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 مقدمة

 

 ً جـدا يف العمليـاتًا كبـرًارافق االنفجار التقني والتنـافس االقتصـادي والنمـو املعـريف، تطـور

العـام، مـا جعـل الصناعية واإلدارية بجميع القطاعات الحكومية والتجارية يف جميع أنحـاء 

فقـط . عمليات التحسن املستمر من أهم رشوط بقـاء املـنظات وتنويـع قـدرتها التنافسـية

املؤسسات والرشكات التي استخدمت أساليب التحسن املستمر واإلبقاء عىل سياسات مقبولة 

ومستويات مرتفعة مـن رضـا العمـالء، اسـتطاعت املنافسـة والبقـاء يف الظـروف االقتصـادية 

 . عبة وأثناء األزمات املالية املتالحقةالص

وم تكن التجربة اليابانية يف التفوق التقني واالقتصادي لتمر عىل علاء اإلدارة يف العام 

بدون دراسة وبحث عميقن للتعرف عىل أسباب التفوق الياباي العاملي يف فرتة زمنية قصـرة 

: الرشكات العاملية تهـتم بالتجربـة اليابانيـةوقد كانت املفاجأة التي جعلت الكثر من . ًنسبيا

كيف أن بعض الرشكات اليابانية تبيع منتجات ذات جودة عالية بكمية اقـل مـن مثيالتهـا يف 

 الدول الغربية وبسعر أرخص، ومع ذلك تحقق أرباح أكرب؟

ـايزن  ـكـان االكتـشـاف 改善KAIZEN ثقاـفـة ـك

ـذهل ـن . اـمل ـة للتحـس ـة اليابانـي ـتطاعت التجرـب ـد اـس فـق

ملـسـتمر الـتـي ـسـاها الياـبـانيون إـسـرتاتيجية ـكـايزن أن ا

تحـقـق أـقـل مـسـتوى ـمـن الـهـدر يف العملـيـات واـملـوارد 

ـاح  ـن األرـب ـة ـم ـب مرتفـع ـذلك نـس ـة ـب ـت، محقـق والوـق

من هنا كان االهتام بفلسفة كايزن اليابانية بغرض التعرف عليها والتـدريب . والعوائد املالية

  ).2014: عمر بن عثان (ات والرشكاتعليها وتطبيقها يف القطاعات املؤسس
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وعندما تعرضت جزر اليابان للقصف النووي األمـريي، السـيا جزيـرة هروشـيا عـام 

م قامت اليابان بالرتكيز عىل تغير الفكر واملفـاهيم إلعـادة بنـاء الدولـة، عقـب انتهـاء 1945

بكلات أخري فإن ثقافة كايزن . الحرب العاملية الثانية، ومنذ ذلك الحن انترشت ثقافة كايزن

ُنفذت يف عدة ميادين خالل إعادة إصالح اليابان بعد الحرب العاملية الثانية، ومنذ ذلك الحن 

 . انترشت يف ميادين األعال يف كل أنحاء العام

وتعترب كايزن إسرتاتيجية استطاع اليابانيون من خاللها تحقيـق الطفـرة الصـناعية التـي 

هذا األسـلوب اليابـاي يرتكـز عـىل إدخـال تحسـينات . جاب من كل دول العامُيشار إليها بإع

مستمرة وتدريجية قـد تكـون صـغرة يف حجمهـا، ولكـن كبـرة يف تأثرهـا تسـاهم يف زيـادة 

 اإلنتاجية، وتقلص من تكاليف التشغيل وتقلل الهدر بكافـة أنواعـه، وتسـاهم بزيـادة وتحسـن

 . للعاملنالقدرات االبتكارية واإلبداعية 

 عـىل يـد الخبـر اليابـاي ماسـاي 1984 للوجود يف العـام KAIZENظهر مفهوم كايزن 

، ثـم كتـاب 1986 عـام Kaizen، والذي أصدر كتاب عن فلسـفة كـايزن Masaki Imaiإماي 

Low Approach to Management A Common Sense : Kaize Gembaجمبا كايزن   :

وكايزن هي . 1997ة املنخفضة يف اإلدارة، والذي صدر يف العام اإلحساس املشرتك ملنهج التكلف

، لقيادة املؤسسات من خالل اإلدارة الرشـيدة Taiichi Ohno تايييش أوهونوفلسفة إبتكرها 

 . للمكان والزمان

وهناك دراسات كثرة كتبـت عـن التجربـة اليابانيـة يف اإلدارة التـي تعـد األكـر تطـورا 

  دولة متطـورة ومتقدمـة دون االعـتادإىلُوتقدما ألنها نقلت اليابان من دولة مدمرة ومتخلفة 

ول والغاز والذهب واملعادن وغرها حيث أن اليابان فقرة املـوارد كالبرت  املوارد الطبيعيةعىل

 إدارة األعـال من هذه الدراسات أبرزها دراسة بيرت دراكـر التـي نرشهـا يف مجلـة. الطبيعية

 . عن أسباب التقدم يف اليابان Harvard Business Reviewبجامعة هارفرد 

 ـلـة يف املـجـال التكنوـلـوجي وـقـد وبكـلـات أـخـري ـفـإن الـعـام يـشـهد اآلن تـطـورات هائ

 ظـهـور منافـسـة ـشـديدة ـبـن املنـشـآت وأـصـبحت املنافـسـة تـشـمل إىلأدت ـهـذه التـطـورات 

 مجاالت عديدة أهمها الكلفة والتي بدورها تنعكس عـىل أسـعار البيـع والـربح، وبنـاءا عـىل 
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 هـذه فقد ظهرت يف السنوات األخرة تقنيـات وأسـاليب إداريـة جديـدة وذلـك ملواكبـةذلك 

 . التغرات والتطورات يف بيئة األعال

 وجاءت هذه التقنيات لتلبي حاجة اإلدارة لتقديم سـلع وخـدمات ذات جـودة ويف نفـس

 أو املسـتهلك أو الزبـون أوالوقت ذات تكلفة منخفضة وبالشكل الذي يحقـق رضـا العميـل 

 . املنتفع، ومن هذه التقنيات أسلوب كايزن

 فلسفة أن التحسينات املستمرة ولو كانت بسـيطة فهـي حيث يقوم هذا األسلوب عىل

 تحمـل إىلمجموعها متلك صايف تأثر يفوق املجموع الكيل لتلك التحسـينات ودون الحاجـة 

وتشمل عملية التحسن األشخاص والعمليات واملعـدات واملـواد وأسـاليب . أي تكاليف عالية

 خالل دعـم كبـر مـن قبـل اإلدارة العليـاالعمل وطرق اإلنتاج، وإن عملية إمام ذلك يتم من 

 ). 2009: ريزان صالح وبرزين شيخ(

 املنظات التي م يتعرف عليهـا ى مستوعىل وسائل التغير ىحدإإن فلسفة كايزن هي 

، وبقيـت )بقاء الحال مـن املحـال(فلقد طبقت اليابان أسلوب . عاملنا العري بعمق حتى اآلن

  ...)تغيــر الحــال مــن املحــال(ة تحــتفظ مــنهج معظــم املؤسســات والرشكــات العربيــ

كايزن يف اإلدارة اليابانيـة بإسرتاتيجية والهدف الرئييس من الكتاب الحايل هو تعريف القارئ  

 مواجهـة املتغـرات والتحـديات يفللتطوير املستمر وتحسـن اإلنتاجيـة للمـنظات  املعارصة

 املعلومـات وشـبكة اإلنرتنـت وانتشـار وسـائل العوملة وثـورة:  رأسهاوعىلاإلقليمية والعاملية 

 التواصل االجتاعي بن ماليـن مـن الـبرش يف كـل دول العـام والتنـافس الشـديد والتكنولوجيـا

  ...املتطورة يف كل دقيقة

:  التعرف عىل أسس ومبادئ أسلوب كـايزن، ومنهـاعىلًأيضا سيحاول الكتاب مساعدتك 

الـتعلم  الحيـاة، مـدىهـدر، اإلدارة باملشـاركة، التوظيـف اإلدارة من موقع األحـداث، إلغـاء ال

 لخطـوات كـذلك سـيقدم الكتـاب ...الحنونة، اإلدارة املرئيـة/ والتدريب املستمر، اإلدارة األبوية

ويف نهايـة الكتـاب سـيتم عـرض فوائـد كـايزن  ...واسرتاتيجيات كايزن ووسائل وأدوات كايزن

 . دة يف تحقيق الجودة الشاملة يف منظاتنا العربيةوكيفية االستفادة من هذه املدرسة الرائ
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 : ويتكون الكتاب من ثالثة عرش فصالً، هي كالتايل

 املنظاتمستوى عىلالتغير : الفصل األول  

 إدارة التغير: الفصل الثاي 

 ماهية اإلدارة والجودة : الفصل الثالث 

 إدارة الجودة الشاملة: الفصل الرابع 

 مدرسة كايزن يف الجودة الشاملة: امسالفصل الخ 

 رموز كايزن ومعناها: الفصل السادس 

 مبادئ كايزن: الفصل السابع 

 1-محاور كايزن : الفصل الثامن-  

 2-محاور كايزن : الفصل التاسع-  

 وصايا وخطوات واسرتاتيجيات تطبيق كايزن: الفصل العارش 

 1-ن أساليب وأدوات كايز: الفصل الحادي عرش-  

 2–أساليب وأدوات كايزن : الفصل الثاي عرش- 

 نتائج تطبيق كايزن واستفادة اإلدارة العربية: الفصل الثاي عرش 

 الفصل الثالث عرش :KAIZENباللغة اإلنجليزية  

 :هذا ومكن استخدام الكتاب ألغراض عديدة مثل

ِّليمكنـك مـن تعلـيم نفسـك  فقد تـم تصـميم الكتـاب :ّالتعلم الذاي، والدراسة الفردية -1

  ..بنفسك

 مكن استخدام الكتاب كملف تدريبي يتم توزيعـه عـىل املتـدربن يف :الربامج التدريبية -2

 . برنامج تدريبي يدور حول موضوع الكتاب

 هؤالء الذين ال يتمكنون من حضـور الـربامج إىل مكن إرسال الكتاب :ُالتدريب عن بعد -3

 . التدريبية

 ستطيع الباحثون يف مجاالت إدارة الجودة الشـاملة ومهنـة اإلدارة وعلـم ي:البحوث العلمية -4

النفس اإلداري وعلم اجـتاع املـنظات ومهنـة الخدمـة االجتاعيـة اسـتخدام الكتـاب 

 . كمرجع يف بحوثهم النظرية وامليدانية



  املقدمة 
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 هذا ولقد تم استخدام العديد من املراجع العربية واألجنبية يف إعداد هذا الكتـاب ـ مـا -5

 االستعانة ببعض مواقع شبكة إىلبن كتاب وبحث ومقال وترجمة ومؤمر، هذا باإلضافة 

 هذه املراجـع يف نهايـة الكتـاب لالسرتشـاد إىل، وتم اإلشارة )اإلنرتنت(املعلومات الدولية 

 . بها وللرجوع إليها يف حالة الرغبة يف مزيد من املعلومات والبحث

  الخربة الطويلة التي اكتسبها املؤلف مـن خـالل تأليفـهلقد تم إعداد هذا الكتاب يف ضوء

 عـن 26000للعديد من الكتب يف إدارة الجـودة الشـاملة وسـتة سـيجا واملواصـفة الدوليـة 

  ...املسئولية االجتاعية والحوكمة الرشيدة، وتقدمه برامج تدريبية يف هذه املوضوعات

. ا الكتـاب كـل مـن اهـتم بقراءتـه العـيل القـدير أن يسـتفيد مـن هـذالـلــههذا وندعو 

 توفيقه له يف إعداد هذا الكتاب املتواضع، والذي بال عىل  سبحانه وتعاىلالـلـه يشكر واملؤلف

 عـىلثم يشكر املجموعة العربية للنرش والتدريب . شك به بعض النواقص، فالكال ه وحده

ت إدارة الجودة الشاملة يف تشجيعها يل يف إعداد هذا الكتاب الهام لكل من له صله موضوعا

  ... الخدماتأومختلف مجاالت الحياة والعمل سواء يف مجال السلع 

  التوفيق،،،الـلـهوب 

 

 املؤلف 

 مدحت محمد أبو النرص. د. أ 

 2015 :القاهرة 
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 الفصل األول

 التغير عىل مستوى املنظات

 

 

 مقدمــة

 يجي، وتـدرContinual  بشـكل مسـتمرChangeإسرتاتيجية كايزن تؤمن بإحداث التغير  

Gradual، وغر مفاجئ Sudden not، وجزي Partial، الصغر املستوى وعىل Small scale، عـىل 

 :وتقرتح إسرتاتيجية كايزن الخطوات التالية إلحداث التغير. أن يشارك فيه جميع العاملن

 . وضع خطة التغير عندما يتطلب األمر التحسن -1

 .  الصغراملستوى عىلتنفيذ التغير  -2

 . ة النتائجمالحظ -3

 تقييم وتقويم النتائج -4

 . االستفادة والتعلم من الخربات السابقة بشكل مستمر -5

 بـل إن ،ًونظرا ألن إسرتاتيجية كايزن تهتم بإحداث التغير وتؤمن بأهميـة إدارة التغيـر

  كـان البـد مـن الحـديث عـن، األحسـنإىل أو األفضـل إىلمفهوم كايزن كا سري معناه التغير 

  ...وإدارة التغير وعوامل تشجيعه وتعويقه ودور وأهمية القيادة يف إحداث التغيرالتغير 

وال يوجد أي مكون من مكونات الحياة إال ويحدث بـه درجـة مـن . التغير سنة الحياة 

 سـواء كـان ، درجـة تقدمـه يتعـرض للتغيـرأووكل مجتمع مها كـان نوعـه . درجات التغير

ًوالتغير يعد عنرصا أساسيا لنجاح اإلدارة يف أي مجــتمع . ذلكعىل مجرب أوباختياره  ً  وســمة ،ُ

 . من سـات القيادة املتميزة
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 عـام ال تهـدأ ، عام املتغـرات الرسيعـة، يف عام اليوماألوىلوتعد ظاهرة التغير القضية        

ـهـا  كل،عرص املعرفـة وعرص املعلومـات وعرص التكنولوجيـا وعرص اإلبـداع.  تتوقـفأوحركتـه 

 التـي جعلـت مـن ،مسميات لعرص متأجج بالحركـات الفكريـة والثـورات العلميـة املتالحقـة

 . التغير الحتمية الوحيدة يف حياتنا

فعـىل سـبيل . بل إن حجم التغيرات املعارصة أكرب بكثر من تلك التي كانـت مـن قبـل

قـوة الحاسـب  و، فإن كمية املعلومات عىل مستوى العام تتضاعف كل خمس سـنوات،املثال

 ويف أعال املستقبل سوف يوضع عىل الهامش كل من ال ،اآليل تتضاعف كل سنتن عىل األقل

 . يساير التغير والتطوير

بـن  والتنافس الشديد ، الخدمةأو السلعة Quality جودة :لقد فرضت موضوعات مثل

ونظام  (الجات(اتفاقية  و، وانتشار شبكات املعلومات، وأهمية حاية البيئة ومواردها،املنظات

 التطـور حتمية أن يسـاير اإلنسـان ... والتعاون الجاعي الواسع النطاق،Globalizationالعوملة 

وإذا م يفعل ذلك فسيتم تصنيفه مـن الـواقفن الجامـدين ويتخلـف . الذي يحدث من حوله

 :Emmanuel Gobillot  إمانويـل جوبيـو:انظـر(ًعن الركب وسيقف خـارج الصـورة مامـا 

2011( . 

 ، أن يأي التغير من الداخل أوالً: مراعاة أمور عديدة منهاإىلوالتغير حتى ينجح يحتاج 

 مـن يلتـزم عـىل وأن يـتم توضـيح الفائـدة التـي سـتعود ،وأن يتم رشح التغير قبـل تنفيـذه

  ... وأن يشمل التغير إصالح فساد رأس السمكة أوالً قبل جسمها،بالتغير

 واالهـتام الواضـح ،تغير القيـادات املعوقـة والفاسـدة اح التغير يتطلبمعني أن نج

بحكـم  ...بعملية االختيار الصحيح واإلعداد الكايف واملناسـب لتأهيـل القيـادات يف املـنظات

 . أهميتها كقاطرة لعملية التغير املطلوبة وضان نجاحها

  مـن حيـث املفهـوم والخصـائص إلقاء الضوء عىل عملية التغيـرإىلوالفصل الحايل يهدف 

ثم انتقل الفصل التايل له الحـديث عـن تعريـف إدارة التغيـر وتحديـد  ...واألنواع واملجاالت

 . مراحل وخطوات التغير يف املنظات وأسسه
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 : التغيرمفهوم 

ُإنَّ الـلـه الَ يَغر ما ِبقوم حتى يَغرواْ( :تعاىلو سبحانه الـلـهيقول  ُِّ ُِّ َُّ َ ٍَ ْ َ َ ْ ما ِبأنْفسِهمِ ِ ُ َ : الرعد[ )َ

 فـإن م ، فـإن م يسـتطع فبلسـانه،ًمن رأى منكم منكرا فليغره بيـده« : ويقول الرسول ]1

 .  مسلم رواه » وذلك أضعف اإلمان،يستطع فبقلبه

 ،فالتغير سنة الحيـاة. ليس هناك ما هو دائم سوى التغير( :Hrkulaittsيقول هرقليطس 

ًويعد عنرصا أساسيا ً كـذلك . ) وسمة من سات القيـادة املتميـزة، لنجاح اإلدارة يف أي مجتمعُ

 . )إن تغير الوضع القائم من أصعب األشياء( :Machiavelliيقول ميكيافيليل 

ويف مجـال .  وضـع آخـرإىلوبصفة عامة فإن التغير ببساطة معناه االنتقال مـن وضـع 

ومناسب يف األهداف والتنظيم والتكنولوجيا اإلدارة فإن التغير هو اعتاد مط أفضل وجديد 

 . والسلوك يف إطار املنظمة

 :خصائص التغير

 :التغير ظاهرة هامة لها العديد من الخصائص نذكر منها -1

 .  معنى أن التغير يحدث يف كل جوانب الحياة،التغير ظاهرة عامة -2

 . ًالتغير وسيلة وليس هدفا -3

 . التغير عملية مستمرة ال تتوقف -4

 . لتغير عملية متجددة ومتغرةا -5

 . التغير أمر حتمي ورضوري -6

  البطـيء والتغيـر الشـاملأو التغير الرسيع :التغير له أنواع عديدة منها عىل سبيل املثال -7

 أو والتغيـر اإلداري ، التلقـايأو والتغيـر املخطـط ، املعنويأو والتغير املادي ، الجزيأو

  ...قتصادي االأو االجتاعي أوالسيايس 

ً مـرورا ، وانتهاء مستوى العـام ككـل،ًالتغير له مستويات عديدة بدءا من مستوى الفرد -8

 . مستوى الجاعات واملنظات واملجتمعات املحلية والدول واألقاليم 
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 :أنواع التغير

 :للتغير أنواع عديدة نذكر منها

 التغير التدريجي والتغير الرسيع -1

 تغير املفاجئالتغير الهادئ وال -2

 التغير املخطط والتغير العشواي -3

  ... وهكذا،التغير االجتاعي والتغير الثقايف والتغير االقتصادي والتغير السيايس -4

 التغير املعنوي والتغير املادي -5

 التغير البرشي والتغير التنظيمي والتغير يف املواد والعدد واآلالت  -6

 :شكل آخر كالتايلومكن تحديد أنواع التغير ب

  واضـطرارها، وتحدث نتيجة التطور والنمـو الطبيعـي يف املؤسسـة:التغيرات غر املخططة -1

 . للتعامل مع املتغرات

 .  وتحدث من أجل أن تعد املؤسسة نفسها ملجابهة التغيرات املتوقعة:التغيرات املخططة -2

بـاط وقـد تـزول بـزوال  وتسـبب اإلح،ً تفـرض جـربا عـىل العـاملن:التغيرات املفروضـة -3

 . الشخص الذي فرضها

 تـتم مشـاركة العـاملن يف التخطـيط للتغيـر وتنفيـذه وهـي أكـر :التغيرات باملشاركة -4

 . استمرارية

 ، وهي التغيرات التي تحدث يف كل مجاالت الحيـاة بـدون أي اسـتثناء:التغيرات الشاملة -5

فعيل سبيل املثال . ن أي استثناء التي تحدث يف قطاعات وإدارات وفروع املنظمة بدوأو

 فهـذا ،عندما يتم استخدام الحاسـب اآليل يف جميـع قطاعـات وإدارات وفـروع املنظمـة

 .  هذه املنظمةمستوى عىليعترب من التغيرات الشاملة 

ًوهـي التغيـرات التـي تحـدث تغيـرا كبـرا : Radical الراديكلية أوالتغيرات الجذرية  -6 ً

ويطلـق .  املجتمـعأواملجتمع وألمور رئيسية وحيويـة يف املنظمـة  أووبعمق يف املنظمة 

 . Kaikaku  هذا النوع من التغير باليابانية مصطلحعىل

 



  التغير عىل مستوى املنظات : الفصل األول

 

 25

 يف أو أكر يف الحياة أومجال /  وهي التغيرات التي تحدث يف جانب :التغيرات الجزئية -7

 . املنظمة

ث بشكل تدريجي ومسـتمر  وهي التغيرات التي تحد: Gradualالتغيرات التدريجية  -8

 هـذا عـىلويطلـق .  مرة واحدة وليس بشكل مفـاجئعىلوهادئ خطوة بخطوة وليس 

 . Kaizenالنوع من التغير باليابانية 

 

 
 حيث تتسـم التغيـرات الرسيعـة ، وهي عكس التغيرات التدريجية:التغيرات الرسيعة -9

 . بشكل مفاجئ مرة واحدة وعىلبأنها تحدث بشكل رسيع وليس متدرج وتحدث 

 يقصد بالتغير االسرتاتيجي إعادة تشكيل الرؤية والرسالة واألهداف :التغير االسرتاتيجي -10

 .  ملنظمة ماأو واإلسرتاتيجية ملجتمع ما املدىطويلة 

 .  للمجتمعأو حيث تغير الهياكل واألنظمة والعمليات الداخلية للمنظمة :التغير العميل -11

