رعػػػج عبػػػج هللا كالقػػػجادةب عيدػػػىب ) -5
 كالتػزيعب عسافب االردف. 

ب دار اليػازكرؼ العمسيػة لمشذػخ كالتػزيػع فػي الجغخاؼيػة ا ساليب الكسية اإلحرائية(ب :423العداكؼب عميب) -6
 ب عسافب االردف .  

إدارة االنتػػػاج كالعسميػػػات/ مختكػػػدات معخؼيػػػة (ب ;423الالمػػػيب غدػػػاف قاسػػػع كالبيػػػاتيب اميػػػخة شػػػكخ كلػػػيب ) -7
 ب الشاشخ دار اليازكرؼ العمسية لمشذخ كالتػزيعب عسافب االردف.  ككسية

اإلدارة اإلستخاتيجية الحجيثػة: التخصػيط اإلسػتخاتيجيب البشػاء التشطيسػيب  (ب4239الذسيميب عائذة يػسفب ) -8
 .الشاشخ السشيل مشرة ذكية لمكتب العخبيةب االمخات العخبية الستحجةب الؿيادة اإلبجاعيةب الخقابة كالحػكسة

ب التعامػػل مػػع االحرػػاء : كػػل مػػا تحتػػاج الػػى معخفتػػو(ب  4242بػػخاكفب ريفػػا بيخمػػافب تخجسػػة نيػػى بيسػػغ) -9
 الشاشخ مجسػعة الشيل العخبيةب القاىخةب مرخ. 

ب الشاشػػػخ السشيػػػل ادراة الجػػػػدة الذػػػاممة الجػػػدء ا كؿ/ الفمدػػػفة كمػػػجاخل العسػػػل(ب 4232زيػػػجافب سػػػميسافب ) -:
 مشرة ذكية لمكتب العخبيةب االمخات العخبية الستحجة.                

ب دار اليػػازكرؼ العمسيػػة لمشذػػخ حرػػاء التخبػػػؼ مقجمػػة فػػي اال(ب 4239فػػخج هللاب عبػػج الكػػخيع مػسػػى احسػػجب ) -;
 كالتػزيعب عسافب االردف.  

ب مشرػة ذكيػة لمكتػب العخبيػة السشيػلالشاشخ ب الجػدة كانطسة االيدك(ب 4234كػتلب فخيج ككحيمةب اماؿب ) -32
 االمخات العخبية الستحجة.  

الشاشػػػخ ب  شػػػخكط التصبيػػػق –يات ساسػػػا  –الجػػػػدة الذػػػاممة : السفيػػػـػ  إدارة(ب  ;423لحبيػػػبب بميمػػػةب ) -33
 ب االمخات العخبية الستحجة.  مشرة ذكية لمكتب العخبية السشيل

مشرػػة  السشيػػلالشاشػػخ ب فػػي السلسدػػات داءكاسػػاليب تحدػػيغ ا  شخائػػق(ب ;423دمحمب سػػيج عبػػج الشبػػيب ) -34
 ب االمخات العخبية الستحجة. ذكية لمكتب العخبية
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 (1ملحك )

 م / صدق استبانة

 آراء الخبخاء في قياس صجق االستبانة ةأنسؽذج استبان

 .................  انًحتشو   األستار انفاضم
 

 تحٍت طٍبت ....
 دراسة-المستمر التحسين أدوات كإحدي S0 تطبيك إمكانية) يت انذساست انًىسى ئجشاءبٌقىو  انباحث 

وَظشاً نهًكاَت انعهًٍت انًشيىقت انتً تتًتعىٌ بها (  ديالً محافظة لتربية العامة المديرية في استطالعية

ويا َتىسًه فٍكى يٍ خبشة ودساٌت فً هزا انًجال، َشجى قشاءة انعباساث وانتفضم بئبذاء سأٌكى انسذٌذ 

ا أٌ تخذو أَهبعاد وانفقشاث انىاسدة فً اساستباَت، ي  بٍاٌ انًحاحظاث انضشوسٌت انتً يٍ  حىل األ

 ت: اَتٍس أوانذساست، وفً ضىء انًح

 ؟ الدراسة متغٌرات تمٌس الفمرات إن هل 
  ه؟أجل من وضعت الذي الغرض ولٌاس بعد, كل تحت مدرجة فمرة كل وضوح مدىما 

  بعد؟ لكل فمرة كل انتماء مدىما 

  المناسبة؟ غٌر للفمرات استبعاد أو المحددة األبعاد الى أخرى فمرات إضافة إمكانٌة مدىما 
 

 :  ًأتٌ ما مالحظة ٌةجى

 خماسًال لٌكرت ممٌاس استعمال سٌتم . 