 فعنـد قيـام الفـرد بتغيـر ، الفـردمستوى عىلر الذي يحدث  وهو التغي:التغير الفردي -12

 وعنـدما تقـوم املنظمـة. فهذا تغيـر فـردي ...نفسه وأفكاره وعاداته واتجاهاته وسلوكياته

 ... بتدريب الفرد وتغير أسلوب العمل لديه وتعليمه وتثقيفه وتعديل مط القيادة لديه

   . فهذا يدخل تحت التغير الفردي
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 املنظمة، وسيتم الحـديث عـن مستوى عىلوهو التغير الذي يحدث :  التنظيميالتغير -13

 . هذا النوع من التغير يف الفصل الحايل بشكل تفصييل بعض اليشء

 أو قسـم أو لجنـة مـا أو فريـق العمـل أو فعندما تقوم جاعة العمل :التغير الجاعي -14

ق قواعـد ومعـاير جديـدة ومـن يف املنظمة من إتباع نظـم جديـدة وتطبيـ ... فرعأوإدارة 

 ـفـإن ـهـذا ـيـدخل تـحـت مظـلـة التغـيـر ، أـسـاليب وأدوات جدـيـدة يف العـمـلاـسـتخدام

 . الجاعي

  :مستويات التغير

 . التغير يف املعرفة -1

 . التغير يف املواقف -2

 . التغير يف سلوك األفراد -3

 .  سلوك املنظمة بشكل عامأوالتغير يف سلوك املجموعات  -4

  :مجاالت التغير

 :مكن تحديد مجاالت التغير يف األي

 . التغير التكنولوجي -1

 . التغير التنظيمي -2

 . التغير الثقايف -3

 . التغير االجتاعي -4

 :وهناك من يحدد مجاالت التغير بشكل أكر تفصيال كا ييل

 . التغرات يف طبيعة وأسس املنظمة -1

 . التغرات يف التقنية املستخدمة -2

 .  والعملياتالتغرات يف البيئة -3

 . التغرات يف املهام والنشاطات -4

 . التغرات يف ثقافة وحضارة املنظمة -5
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 . التغرات يف األفراد -6

 . التغرات يف األداء -7

حيـث أثبتـت البحـوث والدراسـات . ًعلا بأن أصـعب تغيـر هـو التغيـرات يف األفـراد

وأن هـذا التغيـر .  املهـاراتصعوبة تغير األفراد وأن مهارة إقناع األفراد بالتغير من أصـعب

 تغيـر تقنيـات العمـل وتغيـر : مثـل،ًيأخذ وقتا أطول من أي محاولة لتغيـر األمـور األخـرى

  ...أدوات العمل وتغير بيئة العمل وتغير مهام العمل

 :تعريف التغير التنظيمي

 مسـتوى عـىل أووالبحـث الحـايل يهـتم بـالتغير يف املـنظات . التغير له أنواع عديدة 

 ويـرى جرالـدز.  Organizational Change  ما يطلق عليه بالتغير التنظيمـيأو ،املنظات

Geralds (1994) اإلداري الـذي يـتم موجبـه تحويـل األسـلوب بـأن التغيـر التنظيمـي هـو 

 حالة أخرى أكر كفاءة مـن بـن حـاالت تطويرهـا املتوقعـة يف إىلاملنظمة من حالتها الراهنة 

 . لاملستقب

التغير التنظيمي بأنه جهد مخطط يشمل املنظمة بأكملهـا  Yukl) 2002(ويعرف يكل 

ويدار من القمة بغية زيادة فعالية املنظمة وتقويتهـا مـن خـالل تـداخالت مدروسـة يف كـل 

 . عمليات املنظمة

التغيـر التنظيمـي بأنـه عمليـة مخططـة ومسـتمرة ) 2006(ًأيضا يعرف متـويل السـيد 

سـن قـدرات املنظمـة يف حـل املشـكالت واتخـاذ القـرارات والتكيـف مـع البيئـة لتنمية وتح

 وذلـك ، وما يضمن تحسن الفعاليـة التنظيميـة كهـدف نهـاي لعمليـة التطـوير،املحيطة بها

 ومسـاعدة )املوجهـة لألفـراد(والتكنولوجيـة والبرشيـة  باستخدام العنارص املختلفة الهيكليـة

 .  أغلب األحيانبعض الخرباء واملتخصصن يف

يف ضوء ما سبق مكن تعريف التغير التنظيمي بأنـه عمليـة تحسـن وتطـوير وإدخـال 

 عنـارص العمليـة أو سياسـات أو كل مـا يخـص املنظمـة مـن أهـداف أو بعض عىلتعديالت 

 بغـرض اسـتحداث  ... منـاطقأو فـروع أو أسـواق أو خـدمات أو سـلع أو بـرامج أو اإلنتاجية
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 بقصـد اكتسـاب ميـزة ،حقق االنسجام والتوفيق بينها وبن األوضاع الخارجيةأوضاع داخلية ت

 . )2014 :مدحت أبو النرص( املنظات املنافسة األخرى عىلتنافسية والتفوق 

ُوببساطة يفهم من ذلك أن التغير وإدارته وظيفـة مـن وظـائف اإلدارة مـارس بقصـد  

 . تطوير وتحسن املنظمة

 :نظاتأهداف التغير يف امل

 : التغير التنظيميأومكن تحديد األهداف الرئيسية التالية إلحداث التغير يف املنظات 

 . ) إنجاز األهدافعىلقدرتها ( املنظمة Effectivenessزيادة فاعلية  -1

 . )أسلوبها يف استخدام املوارد( املنظمة Efficiencyزيادة كفاءة  -2

 . عاملن للJob Satisfaction تحقيق الرضا الوظيفي -3

 . زيادة الثقة بن العاملن -4

 . تحسن قدرة املنظمة عىل البقاء والنمو -5

 . تساعد عىل إيجاد نظام ذاي للتطوير والتغير -6

 واملكافآت يعرتف باإلنجازات املحققـة مـن Incentivesتساعد عىل إيجاد نظام للحوافز  -7

 . العاملن

  ... أخالقيأو مايل أواد إداري يف املنظمة سواء كان فس Corruption محاربة الفساد -8
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 الفصل الثاي

 إدارة التغير

 

 

 :تعريف إدارة التغير

  بأنهـا مـنهج االسـتفادة مـن البنـي واألدوات John Kotter) 1998(ون كـوتر يعرف ج

وأن هـدف إدارة التغيـر هـو . الرئيسية للسيطرة والتحكم عىل أي جهد يف التغير التنظيمـي

تحقيق أقىص قدر مـن املنـافع للمنظمـة والتقليـل مـن آثـار التغيـر عـىل العـاملن وتجنـب 

 . االنحرافات عن املسار

 انتقـال أوإدارة التغير بأنها نهـج يتبـع لتحويـل ) 1999(عرف إبراهيم درويش كذلك ي

 . من حالة راهنة إىل حالة مستقبلية منشودة منظمة أو، لفريق عم ،الفرد

 إدارة التغير بأنها مـنهج مـنظم 2014؛ Sandra Cain (2009)ًأيضا تعرف ساندرا كان 

جتمعات والتي مكن من االنتقال من الحالة الراهنـة للتغير يف األفراد والفرق واملنظات وامل

 . إىل حالة املستقبل املنشود

إدارة التغير بأنهـا اإلدارة التدبريـة التـي تعنـي بعمليـة ) 2014(ويري محمد العامري 

الوضـع (إىل وضـع جديـد ) الوضع الـراهن والـذي يشـكل املشـكلة(االنتقال من حالة معينة 

وهذه العملية تتطلب إطار عمـل يتمثـل يف . )الذي يعترب مثابة الحلاملرغوب االنتقال إليه و

 . ًإتباع مجموعــة من الخطـوات املتتالية واملتفاعلة معا لتحقيق الوضع الجديد

 بأن كل تغير يف البنية التحتيـة للمنظمـة يجلـب B. Senior (2006( وتؤكد ي سينيور

 وتلعـب بـرامج إدارة . مـة عـىل علـم بهـافرص وتهديدات مختلفة يجب أن يكون مدير املنظ
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ً دورا محوريـا أثنـاء االنـدماج -ً واملسئول عنهـا مطيـا أقسـام إدارة املـوارد البرشيـة -التغير  ً

 .  الرسالة وتقييم الربامج وتحديد مواقع املبادرات أوواالستحواذ وتحديد املهمة 

عـة اإلجـراءات والعمليـات  ويف ضوء ما سبق مكـن تعريـف إدارة التغيـر بأنهـا مجمو

/  أسس إدارية معتمة ومعروفة، ينتج عنها إدخـال عـنرص وعىلاملمنهجة والواعية التي تقوم 

ملواجهـة مـا  عنارص قامة، وذلك أو/  إحداث تطوير يف عنرص وأو مجموعة عنارص جديدة، أو

 . ملحيطة تحقيق التوازن بن املنظمة والبيئة اعىليحدث من تغرات يف البيئة، عمال 

 ومن سوء الطالع أن أغلب املنظات ال تبدأ بالتغير إال إذا ساءت أحوالها، وهذا يؤدي 

إىل إدارة التغير يف ظروف غر مواتية، ويشجع الكثـرين عـىل مقاومتـه وفشـله يف كثـر مـن 

األحيان، حتى الذين يسـتفيدون مـن الوضـع الجديـد يقاومونـه بسـبب سـوء اإلدراك وعـدم 

  ...الشك والخوفالتأكد و

 الصـادر عـام (تعلـيم الفيـل الـرقص( يف كتابـه James Belaco ويرى جيمس بيالسـكو 

م أن املنظات مثل األفيال بطيئة يف التغير، وبالتايل البد لها مـن رؤيـة واضـحة، ومـن 1990

 . قادة يستثرون العاملن إلحداث التغير

 ر يف املنظاتمراحل وخطوات التغي

 : لالرأي األو

 Dana Robinson and Jamesحددت كـل مـن دانـا روبنسـون وجـيمس روبنسـون 

Robinson (2010)خمس مراحل للتغير يف املنظات هي كالتايل : 

 Pro Change مرحلة ما قبل التغير -1

 هذه املرحلة ستالحظ العديد من الترصفـات مثـل االنسـحاب والتهـرب مـن املسـئوليةيف 

بالطريقة التقليديـة املعتـادة والـدفاع عـن اإلجـراءات القدمـة ورفـض وااللتزام بأداء العمل 

 . التغير
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 :ويف هذه املرحلة عىل القائد أن يعمل عىل

مواجهة العاملن باملعلومات والحقائق، مع مراعاة الرتكيـز عـىل اإلطـار العـام وتجنـب  -أ  

 . التفاصيل الكثرة عند إطالع العاملن بأن التغير سيتم تطبيقه

رشح ما سيحدث واقـرتح اإلجـراءات التـي مكـن أن يقـوم بهـا العـاملن للتكيـف مـع   -ب

 . التغير

 . إتاحة الوقت الكايف للعاملن والحرص عىل عقد اللقاءات للتوضيح وتسير األمور -ج

 Innovation مرحلة االبتكار -2

 لن يف محاولـة إلقنـاعهمهذه املرحلة يتم تقديم واقرتاح التغير املطلوب ورشحه للعـاميف 

 . بأهمية ورضورة هذا التغير

 :ويف هذه املرحلة عىل القائد أن يعمل عىل 

 . خلق اإلحساس بوجود حاجة ملحة إلحداث التغير -أ  

 . توضيح عيوب ونقاط ضعف أداء العمل بالطريقة التقليدية املعتادة  -ب

 Resistance مرحلة املقاومة -3

الغضـب واللـوم والقلـق والرصاعـات : لة مظـاهر متعـددة مثـل ستالحظ يف هذه املرح

 . واإلحباط والتهرب من املسئولية

 :ويف هذه املرحلة عىل القائد أن يعمل عىل

لآلخـرين وتقبـل ترصفـاتهم ) Feedbackالتغذيـة العكسـية (ًأنصت جيدا وارجع األثر  -أ  

 . وشجعهم عىل إبداء الرأي واملناقشة

 . ً االنسحاب ماما إىل مكان آخرأوير أمر رضوري وعليهم قبوله أكد عىل أن التغ  -ب

 . شجع عىل التعبر عن املشاعر واآلراء، وتجنب الدخول يف املربرات ومتاهات املايض -ج

 :Exploration مرحلة االستكشاف -4

 اإلفـراط يف االسـتعدادات الشخصـية، : ستالحظ يف هذه املرحلـة مظـاهر متعـددة مثـل
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 عـىل اك والخوف، وكرة األفكار الجدية، وزيادة األعال املطلوب إنجازها، وعـدم القـدرةواالرتب

 . الرتكيز، وانخفاض مستوى القدرة عىل العمل والتضارب يف املستويات

 :ويف هذه املرحلة عىل القائد أن يعمل عىل

 . د معهمحدد وركز عىل األولويات التي مكن إنجازها وقدم الدعم الكايف بالتواج -أ  

راقب مدى تقديم العمل وركز عىل األهداف قصرة األجل، وشجع األفـراد عـن طريـق   -ب

 . أساليب توليد األفكار الجديدة

 . تجنب الرفض الرسيع لألفكار، وشجع الجهود املبذولة بكل الطرق املتاحة -ج

 Commitment مرحلة االلتزام -5

نـاء فريـق العمـل، وتحديـد األهـداف، ب: ستالحظ يف هذه املرحلة مظاهر عديدة مثـل

 . والرضا عن العمل، ووضوح الرؤية، والتعاون، والتنسيق، والتحديات

 :ويف هذه املرحلة عىل القائد أن يعمل عىل

 . أرشك اآلخرين يف وضع أهداف طويلة األجل، وركز عىل املتميزين وبناء الفريق -أ  

 . والنظم العادلة للمكافأة والعقابكافئ املستجيبن للتغير، وحدد املعاير   -ب

 : الرأي الثاي

  عرش خطـوات أساسـية يف إحـداث التغيـرGary Dessler (1997)وضـع جـاري ديسـلر 

 : هي كالتايلSteps For Leading Organizational Change 10التنظيمي 

 . خلق اإلحساس بوجود حاجة ملحة إلحداث التغير -1

Establish a Sense of Urgency To achieve Change 

 . زيادة دعم وتأييد األفراد للتغير من خالل التشخيص املشرتك للمشكالت التنظيمية -2

Mobilize Commitment to Change through Joint Diagnosis of Business 

Problem 

 Create a Guiding Team Work  . تشكيل فريق عمل قائد -3

 Develop a Shared Vision  . صياغة رؤية مشرتكة -4
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 Communicate the Vision . تعريف الجميع برؤية املنظمة -5

 . مكن العاملن من تسهيل إحداث التغير -6

Enable Employees to Facilitate Change 

 Generate Short- Term Goals . وضع أهداف قصرة األجل -7

 . تعزيز النتائج واالستمرار يف إدخال املزيد من التغيرات -8

Consolidate Gains and Produce more Change 

 . إرساء طريق جديدة لتنفيذ األعال يف ظل ثقافة املنظمة -9

Anchor the New Way of Doing Things in the Organization Culture 

 . الرقابة عىل معدالت النجاح وتعديل رؤية املنظمة إذا تطلب األمر ذلك -10

Monitor Progress and Adjust the Vision as Required 

 :الرأي الثالث

 : مراحل عملية التغير التنظيمي كالتايل) 1990( حدد غانم فنجان مويس 

 للتخيل عن القـيم والعـادات واآلراء واملارسـات  مجموعة األفرادأومرحلة تحفيز الفرد  -1

ًالقدمة من خالل التهيئة نفسيا للتغير وبذلك يحقق الخروج من حالة االسـتقرار ويـتم 

  :هذه املرحلة ما يأييف 

خلق شك يف صحة املارسات والعادات والقيم واآلراء والسلوك السابق من خـالل  -أ  

 .  صحتهاأوإثبات عدم دقة األدلة والرباهن التي تؤيد سالمتها 

خـلـق ـشـعور باـلـذنب وتولـيـد القـلـق والـخـوف ـمـن االـسـتمرار يف الـسـلوك نفـسـه   -ب

 . سابقةواملارسات واآلراء واملبادئ ال

 مجموعـة األفـراد بـأن قبـولهم للتغيـر سـيوفر لهـم أوتكوين شعور لـدى الفـرد  -ج

 . االطمئنان النفيس

 ويكون الفرد يف هذه املرحلة مسـتعدا لقبـول التغيـر، ولـذلك يـتم تزويـده: مرحلة التغير -2

 واملارسـات  التـي تسـتهدف توضـيح الطريقـةInformation واملعلومات Dataبالبيانات 

ًلسلوك واملبادئ والقيم واآلراء الجديـدة، كـا يـتم أيضـا تـدريب الفـرد عـىل األمـاط وا

 . واألساليب الجديدة
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مـن  إن الفرد بعد التأكد من قبوله للتغير الذي تم :مرحلة خلق حالة االستقرار الجديد -3

 :خالل املرحلة الثانية سيكون يف حالة استقرار ذهني وتتضمن هذه املرحلة ما يأي

 . ًتوليد شعور لدى الفرد بأن الحالة الجديدة أصبحت جزءا منه وأنها مناسبة له - أ 

التأكد من أن الفرد قد بدأ بتطبيق الحالة الجديدة وألنها أصبحت تكتسب أهمية   -ب

 . خاصة يف عالقاته ومارساته ويف طريقة أدائه للعمل

 عـىل مسـتوىة إلدارة التغيـر  الخطوات التاليـأويف ضوء ما سبق مكن اقرتاح املراحل  

 :املنظمة

 راجع السياسات واألنظمة الحالية لرتى مدى دعمهـا –حلل املنظمة واحتياجاتها للتغير  -1

 . للتغير

 . إيجاد شعور بأن التغير رضورة ملحة -2

 . تشكيل فريق عمل لقيادة التغير -3

 . وضع رؤية ورسالة وإسرتاتيجية مشرتكة للتغير -4

 . ذه الرؤية املشرتكة لكافة العاملن يف املنظمة توصيل هعىلالعمل  -5

 . دعم الدور القوي للقيادة كقاطرة لعملية التغير -6

 . تفويض العاملن سلطات وصالحيات للتحرك والعمل -7

ًاتصل وعلم ودرب العاملن املعنين يف املنظمـة وكـن أمينـا وقائـد أوركسـرتا مـن خـالل  -8

 . جاحالرموز واإلشارات والتقدير واحتفل بالن

 .  املدى القصرعىلتحقيق بعض املكاسب والفوائد  -9

 أوًدعم التغير واجعله مؤسسيا، وضـع معـاير مطيـة ومقـاييس آليـة للتغذيـة املرتـدة  -10

 . العكسية

 . ترسيخ وتثبيت التغير يف ثقافة كل من العاملن واملنظمة -11
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 :أسس التغير داخل املنظات

اي للتغيـر عرشة أسـس للتغيـر داخـل املـنظات وضع جالبن يف كتابه الجانـب اإلنسـ

 :املعارصة هي كالتايل

 :اللوائح والسياسات -1

إلغاء اللوائح والسياسـات التـي تتحـدى األسـاليب الجديـدة، ووضـع سياسـات جديـدة 

تجعل تطبيق طرق العمل املطلوبة إلزاميـة، مـع تطـوير وتوثيـق املعـاير واألسـس الواجـب 

 . إتباعها يف التطبيق

 :األهداف ومعاير -2

 تطوير أهداف ومعاير ملزمة يف تطبيق التغيرات، مع إيجاد أهداف مخصصة للعمليـات

 . باإلضافة إىل األهداف الحالية

 :العادات والتقاليد -3

إلغاء العادات والسلوكيات التـي تلـزم العـاملن يف تطبيـق الوسـائل القدمـة، واسـتبدالها 

 سـبيل املثـال اسـتبدال بعـض املـذكرات الكتابيـة يف نقـل بعادات وسلوكيات جديـدة، وعـىل

 . املعلومات داخل املنظمة باجتاعات أسبوعية للمديرين

 : التدريب-4

 التخلص من التدريب الـذي يـؤدي إىل تطبيـق األسـاليب القدمـة يف التشـغيل، واسـتبداله

 . بالتدريب الحديث الذي يؤدي إىل استخدام األساليب الجديدة

 :تفاالت واملناسباتاالح -5

 استحداث مناسبات واحتفاالت تؤدي إىل إلـزام اسـتخدام الطـرق الجديـدة مثـل احتفـال

 .  ينجحون يف أداء عملية التغيرأوتوزيع املكافآت عىل العاملن الذين يحققون األهداف 

 :السلوكيات اإلدارية -6

 ـتـوفر اـلـربامج تـطـوير أـهـداف وأـسـاليب ملزـمـة إلتـبـاع الـسـلوكيات املرغوـبـة، ـمـع  
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التدريبية املنشطة لتلك السلوكيات الجديدة يف العمل، وتحديـد املكافـآت للمـديرين الـذين 

 . يتغرون، وربط ترقياتهم بتنفيذ السلوكيات املرغوبة

 :املكافآت والتقدير -7

التخلص من نظم املكافآت والتقدير التـي قـد تـؤدي إىل التمسـك باألسـاليب القدمـة، 

 . فآت بأهداف التغيروربط املكا

 :وسائل االتصال -8

 ذا استخدام أساليب ووسائل اتصال جديدة تضمن تطبيق التغير الجديد، وجعـل االتصـال

 . اتجاهن ملعرفة ردود األفعال نحو التغير

 :التأثر املادي -9

إنشاء تأثر مدى محسوس وملموس يعزز التغير املستهدف مثل إعـادة تحديـد مواقـع 

 . ن وتوزيعهمالعامل

 :هيكل املنظمة -10

 . إعادة تشكيل هيكل املنظمة ما يؤدي إىل تطبيق التغير
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 الثالثالفصل 

 ماهية اإلدارة والجودة 

 

 

 :مقدمة

ًة حديثـة نسـبيا سـاهمت يف تطـوير اإلدارة فلسفة كايزن هي فلسفة إداريـاسرتاتيجية 

هذا املنطلق تم الحديث يف الفصل الحايل بإيجاز عـن ماهيـة اإلدارة وذلـك مـن اليابانية، ومن 

 وأدوار اـملـدير، واملتـغـرات العاملـيـة واإلقليمـيـة واملحلـيـة املحيـطـة ـبـاإلدارة حـيـث التعرـيـف،