 دٌوان المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة دٌالى . فً العاملٌن الى موجهة االستبانة 
 ..  معنا نكمأوتع شاكةٌن

 : لخبٌرا السٌد اسم

 : االختصاص

 :األكادٌمٌة الشهادة
 : العمل مكان

 :التارٌخ
 :التولٌع

 المشةف

  المساعاد ســتاذاأل

 وهاب جمٌل ةٌاض       

 الباحث 

 ساجاد جعفة مباةن

 

 :   شخصٌة معلومات: الا أو

ا  المناسب الجواب أمام)√(    شاةإ ضع  .لطفا

 : العمةٌة الفئة .1

  أكثرف سنة 01  ☐     02– 01 ☐    02– 01  ☐      02 -02 ☐

 :التخصص .0
 المؤهل العلمً : .0

   متوسطة ☐      اعدادٌة ☐   دبلوم ☐  بكالورٌوس ☐  ماجستٌر☐    دكتوراه ☐

 : الخادمة سنوات .0

 .أكثرف سنة 11  ☐    سنة 10– سنوات 11 ☐   سنوات 12– سنوات 0☐   سنوات 0 من للأ☐
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 (2ملحك )ال

 لائمة أسماء محكمً االستبانة ) صادق االستبانة (

 
 

 

 

 السقتخح بجائل ؾياس غيخ مشاسبة  بجائل ؾياس مشاسبة 
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 (3ملحك )ال                                                         

      
                          الموصل جامعة    

 وااللتصاد دارةاإل كلٌة    

  الصناعٌة دارةاإل لسم     
 العلٌا الدراسات    

 

 

نةم / استسارة االستبا  

   الُسحتخم.                                                                     الـديــج الُسجيب  
                                                                    الدالم عميكػ ورحسة هللا وبخكاته:

كالسػسػمة  الجػدة إدارة في بحث دبمـػ عاؿ  مغ مذخكع  ءاا جد  تسثل أيجيكعبيغ  تيال ةاالستباناستسارة  إف
 ىحه تعجك   (/ دساست حانت فً انًذٌشٌت انعاو نتشبٍت يحافظت دٌانىانتحسٍٍ انًستًش S5يكاٍَت تطبٍق إ)

مغ ف تفزمكع باإلجابة الرحيحة كالسشاسبة إغخاض البحث العمسيب ك عتسج عميو  أ  االستسارة مؿياساا 
تحديغ  بسا يخجـك في الحرػؿ عمى نتائج دؾيقة  ممحػظ بذكل  سيديعأسئمة االستبانة  كجية نطخكع عغ

 .الجراسة ثانياا  أىجاؼتحقيق الا ثع أك في مشطستكع  داءا 

 :يما ينت مالحطةمع 
لبحػػػػػػػػػػػػث العمسػػػػػػػػػػػػي كستتدػػػػػػػػػػػػع بصػػػػػػػػػػػػابع الدػػػػػػػػػػػػخية كا مانػػػػػػػػػػػػة  غػػػػػػػػػػػػخاض ا تدػػػػػػػػػػػػتعسلف البيانػػػػػػػػػػػػات سإ -1

 أؼ شيء شخري آخخ.  أكالعمسيةب لحا ال داعي لحكخ االسع 
ف ذلػػػػػػػػػظ يعشػػػػػػػػػي جسيػػػػػػػػػع ا سػػػػػػػػػئمة مػػػػػػػػػع الخجػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػجـ تػػػػػػػػػخؾ أؼ سػػػػػػػػػلاؿ   عػػػػػػػػػغيخجػػػػػػػػػى اإلجابػػػػػػػػػة  -2

 عجـ صالحية االستسارة لمتحميل كالؿياس.
 الخاصة. ( في الحقل الحؼ يسثل كجية نطخؾ √يخجى كضع عالمة )   -3
 بإمكانكع االستفدار عغ أؼ غسػض في الفقخات مغ الباحث كبجكف إحخاج. -4

 مع تسشياتشا لكػ بالشجاح الجائػ في أعسالكػ........
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 ةأنسؽذج استسارة االستبان

 ةم / استسارة استبان
الجػدة  إدارةمغ مذخكع رسالة الجبمـػ التخرري في  احياتشا / تسثل ىحه االستسارة جدءا ستاذ الفاضل / ػة نيجيكع أجسل تا 