  ...رات، وتحديات اإلدارة يف بيئة عامليةواملنظات يف املجتمع، وموقف اإلدارة من هذه املتغ

 كـايزن تـدخل تحـت مضـلة إدارة الجـودة الشـاملة، فهـي احـدي اسـرتاتيجيةكذلك فإن 

 ومن ضمن األهداف الرئيسية لهذه الفلسفة هو تقـديم ، اليابانية يف الجودة الشاملةاملدارس

هـذا املنطلـق تـم ومـن .  خدمات للزبائن وللعمالء بسعر مناسـب مـع جـودة عاليـةأوسلع 

ويف الفصل التايل سـيتم  ...الحديث يف الفصل الحايل عن ماهية الجودة واألهداف واملتطلبات

 .  تكتمل الصورةىالحديث عن ماهية إدارة الجودة الشاملة وذلك حت

 :تعريف اإلدارة

  معنى يدبر ويوظـف ويسـتخدمManage من الفعل يدير ً: لغوياManagementاإلدارة 

وهذا هو معنى اإلدارة، وكذلك هو إشارة إىل بعض  ...قتصد ويوجه ويرشد ويسوسويحرك وي

 : ، ومن أشهر تعريفات اإلدارة نذكرManagerأدوار املدير 

 تعريف فريدريك تايلور Fredric Taylor :أن تعرف بالضبط ماذا تريد، ثم : اإلدارة هي

 . تتأكد من أن األفراد يؤدون ذلك بكفاءة وفعالية
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 تعريف هري فايول H. Fayol :عملية تنبؤ وتخطيط وتنظيم، ومن ثـم القيـام: اإلدارة هي 

 . بالتوجيه واملراقبة

هذا وهناك العديد من املـدارس الفكريـة والعلميـة التـي قـدمت مفـاهيم وتعريفـات 

واملالحظ عىل هذه التعريفات، أنهـا تتفـق مـع بعضـها يف بعـض الجوانـب وتختلـف . لإلدارة

 .  جوانب أخرىكذلك يف

وحتى مكننا اإلملام معنـى اإلدارة فإننـا سـنقوم باسـتعراض بعـض تعريفاتهـا الشـائعة 

 :كالتايل

 . اإلدارة علم وفن إدارة املوارد لتحقيق األهداف املطلوبة -1

 . اإلدارة هي نوع من الجهد البرشي املتعاون الذي يتميز بدرجة عالية من الرشد -2

تعاون والتنسيق بن الجهود البرشية من أجل تحقيق هدف اإلدارة هي توفر نوع من ال -3

 . معن

 اإلدارة هي فن الحصول عىل أقىص النتائج بأقل جهد؛ حتـى مكـن تحقيـق رواج وسـعادة -4

 . لكل من صاحب العمل والعاملن مع تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع

ملوارد املتاحة واملمكنـة اإلدارة عملية اجتاعية مستمرة تعمل عىل االستفادة املثىل من ا -5

 . عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة الرقابة؛ للوصول إىل هدف محدد

اإلدارة هي عملية صنع القرارات بصورة رشيدة؛ إلنجاز األهداف املطلوبة اإلطار الزمنـي  -6

 . املوضوع لها

  املوارداإلدارة هي عملية تحقيق املنظمة لألهداف املخطط لها؛ وذلك بأقل قدر ممكن من -7

 . املتاحة، ويف اإلطار الزمني املحدد لها

اإلدارة هي تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة املوارد البرشيـة واملـوارد األخـرى باملنظمـة؛  -8

 . لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية

اإلدارة هي عملية ذهنية وسلوكية تسعى إىل االستخدام األمثل للموارد البرشية واملاليـة  -9

 . وغ أهداف املنظمة والعاملن بها بأقل تكلفة وأعىل جودةواملادية؛ لبل
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مهنـة وعلـم وفـن وعمليـة : ويف ضوء التعريفات السابقة مكـن أن نعـرف اإلدارة بأنهـا

إلنجـاز  -املتاحـة واملمكنـة  -لتحقيق التعاون والتنسيق بن املوارد البرشية واملاليـة واملاديـة 

 . األهداف املخطط لها بصورة رشيدة

 

 

 

 

 

 

يواجه اإلداري يف حياته اليومية، ومن خـالل مارسـته لوظائفـه املختلفـة، العديـد مـن 

ال بـد وملواجهة هذه املشكالت بكفاءة وفاعلية؛ . املشكالت التي ترتاوح بن البساطة والتعقيد

 من أن تتـوافر لديـه مجموعـة مـن السـات واملهـارات، وفـن التعامـل مـع اآلخـرين، والتفكـر

ري، وكـذلك الثقـة يف الـنفس، واملرونـة يف أداء العمـل، والقـدرة عـىل التنظـيم، وفهـم بتكااإل

 . وسعة األفق ..اآلخرين ودوافعهم، واألخذ بزمام املبادرة دامًا

 :إذا أردت أن تعرف هل أنت إداري جيد أم ال؛ فهذه أسئلة لإلجابة عنها

 استقصاء
 هل أنت إداري جيد؟
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 : االستقصاء

 هل لديك الرغبة يف التفوق والتميز؟ -1

 ال    ًأحيانا  نعم  

 هل لديك قدرة واضحة عىل تنظيم العمل؟  -2

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل تتصف باملرونة يف أداء العمل؟  -3

 ال   ًأحيانا   نعم  

  للمؤسسة التي تعمل فيها؟ أوهل أنت مخلص لإلدارة  -4

 ال   ًأحيانا   نعم  

 ٍهل أنت راض عن إدارة شئون مكتبك؟  -5

 ال   ا ًأحيان  نعم  

 هل تحافظ عىل وعودك للعمالء؟  -6

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل أنت لطيف مع زمالئك؟ -7

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل أنت لطيف مع العمالء؟  -8

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل تعمل بجد ونشاط؟  -9

 ال   ًأحيانا   نعم  

  مقابلتك؟ أوهل من السهل التحدث إليك  -10

 ال    ًأحيانا  نعم  
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 ّهل تنصت إىل اآلخرين باهتام وتفهم؟ -11

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل تدرس لتزيد معلوماتك عن مهنتك؟  -12

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل حديثك مع اآلخرين بسيط ومبارش؟  -13

 هل تجد متعة يف التخطيط املسبق للمهام املوكلة إليك؟  -14

 ال   ًأحيانا   نعم  

عـد جمـع املعلومـات املطلوبـة، واستشـارة العـاملن معـك يف هل تصـدر القـرارات ب -15

 املؤسسة؟ 

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل تفرح عندما ينجح اآلخرون؟  -16

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل توحي بالثقة إىل اآلخرين؟  -17

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل تثق يف العاملن معك يف املؤسسة؟  -18

 ال   ًأحيانا   نعم  

 : لياتالتع

 . )نعم(أعط نفسك درجتن يف حالة اإلجابة بـ  -1

 . )ًأحيانا(أعط نفسك درجة يف حالة اإلجابة بـ  -2

 . )ال(ًأعط نفسك صفرا يف حالة اإلجابة بـ  -3

 . اجمع كل درجاتك عن جميع األسئلة -4

 



    إسرتاتيجية كايزن اليابانية لتطوير املنظات: إدارة الجودة الشاملة

 

 46

 : تفسر النتائج

ن تعمل  درجة فأكر؛ فأنت شخص إداري جيد، تعرف كيف تدير م28إذا حصلت عىل  -أ  

ننصحك باالستمرار عىل املسـار نفسـه، وأن تحـاول تنميـة املهـارات االبتكاريـة . معهم

 . لديك ولدى العاملن معك

ننصـحك مراجعـة .  درجة فأنت شخص إداري بدرجة متوسطة-2027إذا حصلت عىل   -ب

إجاباتك عن جميع األسئلة، حتى تعرف أين مواطن الضعف يف أسلوب إدارتك، وحاول 

 . تغلب عليها باإلرادة واملحاولة والتدريبأن ت

 درجة فأقل، فأنت شخص غر إداري، ننصحك برتك مكانك لشخص 19إذا حصلت عىل  -ج

آخر أكفأ؛ ال تغضب من هـذه الرصاحـة، فهـذه النصـيحة القاسـية سـتنقذك مـن فقـد 

 . ّعملك نهائيا، وتنقذ املؤسسة التي تعمل بها من خسارة كبرة

 :ملية واإلقليمية واملحليةاملتغرات العا

  اإلدارة أن تراعي وتدرس وتستفيد من جميع املتغرات املحليـة واإلقليميـة والعامليـةعىل

 ًاملحيطة بها، بل عليها أن تسهم يف إحداث هذه املتغرات ال أن تكون داما رد فعل لها، 

 :ومن املتغرات العاملية، نذكر

 . نحن يف عرص العوملة -1

 . نفجار املعريفاالنحن يف عرص  -2

 . نحن يف عرص إدارة الجودة الشاملة -3

 .  من التلوثنحن يف عرص حاية البيئة -4

 .  للرسيعنحن يف عرص التقدم التكنولوجي -5

 . نحن يف عرص التكتالت االقتصادية والسياسية والعسكرية -6

 . )اإلدارة اإللكرتونية (نحن يف عرص إدارة بال أوراق -7

 .  اإلدارة املفتوحةأوشوف نحن يف عرص اإلدارة عىل املك -8

 . نحن يف عرص اإلدارة فائقة الرسعة -9

 .نحن يف عرص اإلدارة عن بعد -10
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 :ومن املتغرات اإلقليمية واملحلية، نذكر

 . زيادة الرغبة يف التنمية -1

 . Civil Societyزيادة االهتام باملجتمع املدي  -2

 . زيادة قوة التطلعات الشعبية والتوقعات الجاهرية -3

 دولـة أو Positive Stateار مسؤولية الدولة عن تحقيق مفهوم الدولـة اإليجابيـة استمر -4

 معنى مسؤوليتها عن تحقيق الحد األدى من مستوى املعيشة Welfare Stateالرفاهية 

املناسب لجميع املواطنن وتحمل الدولة عبء تقديم الخدمات األساسية لهم مع مراعاة 

 . بينهم التفرقة فيا أوعدم التمييز 

 . النمو الحضاري الرسيع -5

 . الزيادة السكانية معدالت تفوق معدالت التنمية -6

 . سوء توزيع السكان -7

 :موقف اإلدارة من هذه املتغرات

 : وعىل اإلدارة أن تستجيب لهذه املتغرات من خالل قيامها باملهام واألدوار التالية

 . دراسة هذه املتغرات، دراسة علمية موضوعية دقيقة -1

 . فهم هذه املتغرات، بشكل عقالي وموضوعي ومتعمق -2

 . االستجابة البناءة واإليجابية لهذه املتغرات -3

 . العمل عىل إحداث التغير واستثاره -4

 . العمل عىل تحقيق النمو املستمر -5

 . التخلص من القوالب التنظيمية الجامدة -6

 . السعي إىل التميز بتعبئة واستثار كل الطاقات -7

 تطبيق أساليب ومبادئ إدارة الجـودة الشـاملة، وعـىل رأسـها كسـب رضـاء الحرص عىل -8

 . العمالء
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 . تبني مفهوم االبتكار واإلبداع واالخرتاع -9

 . Learning Organizationتبني خصائص املنظمة املتعلمة ـ القادرة عىل التعلم  -10

 . تبني مفاهيم القيادة املتطورة -11

 رعاية االجتاعية ودورها يف زيـادة الـوالء واالنـتاءاإلمان بأهمية العالقات اإلنسانية وال -12

 . التنظيمي وزيادة اإلنتاجية لدى أي منظمة

 :تحديات اإلدارة يف بيئة عاملية

 : يف ضوء ما سبق مكن رصد بعض تحديات اإلدارة يف الوقت املعارص كا ييل 

 . اإلبداع، االبتكار، االخرتاع -1

 . التنافس القطري، اإلقليمي، العاملي -2

 . الرشكات متعددة الجنسيات -3

 . الجودة الشاملة -4

 . املسؤولية االجتاعية تجاه خدمة املجتمع -5

 . التدخل الحكومي -6

 . مطالب النقابات العالية -7

 . التقدم التكنولوجي -8

 . التقدم يف الحاسبات اآللية -9

 : تعريف مصطلح الجودة

 ويرجـع أصـل املصـطلح. طابقـةً لغويا بأنها املقابلة واالتفاق واملQualityتعريف الجودة َ

.  طبيعـة اليشء ودرجـة الصـالبةأو وتعنـي طبيعـة الشـخص Qualitiesإىل الكلمة اليونانيـة 

ويف اإلدارة نجـد أن جـوران . ًوقدما كان يشر مصـطلح الجـودة إىل الدقـة واإلتقـان يف البنـاء

Juran يعرفـهـا بأنـهـا الـصـالحية لالـسـتخدام، أـمـا كروـسـبي Crosbyنـهـا املطابـقـة  فيعرفـهـا بأ

 . لالحتياجات وللمواصفات
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 : واآلي تعريفات أخرى ملصطلح الجودة

الجـودة  :The American Society for Quality تعرف الجمعيـة األمريكيـة للجـودة -1

بأنها مثل الخصائص الشاملة لكيان ما، الذي يحمل داخله القدرة عىل إشـباع الحاجـات 

ًيق إدارة املنظمة حريصا وعىل درايـة بـأن إدارة الرصيحة والضمنية، ويجب أن يكون فر

 . الجودة الشاملة مكمل إلدارة املؤسسة الحديثة

 The British Standards Institution (BST) تعـرف هيئـة املواصـفات الربيطانيـة -2

 الخدمـة مـا يـرىض ويشـبع أوالجودة بأنها مجموعة صـفات، ومالمـح، وخـواص املنـتج 

 . وريةاالحتياجات امللحة والرض

  مطية– الجودة هي أداء عملية معينة إنتاجية كانت أم خدمية وفًقا ملعاير محددة سلًفا -3

 .  املستفيد منهاأو متلقي الخدمة أو مثل أعىل مستوى لرضاء املستهلك -

الخدمة والتـي  أوالجودة هي مجموعة الخواص والخصائص الكلية التي تحملها السلعة  -4

 . حتياجات ورضاء العميلتحدد إىل أي مدى تحقيق ا

ويتجاوز البعض هذا املفهوم إىل أن الجودة ليست فقط تحقيـق احتياجـات وتوقعـات 

ما وببساطة فإن الجودة هي أداء العمل بطريقة صحيحة . العميل، وإسعاده ووالئه للمنظمة

 مـن حصـوله عـىل متطلباتـه، واعتـزاز)  متلقـي لخدمـةأوسواء مستهلك لسـلعة (مكن العميل 

 .  الخدمة بعملهم وبالسلع وبالخدمات التي يقدمونهاأوقدمي السلعة م

 : الجودة من منظور ديني

ُإنَّ الـذين آمنـوا وعملـوا ( : سبحانه وتعـاىلالـلـهالجودة من منظور ديني هي كا قال  َِّ َِ َ ُ َ َ ِ

ًالصالحات إنَّا ال نُضيع أجر من أحسن عمال  ََ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ََ ََ ِ ِِ ِ  . ]30: الكهف [) }18/30{َّ

 يحـب إذا عمـل الـلــهإن (، )مـن غشـنا فلـيس منـا(ما معنـاه  كذلك يقول الرسول 

 .  الـلـه صدق رسول )أحدكم عمالً أن يتقنه
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 :أهداف الجودة

 ، فاملنظمـة) خدمـةأوسلعة ( إن الهدف من تطبيق الجودة يرتكز عىل املنتج أيا كان نوعه 

 الربحيـة سب رضـا املسـتفيد، ويحقـق األهـدافمختلف مكوناتها تسعى إلخراج منتج مميز يك

 املؤسسـات بالنسبة للقطاعات التجاريـة، واألهـداف االجتاعيـة للقطاعـات غـر ربحيـة ومنهـا

 : منهاالحكومية الخدمية والجمعيات الخرية، ومن هذا الهدف األساس تتحقق أهداف أخرى

قة الصحيحة من أول  إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطري:خفض التكاليف -1

 .  إعادة إنجازها وبالتايل تقليل التكاليفأومرة يعني تقليل األشياء التالفة 

ـفـاإلجراءات الـتـي وـضـعت ـمـن قـبـل املنظـمـة إلنـجـاز  :اختـصـار وـقـت إنـجـاز املـهـات -2

الخـدمات للعميـل قـد ركـزت عـىل تحقـيـق األهـداف ومراقبتهـا وبالتـايل جـاءت ـهـذه 

ًكثر من األحيان ما أثر تأثرا سلبيا عىل االنجازاإلجراءات طويلة وجامدة يف  ً . 

ًما ينعكس إيجابا عـىل انجـازهم، بإشـاعة ثقافـة الجـد : رفع مستوى العاملن باملؤسسة -3

 . والحزم واحرتام العمل وتحقيق الجودة يف جميع املراحل

 . تكوين بيئة تدعم وتحافظ عىل التطوير املستمر -4

 . زمن العمل املتكررتقليل املهام عدمة الفائدة  -5

 :مسئولية الجودة

فهي مسئولية الجميع من قمة الهرم . تعترب مسئولية الجودة مسئولية جاعية ومشرتكة

 . )اإلدارة العليا والوسطي واإلرشافية والتنفيذية( قاعدة الهرم التنظيمي إىلالتنظيمي 

كل شخص يف التنظـيم  أن نجاح الجودة الشاملة يحتاج من إىل وكا أشار ادوارد دمنج 

 الرئيس التنفيذي للمنظمة أن يكون لديه التزام تام بإدخال أي تطـوير حتى مستوىمن أدي 

أيـضـا الـجـودة ـهـي مـسـئولية اـملـوردين ومـسـئولية العـمـالء . ـيـراه رضورـيـا لتحـسـن الـجـودة

 . واملجتمع ككل
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 الرابـعالفصل 

 إدارة الجودة الشاملة 

 

 

 :تاليةالويشتمل عىل النقاط  

 مقدمة 

   إدارة الجودة الشاملةتعريف 

 أهداف إدارة الجودة الشاملة  

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة  

  مميزات اإلدارة بالجودة الشاملة 

  معوقات إدارة الجودة الشاملة 
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 الرابعالفصل 

 إدارة الجودة الشاملة 

 

 مقدمــة

 هـي فلسـفة إداريـة حديثـة Total Quality Managementإدارة الجـودة الشـاملة 

 فرضت نفسها خالل عقد التسـعينيات بحيـث أصـبحت أسـلوب حيـاة للمـنظات االقتصـادية

ًوقد حقق هـذا األسـلوب نجاحـا عظـيا . خاصة الصناعية ومنهج املنافسة والبقاء يف األسواق ً

والتحسن املستمر يف األداء للمؤسسات التي انتهجته؛ حيث أصبح السعي نحو إرضاء العمالء 

ُوالعمل كفريق من أجل تحقيق هذا الهدف املتجدد يعد السمة األساسـية للعمـل اإلداري يف 

العرص الراهن ليس فقط يف املؤسسات الربحية بل يف كافة أنواع املؤسسات ما فيها تلك التي 

 . ًال تهدف أساسا لتحقيق أية أرباح

 تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة ملـا يتطلبـه  ورغم بعض الصعوبات التي صاحبت

ًمن تحمل بالصرب والعمل الشاق لعدة سنوات، إال أنه أصبح اليوم أقوى كثرا مـا كـان عليـه 

 . يف املايض

 فلم يعد مجرد بعض القياسات اإلحصائية للعيوب وإجراء عمليـات الفحـص واملعاينـة 

 الخدمـة، أو يعكس مشاعر العميل تجاه املنتج ًوتصحيح األخطاء، ولكنه أصبح مفهوما شامالً

 الخدمة إىل الرتكيـز عـىل جميـع العمليـات وأنشـطة أوًوتعدى ماما الرتكيز عىل جودة املنتج 

 . وبهذا أصبح تطوير الجودة أحد أهم مبادئ اإلدارة عىل مستوى العام. اإلنتاج اليومية
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 تعريف إدارة الجودة الشاملة

 :متاحة إلدارة الجودة الشاملة نذكر منهاهناك عدة تعريفات 

 W. Edwards Demingتعريف  -1

عرف وليم إدوارد دمنج إدارة الجودة الشاملة بأنها طريقة اإلدارة املنظمـة، تهـدف إىل 

 الخدمة أوتحقيق التعاون واملشاركة املستمرة من العاملن باملنظمة من أجل تحسن السلعة 

 . عمالء وسعادة العاملن ومتطلبات املجتمعواألنشطة التي تحقق رضا ال

 Joseph Juranتعريف  -2

يعرف جوزيف جوران إدارة الجـودة الشـاملة بأنهـا عمليـة إداريـة تقـوم بهـا املنظمـة 

 بشكل تعاوي إلنجاز األعـال مـن خـالل االسـتفادة مـن القـدرات الخاصـة بكـل مـن اإلدارة 
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 ية بشكل مستمر عـن طريـق فـرق العمـل وباالسرتشـادوالعاملن لتحسن الجودة وزيادة اإلنتاج

وتسـتطيع أي منظمـة تحقيـق . باملعلومات الدقيقة للتخلص من كل أعال الهدر يف املنظمة

 . أهدافها إذا قام كل شخص فيها بعمله عىل أكفأ وجه

 Chopman & Hallتعريف  -3

ريـه وطريقـة جديـدة عرف كومان وهال إدارة الجودة الشاملة بأنها فلسفة إدارة ابتكا

خـدمات،  أوللتفكر تبحث يف إرضاء بـل وإسـعاد العميـل عنـد إشـباع احتياجاتـه مـن سـلع 

وتحقيق التحسن املستمر يف كافـة العمليـات باملنظمـة، وتـدعيم عالقـة طيبـة بـن العمـالء 

 . والعاملن والوالء املتبادل بينها

 Saylor Jamesتعريف  -4

ودة الشاملة بأنها مجموعة من املبـادئ التـي تهـدف إىل عرف سايلور جامس إدارة الج

التحسن املستمر مـن خـالل تطـوير األسـاليب اإلداريـة واألدوات الفنيـة واألسـاليب الكميـة 

 . باملنظمة مع العمل عىل بناء وتدعيم مناخ إيجاي للعالقات بن العاملن بينهم وبن العمالء

 Joseph Jablonskiتعريف  -5

جابلونسي إدارة الجودة الشاملة بأنها شكل تعاوي ألداء األعال، يعتمد عرف جوزيف 

عىل القدرات املشرتكة لكل مـن اإلدارة والعـاملن بهـدف تحسـن الجـودة وزيـادة اإلنتاجيـة 

 . بصفة مستمرة من خالل فرق العمل

 :  )IOS)تعريف املنظمة الدولية للتوحيد القيايس  -6

  مدخل لإلدارة يف املنظمة، يرتكـز عـىل الجـودة، ويبنـى عـىل إدارة الجودة الشاملة هي

 

                                                 

)  (  املنظمة الدولية للتوحيد القيايس  International Organization for Standardization 
وتعتنـي هـذه  .  يف جنيف بسـويرسا مـن مائـة عضـو مؤسـس1947 -1946تشكلت هذه املنظمة عام  
هيئة التوحيد القيايس املرصية هي التي مثل .  بنرش القياسات بهدف تسهيل التجارة الدوليةملنظمةا

 . جمهورية مرص العربية يف هذه املنظمة



    إسرتاتيجية كايزن اليابانية لتطوير املنظات: إدارة الجودة الشاملة

 

 56

 َمشاركة كل أعضائها، ويستهدف النجـاح يف األجـل الطويـل مـن خـالل رضـاء العميـل، وتحقيـق

 . املنافع لجميع أعضاء املنظمة واملجتمع

بأنهـا مـنهج علمـي لتطـوير : ويف ضوء ما سبق مكن تعريف إدارة الجودة الشاملة 

 خـدمات تلبـي احتياجـات وتوقعـات ورضـاء أوظات والعاملن بهدف تقديم سـلع أداء املن

 العمالء، وذلك من خالل الحـرص عـىل التحسـن املسـتمر وتـدريب العـاملن والعمـل الفريقـي

 . وإرشاك العمالء يف جميع مراحل العمل

 :أهداف إدارة الجودة الشاملة

 :ة الشاملة عىل أنها أهداف إدارة الجودR. Fermanحدد ريتشارد فرمان 

الرتكيز عـىل احتياجـات السـوق، والعمـل عـىل ترجمـة هـذه االحتياجـات إىل مواصـفة  -1

 . للتصميم قابلة للتنفيذ

 . تحقيق أعىل أداء يف كل املجاالت -2

 . وضع إجراءات بسيطة ألداء الجودة -3

 .  الفاقدأوعمل مراجعة مستمرة للعمليات إلزالة الهدر  -4

 . ابتكار مقاييس لألداء -5

 . إدراك املنافسة وتطوير إسرتاتيجية املنافسة -6

 . وضع أسلوب تطوير مستمر بال نهاية -7

 وبصفة عامة فإن إدارة الجودة الشاملة تهدف إىل تحقيق الجودة يف أربعة مكونات رئيسية

 :ألية منظمة، هي كالتايل

 . )العاملن باملنظمة(جودة املوارد البرشية  -1

 . جودة التكنولوجيا املستخدمة -2

 . ودة البيئة الداخلية للمنظمةج -3

 . جودة البيئة الخارجية للمنظمة -4
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باختصار مكن أن نقول أن إدارة الجودة الشاملة تهدف إىل التجويد يف كـل يشء، فهـي 

 ,Every one, Every thing وكل مستوى ويف كل وقت ءتشتمل عىل جودة كل فرد وكل يش

Every Level & Every time . 

 :ودة الشاملةمبادئ إدارة الج

رصد كثر من املهتمن موضوع إدارة الجودة الشاملة عدد من املبـادئ الهامـة يف هـذا 

 :املجال نذكر منها باختصار املبادئ التالية

 .رضا العمالء -1

 .رضا العاملن -2

 ).خدمة/ سلعة (جودة املنتج  -3

 .أهمية العمل الفريقي -4

 .أهمية القيادة الجاعية واإليجابية واملحفزة -5

 . العاملنمكن -6

 .رضورة التدريب املستمر -7

 .تنمية اإلبداع واالبتكار -8

 .أهمية التحفيز -9

 .بناء وتدعيم الوالء التنظيمي -10

 .اإلمان برضورة وأهمية إدارة التغير -11

 .الشفافية واملكاشفة -12

 .املساءلة واملحاسبية -13

 .ال قيمة للكم بدون جودة -14

 .االستفادة من خربات القوى العاملة -15

 .عية تجاه املجتمعاملسئولية االجتا -16
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 :مميزات اإلدارة بالجودة الشاملة

 :من مميزات إدارة الجودة الشاملة نذكر

 . تقليل العمليات اإلدارية -1

 . إتقان العمليات اإلدارية -2

 . تبسيط الناذج واإلجراءات -3

 . زيادة اإلنتاجية -4

 . تقليل شكاوي العمالء -5

 . التحسن املستمر داخل املنظمة -6

 . تقليل الفاقد -7

 :معوقات إدارة الجودة الشاملة

  Edwards Deming تواجه إدارة الجودة الشاملة معوقات عديدة، حاول إدوارد دمـنج 

 : كالتايلOut of the Crisis رصد بعضها يف كتابه الخروج من األزمة (1986)

 . البحث عن الحل السهل والرسيع -1

 . ويراالعتقاد بأن معالجة املشكالت تؤدي إىل التحسن والتط -2

 . االعتقاد بأن امليكنة تؤدي إىل التحسن والتطوير -3

 . االعتقاد بأن مشكالتنا مختلفة -4

 . االعتقاد بأن مبادئ التحسن والتطوير ال تناسبنا -5

 . عدم االستفادة من األماط والنظريات والناذج الحديثة يف اإلدارة املعارصة -6

 .  الخدمةأوالسلعة  معاير ومقاييس وجداول قدمة لقبول عىلاالعتاد  -7

 .  وحدة ضان الجودة يف حل مشكالت الجودةعىلاالعتاد فقط  -8

 .  اآلخرين عند حدوث مشكلة، حتى نربئ أنفسناعىلإلقاء اللوم  -9

 .  غر مقتنعةأو غر متحمسة أو مزيفة أوبدايات خاطئة  -10

 . التعامل مع الجودة كربنامج وليس كوسيلة تعليم وتحسن مستمر -11
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 . ات اآللية، واالعتقاد أنها تستطيع تحقيق الجودة املطلوبةعقدة الحاسب -12

 . االعتقاد بأن االلتزام باملعاير واملقاييس والجداول يكفي -13

 . االعتقاد بأن تبني مفهوم عدم الخطأ يكفي -14

 . اختبارات غر كافية -15

 . االعتقاد بأن من يأي ملساعدتنا يجب أن يفهم كل تفاصيل عملنا -16
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 الخامسل الفص

 إسرتاتيجية كايزن 

 يف اإلدارة اليابانية املعارصة 

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 مقدمــة 

  تعريف مصطلح اإلسرتاتيجية 

  كلمة كايزنمعنى  

  إسرتاتيجية كايزن 

  تعريف كايزن 

  الفرق بن املدخل الياباي واملدخل األمريي يف اإلدارة 
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 الخامسالفصل 

 إسرتاتيجية كايزن 

 يف اإلدارة اليابانية املعارصة 

 

 مقدمــة

 ًرافق االنفجار التقني والتنافس االقتصادي والنمـو املعـريف، تطـور كبـر جـدا يف العمليـات

الصناعية واإلدارية بجميع القطاعات الحكومية والتجارية يف جميع أنحـاء العـام، مـا جعـل 

فقـط . ن أهم رشوط بقـاء املـنظات وتنويـع قـدرتها التنافسـيةعمليات التحسن املستمر م

املؤسسات والرشكات التي استخدمت أساليب التحسن املستمر واإلبقاء عىل سياسات مقبولة 

ومستويات مرتفعة مـن رضـا العمـالء، اسـتطاعت املنافسـة والبقـاء يف الظـروف االقتصـادية 

 . الصعبة وأثناء األزمات املالية املتالحقة

م تكن التجربة اليابانية يف التفوق التقني واالقتصادي لتمر عىل علاء اإلدارة يف العام و

بدون دراسة وبحث عميقن للتعرف عىل أسباب التفوق الياباي العاملي يف فرتة زمنية قصـرة 

: وقد كانت املفاجأة التي جعلت الكثر من الرشكات العاملية تهـتم بالتجربـة اليابانيـة. ًنسبيا

كيف أن بعض الرشكات اليابانية تبيع منتجات ذات جودة عالية بكمية اقـل مـن مثيالتهـا يف 

 الدول الغربية وبسعر أرخص، ومع ذلك تحقق أرباح أكرب؟

ـايزن  ـة ـك ـان االكتـشـاف اـملـذهل改善KAIZENثقاـف ـة .  ـك فـقـد اـسـتطاعت التجرـب

ق أقل مسـتوى مـن الهـدر يف اليابانية للتحسن املستمر التي ساها اليابانيون كايزن أن تحق

مـن هنـا . العمليات واملوارد والوقت، محققة بذلك نسب مرتفعة من األرباح والعوائد املالية

 االهتام بفلسفة كايزن اليابانية بغرض التعرف عليها والتدريب عليها وتطبيقها يف القطاعاتكان 

 . )2014: عمر بن عثان (املؤسسات والرشكات
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 اليابان للقصف النووي األمـريي، السـيا جزيـرة هروشـيا عـام وعندما تعرضت جزر

م قامت اليابان بالرتكيز عىل تغير الفكر واملفـاهيم إلعـادة بنـاء الدولـة، عقـب انتهـاء 1945

بكلـات أخـري فـإن ثقافـة . الحرب العاملية الثانية، ومنذ ذلك الحن انـترشت ثقافـة كـايزن 

إعادة إصالح اليابـان بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، ومنـذ ُكايزن نفذت يف عدة ميادين خالل 

 . ذلك الحن انترشت يف ميادين األعال يف كل أنحاء العام

هـذا . وتعترب كايزن إسرتاتيجية استطاع اليابانيون من خاللها تحقيـق الطفـرة الصـناعية

ة يف حجمهـا، األسلوب الياباي يرتكز عىل إدخال تحسينات مستمرة وتدريجية قد تكون صغر

وتقلـل الهـدر ولكن كبرة يف تأثرها تساهم يف زيادة اإلنتاجية، وتقلص من تكاليف التشـغيل 

 . بكافة أنواعه، وتساهم بزيادة وتحسن القدرات االبتكارية واإلبداعية للعاملن

وهناك دراسات كثرة كتبـت عـن التجربـة اليابانيـة يف اإلدارة التـي تعـد األكـر تطـورا 

ُا ألنها نقلت اليابان من دولة مدمرة ومتخلفة إىل دولة متطورة ومتقدمة دون االعتاد وتقدم

 املوارد الطبيعية كالبرتول والغاز والذهب واملعادن وغرها حيث أن اليابان فقرة املـوارد عىل

من هذه الدراسات أبرزها دراسة بيرت دراكـر التـي نرشهـا يف مجلـة هـارفرد إلدارة . الطبيعية

 .  عن أسباب التقدم يف اليابانHarvard Business Reviewعال األ

وبكلات أخري فإن العام يشهد اآلن تطورات هائلة يف املجـال التكنولـوجي وقـد أدت 

هذه التطورات إىل ظهور منافسة شديدة بـن املنشـآت وأصـبحت املنافسـة تشـمل مجـاالت 

 البيع والـربح، وبنـاءا عـىل ذلـك فقـد عديدة أهمها الكلفة والتي بدورها تنعكس عىل أسعار

ظهرت يف السنوات األخرة تقنيات وأسـاليب إداريـة جديـدة وذلـك ملواكبـة هـذه التغـرات 

 . والتطورات يف بيئة األعال

وجاءت هذه التقنيات لتلبي حاجة اإلدارة لتقديم سلع وخدمات ذات جودة ويف نفس 

 أو املسـتهلك أو الزبـون أوا العميـل الوقت ذات تكلفة منخفضة وبالشكل الذي يحقـق رضـ

 . املنتفع، ومن هذه التقنيات أسلوب كايزن

  حيث يقوم هذا األسلوب عىل فلسفة أن التحسينات املستمرة ولو كانت بسيطة فهـي 
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مجموعها متلك صايف تأثر يفوق املجموع الكيل لتلك التحسـينات ودون الحاجـة إىل تحمـل 

لية التحسن األشخاص والعمليات واملعـدات واملـواد وأسـاليب وتشمل عم. أي تكاليف عالية

العمل وطرق اإلنتاج، وإن عملية إمام ذلك يتم من خالل دعـم كبـر مـن قبـل اإلدارة العليـا 

 . )2009: ريزان صالح وبرزين شيخ(

 املنظات التي م يتعـرف عليهـا عاملنـا عىل مستوىإن كايزن هي أحدي وسائل التغير 

، وبقيت معظـم )بقاء الحال من املحال(فلقد طبقت اليابان أسلوب . مق حتى اآلنالعري بع

  ...)تغير الحال من املحال(املؤسسات والرشكات العربية تحتفظ منهج 

 :تعريف مصطلح اإلسرتاتيجية

ويشـر يف هـذا .  يف األصل جاء مـن العلـوم العسـكريةStrategy مصطلح اإلسرتاتيجية 

 أرض املعركـة لتحقيـق االنتصـار عىلتعبئة وتجنيد وتهيئة وتجهيز الجيش السياق إىل عملية 

ثـم تـم اسـتعارة هـذا املصـطلح يف مجـال العلـوم اإلداريـة .  العدو بأقل خسائر ممكنـةعىل

واالجتاعية، ليشر إىل عملية تعبئـة كافـة املـوارد التـي متلكهـا املنظمـة لتحقيـق األهـداف 

لك يف ضوء الوضع الراهن والتنبؤ بالوضع املستقبيل للمنظمـة وذ) طويلة املدى(اإلسرتاتيجية 

مع حساب تقلبات السوق والتنافس مع املتنافسن والتقدم املعلوماي والتكنولوجي املسـتمر 

 .  املستهلكنأووطلبات وتوقعات العمالء 

 وتري ساندرا كان.  خطة ألي منظمةأوهذا وتعد اإلسرتاتيجية جزءا هاما من أي برنامج 

) Sandra Cain (2009 ،2014 ( ببساطة أن اإلسرتاتيجية تصف كيف أن املنظمة مكنها بلوغ

 :فإن أردنا التفريق بينها قلنا. ما تريد الوصول إليه، وهي تختلف عن األهداف والتكتيكات

 . أن األهداف هي املقصد الذي تريد املنظمة بلوغه -1

 . صدهاواإلسرتاتيجيات هي كيفية وصول املنظمة إىل مق -2

 . )Oliver: 2007أولفر (والتكتيكات هي الجوانب التشغيلية لإلسرتاتيجية  -3
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واإلسرتاتيجية املتميزة هي التي تهتم بإيجـاد مـنهج وإطـار شـامل وعمـيل يسـتخدم يف 

التحليل االسرتاتيجي للمنظمة عرب عنرص الـزمن باسـتخدام أدوات إحصـائية بسـيطة تركـز يف 

 :ت رئيسية للمنظمة وهياإلجابة عن ثالثة تساؤال

 ملاذا تنتهج املنظمة هذا األداء واملسار يف الوقت الراهن؟ -1

 أين ستذهب املنظمة يف ظل األداء الحايل؟ -2

 كيف للمنظمة أن تحسن أداءها يف املستقبل؟ -3

 :ويستند املنهج أعاله إىل ركائز عدة تتمثل باإلجابة عن األسئلة التالية

حليل االسرتاتيجي مـن خـالل دراسـة مسـار املنظمـة يف االعتاد عىل عنرص الوقت يف الت -1

 . املايض والحارض وتحديد املسار املطلوب يف املستقبل

ًتحديد آلية صنع القرار يف املنظمة أسبوعيا وشهريا  -2 ً سنويا من خالل إيجاد تناغم بـن أوً

خـاطر موارد املنظمة وبن أدائها املتوقع لتحقيق نتائج ملموسة غـر متوقعـة يف ظـل امل

 . ًاملتوقعة أيضا

 . تحديد آلية تعامل موارد املنظمة وقدراتها املالية والبرشية مع األداء املستقبيل -3

 . كيفية جعل عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية كميزة تنافسية للمنظمة -4

 ومن أمثلـة اإلسـرتاتيجيات يف مجـال العلـوم اإلداريـة واالجتاعيـة، إسـرتاتيجية النمـو 

ـرتاتيجية اال ـز وإـس ـرتاتيجية الرتكـي ـع وإـس ـرتاتيجية التنوـي ـدماج وإـس ـرتاتيجية االـن نـكـاش وإـس

وإســرتاتيجية الهجــوم وإســرتاتيجية الرصاع وإســرتاتيجية التنــافس وإســرتاتيجية التعــاون 

ويف  ...وإسرتاتيجية وضع قواعد التشغيل وإسرتاتيجية التطهر وإسرتاتيجية القضاء عىل الهـدر

 .  الثالث إسرتاتيجيات األخرةعىل الضوء الكتاب الحايل سيتم إلقاء

 

 

 



   إسرتاتيجية كايزن يف اإلدارة اليابانية املعارصة: الفصل الخامس

 

 67

 : كلمة كايزنمعنى

 :يابانيتن مصطلح مكون من كلمتن KAIZEN كايزن

 CHANGE وتعني التغير = KAIكاي 

ـي لألفضــل  = ZENزن   أو FOR THE BETTERوتعـن

  FOR THE GOODلألحسن 

 .  إىل األحسنأوأي التغير إىل األفضل 

 أو، Continual Improvement إىل التحسن املسـتمر KAIZEN كايزنًوأحيانا يتم ترجمة 

ولذلك تعترب كايزن عملية التحسن عملية دامة .  العملأور يف موقع الحدث مالتحسن املست

 . ال تتوقف

 :إسرتاتيجية كايزن

 عـىل يـد الخبـر اليابـاي ماسـاي 1984 للوجود يف العام KAIZEN  ظهر مفهوم كايزن

، ثـم كتـاب 1986 عـام Kaizen والذي أصدر كتاب عن فلسـفة كـايزن ،Masaki Imaiإماي 

Low Approach to Management A Common Sense : Kaize Gembaجمبا كـايزن  :

وكايزن هي . 1997 والذي صدر يف العام ،اإلحساس املشرتك ملنهج التكلفة املنخفضة يف اإلدارة

، لقيادة املؤسسات من خالل اإلدارة الرشـيدة Taiichi Ohno تايييش أوهونوفلسفة إبتكرها 

 . للمكان والزمان

 :تعريف كايزن

ومـنهج فهوم كايزن بأنه مصطلح ياباي يشر إىل التحسن املسـتمر، عرف معهد كايزن م

أن :  التنظيمية، منهـا مجموعة من القيم واملعتقداتعىلعلمي يف إدارة الجودة الشاملة، يرتكز 

 يف أوالسـلعة  نسـبة الخطـأ يف أو أن تكـون نسـبة العيـوب عىليكون تركيز العاملن واإلدارة 

 السنة أو املايض األسبوع  ما تم إنجازهعىلً هي فلسفة ال تريض أبدا ًصفر، أيضا كايزن= الخدمة 

 . املاضية
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The Kaizen Institute defines Kaizen as the Japanese term for continuous 

improvement. It is using common sense and is both a rigorous, scientific 

method using statistical quality control and an adaptive framework of 

organizational values and beliefs that keeps workers and management 

focused on zero defects. It is a philosophy of never being satisfied with what 

. was accomplished last week or last year 

 :ايزن، نذكرها كالتايل كذلك هناك تعريفات أخري ملفهوم ك

 . كايزن هي قيادة املنظمة من خالل اإلدارة الرشيدة للمكان والزمان -1

كايزن هي الجهود اإلدارية التـي تهـدف إىل إحـداث التغيـرات الصـغرة الالزمـة والتـي  -2

 . ستؤدي إىل تغيرات كبرة وتقدم قيمة مضافة للمنظمة وللعميل

 الهالك يف كل العنارص والعمليات، مـع تطبيـق أور  إلغاء الهدأوكايزن هي ثقافة تقليل  -3

 . فكر اإلدارة املرئية

 الذي به املشكلة، حتـى أو املشكلة من املكان الذي به العمل أوكايزن هي إدارة العمل  -4

 أومكن إدارة الزمان بالدقـة والرسعـة املناسـبن للـتخلص مـن الهـدر يف موقـع العمـل، 

عمـل عـىل منـع تكرارهـا يف املسـتقبل، وعليـه فهـو  جذور هذه املشكلة والعىلللقضاء 

 . أسلوب مستمر يستمد قيمته من أرض الواقع

 إدارة املكان، مع تطبيق لفكر اإلدارة باملشـاركة أوكايزن هي اإلدارة من موقع األحداث  -5

 .  الحياةمدىواألبوية واملرئية والتوظيف 

واد وطـرق اإلنتـاج مـن كايزن هي البحث عن إجراء تحسينات مسـتمرة يف العمـل واملـ -6

 .  املصنعأوخالل تشجيع االقرتاحات واألفكار من قبل فرق العمل يف الوحدة االقتصادية 

 شـكل وعـىل العمليـات التصـنيعية عىلكايزن هي مجموعة من اإلجراءات التي تنصب  -7

خطوات تدريجية صغرة ومستمرة مـن خـالل التحسـن املسـتمر بتضـافر كـل الجهـود 

 . فة املستويات اإلدارية بهدف تخفيض الكلفة وتحسن النوعيةاملبذولة يف كا
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 : الفرق بن املدخل الياباي واملدخل األمريي يف اإلدارة

 :املدخل الياباي -1

 ينظر إىل عملية التحسن عىل أنها عملية تأي Kaizenاملدخل الياباي باستخدام أسلوب 

سـة جيـد ومتأنيـة ومتتاليـة ومتالحقـة بشكل تدريجي، أي عىل شكل خطـوات صـغرة مدرو

 . )2000: مرو وصفيع(وبشكل مستمر 

 :املدخل األمريي -2

أما املدخل األمريي للتحسـن املسـتمر يركـز عـىل اسـتحداث أشـياء جديـدة ومبتكـرة 

 برضبة واحدة وذلك أومبدعة لتحل محل القدمة، فالتحسن هذا يجب أن يتم دفعة واحدة 

عىل مستوى للجودة وذلك من خالل االعتاد عىل أسـاليب تكنولوجيـة من أجل الوصول إىل أ

 . )2003: محمد عبدالفتاح(ًومتطور جدا وإمكانيات مالية كبرة 

  أهـم االختالفـات بـن املـدخلن اليابـاي واألمـريي يف التحسـن)1(الجـدول رقـم يوضح و

 . )2009: ريزان صالح وبرزين شيخ(املستمر 

 ه املقارنة بأن اإلدارة اليابانيـة ميـل أكـر لفكـرة كـايزن وإلحـداثوكا هو واضح من هذ

 systematically واملنـتظم continually واملسـتمر Quit  والهـادئGradually التـدريجي: التغير

وألجزاء صغرة ثم ألجزاء صغرة أخري وهكذا وأن الجميع تتاح لهم الفرصة يف إحـداث هـذا 

 كايزن هي وظيفـة كـل أو كا يقول اليابانيون أن التغير أويع، التغير بل هي مسئولية الجم

إىل أنـه وينظر اليابانيون إىل التغير من منظـور كـايزن . kaizen is everybody’s jobشخص 

 an on-going, never-ending improvementًعملـيـة تحـسـن مـسـتمرة ال تتوـقـف أـبـدا 

process...  