 في السجيخية العامة لتخبية محافطة ديالى استصالعيةدراسة -أادوات التحديؼ السدتسخ كإحجى 5sإمكانية تطبيق ’’ بعشػاف 

تعػج مدػاىستكع فػي تقػجيع ‘‘ عامػة لتخبيػة ديػالى فػي السجيخيػة ال اإلداريػة/ دراسة استصالعية آلراء عيشة مغ الؿيػادات  
 يجابي في إخخاج ىحا البحث بالسدتػػ الجيج.إثخ أالسعمػمة الحؿيؿية ذات 

جابة التي تخكنيا مشاسبة لكل سلاؿب عمساا بنف البيانػات السجكنػة تتدػع بصػابع لحا نخجػ تفزمكع مذكػريغ باختيار اإل 
  غخاض البحث العمسي فقطب كال داعي لتثبيت االسع نذكخكع عمى حدغ االستجابة  تدتعسلالدخية كا مانة العمسية كالتي س

 مػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائق الذػػػػػػػػػػػػػػػػػكخ كالتقػػػػػػػػػػػػػػػػػجيخ
 مالئسة مغ كجية نطخكع: أكثخ( أماـ العبارة التي تعتقج √الخجاء كضع عالمة )

  
 الباحث  

 ي و اساجج جعفخ مبارك السهج الطالب
 الجؽادة  إادارةالجبمؽم التخرري/ في  

 
 
 الا: بيانات عامة أك 
 بيانات شخرية  -3

 الجشذ ذكخ )   ( أنثى )   ( - أ

 التحريل الجراسي............التخرز...........  - ب

 السشرب الػضيفي............ عجد سشػات الخجمة........ سشة -ج
 سػشة 37-33مػغ )   (ب ةسش 32 – 8)   (ب مغ  ةسش 7 – 3طسةب مغ عجد سشػات الخجمة في السش -د

    ( سشة ) 52مغ  أكثخسشة)(  52-48سشة )   ( مغ  47-43مغ  )   ( ةسش 42-38)   (ب مغ 
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ا   اإلنتاجٌة وتحسٌن هادةال من حادلل نظاماتعاد  (5sالخطوات الخمسة ): عناصة التحسٌن المستمة:  ثانٌا
 بشكل متناسمة ٌةلتشغٌ نتائج ٌحمك مما مةئٌة اتشاةإ استعمالو منظم العمل انمك لىع الحفاظ خالل من
 ة :اآلتٌوتتألف من العناصر                              .اكبة

تفك أ الفمة  ت
 بشاد 

تفك أال  تفك أال  محاٌاد  تفكأ
 بشاد 

اد, وغٌةها فً مكان والموا األادواتتشٌة إلى المماةسة المتمثلة بالفةز لجمٌع  التصفٌة :  - 1

 التخلص منه". أوٌة والضةوةٌة فمط, وأي شًء آخة ٌتم تخزٌنه ساسالعمل , وإبماء الفمةات األ

      حدب الحاجة لها . األادواتمجيخيتشا  ؽيفخز مؽظف 1

لضمان عادم  األادواتمادٌةٌتنا الٌة لفةز  ؽمؽظفٌمتلن  0

 حصول اةبان فً مكان العمل .

     

لجٌاد ألادوات العمل فً مادٌةٌتنا استغالل ٌحمك الفةز ا 3
 لمكان العمل . أفضل

     

 في ضخورية غيخ عشاصخال بإزالة مجيخيتشا ؽمؽظف يقؽم 4

 .العسل كانم

     

مــجيخيتشا عشاصــخ العســل حدــب الشــؽ   ؽمؽظفــيرــشف  5
 لتدهيل سخعة الؽصؽل اليها .

     

 الزـخورية وغيـخ العشاصخبيؼ جيخيتشا م ؽمؽظف يفرل 6
 .مكان العسل الزخورية في 

     

بتأشـيخ السـؽااد غيـخ الزـخورية مـجيخيتشا  ؽمؽظفـقـؽم ي 7
 .  بعالمات خاصة

     

غيــــخ الزــــخورية فــــي  العشاصــــخيــــتػ الــــتخمص مــــؼ  8
 .باستسخار  جيخيتشام

     

غيــخ الزــخورية  فــي  عشاصــخال فــي مــجيخيتشا تؽضــع 9
 مكان خاص بها وحدب ترشيفها.