أكر إىل التغير الرسيع واملفاجئ والجـذري وألجـزاء كبـرة  بينا اإلدارة األمريكية ميل 

وليس صغرة وأن األشخاص املتميزين هم الذين تتاح لهم الفرصة إلحداث هـذا التغيـر، وأن 

  ... ما يرامعىلالتغير قد يتوقف بعض الفرتات مادامت األمور تسر 
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 (1)جدول رقم 

 ي يف التحسن املستمراالختالفات بن املدخلن الياباي واألمري

 Innovationاملدخل األمريي  Kaizenاملدخل الياباي  الخاصية م

 قصر األمد، لكن مفاجئ بعيد املدى لكن غر مفاجئ التأثر 1

 خطوات كبرة ومتسارعة خطوات صغرة وتدريجية الخطوات 2

 متقطع وغر متزايد مستمر ومتزايد املدى الزمني 3

 مفاجئ ومتقلب ي ومستقر ثابتتدريج التغر 4

 )املتميزين(أشخاص قلة  كل شخص الشمولية 5

ـود  الجاعية، جهود جاعية املدخل 6 ـار وجـه ـوعرة، أفـك ـة اـل الفردـي

 فردية

 هدم وإعادة البناء الصيانة والتحسن نوع التحسن 7

ــة  النطاق 8 ــة والحاـل ــربة التقليدـي الـخ

 الفنية

اخرتاـعـــات جدـيـــدة، نظرـيـــات 

 جديدة

يتطلب استثار صغر وجهـد  املتطلبات العملية 9

 كبر

 يتطلب استثار كبر وجهد قليل

 التكنولوجيا )العاملن(األشخاص  اتجاه الجهود 10

جهود عملية يف سبيل تحقيق  معيار التقويم 11

 أفضل النتائج

 النتائج لألرباح

 اقتصاديات رسيعة النمو اقتصاديات بطيئة النمو البيئة 12
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 السادسالفصل 

 رموز كايزن ومعناها 

 

 :التاليةويشتمل عىل النقاط  

 جمبا  Gemba 

  مودا  Muda 

   Wastes  7   

  موري ..مورا ..مودا 

  Ms4  

  Methodology The 5 Why 

  W and 1H Methodology 5 

  Types of Problems  4 

  the 5S 

  دائرة PDCA 

  KANBAN 

 معهد كايزن  
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 السادسالفصل 

 رموز كايزن ومعناها 

 

 :Gemba جمبا

، real place موقع العمـل الفعـيل أو workplaceهي كلمة يابانية تعني مكان العمل 

ً معنى أخر أين تحدث العمليات التي تعطي قيمة مضافة ؟، أيضا أيـن موقـع املشـكلة يف أو

إن مدرسـة كـايزن تـؤمن برضورة أن تكـون اإلدارة يف موقـع الحـدث أي يف . ي ؟الواقع امليدا

  ... العمليات الفعلية ويف موقع املشكلة يف حال حدوثهاأومواقع العمل 

 :Muda  مودا

والعمـل غـر املفيـد . Muda كلمة عمل غر مفيد يف اليابان مصطلح مودا عىلويطلق 

 . ة للعمل وللمنظمة وللعميلهو العمل الذي ال يعطي أي قيمة مضاف

 مودا + عمل مفيد =  عملية أو نشاط أون أي عمل إوبالتايل ف

موقـع (يف الجمبـا ) مـودا( تقليـل أي هـدر أووبالتايل فإن كايزن تهتم بإلغاء ومهاجمة 

 . )1997: ماسكاي إماي () املشكلةأو العملية أوالعمل 

Wastes 7 : 

 :، وهذه األنواع هي كالتايل)املودا(عة للهدر وهذا الرمز يشر إىل األنواع السب

 Overproduction هدر اإلنتاج الزائد عن الحد  -1

 Waiting هدر االنتظار  -2
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 Transportation هدر النقل  -3

 Processing هدر التشغيل  -4

 Inventory هدر التخزين  -5

  Motion هدر الحركة  -6

 Defects نتيجة وجود عيوب يف املنتج املرفوضات / هدر اإلصالح -7

 : موري ..مورا ..مودا

 :تستخدم هذه الكلات الثالث يف اليابان، لتشر إىل

  موداMuda الهالكأوً وتشر كا سبق اإلشارة أنفا إىل الهدر  . 

 موراMuraتعني غياب التنسيق وعدم االنتظام  . 

  موريMuri  تعني اإلجهاد . 

يل الخـربة ويتسـبب يف فعندما يتوقف انسياب العمل، بسبب بـطء أحـد العـاملن قلـي

، حيـث يتحـتم ) االنتظارأومودا التدفق (، وهي أحد أنواع املودا )مورا(تعطيل العمل، فهذه 

 . عىل العال اآلخرين االنتظار حتى ينتهي هذا العامل من مهمته

فإذا أفرط أحد .  اآلالتعىل أو، فهي تصف اإلجهاد، سواء وقع عىل العاملن )موري( أما

 إذا حدث عطل يف تروس إحدى اآلالت من أثـر أوالعمل حتى مكن منه اإلجهاد، العاملن يف 

: ماسـكاي إمـاي ()مـودا اإلفـراط(ًالضغط الشديد الواقع عليها، فهذا أيضا أحـد أنـواع املـودا 

1997 .( 

4Ms: 

 عىل فريق العمل تحديد األسباب الرئيسـية للمشـكلة املعنيـة وكـذلك األسـباب الفرعيـة،

وم فريق الجودة باستخدام الطرق العلميـة والوسـائل اإلحصـائية املناسـبة مـن وبعد ذلك يق

 ألي أجل البدء يف عملية البحث، وتتمثل األسباب الرئيسية ألي مشـكلة يف املـدخالت األساسـية

 :نظام نحو
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  Manpower املوارد البرشية  -1

 Machines املكائن واآلالت  -2

  Methods الطرق والنظام  -3

 Materials املواد  -4

 ) 4Ms( والتي تعرف برمز 

Methodology : The 5 Why 

وهـذه املنهجيـة مكـن أن .  منهجية أسئلة ملــاذا الخمسةأويشر هذا الرمز إىل أسلوب 

تساعد يف معرفة األسباب الجذرية للمشكلة داخل املنظمة، حيث يـتم سـؤال خمسـة أسـئلة 

 :  ؟ مثلWhyكلها تبدأ ب ملاذا 

  ؟ ملاذا حدثت املشكلة -1

 ملاذا حدثت اآلن ؟ -2

 ملاذا حدثت بهذا الشكل ؟ -3

 ملاذا م نتمكن من الوقاية منها ؟ -4

  املوظفن من حلها، فتم تصعيدها إىل أعيل لحلها ؟أوملاذا م يتمكن العال  -5

 وعندما م نتمكن من تحليل املشكلة بالشكل الكايف فإنه مكن طرح عدد آخر من ملاذا ؟ 

عمليـة تســاؤل   منهجيـة األسـئلة ملـاذا الخمسـة بأنهـاأوهذا ومكن تعريـف أسـلوب 

مـا يتـيح لنـا  ...للوصول إىل العالقة بن العوامـل املسـببة للمشـكلة والنتـائج املرتتبـة عليهـا

 لنـصـل إىل األـسـباب الفعلـيـة )أسـبــاب املـشـكلة( و)أـعـراض املـشـكلة(الفـصـل والتفرـقـة ـبـن 

من ثم وضع اإلجراءات التصحيحية املناسبة  حالة عدم املطابقة داخل منشأتك، وأوللمشكلة 

 . لها
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W and 1H Methodology5  

 أنه عند تحليل أي مشكلة فإن املنظمة عليهـا أن تسـأل W and 1H 5 يقصد منهجية 

 يشر  W5وكا هو واضح أن رمز . who, what, why, when, where, how: األسئلة التالية

  who, what, why, when, whereلتالية  من األسئلة ااألوىلإىل الحروف 

وتساعد هذه املنهجية يف جمع البيانـات واملعلومـات . how يشر إىل السؤال H1ورمز 

 . املطلوبة لدراسة وفهم املشكلة ما يساعد يف تشخيصها واقرتاح الحلول لها

  4 Types of Problems 

 :حددت مدرسة كايزن أربعة أنواع للمشكالت هي كالتايل

 شكالت معروفة حلولها تحتاج إىل القيام بفعلم -1

 Known problem , solution requires just action 

 مشكالت معروفة حلولها تحتاج خربة إضافية -2

 Known problem , solution requires additional expertise 

 مشكالت معروفة تحتاج مداخل ابتكاريه لحلها -3

 Known problem , solution requires creative approaches 

 مشكالت غر معروفة تحتاج إىل تحديدها -4

 Unknown problem , solution need to be identified 

The 5S: 

الحـروف  جـاءت مـن 5S ـمنهجية ال

 :  من الكلات اليابانيةاألوىل

 Seiri  )(sort 

 seiton )straighten( 

 seiso )(shine 

 seiketsu  )(standardize 

 shitsuke )sustain(  
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 :  وهي بالعربية 

  Sort  التحديد لألشياء الرضورية وغر الرضورية أوالتصنيف  -1

  Straighten  التنظيم ملكان العمل أوالرتتيب  -2

  Shine  التلميع أو التنظيف أوالنظافة  -3

  Standardize  املقاييس أووضع املعاير / املعايرة  -4

  Sustain   االنضباط الذايأو االلتزام أوالدعم  -5

 )طور( أعمل – راجع – طبق –خطط : PDCA دائرة

 Cycle (Plan-Do-Check-Act) 

 

 

 

  من أجزاءهـا بهـذااألوىلويرمز لهذه الدائرة بالحروف 

 هـذه الـدائرة مصـطلح حلقـة عىل ويطلق PDCAالرمز 

 اـلـذي اقرتحـهـا إدوارد دـمـنج Demming Cycleدـمـنج 

Edwards Demming ) والذي لقـب بـأب إدارة الجـودة

يف أوائل الخمسينيات من القرن العرشيـن، ليقـدم ) الشاملة

 : كالتايليوتتكون الدائرة من أربعة أجزاء ه. لنا خطوات لتحقيق الجودة الشاملة
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  Plan  خطط -1

  Do  طبق -2

  Check  راجع -3

 Act  طور/ أعمل  -4

Just-in-Time (JIT) يف التو والحال 

 The Toyota هـذا الرمـز مصـطلح نظـام اإلنتـاج يف رشكـة تويوتـا عـىلًأحيانا يطلـق 

Production System نظرا لتطوير هذا األسلوب يف رشكة السيارات تويوتـا وذلـك بواسـطة ،

 املناسـب، ويف ويقصد بهذا الرمز هـو التواجـد يف التوقيـت. Taiichi Ohnoتاهييش أوهونو 

 ملـا يحـدث يف أرض الواقـع، وعـدم تـرك أوالتو والحال، وبدون تأخر، مع الفحـص للموقـف 

 حـل عـىل األقـل االتفـاق عـىل أو حل املشكلة أواملكان بدون توقيف املشكلة عن االستمرار 

  ...املشكلة

 وذلـك ملخزونكذلك األسلوب يشر إىل رضورة مراقبة كمية اإلنتاج وكمية التوريدات وكمية ا

 نقص يف هـذه الكميـات بشـكل يرض املنظمـة، وبالتـايل يـتم تقليـل أوحتى ال يحدث زيادة 

  ...الهالك وتقليل التكلفة/ الهدر

وعدم االهتام بتطبيق عملية املراقبة الدوريـة واملسـتمرة للمعـدالت السـابق اإلشـارة 

 . عديدة يوضحها الشكل التايل Lossesإليها سوف يؤدي لخسائر 

توقف اإلنتاج وتأخر اإلنتاج واالنتظار حتى تتوفر :  سبيل املثالعىلومن هذه الخسائر 

 الكميات وإنتـاج كميـات إضـافية ليسـت مطلوبـة وتضـخم املخـزون وعـدم وجـود أواملواد 

 لتخزين الكميات املطلوبة وضياع بعض من وقت العمـل أومساحات كافية ألي إنتاج جديد 

  ...دة املنتج جوعىلوالتأثر السلبي 
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 Kan Ban: 

 لإلنتـاج، ومـدي األوىل الخطـوط عـىليشر مصطلح كان بان إىل نظـام ملراقبـة اإلنتـاج 

 ويف حالـة وجـود طلـب.  طلب الزبون والكميـات املطلوبـةعىل أن يتم اإلنتاج بناء عىلتدفقه، 

ج والكميـات  معـدالت اإلنتـاعـىلجديد من زبون ما يتم بشكل رسيع تلبية هذا الطلب بناء 

 . والتخزين والتوريدات

 :معهد كايزن

  كمجموعـة استشـاريةKaizen Institute Consulting Groupتم تأسيس معهد كـايزن 

غـر  بهدف نرش فكر ومبادئ وفلسفة كـايزن يف دول أخـري 1985علمية يف سويرسا يف العام 

 مج التدريبيـة لـنرش ثقافـةومن أنشطة هذا املعهـد تنظـيم املـؤمرات والنـدوات والـربا. اليابان

كايزن، ونرش الكتب التي تتحدث عن هذه الثقافة، ونرش املعرفة عن كايزن من خالل موقـع 

 . )اإلنرتنت( شبكة املعلومات الدولية عىلاملعهد 

 مـن  شخص أصبحوا1500ولقد تخرج منه حوايل . وللمعهد فروع يف مختلف قارات العام

ـ ـة إـس ـد ملارـس ـدين يف املعـه ـايزن املعتـم ـا أورتاتيجية ـك ـرين عليـه ـدريب اآلـخ  اإلرشاف أو ـت

 .  املنظات للتأكد من التزامها بتطبيق مبادئ ومحاور وأساليب كايزنعىلواملراجعة 
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بـرامج لتأهيـل مـدربن كـايزن، وبـرامج : ومن الـربامج التدريبيـة التـي يقـدمها املعهـد

تطبيقـي مج جـزء نظـري وجـزء وتتضـمن هـذه الـربا. مارسن لكايزن، وبرامج مديري كايزن

وجزء زيارة ميدانية إلحدى الرشكات التي تطبـق اسـرتاتيجية كـايزن وجـزء بحثـي أو مرشوع 

 ...بحثي عن إحدى جوانب اسرتاتيجية كايزن
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 السابعالفصل 

 مبادئ كايزن 

 

 :التاليةويشتمل عىل النقاط  

  مقدمة  مبادئ كايزن 

   الزبون أوالًأومبدأ العميل   

   العميل/ أهمية املستهلك 

  ملاذا أصبح املستهلك فجأة ذو أهمية؟ 

   العميل/ الدوافع التي تحرك املستهلك 

  حقوق املستهلك   مبدأ العمل الفريقي 

  تعريف فريق العمل   أهمية فريق العمل 

  أسباب تكوين فرق العمل 

 خصائص فرق العمل الفعالة أو القوية 

  فرق العمل وظائف  أماط فرق العمل 

 الحجم األمثل لفريق العمل 

 هل تحب العمل يف فريق؟: استقصاء 
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 السابعالفصل 

 مبادئ كايزن 

 

 

 مقدمــة

 بأنه قاعـدة أساسـية يجـب االسرتشـاد بهـا يف السـلوك principleُيعرف مصطلح املبدأ 

ومـن .  أكـر مـن القـيم االيجابيـةأو valueمـة ويتضـمن أي مبـدأ قي. وااللتزام بها يف العمـل

املبادئ بصفة عامة مبدأ العدالة ومبدأ املساواة ومبدأ املهنية ومبدأ املشاركة ومبدأ الشفافية 

والفصل الحايل يهـتم بالحـديث عـن مبـادئ  ...ومبدأ العمل الفريقي ومبدأ التحسن املستمر

ته الواضحة ولحاجة اإلدارة العربيـة لهـذا فلسفة كايزين، وخاصة مبدأ العمل الفريقي ألهمي

 . النوع من العمل

 :مبادئ كايزن

 : مبادئ لكايزن، همثالثة أن هناك Terry Hill (2000(هيل تري يوضح 

 مراجعة العمليات  -1

 الحاجة الدامة إىل التغير -2

 يأي النجاح من األشخاص -3

  : وهناك من يحدد مبادئ كايزن يف خمسة مبادئ هي كالتايل

 . اجعة العملياتمر -1

 . الحاجة الدامة إىل التغير -2

 . يأي النجاح من األشخاص -3
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 :وهناك من يحدد مبادئ كايزن يف خمسة مبادئ هي كالتايل

  الزبون أوالً أوالعميل  -1

 هناك داما مكان للتحسن -2

 العمل الفريقي يف حلقات الجودة -3

 نظام قوي داخيل لدي كل شخص بااللتزام  -4

  ويؤخذ يف االعتباررأي كل شخص له قيمه -5

 العاملون لديهم ثقة يف االهتام مقرتحاتهم -6

 

 الزبون أوالً والعمل الفريقي كأمثلـة أو ويف الصفحات التالية سيتم رشح مبدي العميل 

 مبادئ كايزن، كذلك فإن باقي املبادئ سيتم رشحها يف مواقع أخري من الكتاب، وخاصـة عىل

 . عند الحديث عن محاور كايزن
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  الزبون أوالًأودأ العميل مب

 Clientمن املعروف أن أول مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة هو إرضـاء العمـالء 

Satisfaction، سـيجا هـو إسـعاد العمـالء 6 وأن أول مبـدأ يف Client Happiness وذلـك ،

 املبـدأ  هـذاعـىلوالبند التـايل سـيقوم بإلقـاء الضـوء . ًيرجع لعدة أسباب سيتم رصدها الحقا

اـلـرئييس والـهـام يف فلـسـفة ـكـايزن، كإـحـدى اإلـسـرتاتيجيات الـتـي أثبـتـت نجاحـهـا يف تحقـيـق 

 . مستويات عالية يف إدارة الجودة الشاملة

:  الزبـائن فإنـه البـد مـن أنأووكا يتضح من الشكل التايل فإنه لكسب رضـاء العمـالء 

 Place مناسـب، واملكـان Priceذو جودة عاليـة، والسـعر )  خدمةأوسلعة  (Product ُاملنتج

وقبل كل  املهني واملناسب والجذاب، Promotion مناسب ونظيف ومرتب وجذاب، والرتويج

  ... الزبائنأو الطيبة االيجابية املستمرة مع العمالء Relationshipsذلك العالقات 
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  Customers – Clients العمالء أواملستهلكون 

ْيتسع ليطلق عىل من يحصل عـىل متطلباتـه األساسـية ّإن مدلول مصطلح املستهلك   أوَ

ذلـك ألن عمليـة االسـتهالك تنصـب عـىل التنـاول . الكالية لسد حاجاته الشخصية واألرسيـة

 وـلـذا، اعـتـرب االقتـصـاديون. اإلنـسـاي املـبـارش للـسـلع والـخـدمات إلـشـباع رغـبـات اإلنـسـان وحاجاـتـه

ُوتعرف القوانن مصطلح املستهلك بأنـه كـل . دياالستهالك الهدف النهاي من النشاط االقتصا

 أو يجـري التعامـل أو العائلية أوشخص تقدم إليه أحد املنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية 

 . التعاقد معه بهذا الخصوص

 أوالعمـالء :  متشـابهة، نـذكر منهـاأو املستهلكون مصطلحات مكافئـة عىلهذا ويطلق 

  وأحيانـا،... متلقـي الخدمـةأو طالبي الخدمة أو املنتفعن أوين  املستفيدأو الجمهور أوالزبائن 

 أواملسـافر : حسب املكان الذي يتم فيه خدمة املستهلك نطلق عليه مصطلحات أخري، مثـل

  ... السائحأو الطالب أواملريض 

 العميل/ أهمية املستهلك 

/ سـتهلكون يف الحقيقة يوجـد العديـد مـن األسـباب والـدوافع التـي أبـرزت أهميـة امل

 :العمالء ورضورة توطيد العالقة بهم، ومن أهم هذه األسباب

 . زيادة حده املنافسة وتنوع أشكالها وأساليبها -1

 . الضغوط الحكومية والترشيعات -2

 . ظهور حركات حاية املستهلك -3

 . الضغط اإلعالمي والصحفي -4

 . تبني فلسفة املفهوم الحديث للتسويق -5

 . العمالء/ كونارتفاع توقعات ومطالب املستهل -6

 . النظرة إىل العالقة باملستهلكن كميزة تنافسية -7

 . يجب الحرص عىل تأكيدها -8
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 . تشجيع كثر من مجاالت النشاط وقصور نواحي املنافسة عىل االعتبارات الشخصية -9

إن العمل يف النهاية هو وحده الذي يحكم عىل نجـاح املنظمـة وإمكانيـة اسـتمرارها يف  -10

 . السوق

 :العميل يف اآلي/ سبق مكن أن نحدد أهمية املستهلك يف ضوء ما 

 . العميل هو الذي يحرك دورة حياة املنظمة/ املستهلك  -1

 .  األمر بتجهيز الخدمة لهأوالعميل هو الذي يصدر األمر بإنتاج السلعة له / املستهلك  -2

 . العميل هو الذي مول ميزانية املنظمة/ املستهلك  -3

 . سبب الرئييس يف أرباح املنظمةالعميل هو ال/ املستهلك  -4

 . العميل هو الذي يحكم عىل جودة السلعة/ املستهلك  -5

 . العميل هو الذي يحكم عىل جودة الخدمة/ املستهلك  -6

 خدمات املنظمة للمحيطن به، وهذا أقـوى أوالعميل هو الذي يسوق سلع / املستهلك  -7

 .  الخدماتأوأنواع التسويق لهذه السلع 

 ستهلك فجأة ذو أهمية؟ملاذا أصبح امل

Why customer suddenly become important 

 . كل فرد أصبح مشغوالً بالعمالء اليوم، وم يكن الحال كذلك يف املايض -1

كان ينظر للعميل يف املايض كشخص قارص مثـر لإلزعـاج يجـب إقناعـه لرشاء منتجـات  -2

د ال تكون مفيدة يف عملية وهذه كلها طرق طريفة للتفكر يف العمالء، ولكنها ق. الرشكة

 . اتخاذ القرارات

 ًولي تقوم بتحليل العمالء ينبغي عليـك أن ميـز بـن العمـالء املوجـودين حاليـا والعمـالء

ًوبعد أن يصبح هذا الفـرق واضـحا، مكـن أن ننتقـل إىل دراسـة العمـالء الحـالين . املحتملن

انية أن تدرسـهم مـن وجهـة نظـرهم األوىل أن تدرسهم من وجهة نظرك أنت، والث: بطريقتن

 . )وجهة نظر العمالء أنفسهم(
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 :العميل/ الدوافع التي تحرك املستهلك 

العميل للتعامـل مـع الرشكـات واملؤسسـات / هناك دوافع عديدة تحرك املستهلك  

 :والوزارات، نذكر منها

 . حاجته إىل خدمة ما -1

 . حاجته إىل سلعة ما -2

 . إلنسانية لديهحاجة إىل إشباع إحدى الحاجات ا -3

 . حاجته إىل تحقيق أحد أهدافه يف العمل -4

 . حاجته إىل تحقيق أحد أهدافه يف الحياة -5

 :حقوق املستهلك

 )2010(للمستهلك حقوق عديدة، حددها طاهر محسن منصور وصـالح مهـدي محسـن 

 :يف مانية حقوق هي كالتايل

  Consumer Behavior Study Right حق دراسة سلوك املستهلك  -1

  Consumer Protection Right حق حاية املستهلك  -2

  The Right to Safety حق األمان  -3

 The Right to be Informed  املعلومات عىلحق الحصول  -4

  The Right to Choose حق االختيار  -5

  The Right to be Heard حق ساع رأي املستهلك  -6

  Education The Right of Consumer حق تعليم املستهلك  -7

  The Right to Service حق الخدمة  -8

 :هذا ومكن رصد بعض حقوق املستهلك بشكل تفصييل كالتايل

 ... مقدم الخدمة لشخصية وكرامة وديانة وثقافة ولغـة ولهجـة وملـبسأوحق احرتام البائع  -1

 املستهلك
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  ...مة بالخدأو املعرفة والتوعية الالزمة واملرتبطة بالسلعة عىلحق املستهلك يف الحصول  -2

 .  إعالنات غر مضللةعىلحق املستهلك يف الحصول  -3

 . حق االختيار من بن السلع املتنوعة -4

 . حق املستهلك االختيار من بن الخدمات املتنوعة -5

 . حق االختيار من بن املنظات التي تقدم هذه السلع املتنوعة -6

 . حق االختيار من بن املنظات التي تقدم هذه الخدمات املتنوعة -7

 .  السلعة السليمة واملطابقة للمواصفات وغر املعيبةعىلحق الحصول  -8

 .  الخدمة املطلوبة املتميزة واملطابقة للمواصفاتعىلحق الحصول  -9

 .  الصيانة الحقيقيةعىلحق املستهلك يف توفر قطع الغيار األصلية والحصول  -10

 .حق املستهلك يف خدمة ما بعد البيع الحقيقية -11

 . الخدمة السيئةأو السلعة املعيبة عىلالحصول  يف حالة ىحق الشكو -12

 .حق إرجاع السلعة املعيبة -13

  . الرسوم التي تم دفعها مقابل السلعة املعيبةعىلحق الحصول  -14

  . الرسوم التي تم دفعها مقابل الخدمة السيئةعىلحق الحصول  -15

 أو مخـاطر أو خسـائر أو تعـويض املناسـب يف حالـة حـدوث أرضار عـىلحق الحصـول  -16

  .. الخدمة السيئةأونظر السلعة املعيبة  ... مشكالتأول تعطي

ـات  -17 ـدعاوي القـضـائية ـضـد الرشـك ـع اـل  أو املـحـالت أو املـصـانع أوـحـق املـسـتهلك يف رـف

ـات  ـوزاراتأواملؤسـس ـاإلخالل  ... اـل ـا ـب ـتهلك وقيامـه ـا للمـس ـدوث رضر منـه ـة ـح يف حاـل

  .بحقوقه، وبإجراءات ميرسة ورسيعة وبدون تكلفة

 يف املـشـاركة يف عـضـوية وإدارة اللـجـان واملؤسـسـات واملـجـالس واألجـهـزةـحـق املـسـتهلك  -18

 . العاملة يف مجال حاية حقوق املستهلكن والدفاع عنها

 

 



    إسرتاتيجية كايزن اليابانية لتطوير املنظات: إدارة الجودة الشاملة

 

 92

 :مبدأ العمل الفريقي

املدير الجيد يدرك أن السبيل إىل تحقيق اإلنجازات؛ يقتيض استبدال الحواجز بالجسـور 

 . مي. يبول ج. د. لخلق روح من التشارك والتعاون

 

 

ً من العنارص البرشية يعملـون معـا إلنجـاز مـا ال  هو جاعةTeam Workفريق العمل 

ًمكن إنجازه يف حالة عمل كل منهم مفرده، ما يضفي عـىل روح العمـل شـيئا مـن االهـتام 

 . والرضا، إىل جانب املتعة يف األداء نفسه

مية التعـاون املتبـادل، والتنسـيق ففريق العمل أسلوب يف العمل واإلدارة، قائم عىل أه

بن مجموعة من املهنين ذوي التخصصات املختلفـة، مـا يسـهم يف إنجـاز األعـال املطلـوب 

وكا يتضح من الشـكل أعـاله فـإن املهـام املشـرتكة والتـي . منهم، بشكل أكر كفاءة وفاعلية

عن تنفيـذ هـذه املهـام، تحتاج إىل تنسيق وتعاون وتبادل للمعلومات بن العاملن املسئولن 

لن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح من غر هذا التنسيق والتعاون وتبادل للمعلومات والعمـل 

  ... جزر منعزلةأوكفريق عمل وليس كأفراد 
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ُوفرق العمل تعد أهم ركائز نجاح وتقدم املنظات يف ضـوء املنافسـة الشـديدة بينهـا،  َ ِ

فتحقيـق األهـداف اآلن . Qualityمـن الجـودة وحرص كل منها عىل تحقيـق مسـتوى أعـىل 

يحتاج إىل التعاون والتكامل بن مختلـف العـاملن ذوي التخصصـات املهنيـة املتعـددة، وإىل 

 . ًقدرتهم عىل العمل الجاعي معا

  :تعريف فريق العمل

 :هناك تعريفات عديدة ملصطلح فريق العمل نذكر منها

 :التعريفات األجنبية: أوالً

فريـق العمـل هـو مجموعـة مـن : Jeffrey (2002) وجيفـري Jessicaكا تعريـف جيسـ -1

 Taskاألعضاء ذوي تخصصات مهنية متنوعة تم اختيارهم بشكل مدروس للقيام مهمـة 

 .  مهام معينة يف زمن محددأو

فريق العمل هو جاعة من األفراد كـل مـنهم لديـه خـربة : Brill (1992(تعريف بريل  -2

ًمة مشرتكة ال بد من إنجازها، يجتمعون معا لتبادل املعلومات ومهارة معينة، ولديهم مه

 . التي تساعد عىل االستجابة املناسبة املطلوبة من الفريق

الفريق هـو مجموعـة صـغرة : Katz & Smith )م2000 (تعريف كل من كاتز وسميث -3

من األشخاص لهم مهارات متكاملة، كنا أنهـم ملتزمـون بتحقيـق هـدف مشـرتك، ولهـم 

 . ب معن يلزمون أنفسهم بالقيام بهأسلو

: R. Baron (2002( وروبـرت بـارون J. Greenbergتعريف كل مـن جرالـد جـرينربج  -4

 أوفريق العمل هـو جاعـة تتكامـل مهـارات أعضـائها الـذي يلتزمـون بهـدف مشـرتك 

 . مجموعة من أهداف األداء التي ألزموا أنفسهم بتحقيقها

 :التعريفات العربية: ًثانيا

الفريق هو مجموعـة مـن األفـراد تجمعهـم أهـداف ): م2003(يف يوسف املطري تعر -1

عمل مشرتكة، وال بد أن يعملوا متعاونن مع بعضهم البعض من أجل تحقيـق األهـداف 

 . بأكرب كفاءة ممكنة
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 كـوادر معـدة أوفـرق العمـل هـي مجموعـات ): م2004(تعريف سامية فتحي عفيفي  -2

ّإعدادا مهاريا للقيام بامل  . هام التي تطلبها مقتضيات العملً

 أكر يف تفاعل أوفريق العمل هو تجمع لفردين ): م2005(تعريف أحمد سيد مصطفى  -3

 .  تجسيد اهتام مشرتكأومنتظم مستقر عىل مدى فرتة زمنية لتحقيق هدف مشرتك 

فريق العمـل هـو جاعـة مـن األفـراد، الـذين ): م2005(تعريف محمد محمد إبراهيم  -4

 اإلدارة أوًتعاونوا معا؛ إلنجاز أهداف مشرتكة، عادة ما ترتبط بأهداف القسـم يجب أن ي

 .  املنظمةأو

ًأي أن فريق العمل هو جاعة من العنارص البرشيـة يعملـون معـا إلنجـاز مـا ال مكـن 

ًإنجازه يف حالة عمل كل منهم مفرده، ما يضفي عىل روح العمل شيئا مـن االهـتام والرضـا، 

 . تعة يف األداء نفسهإىل جانب امل

ففريق العمل أسلوب يف العمل واإلدارة قائم عىل أهمية التعاون املتبادل والتنسيق بن 

مجموعة من املهنين ذوي التخصصات املختلفة، ما يسهم يف إنجـاز األعـال املطلوبـة مـنهم 

 . بشكل أكر كفاءة وفاعلية

 :ويف ضوء ما سبق مكن تعريف فريق العمل بأنه

 . موعة من األعضاء ذوي تخصصات مهنية متنوعةمج -1

 . ًيعملون معا -2

 . لتحقيق أهداف محددة -3

 . لفرتة محدودة -4

 . العمل يتم بشكل جاعي، وباالعتاد عىل التعاون املتبادل فيا بينهم -5

 . مع تطبيق مفهوم القيادة، وليس السلطة، بواسطة قائد فريق العمل -6

 : يتصف بالخصائص التالية-ت اإلنسانية نوع من الجاعاأوكشكل -وفريق العمل 

 . Small Groupجاعة صغرة الحجم  -1

 . )ويف بعض األحيان تتكون فرق عمل غر رسمية (Formal Groupجاعة رسمية  -2
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 . Growth Group، وليس جاعة مو لألعضاء Task Groupجاعة عمل  -3

 .  وليست دامةNon-Permanent Groupجاعة مؤقتة  -4

 لعملأهمية فريق ا

ّفرق العمل تعد أهم ركائز نجاح وتقـدم املـنظات يف ضـوء املنافسـة الشـديدة بينهـا،  ُ

، فتحقيـق األهـداف اآلن Qualityوحرص كل منها عىل تحقيـق مسـتوى أعـىل مـن الجـودة 

يحتاج إىل التعاون والتكامل بن مختلـف العـاملن ذوي التخصصـات املهنيـة املتعـددة، وإىل 

 . ًجاعي معاقدرتهم عىل العمل ال

ولقد أثبتت خربات العمـل . تعترب فرق العمل من األدوات الفعالة إلنجاز املهام املشرتكة

ًأنه مكن ألية مجموعة من البرش أن تتحول إىل قوة تتقاسم األهداف واملهـام، وتتعـاون معـا  ٍ

 . لتحقيق النجاح املطلوب بأعىل قدر من الكفاءة والفاعلية

ًإن إنسانا واحدا مف رده ال يستطيع، مها كانـت عبقريتـه وقدراتـه العقليـة والجسـمية ً

ولهـذا . واإلدارية، أن يقوم بإنجاز كل يشء مفرده، أما فريـق العمـل فيمكنـه أن يفعـل ذلـك

السبب نجد أن املؤسسات واملنشآت تزخر بأعداد كبرة من فرق العمل التي تحمل مسميات 

 ..وفريق املرشوع، وفريق الربنامج، وفريق البحـثمجموعات العمل، واللجان، : مختلفة، مثل

 . الخ

 : إن املزايا التي تحصل عليها املنظات من فرق العمل الفعالة تعترب متعددة، ومن أهمها

 . اإلنتاجية -1

 . االنسيابية -2

 . املرونة -3

 . االلتزام -4

 . الجودة -5

 . رضاء العميل -6
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 : أسباب تكوين فرق العمل

َتشكّل املنظات فرق عمل أل  : سباب عديدة، نذكر منهاِ

 . إنجاز األهداف الكبرة -1

 . إنجاز األهداف املشرتكة -2

 . إنجاز املهام التي تتطلب تخصصات مهنية متنوعة -3

 . لحل مشكلة معينة -4

 . لحل املشكالت باالستفادة من مواهب عدد من األفراد -5

  .إتاحة الفرصة لزيادة االتصال بن األعضاء واملرشفن عىل تنفيذ مرشوع ما -6

 . لتنمية الشعور باالتحاد والصداقة والحب أثناء التنفيذ -7

 . لتحسن طرق العمل -8

 . ملساعدة األعضاء عىل تحمل املسئوليات بشكل جاعي -9

 : القويةأوخصائص فرق العمل الفعالة 

 القـوي أوكا يتضح من الشكل التايل فإنه مكن تحديد خصائص فريق العمل الفعـال 

 :كالتايل

 أهداف مشرتكة -1

 دوار واضحةأ -2

 قيادة مقبولة -3

 عمليات فعالة -4

 متينة/ عالقات قوية  -5

 اتصاالت ممتازة -6
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Characteristics of a Powerful Team 

 

 

 :وظائف فريق العمل

 :مكن تصنيف وظائف فريق العمل إىل نوعن من الوظائف ها كالتايل

 Task Functions وظائف تحقيق املهام  -1

  Maintenance Function  وظائف املحافظة والصيانة -2

 :ومكن إعطاء بعض األمثلة عىل هذه الوظائف كالتايل 

 

 

 

 

Exceptional 

Results

Excellent 

Communications

Solid 

Relationships 

Effective 

Processes 

Accepted 

Leadership 

Clear Eoles 

Common  

Purpose 
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 (2)جدول رقم 

 وظائف فريق العمل

 : أماط فرق العمل

جههـا هـي عندما تشعر املنظمة بالحاجة إىل تشكيل فريق عمـل؛ فـإن أول مشـكلة توا

وهناك أنـواع مختلفـة مـن الفـرق . تحديد النوع املناسب من فرق العمل التي تريد تشكيلها

ًيخدم كل منها هدفا محددا، ولكل منها خصائصه املميزة، نذكر منها ما ييل ً : 

 : Task Teamsفرق املهام  -1

. زه موضـوع محـدد مطلـوب إنجـاأووهي الفرق التي تضطلع مشكلة معينة يراد حلهـا، 

، وفرق )فرق عمل اإلدارة العليا(فرق املهام الكبرة : ومكن تحديد نوعن من هذه الفرق ها

ً غالبا ما يتم تشـكيلها Projects Teamsوفرق املرشوعات . )فرق املرشوعات(املهام املحددة 
 للعـمـل لـفـرتة زمنـيـة مـحـددة، والـتـي تـكـون واقـعـة يف الغاـلـب تـحـت ـضـغط زمـنـي يـفـرض 

 وظائف املحافظة والصيانة وظائف تحقيق املهام
Encouraging التشجيع -Initiating1 املبادأة -1
 Seeking البحث عن املعلومات -2

Information
Gate Keeping حراسة البوابة -2

 Seeking البحث عن الرأي -3
Opinion

 Standard وضع املستويات -3
Setting

 Giving إعطاء املعلومات -4
Information

Facilitating التيسر -4

 Giving إبداء الرأي  -5
Opinion

Expressing التعبر عن الفريق -5

Feeling الشعور بالفريق -Summarizing6 التلخيص  -6
 Testing اختبار اإلمكانية أو الجدوى -7

Feasibility
ـــار مــــدى  -7 اختـب

 االتفاق وااللتزام
Testing For 
Consensus & 
Commitment

Mediating التوسط -Following up8 املتابعة  -8
 Relieving تخفيف التوتر -Evaluation9 التقويم -9

Tension
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ً مخرجات قابلة للقياس، ومع ذلك فهي قلا تكـون معتـادة عـىل العمـل سـويا عليها تحقيق

 .  يف مهمة واحدةأوبالقرب من بعضها 

 : Work Teamsفرق العمل  -2

وهي مجموعات العمل الطبيعية التي تقوم باألعال اليومية للمنظمة، ورما تأي هـذه 

 . إلدارات والفروع واملواقعالفرق من خالل الوحدات القامة باملنظمة كاألقسام وا

 : Management Teamsفرق اإلدارة  -3

 أوُوهي الفرق التي تشكل من خالل املوظفن الذين يرشفون عىل الوحدات التشـغيلية 

ّويجب عىل فريق اإلدارة أن يتوىل املهام الشاقة التي تكمل وتحّفز العمل وتجعله . التنظيمية

 . متكامالً

 : Electronic Teamsنية  فرق العمل اإللكرتو-4

هذا وقد أدى التطور الهائل يف مجال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت اإللكرتونيـة إىل 

ظهور نوع جديد من فرق العمل، أال وهو فرق العمل اإللكرتونية؛ حيث يتصل أعضـاء هـذه 

 . ّالفرق إلكرتونيا بواسطة شبكة اإلنرتنت

ًأعضاء فريق العمل بشكل شخيص أي مبارش ووجها وقد كان األصل أن يتم االتصال بن 

إال أن فرق العمـل اإللكرتونيـة يـتم االتصـال فيهـا بشـكل مبـارش غـر . لوجه ويف مكان واحد

شخيص، وإن كان هناك إمكانية مشاهدة الصورة، وسـاع الصـوت مـن خـالل الحاسـب اآليل 

 مواقـع أو إدارات أخـرى واألعضاء ليسـوا يف مكـان واحـد، فقـد يكونـون يف. وشبكة اإلنرتنت

 .  بالد أخرىأوأخرى 

 :  إىل أنواع عديدة هي- وفًقا لبعض األسس-فرق العمل ) 2005(ويقسم سيد مصطفى 

 أوسـلعة ( تطـوير منـتج - عـىل سـبيل املثـال -فهناك فرق تستهدف : من حيث الهدف -1

  دمـج عمليـات، تقليـل الطـول( إعـادة هندسـة العمليـات أو حـل مشـكلة، أو. )خدمة
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 . ، وكذا أي هدف تنظيمي آخر) أداء عمليات عىل التوازي، وما إىل ذلكأواإلجراي، 

 أوًفقد يكون فريق العمل مدارا بواسطة أحد مديري اإلدارات : من حيث هيكل الفريق -2

؛ حيـث يعمـل الفريـق دون Self-Directed of Self-Managementيكون ذاي اإلدارة 

ويكـون الفريـق . )ًأكرهم قبـوالً وخـربة وتـأثرا(أعضائه أن يوجهه مدير بل يوجهه أحد 

فريق ( كاملة بحيث يسلم ناتج عميله إىل عميل داخيل أومسئوالً عن أداء مهمة جزئية 

 .  خارجيأو) آخر باملنظمة

ـث عـضـوية الفرـيـق -3 ـن إدارة واـحـدة : ـمـن حـي ـق وأعـضـاؤه ـم ـد الفرـي ـون قاـئ ـد يـك فـق

)Functional Team( ،مثلة يف قائد وأعضـاء مـن إدارات متعـددة،  تكون العضوية مأو

 . )Cross-Functional Team(تتنوع وتتكامل تخصصاتها 

 إدارة أوفقد يكون الفريق دامًـا مثـل العـاملن يف اإلدارة املاليـة : من حيث مدة العمل -4

 إدارات متعـددة، بحيـث أوً يكون فريًقا مؤقتا، سواء كان مـن إدارة واحـدة أوالتسويق 

 . Ad hoc Committee or Task Forceريق بانتهاء مهمته ينتهي الف

 :  هذا، ومكن إضافة أساس الحجم يف تحديد بعض أنواع فرق العمل كالتايل

 أوفقد يكون الفريق صغر الحجـم، وقـد يكـون متوسـط : من حيث حجم فريق العمل -5

 . كبر الحجم

  Optimal Team Sizeالحجم األمثل لفريق العمل 

ًلعمل من حيث حجمها، فـبعض الفـرق يكـون حجمهـا صـغرا، وبعضـها تختلف فرق ا

درجـة صـعوبة : ويتوقف حجـم فريـق العمـل عـىل عـدة عوامـل، منهـا. ًيكون حجمها كبرا

األهداف املطلوب تحقيقهـا، طبيعـة املهمـة املطلـوب إنجازهـا، الوقـت املتـاح إلنجـاز هـذه 

 . املهمة، درجة الرسية للمهمة املطلوب إنجازها

 ُفة عامة، وبناء عىل البحوث والدراسات التـي أجريـت عـىل موضـوع حجـم الجاعـاتوبص

 : مكن توضيح اآلي
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 . َّكلا زاد حجم الجاعة؛ كلا قلت درجة تفاعل العضو مع األعضاء اآلخرين -1

 .  أعضاء يتيح فرصة أكرب للتفاعل6 إىل 4حجم الجاعة الذي يرتاوح ما بن  -2

 . ة أكرب من درجة ماسك الجاعة الكبرةدرجة ماسك الجاعة الصغر -3

 مستوى الرضا بن أعضاء الجاعة الصغرة أعىل مـن مسـتوى الرضـا بـن أعضـاء الجاعـة -4

 . الكبرة

 . نسبة التغيب عن العمل ودوران العمل تزداد كلا كرب حجم الجاعة -5

أغلبية مـا الحصول عىل )  ....،8، 6، 4، 2(يصعب يف الجاعات املكونة من عدد زوجي  -6

 . يحدث حالة من التوتر املتزايد

 وبالنسبة للحجم األمثل لفريق العمل؛ فإن املارسات اإلداريـة يف العديـد مـن املـنظات

 : قدمت لنا هذه الخربات

  إذا كانت األهداف واملهام كبرة ومعقدة، وتتطلب مهارات عالية؛ فإن الحجم يكـون بـن

 . ً عضوا12 إىل 6

 بسيطة، يجب أن يكون الحجم أقل؛ حتى يكون لكل عضو عمٌل يؤديهإذا كانت املهام  . 