     

معـجل  جيخيتشا حدـبالزخورية في مـ عشاصخترشف ال 12
 ها    ) يؽميا, أسبؽعيا , شهخيا (.استعسالتكخار 

     

غٌة الضةوةٌة, والتةكٌز على التةتٌب فً مكان   األادواتإزالة جمٌع العناصة و التةتٌب :  - 2

ا, بحٌث والمعادات والفمةات ٌجب ان تةتب على نحو نظامً لكً ٌسهل الوصول الٌه األادواتالعمل, ف
 ".نهاٌكون هنان مكان لكل شًء وكل شًء فً مك

      أماكؼ العسل باستسخار. جيخيتشام ؽمؽظفختب ي 11

السطمؽبة لمعسل  عشاصخالمجيخيتشا  ؽمؽظفحجاد ي 10
 لدخعة وسهؽلة الؽصؽل اليها .ادها وجؽ ومكان 

     

السختمفة في أماكؼ  عشاصخالمجيخيتشا  ؽمؽظفزع ي 13
 ا والؽصؽل إليها.هاستعساليدهل 

     

وفق نعام عمى السخدون  جيخيتشا م ؽمؽظفشعػ ي 14
 ليها بدخعة .إيدهل الؽصؽل 
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عسمية فحص أادوات ومعجات مجيخيتشا  ؽمؽظفجخي ي 15
 ادوري. بذكلالعسل 

     

مجيخيتشا عمى ازالة السعؽقات في مكان  ؽيعسل مؽظف 16
 العسل لتقميل الحخكات غيخ الزخورية . 

     

الؽسائل السعدزة لخؤية  مجيخيتشا ؽمؽظف لسعدتي 17
 السؽااد فيها)األلؽان, طالء األرضية(.

     

يداعج عمى  جيجن التختيب الأ جيخيتشام ؽمؽظفؤكج ي 18
 السفقؽادة . األادواتو  عشاصخمعخفة ال

     

 عشاصخعمى اعاادة ال سؽظفيؼال جيخيتشاتحث م 19
 . ستعساللى مؽقعها بعج االإ األادواتو 

     

العسل الى مداحات  مكانتقديػ في مجيختشا يتػ . 02
 . السحجاد نهامحجادة لؽضع كل عشرخ في مك

     

فٌه ومواصلة  المستعملة األادواتٌعنً تنظٌف وتلمٌع مولع العمل والموااد و التنظٌف :  - 3

 عملٌات النظافة باستمةاة.

باسـتسخار  عسـلال ألمـاكؼ الشعافـة بتأميؼ مجيخيتشا تقؽم 01
. 

     

ـــى الصـــقات مـــجيخيتشا تزـــع 00 ـــل التشعيـــف أادوات عم  قب
 .السحجادة أماكشها في وضعها

     

ـــي تتـــؽافخ 03  السالحعـــات)اإلرشـــاادية  مـــجيخيتشا األادلـــة ف
 مؽقــع بشعافـة الخاصـة( وغيخهــا الفؽتؽغخافيـة والرـؽر

 .العسل

     

 ٌتحــجاد العســل ألمــاكؼ تشعيــف لواجــج مــجيخيتشا تزــع 04
 .فخاد كل ومدؤوليات واجبات يهاف

     

      .مجيخيتشا  في الجسيع مدؤولية التشعيف يعج 05

عشرخ التشعيف في كذف العجيج مـؼ السذـاكل  يدهػ 06
 السخفية .

     

      يتػ في مجيخيتشا حسالت تشعيف بذكل ادوري . 07

ـــؽن  يتحســـل 08 ـــجيخيتشا فـــي السؽظف  االادامـــة مدـــؤولية م
 .ستعساللال صالحيتها زسانل العسل ألادوات

     

مدٌرٌتنا على نظافة مكان  وٌحافظ موظف 09

 .باستمرار عملهم 
     

ٌسهم التنظٌف الجٌد لمولع العمل فً مدٌرٌتنا  32
 الموظفٌن . أداءفً تحسٌن 
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, فً مولع العمل  أفضلسالٌب العمل بشكل أو  إجةاءاتهو التةكٌز على توحٌاد  :التمٌٌس   - 4

 . األسالٌبو جةاءاتوالسماح لألفةااد العاملٌن بالمشاةكة فً تطوٌة هذه اإل
 تمدٌمب مدٌرٌتنا فً الموظفون ٌشارن 31

 .العمل واسالٌب إجراءات لتطوٌر ممترحاتهم
     

 األسالٌب فً مدٌرتنا موظفونال عملٌست 30
 . المماٌٌس تحمٌك فً الحدٌثة

     

عسل  إجخاءاتا أساليب و يتبع السؽظفؽن في مجيخيتش 33
 مؽحجة يدهل عمى الجسيع مسارستها .