  ًإذا كان حجم الفريق كبرا نسبيا يجب عدم مناقشة التفاصيل من قبـل ) ً عضوا25 - 15(ً

 . بل يجب تفويض بعض املهام إىل فرق منبثقة من الفريق األسايس ..الجميع

  عضوا12 و10عادة ما يرتاوح حجم الفريق املثايل ما بن ً . 

  ًوأخرا وليس بآخر فإن املديرين ينبغي أن يدركوا بصفة عامة الجوانب السلبية املحتملـة

 ..انخفاض درجة التفاعل، ومستوى الرضـا، ودرجـة التاسـك: لكرب حجم فرق العمل مثل

 . وعليهم أال يحاولوا يف نفس الوقت تكوين أي فريق عىل أساس عدد موذجي محدد
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 . دت أن تعرف هل أنت تحب العمل يف فريق أم ال؟ فأجب عن هذه األسئلةإذا أر

 : االستقصاء

 هل ترى أن مناقشة املشكالت وتبادل الرأي فيه تعطيل للعمل؟  -1

 ال   ًأحيانا   نعم  

هل تتخذ معظم القرارات يف العمل دون استشارة أحد الزمالء، من منطلـق أنـك تعـرف  -2

 ًماما ماذا تفعل؟ 

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل ال تحب أن يتدخل أحد زمالئك يف عملك، حتى ولو كان عىل حق؟ -3

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل ال تتقبل مناقشة أحد زمالئك حول أسلوب عملك؟  -4

 ال   ًأحيانا   نعم  

 هل تحب العمل الجاعي وتفضله عن العمل الفردي؟  -5

 ال   ًأحيانا   نعم  

 لتعاون مع اآلخرين؟ هل تحب قيمة ا -6

 ال   ًأحيانا   نعم  

 

 استقصاء
 هل تحب العمل يف فريق؟
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 ّهل سلوكك مع زمالئك يعترب سلوكًا تعاونيا؟  -7

 ال   ًأحيانا   نعم  

 ًهل ترى أنه ليس عيبا أن يساعدك زمالؤك يف بعض األحيان؟  -8

 ال   ًأحيانا   نعم  

 عالقاتك بهم؟ هل ترى أن اختالف وجهات النظر مع اآلخرين يشء طبيعي، وال يؤثر عىل  -9

 ال   ًأحيانا   نعم  

َهل تشارك بفاعلية عندما تدعى ألحد اجتاعات العمل؟  -10 ْ ُ 

 ال   ًأحيانا   نعم  

  مجموعة عمل؟ أوهل تشارك بفاعلية عندما تكون أحد األعضاء يف لجنة  -11

 ال   ًأحيانا   نعم  

 القدرات التي ليس لديك؟ ًهل ترى أنه ليس عيبا أن يتوفر يف زمالئك بعض الخربات و -12

 ال   ًأحيانا   نعم  

  تخصصاتهم؟ أوهل تحرتم زمالءك يف العمل بغض النظر عن مهنهم  -13

 ال   ًأحيانا   نعم  

 مجموعة عمـل، هـل تضـع نصـب عينيـك أوالً أو لجنة أوًعندما تكون عضوا يف اجتاع  -14

 تحقيق األهداف بنجاح؟ 

 ال   ًأحيانا   نعم  

  بأن كلنا يكمل بعضه اآلخر؟ هل تؤمن -15

 ال   ًأحيانا   نعم  
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 : التعليات

ًأحيانـا، (، ودرجة واحدة يف حالـة اإلجابـة بــ )ال(أعط نفسك درجتن يف حالة اإلجابة بـ  -1

 . 4 إىل 1 عن األسئلة من ) نعم (وصفر يف حالة اإلجابة بـ 

، )ًأحيانا(ة يف حالة اإلجابة بـ ، ودرجة واحد)نعم(أعط نفسك درجتن يف حالة اإلجابة بـ  -2

 . 15 إىل 5 عن األسئلة من ) ال ( يف حالة اإلجابة بـ (وصفر(

 . اجمع جميع درجاتك عن جميع األسئلة -3

 : تفسر النتائج

 درجة فأكر؛ فأنت تحب العمل يف فريق بدرجة كبرة، شعارك هـو 21إذا حصلت عىل  -أ  

قيمـة التعـاون لـديك لـيس .  العمل الجاعي، تجد نفسك يف) مع الجاعة الـلـه يد (

ًاتجاها فقط، وإما سلوك أيضا ً . 

تحـب .  درجة؛ فأنت تحب العمل يف فريق بدرجـة متوسـطة20 - 11إذا حصلت عىل   -ب

العمل الجاعـي يف بعـض املواقـف، بيـنا تفضـل العمـل الفـردي يف مواقـف أخـرى، 

 . ئكننصحك بأن تزيد من درجة التعاون بينك وبن زمال

  درجات فأقل؛ فأنت ال تحب العمل يف فريـق تجـد نفسـك يف العمـل10إذا حصلت عىل  -ج

. الفردي، وال تفضل العمل الجاعي، التعاون مـع اآلخـرين كلـات تقولهـا وال تنفـذها

 ننصحك بأن ال تحول نفسـك إىل جزيـرة منعزلـة، فالعمـل يف فريـق أصـبح رضورة لـيس

 . عملك/ ا يف السوق، وإما الستمرارك يف منصبك الستمرار املنظمة التي تعمل به

ّكذلك العمل يف فريق ينقذك من كثـر مـن األخطـاء؛ ألن هنـاك أكـر مـن عقـل يفكـر 

 . ويخطط وينفذ

 شـاهد. ًأخرا عليك أن تثق يف نفسك بأنك قادر عىل العمل مع اآلخـرين بشـكل جاعـي

، وسـوف تجـد أن الفريـق الفـائز )لةكرة القـدم وكـرة السـ: مثل(مباريات األلعاب الجاعية 

ًغالبا هو الذي تعاون العبوه معا، والفريق الخارس غالبا هو الذي لعب العبوه كّل مفرده ًً . 
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 الثامنالفصل 

  -1-محاور كايزن 

 

 

 :التاليةويشتمل عىل النقاط  

  مقدمــة 

 ًاإلدارة من موقع األحداث: أوال 

  إلغاء الهدر: ًثانيا 

  اإلدارة باملشاركة: ًالثاث 

  الحياةمدىالتوظيف : ًرابعا  
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 الثامنالفصل 

  -1 - محاور كايزن

 

 :مقدمة

 :حددت معظم الكتابات محاور كايزن كالتايل

  ًاإلدارة من موقع األحداث: أوال 

  إلغاء الهدر :ًثانيا 

  اإلدارة باملشاركة :ًثالثا 

  الحياةمدىالتوظيف : ًرابعا  

 التعلم والتدريب املستمر: ًامسا خ 

  الحنونة/ اإلدارة األبوية : ًسادسا 

  اإلدارة املرئية: ًسابعا 

 :واآلي رشح لهذه املحاور بيشء من التفصيل يف الفصل الحايل والتايل

 اإلدارة من موقع الحدث : أوالً

رشف عىل املدير أن يتفقد موقع األحداث، ويلـم بكـل يشء بنظـرة كليـة، ثـم يوجـه امل

ـعـىل املرشف بـعـد ذـلـك أن يفـصـل ـهـذه اإلـجـراءات، بنظرـتـه . لإلـجـراءات الواـجـب اتخاذـهـا

أثنـاء التعامـل مـع املرتجعـات يجـب أن . الجزئية، إىل خطوات يوزعها عىل األفـراد لتنفيـذها

يجتمع املدير مع املرشف مع العامل داخل جمبـا، لتحديـد سـبب العيـب، واقـرتاح التعـديل 

 . نفس األخطاءالذي منع تكرار 
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ًتخلص من مارسة اإلدارة الورقية، حيث تنظـر إىل األرقـام والتقـارير، وعبثـا تحـاول أن 

افعـل ذلـك ) جمبـا(فال يشء يضاهي اإلدارة من موقـع األحـداث . تجعلها تنطق بلغة الواقع

 عن طريقة أفضـل مـن تلـك – أي وأنت تبحث يف كل يوم وساعة ،وقلبك وعقلك عىل كايزن

  تكـون قـد جمعـت بـن إدارة الحـارض )كـايزن( و)جمبـا(وبالجمع بـن . مل بها اآلنالتي تع

 . ) الزمان ( وإدارة املستقبل ) املكان(

 :اإلدارة من فوق هي عكس اإلدارة من موقع الحدث 

 درجـة حـرارة مكيـف( تشعر بربد شديد يف دار السينا، وعندما تخرب املدير، يقـول لـك أن

 وينصـحك بالـذهاب(. وبالتأكيد هـي مالمـة لجسـم اإلنسـان السـليم. وترالهواء يضبطها الكمبي

  .ًأيضـا هنـاك عمـالء يتشـكون مـن وجـود حرشات بزجاجـات امليـاه الغازيـة. لطبيب رومـاتيزم

فالتعبئة تتم بشكل إىل، البد أن الحرشات سـقطت يف ! ال مكن: فيتعجب مدير الرشكة فيقول

املـديرين بـالجلوس إىل مكـاتبهم، ومتابعـة األمـور عـرب يكتفي كثر من . الزجاجة بعد فتحها

 . مكتب املدير العام: زجاج الربج العاجي الذي يطلقون عليه

عـن منتجـاتهم إال مـن خـالل األوراق والتقـارير، وال يفكـرون يف ء إنهم ال يعرفـون يش

اإلنتـاج هـؤالء املـديرون ال ينزلـون إىل مواقـع . موظفيهم إال عندما يوقعون كشوف مرتباتهم

لذا فهم غرباء عـن مـا يحـدث فيهـا مـن مشـكالت ال مكـن . الفعلية يف مصانعهم ورشكاتهم

وعندما تنفصل عالقـتهم الحقيقيـة مواقـع األحـداث عـىل هـذا النحـو، . صياغتها عىل الورق

  . عالقتهم الحقيقية برشكاتهم وموظفيهم وبعمالئهم- أيضا –تنفصل 

  : Gemba كلمة جمبا ىمعن

 أن كـثـر ـمـن اـملـديرين يكتـفـي ـبـالجلوس إىل مـكـاتبهم ومتابـعـة :  ماـسـاي إـمـاي يـقـول

 مكتـب املـدير العـام، إنهـم ال يعرفـون : األمور عرب زجاج الربج العاجي الـذي يطلقـون عليـه

 ًشيئا عـن منتجـاتهم وخـدماتهم إال مـن خـالل األوراق والتقـارير، وال يفكـرون يف مـوظفيهم 

 هـؤالء املـديرون ال ينزلـون إىل مواقـع اإلنتـاج الفعليـة !! رتبات إال عندما يوقعون كشوف امل

  لذا فهم غربـاء عـن مـا يحـدث فيهـا مـن مشـكالت ال مكـن صـياغتها. مصانعهم ورشكاتهميف 
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ًعىل الورق، وعندما تنفصل عالقتهم الحقيقية موقع األحداث عىل هـذا النحـو تنفصـل أيضـا 

 . )1997: ماسكاي إماي (م وبعمالئهم وبأعالهمعالقتهم الحقيقية برشكتهم وموظفيه

 :Gembaجمبا 

، real place أو موقع العمـل الفعـيل workplaceهي كلمة يابانية تعني مكان العمل 

ًأو معنى أخر أين تحدث العمليات التي تعطي قيمة مضافة ؟، أيضا أيـن موقـع املشـكلة يف 

رة أن تكـون اإلدارة يف موقـع الحـدث أي يف  كـايزن تـؤمن برضوفلسـفةإن . الواقع امليداي ؟

 . مواقع العمل أو العمليات الفعلية ويف موقع املشكلة يف حال حدوثها

 إىل التحسـن املسـتمر يف مواقـع العمـل أو KAIZEN Gemba وبالتايل مكـن ترجمـة

 منهج التغير باستخدام ثقافة مدرسة كايزن تقوم عـىل التحسـن املسـتمر معنـى(: العمليات

 . )التغير لألفضل

سـوف يسـاهم يف رفـع القـدرات ) موقـع العمـل(هذا التغير ينـتج ويطبـق يف الجمبـا 

 .  املشاركة يف إحداث التغيرعىلاإلبداعية واالبتكارية للعاملن ويشجعهم 

 :جمبا يف الفندق

 فا. م تصلني كثر من رسائل الفاكس التي كنت أنتظرها، أثناء إقامتي يف أحد الفنادق

بالفعل م تكن هناك أية قواعد . إىل غرفة االتصاالت ..كان مني إال أن نزلت إىل موقع األحدث

 . مقننة الستقبال رسائل الفاكس

، وذلـك فبعض العاملن كانوا يضعونها يف األدراج، وآخرون يرتكونها مبعـرة فـوق املكاتـب

 . حتى يأي أحدهم ويسأل عنها

 :جمبا كايزن، هو" ببساطة ووضوح كان الحل بأسلوب

 . وضع قواعد مقننة الستقبال رسائل الفاكس، بحيث يعن فرد مسئول عنها -1

 . إنشاء أدراج صغرة لكل غرفة توضع بداخلها رسائل الفاكس املوجهة إليها -2
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عندما تنزل إىل موقع األحداث، تستطيع أن تشخص املشكلة بدقة تامـة، كـا تسـتطيع 

اهن أن أحدا ممن بالفندق م تراوده تلك الفكرة، وأنهم اكتفوا أر. أن تصف العالج الفعال لها

 ). 1997: ماسكاي إماي (بالتخطيط والتصميم أثناء الجلوس يف مكاتبهم الفاخرة

 :إلغاء الهدر: ًثانيا

 : مفهوم العمل يف كايزن

ًالعمل يف كايزن هو أي نشاط أو عملية أو أداء يقوم به اإلنسان، هـذا العمـل غالبـا مـا 

= ي عمـل أو نشـاط أو عمليـة أومكـن وضـع .  عمل مفيد وعمل آخر غر مفيدعىليشتمل 

 عمل غر مفيد+ عمل مفيد 

والعمـل غـر املفيـد . Muda كلمة عمل غر مفيد يف اليابان مصطلح مودا عىلويطلق 

ن أي عمـل إوبالتايل فـ. هو العمل الذي ال يعطي أي قيمة مضافة للعمل وللمنظمة وللعميل

وبالتايل فإن كايزن تهتم بإلغاء ومهاجمـة أو تقليـل . مودا+ عمل مفيد = شاط أو عملية أو ن

 . )موقع العمل أو العملية أو املشكلة(يف الجمبا ) مودا(أي هدر 

 Waste الهدر 

ًكل عمل ينفذ مكن تحسينه، وكل عملية تتم حاليا البـد وأنهـا تحتـوي هـدرا أو هالكـا  ً ً

waste من هذا الهدر ينتج قيمة مضافة للعملية وبالتايل يحقـق اسـتفادة  وتقليل أو التخلص

 . ًللمنظمة، أيضا سوف يستفيد العميل أو الزبون من نواتجها

. وتعد فكرة التخلص من الهدر يف العمليات هي املحور الرئييس للتغير من خالل كايزن

 :وتبدأ عملية تقليل الهدر أو إلغاؤه يف املواقع والعمليات التي

  Significant تميز بالتأثر الواضح ت -1

  Strategically important areas ً مع الرتكيز عىل األماكن األهم اسرتاتيجيا -2

  Speedily Achieved والتي تحقق نتائج رسيعة  -3

 Sustainable والتي تحافظ عىل استمراريتها  -4
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 ): املودا(أمثلة وأنواع الهدر 

 : يف املنشآتexamples of Mudaاآلي بعض األمثلة من الهدر 

1- Muda in Manufacturing 

2- Muda in Office 

3- Shipping defective parts 

4- Waiting for inspection 

5- Walking and transporting parts 

6- Overproduction 

7- Excess inventory which hides 

8- Passing on work that contains errors 

9- Signature approvals, bureaucracy 

10- Walking or routing documents 

11- Copies, files, a lot of papers 

12- Excess documentation 

 :كذلك للهدر أنواع عديدة، نذكر منها

 Overproduction  هدر اإلنتاج الزائد عن الحد -1

 Waiting هدر االنتظار  -2

 Transportation هدر النقل  -3

 Processing هدر التشغيل  -4

 Inventory هدر التخزين  -5

  Motion لحركة هدر ا -6

 Defects  نتيجة وجود عيوب يف املنتجاملرفوضات / هدر اإلصالح -7

 وبعض الكتابات تطلق عليهـا Wastes 7 أنواع من الهدر 7 ـ هذه األنواع العىلويطلق 

 املـودا/ واآلي رشح لهذه األنواع من الهدر . Deadly Wastes7 أنواع مميتة من الهدر  7 ـال

 :)1997: ماسكاي إماي(
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 :مودا اإلفراط  -1

 ،يلجأ بتخوفيهم من التعطل املفاجئ لآلالت واألجهزة أو من تغيب املوظفن، لظروف طارئة 

 . ًكثر من املديرين، إىل اإلفراط يف التشغيل تحسبا ألوقات الشدة العجاف

  يتحول اإلفراط، يف اإلنتاج وىف التشغيل وىف تكديس املـواد الخـام، لـدى هـؤالء املـديرين

 . فهم يشعرون بعدم األمان.  عىل العالج عقدة تستعيصغىل

  ـهـذه املـشـكلة ذات األبـعـاد النفـسـية ـيـؤدى إىل ـهـدر هاـئـل يف اـسـتهالك اـملـواد واآلالت

 . وساعات العمل، وال توفر لهم سوف إحساس زائف باألمان

 :مودا التخزين  -2

 إىل النشـاط ي ال تنتمـيتـًكثرا ما متلئ املخازن بكميات كبرة من األشياء واملعـدات ال

 .  للرشكة، فتشغل مساحات كان من املمكن االستفادة منها بطريقة أفضلالرئييس

 :مودا األخطاء -3

 . تستدعى األخطاء بذل مزيد من الجهد والوقت لتصحيحها

 :مودا الحركة  -4

 أثناء العمل، تعترب كل حركة زائدة يقوم بها العامل للبحث عـن أدواتـه أو لجلـب أحـد

تجنـب هـذه الحركـات الزائـدة بوضـع األشـياء يف األمـاكن . )الهـدر(ًاألجهزة، نوعا من املودا 

 . املخصصة لها، دون إهال

 :مودا التدفق  -5

يف . عدم إنسيابية تدفق العمليات وسر اإلنتاج بـن األقسـام املختلفـة، يـؤدى إىل هـدر

الجهـاز أوالً داخـل أحـد األقسـام، أحد املصانع التي تنتج معدات التليفون يتم إنتـاج جسـم 

لذلك يتم تغليف جسـم املعـدة بعـد إنتاجـه، . بينا تنتج الساعات وعدة اليد يف قسم أخر

إذا . داخل قسم ثالث، بغطاء من البالسـتيك لينقـل دون خـدوش إىل قسـم إنتـاج عـدة اليـد

 قسم التغليف جمعنا بن قسم إنتاج جسم الجهاز وقسم إنتاج ساعة اليد، فإننا نتخلص من

 . بالبالسيتك
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 :مودا االنتظار  -6

 عامـل يإذا تحتم عىل عدد من العاملن االنتظار حتى تصل املواد الخـام أو حتـى ينتهـ

أخر من عمله قبل البدء يف عمل جديد، وذلك لعدم التنسيق بن املهام وتوقيتاتها، فـإن هـذا 

 . هو أحد أنواع املودا

 :إي-كايزن يف توكا شن

فضـال . إي لإلليكرتونيات يتسـم بعـدم املسـاواة-وزيع املهام داخل رشكة توكا شنكان ت

كان املوظفون يبدءون عملهم ببطء شـديد ثـم ينتظـرون حتـى تظهـر . عن التلكؤ يف التنفيذ

نقاط االختناق واملشـكالت آي يتخـذوا خطـوات اإلنتـاج الالزمـة، وكـأنهم يطفئـون الحرائـق 

تسبب هذا الوضع يف وصول ضغوط العمل إىل أوجهـا قبـل . اتويعملون بأسلوب إدارة األزم

 . فكان املوظفون كساىل مع بداية كل شهر، متوترون ومنهكون يف نهايته. مواعيد التسليم

اتفقت الفرق . قرر املدير تطبيق أسلوب جمبا كايزن، وقسم مهام العمل بن ثالث فرق

لجـدول زمنـي محـدد، حيـث يتسـلم آل  االعمليات فيا بينها، وذلك طبقالثالث عىل توزيع 

 . فريق مهمته من الفريق الذي يسبقه يف خط تدفق العمليات

أعدت هذه الخطط والجداول الزمنية بواسطة ممثلن للفرق الثالث، دون دراسة اآلثـار 

لقواعد تشغيل تنتهج أسلوب جمبا كايزن، بحيث تتم االجانبية لها، عىل أن يتم تطبيقها طبق 

 .  املراجعة والتطوير بشكل مستمر، أثناء العمل وداخل جمباكل عمليات

وانخفـاض نسـبة املرتجعـات  % 30كانت النتيجة املبهرة هي ارتفـاع اإلنتاجيـة بنسـبة 

كا انخفضت نفقات اإلنتـاج نتيجـة انخفـاض سـاعات العمـل . والعيوب إىل أقل من النصف

يف تنفيذ املهام التي يتسلمونها يف أوقات اإلضايف للموظفن، وازدادت مهارات وكفاءة العاملن 

  ).1997: ماسكاي إماي(قياسية

 :مودا النقل  -7

  يسـتغرقه املسـتند الـذيفالوقـت . مكننا أن نعترب أغلب عمليات النقل عمالً بال طائـل
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 تستغرقه املواد الخام يف االنتقـال إىل أمـاكن الذييف االنتقال بن مكاتب املوظفن، أو الوقت 

 .  كلها أوقات مهدرة وجهود ضائعةيلتصنيع، ها

هـو أحـد أهـم وأرخـص وسـائل تقليـل التكـاليف وزيـادة ) املـودا(القضاء عىل الهـدر 

كل ما عليك فعله هو النـزول إىل جمبـا موقـع األحـداث، ومالحظـة أمـاكن املـودا . اإلنتاجية

 . وإزالة أسبابها

 :مودا القيمة الزائفة  -8

 الـذين يف تحديـد مـا يريـده عمالئهـم بالضـبط مقابـل الـثمن يخطئ كثر من املديري

وبذلك يقدمون لهـم منتجـات .  تنتجها رشكاتهمالتييدفعونه للحصول عىل املنتج أو الخدمة 

 تقدمـه لعميلـك دون أن الـذي اليشءهنا تتولد القيمة الزائفـة وهـى . وخدمات ال يطلبونها

 . يحتاجه بالفعل

 تنتج مثل القيم الزائفة، فكـل مـا يبحـث التي املؤسسات تعترب رشكات الطران من أكر

عنه عميل الطران إما هو رشكة توفر له طائرة تحمله من مكان ألخر، بأمان وىف أرسع وقـت 

لكن الغالبية العظمي من رشكات الطران مازالـت تعتقـد أن املسـافر . ممكن وبسعر معقول

اخر وخدمـة الهـاتف مـع أي رقـم تليفـون يف  الوثرة والطعام الفـوالكرايسيبحث عن املتعة 

 .  تقدم لعمالئها كل هذا دون أن يطلبوه وتتقاىض منهفهي، لذا ...دولة

 . ًعندما تقدم لعميلك ما ال يطلبه فهناك هدر من جانبك ومن جانب عميلك أيضا

 : موري ..مورا ..مودا

 :تستخدم هذه الكلات الثالث يف اليابان، لتشر إىل

  موداMuda ًوتشر كا سبق اإلشارة أنفا إىل الهدر أو الهالك . 