     

 ووسائل العسل مسارسات في مجيخيتشا تؽحيج يتػ 34
 .التذغيل 

     

ضبط  مدؤولية مجيخيتشا في السؽظفؽن  يتحسل 35
 .في العسل السدتعسمةومعايخة االجهدة والسعجات 

     

ل تدهل تعتسج مجيخيتشا ترشيف مؽحج لعشاصخ العس 36
 عمى جسيع السؽظفيؼ التعخف عميها . 

     

عسل معيارية قابمة لمتطبيق  إجخاءات مجيخيتشا تعتسج 37
. 

     

ث 38  متطمبات وفق عمى العسل مجيخيتشا معاييخ ُتحج 
 .السؽقف

     

ٌوجد فً  مدٌرٌتنا كادر متخصص للمٌام  39
 بأعمال الفحص والتفتٌش . 

     

 الموضوعة المعاٌٌر بٌن  تمارن مدٌرٌتنا 42
 والنتائج المتحممة .

     

هو جعل ما وةاد فً الخطوات السابمة جزءا من السلون الٌومً للعامل , وهو االنضباط :   - 5

 والموظفٌن بالمواعاد الادلٌمة للعمل . اداة اإلٌتطلب التزاما من 
 طبيعي سمؽك العسل مكان في التعميسات تطبيق يعج 41

 .جيخيتشام في لمسؽظفيؼ
     

 بعج الفؽتؽغخافية الرؽر أخح أسمؽب مجيخيتشا تعتسج 40
 لتذجيع العسل لسكان والتشعيف التختيب تشفيح

 التحديؼ عسميات في السذاركة عمى كافة السؽظفيؼ
 .ألنذطتها

     

 األشياء لؽضع تؤهمهػ ثقافة مجيخيتشا ؽمؽظف يستمغ 43
 .الرحيحة أماكشها في

     

 العسل معاييخ تغييخ عمى مؽظفيها خيتشامجي تذجع 44
 .السؽقف حدب
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Abstract  
This research sought to apply the elements of continuous improvement as a case study in 

the General Directorate of Education in Diyala Governorate, based on the importance of 

advancing the reality of the educational sector, which has a great role in the 

development of society through its outputs from scientifically qualified students by 

adopting contemporary administrative approaches that can contribute to this direction 

represented by With continuous improvement that depends on a set of elements 

(filtering, arranging, cleaning, standardization, discipline), and accordingly, the 

research attempts to know the extent of availability of these elements in the directorate 

in question, The current research aims to apply the elements of continuous 

improvement in the field under study. And then the success of applying the curriculum 

will contribute to improving the performance of working individuals and achieving the 

mission of the field in question, which is to achieve the purpose and purpose of 

establishing the institution, as well as striving to achieve a set of sub-goals, including: 

1- Directing the attention of senior management in the field under study to the 

importance of the continuous improvement approach at work. 

2- Introducing members of the middle leadership (department heads) to the advantages 

of applying the continuous improvement approach in the field under study. 

The importance of the current research is embodied in raising the quality of service 

provided to citizens by the surveyed field due to the importance of the continuous 

improvement approach in improving the quality of products and services globally, as 

well as increasing the culture of the individual working in the researched field to 

continuously search for creative ideas that will contribute to solving daily problems and 

not stop at A certain point, but rather the continuous search for creative ideas that 

contribute to the development of work. and in general, asking the following questions 

clarify the contents and directions of the problem of this research: 

1- Do individuals working in the field in question have clear information and an idea 

about the approach or the continuous improvement approach? 

2 Do the individuals working and the field in question have a complete conception of the 

5s technology? 

In order to answer these questions, the researcher adopted the descriptive and analytical 

approaches and adopted a set of tools in data collection represented by personal 

interviews that included the sample number (70), as well as a questionnaire designed for 

this purpose. A main group and a set of sub-hypotheses were tested using a number of 

statistical methods such as the (SPSS) program. The research reached a set of 

conclusions, the most important of which is the availability of elements of continuous 

improvement in the surveyed directorate identified by the research, and based on these 

conclusions, the research presented a set of proposals consistent with it, as well as a set 

of proposed studies for future researchers and the court for the topic of higher research, 

and one of the most important proposals made is the need for attention The 

administrative leaders of the surveyed directorate support and endorse continuous 

improvement programs in the directorate and provide all the facilities necessary for the 

success of the program. 

Keywords: continuous improvement, 5s . methodolog
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