 موراMuraتعني غياب التنسيق وعدم االنتظام  . 

  موريMuriتعني اإلجهاد  . 

 فعندما يتوقف انسياب العمل، بسبب بـطء أحـد العـاملن قلـييل الخـربة ويتسـبب يف 
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، حيـث يتحـتم )االنتظارمودا التدفق أو (، وهي أحد أنواع املودا "مورا"تعطيل العمل، فهذه 

 . عىل العال اآلخرين االنتظار حتى ينتهي هذا العامل من مهمته

أفرط أحـد فإذا .  اآلالتعىل، فهي تصف اإلجهاد، سواء وقع عىل العاملن أو "موري"أما 

اآلالت مـن أثـر  العاملن يف العمل حتى مكن منه اإلجهاد، أو إذا حدث عطل يف تـروس إحـدى

: ماسـكاي إمـاي( )مـودا اإلفـراط(ًالواقع عليها، فهـذا أيضـا أحـد أنـواع املـودا الضغط الشديد 

1997.(  

 اإلدارة باملشاركة : ًثالثا

 تبنى نظرية كايزن عىل االعتقاد بأن توفر درجة عالية من املسـئولية الجاعيـة واإلخـالص

والعـاملن يف )  العليـاممثلـة يف اإلدارة(القائم عىل املشاركة والتقـدير املتبـادل بـن املنظمـة 

 وزيـادة رفاهيـة العـاملن. املستويات اإلدارية املختلفـة سـوف يـؤدي إىل زيـادة معـدالت األداء

 . ووجود درجة عالية من الرضا عن العمل

ًفخالفا ملا هو موجود يف الكثر من الـدول حيـث أن القـرار يتخـذ يف املسـتويات العليـا 

املستشارين والتنفيذين، فإن جميع األفراد يف اليابـان ويتم أيضا مشورة مجموعة صغرة من 

يشرتكون يف عمل اإلدارة مناقشة املشاريع واتخاذ القـرارات الالزمـة بشـأنها، فقبـل أن ترشع 

الرشكة عىل تنفيذ مشاريعها يقدم العاملون بدراسـة املرشوع بصـورة كاملـة حتـى بـدون أن 

ت التي قد تعيق تنفيـذ املرشوع وطـرق معالجتهـا يعرفوا رأي اإلدارة فيه، يبحثون يف املشكال

 . فال يبدءون بالعمل إال بعد أن يحيطوا باملرشوع إحاطة تامة وكاملة

فعند التنفيذ سيجدون سهولة يف إنجاز املرشوع، ويجدون القدرة عىل حل أيـة معضـلة 

ًوبنـاء عـىل . قد تعرتض سبيلهم ألنهم قد درسوا كل االحتاالت ووضعوا الحلـول الالزمـة لهـا
ّذلك فإن أي تعر يف العمل ال يحدث نتيجة لهذا العامل املهـم الـذي يعطـي العـاملن فكـرة 

 . مفصلة عن عملهم، وعن مشكالت العمل وما شابه ذلك

ـة  ـات املتعلـق ـات أيضــا، فاملعلوـم ـاركة يف املعلوـم ـب املـش ـاح تتطـل ـاركة يف األرـب  ًفاملـش

 ة أهـدافهم وتحسـن أدائهـم، يـخىش كثـر مـن بالتكلفة والعائـد مكـن العـاملن مـن معرفـ
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املديرين فقدان نفوذهم إذا شاركهم العاملون يف املعلومات، رغم أن مشاركة الجميـع تعنـي 

 . مسئولية الجميع

ولقـد .  والالمركزية واملشاركة يف اتخاذ القرارات هي الطريق الصـحيح للنجـاح والتميـز

ًديرا يف موقعه، ومكنه من اتخاذ ما يراه مناسبا من وجد أن الرشكات الناجحة تعترب العامل م ً

. قرارات يف مواجهة ما يتعرض له من مواقف، كا أن املشاركة تزيد الرضا الوظيفي واإلنتاجية

وقد ثبت أن استقاللية الوظيفة هي من أكر األبعـاد أهميـة، لـذا يجـب الرتكيـز عليهـا عنـد 

الهيكـل والتنسـيق فقـط، كـا كـان الحـال يف إعادة توصيف الوظـائف بـدال مـن االهـتام ب

 . السابق

وهـذا يحقـق . ً أيضا من أشكال اإلدارة باملشاركة ملك العاملن لجزء من أسهم املنظمة

 : املزايا التالية

 يقلل من الرصاع التقليدي بن العالة ورأس املال . 

 هـا برشاء أسـهمها يحمي الرشكة عىل املدى الطويل مـن محاولـة املنافسـن االسـتيالء علي

 . املتداولة

 يتحول شعور العاملن من أجراء إىل مالك . 

 أن Edwards Deming (1986)ًوتأكيدا ألهميـة اإلدارة باملشـاركة أشـار إدوارد دمـنج 

كـذلك . من مشكالت الجودة، وذلك بسبب غياب مشاركة العـاملن% 94اإلدارة مسئولة عن 

 ملشـاركة جودة، منهم إتاحة الفرصة الحقيقية والفعليةحدد دمنج أربعة عرش نقطة لتحسن ال

 . جميع العاملن يف كافة العمليات التي تحدث داخل املنظمة والتزام اإلدارة العليا بذلك

ولقد أكدت كل البحوث والدراسـات التـي أجريـت عـن إدارة التغيـر أنـه كلـا ذادت 

والعكـس . مقـاومتهم لهـذا التغيـرمشاركة العاملن يف اقـرتاح وإحـداث التغيـر كلـا قلـت 

ـصـحيح، معـنـي أـنـه كـلـا قـلـت مـشـاركة الـعـاملن يف اـقـرتاح وإـحـداث التغـيـر كـلـا زادت 

 :والشكل التايل يوضح ذلك. مقاومتهم لهذا التغير
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    الحياة ىالتوظيف مد: ًرابعا

 ّوأن مرتبـاتهمّأغلب املوظفن والعاملن يف اليابان يعينون يف وظائفهم مـدى العمـر، كـا 

فمرتباتهم الشهرية تعطى لهم عىل أساس سنن الخربة واملهارات والقدرات والكفاءة اإلنتاجية 

 والخمسن من ّتزداد كل سنة معدل جيد، كا وأنهم يصلون سن التقاعد عندما يبلغون الخامسة

منحـون العمر، وعندما تكون املؤسسـة يف حاجـة إىل خـدماتهم فـإنهم يبقـون يف الخدمـة في

.  سـنة45حينذاك ثلثي راتبهم الشهري فالوصول إىل درجة املدير ال يحصل إال ملـن بلـغ سـن 

 . وعندما يدخل الوظيفة يشعر بأنه باق فيها إىل آخر حياته العملية

ولهذه الحالة اإلدارية تأثر كبر عىل عمله وحياته يف داخل املؤسسـة، فهـي تزيـل عنـه 

تفكره وعبقريته سيصبه يف عمله الذي سيسـتمر معـه فيـنجم ّمخاوف البطالة، كا وأن جل 

. عن ذلك تفاعل العامل مع عمله وإبداعه فيه وتخزين تجربته يف امليـدان الـذي يعمـل فيـه

ّفال يحدث مثالً انتقال املدير إىل مكان آخر إال يف النادر ألن ما يحصل عليـه يف املؤسسـة مـن 

 .  إىل مكان آخرمكافآت وحوافز مغرية يربر عدم انتقاله

 ميل املنظات التي تتبنى ثقافة كايزن إىل مارسة نظام التوظيف مـدى ىبكلات أخر

وهـي بـذلك تتفـادى . الحياة، أي أن التعاقد وتوظيـف عامـل باملنظمـة يكـون ملـدى الحيـاة

 :االستغناء عن العاملن ما يحقق مزايا عديدة منها

  . تقليل معدل دوران عالة -1

 . الغيابانخفاض نسب  -2
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والرشكة التي توفر للعاملن قـدرا مـن االلتـزام بتحقيـق األمـان الـوظيفي مـن جانبهـا، 

فعيل سبيل املثال تقوم السياسة الناجحـة لرشكـة . يقابلها العاملون باملزيد من االلتزام والوالء

لنكلن لـألدوات الكهربائيـة عـىل الحفـاظ عـىل عالتهـا يف األوقـات العصـيبة، وهـي تضـمن 

عاملن الذين أمضوا ثالث سنوات أو أكـر، االسـتمرار يف العمـل برشط أن تبقـى إنتـاجيتهم لل

مرتفعة، حيث أن اإلدارة هي املسولة عـن تـوفر قـدر كـاف مـن العمـل، وألن الخـوف مـن 

فقدان الوظيفة هو أسوأ أنواع التحفيز، ألن العامل الذي يعمل تحـت تهديـد فقـد الوظيفـة 

 ممكنة حفاظا عىل وظيفته، كا أن التحرر مـن هـذا الخـوف يطلـق يؤخر العمل أطول فرتة

 . قدراته الكامنة
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 :التاليةويشتمل عىل النقاط  

 مقدمة 

 ًوالتدريب املستمروالتعليم التعلم  :أوال 

 الحنونة/ اإلدارة األبوية : ثانيا 

 يةاإلدارة املرئ: ثالثا 
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 التاسعالفصل 

 -2 - محاور كايزن

 

 مقدمــة

أهميـة : يهتم الفصل الحايل باستكال عرض محاور كـايزن، حيـث سـيتم الحـديث عـن

والتدريب املستمر وارتباط ذلك باإلدارة باملعرفة ومنظات التعلم، ومفهـوم والتعليم التعلم 

ئـيـة وارتـبـاط ذـلـك بنـمـوذج الـحـواس الخمـسـة الحنوـنـة، ومعـنـي اإلدارة املر/ اإلدارة األبوـيـة 

  ... املكشوف أو اإلدارة املفتوحةعىلوباإلدارة 

 م والتدريب املستمريالتعلم والتعل:  أوالً

 يتلقى العاملون اليابـانيون سـواء كـانوا مـوظفن أو عـاالً أو مـدراء التعلـيم والـتعلم 

فـالتعليم والـتعلم . ئهم يف املؤسسـةاملتواصل والتدريب الالزم للعمل الذي ينجزونه طيلة بقا

والتدريب املتواصل سرفعوا من مستوى أداء العامـل اليابـاي والـذي سـينجم عنـه زيـادة يف 

واملالحظ أن الدول األوربية والعربية غالبا ما تستعن بالتعليم . اإلنتاج وتقدم يف نوعية املنتج

درجة إىل درجة أعىل، أو عندما يريـد والتدريب يف املنظمة عند ترقية املوظف أو العامل من 

 . االنتقال من وظيفة آلخري أو من نشاط ألخر

 وتحتاج فرق العمل إىل مهارات خاصة ألداء عملها، ويتطلب تحقيق هذا الهدف التزاما 

بالتدريب وتنمية املهارات، ولن يحقق التدريب النتيجة املرجوة منـه إال إذا أتيحـت الفرصـة 

ما تعلموه من مهارات يف بيئة عملهم، ومن األخطـاء الشـائعة قيـام كثـر للعاملن الستخدام 

من املنظات بتدريب العاملن بدون تغير يف بيئة العمل، فال تتاح لهم الفرصـة لتطبيـق مـا 

 . تعلموه، ومن ثم يصبح التدريب غر ذي جدوى
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ل العمـل أكـر إثـارة إن قيام العاملن بأعال متنوعة له العديد من املزايا، فالتنوع يجع

وأقل رتابة، وقيام العاملون بـأكر مـن عمـل يبسـط خطواتـه ويجعـل تعلمـه سـهال، كـا أن 

العاملن املتنقلن من عمل إىل آخر يقدمون اقرتاحات لتحسن العمل قـد ال يراهـا العـاملون 

فـاظ املنغمسون فيه، ويعترب التنـوع عـامال مكمـال لألمـان الـوظيفي، ألنـه مـن السـهل االحت

ولتحقيـق . بالعاملن متعددي املهارات، إذ مكن استخدامهم يف أكر من مكـان عنـد الرضورة

هذا التنوع البد من تـوفر التـدريب املتنـوع واملسـتمر والفعـال ويتصـف بالجانـب العمـيل 

  ...بجوار الجانب النظري

عـىل  واملنظات الذكيـة هـي التـي تشـجع الرتقيـة مـن الـداخل تشـجع العـاملن بهـا 

. التدريب وتنمية مهاراتهم وتنفي الحاجة لالستعانة بأفراد مـن الخـارج، إال يف النـادر القليـل

لذا فهي تزيد ترابط العاملن لتحسن أدائهم وتغرس فيهم اإلحسـاس بالعدالـة، كـا تسـاعد 

 . املنظمة عىل االحتفاظ بخرباتها وأصولها البرشية

ًواآلي تعريفا مـوجزا . بيق فكر منظات التعلموتؤمن فلسفة كايزن إدارة املعرفة وبتط ً

 :بكل منها

 : اإلدارة باملعرفة

ًهذا ونظرا لتعاظم دور املعرفة وأهميتها يف مارسة جميـع وظـائف وعمليـات اإلدارة، 

ويف تحسن هذه املارسة، بل وتحقيق التميز يف هذا الشأن بدأت املنظات تهتم بشكل أكرب 

 . Knowledge Managementرة املعرفة بتطبيق فكر ومبادئ إدا

ًفلقد شهدت السنوات املاضية اهتاما متزايدا من جانب قطـاع األعـال وبعـض الجهـات ً 

وـتـرى اإلدارة باملعرـفـة أن . الحكومـيـة يف بـعـض اـلـدول العربـيـة لتبـنـي مفـهـوم إدارة املعرـفـة

ملعرفة هي أحد عنارص وأن ا. ًاملعرفة مورد هام جدا لجميع املنظات سواء سلعية أو خدمية

كذلك تؤكد إدارة املعرفة عىل أنه م يعد رأس املـال أو املـوارد الطبيعيـة هـي املـورد . اإلنتاج

 . االقتصادي الرئييس، بل املعرفة هي األساس يف ذلك
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ًوأن املنظات ال يجب عليها فقط جمـع وتحليـل املعرفـة، بـل وإنتـاج للمعرفـة أيضـا، 

ًأيضا عىل املنظات أن أال تهتم فقط باملعرفة الحاليـة، . وإتاحتها لهموتدريب العاملن عليها 

 . ًبل عليها أن تهتم باملعرفة املستقبلية أيضا

 من أوائـل املفكـرين الـذين رصـدوا إرهاصـات هـذا Peter Druckerويعد بيرت دراكر 

-Knowledge )العاـمـل املـعـريف( أو )العـمـل املعـريف(التحـول العـظـيم، وـقـد صـاغ مـصـطلح 

Worker ـا1960 يف ـسـنة ـه . ً تقريـب ـاب ـصـدر ـل ـا بـعـد (ًووفـقـا ألـحـدث كـت وـهـو مجتـمـع ـم

إن إدارة املعرفـة ـ كـا يشـر مؤيـد السـام ـ ليسـت : كذلك يرى دراكـر) 1993 ()الرأسالية

باليشء الجديد عند البرش، إال أن الجديد فيها هو بداية التعامل معها مارسة واعيـة والنظـر 

 . ًإذ أخذت اإلدارة تؤمن ماما بأهمية التشاركية فيها. كرإليها بجدية أ

لقد أصبحت إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي إسـرتاتيجية أساسـية للمـنظات يف البيئـة 

ًوأصبحت اآلن أحد األدوار الحيوية للمدير، وذلك ألن عـددا قلـيالً مـن املـنظات . التنافسية

 . لحكم املتجمعة عند العاملنقادر عىل االستخدام املنظم لألفكار وا

أيضا يرى دراكر أن أحد أهم التحديات التي تواجه كل منظمة يف مجتمـع املعرفـة هـو 

بناء مارسات منهجية منظمة إلدارة التحويل الذاي، وينبغي عىل املنظمة أن تكون مستعدة 

 :  خاللللتخيل عن املعرفة التي أصبحت قدمة، وأن تتعلم كيف تبدع أشياء جديدة من

 .  التحسن املتواصل لكل نشاط )1(

 . تطوير تطبيقات جديدة نابعة من نجاحاتها ) 2(

 . االبتكار املتواصل كعملية منظمة ) 3(

يف إىل رضورة أن تقوم املنظمة برفع مسـتوى إنتاجيـة العـاملن ) 1991(ًويشر دراكر أيضا 

رب تحد يواجـه املـديرين يف الـدول إن أك": مجال املعرفة والخدمات من أجل مواجهة التحدي

املتقدمة يف العام هو زيادة إنتاجية العاملن يف مجال املعرفة والخدمات، ولسوف يحدد هذا 

التحدي، الذي سيسطر عىل األجندة اإلدارية خالل العقود العديـدة املقبلـة، يف النهايـة األداء 

مـع وجـودة الحيـاة يف كـل أمـة التنافيس للرشكات، واألهم من ذلك أنه سـيحدد نسـيج املجت

 . "صناعية
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 :تعريف إدارة املعرفة

 :هناك تعريفات عديدة ملصطلح إدارة املعرفة، نذكر أشهرها كالتايل 

إدارة املعرفة هـي أي عمليـة أو مارسـة ): 1990عام ( وآخرون Scarboroughتعريف  -1

 .  املنظاتإلنتاج وتدعيم ونرش املعرفة واستخدامها لتحسن التعلم واألداء يف

إدارة املعرفـة هـي عمليـة منتظمـة وفاعلـة إلدارة وتفعيـل ): 2000عـام  (Tanتعريف  -2

 . مخازن املعرفة يف املنظمة وتوظيفها يف تحقيق أهداف املنظمة

ـف  -3 ـام  (Dubrinتعرـي ـات ): 2001ـع ـة يف املعلوـم ـاركة املنظـم ـي املـش ـة ـه إدارة املعرـف

 . ية الجهود، واملزية التنافسيةلتحقيق أهداف عديدة كاإلبداع، وعدم ازدواج

إدارة املعرفة هي تلك الجهود التي يبذلها املديرون من أجل ): 2001عام  (Daftتعريف  -4

 . تنظيم وبناء رأس مال املنظمة من املوارد املعلوماتية

إدارة املعرفة هي العمل الذي تؤديه املنظمـة مـن ): 2004عام (تعريف سعد التكريتي  -5

ً ستخدام رأس املال الفكـري يف نشـاط األعـال، وهـي تتطلـب تشـبيكاأجل تعظيم كفاءة ا

 . ًوربطا ألفضل األدمغة عند األفراد عن طريق املشاركة الجاعية والتفكر الجمعي

إدارة املعرفة هـي العمليـة التـي تسـتطيع ): 2004عام ( وزمالؤه Jennifer Joyتعريف  -6

فكرية واملعتمدة عىل استخدام املعرفة، املنظات من خاللها أن تولد قيمة من أصولها ال

ويتضمن ذلك عادة قيام املنظمة بإرشاك املوظفن واإلدارات وحتى الرشكـات األخـرى يف 

 . هذه األصول لي يتسنى تنمية واالشرتاك يف املارسة األفضل

إدارة املعرفـة هـي عمليـة تعنـي باكتشـاف وتكـوين ): 2005عام (تعريف مؤيد السام  -7

 . ادة وتوزيع واستخدام املعلومات سواء كانت ضمنية أو علنيةوخزن واستع

إدارة املعرـفـة ـهـي عملـيـة إنـتـاج ونرش ): 2006ـعـام  (Michael Armstrongتعرـيـف  -8

املعرفة لـدى العـاملن واملنظمـة وتوظيفهـا يف تحسـن األداء والسـلع والخـدمات التـي 

 . تنتجها أو تقدمها املنظمة

 إدارة املعرفـة هـي العمليـات ): 2007(لعامـة بالسـعودية تعريف رسالة معهـد اإلدارة ا -9
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 التي تساعد املنظات عىل توليد والحصول عـىل املعرفـة، اختيارهـا، تنظيمهـا، اسـتخدامها،

 ونرشها، وتحويل املعلومات املهمة والخربات التـي متلكهـا املنظمـة والتـي تعتـرب رضوريـة

ـرارات ـاذ الـق ـة كاتـخ ـة املختلـف ـطة اإلدارـي ـيط لألنـش ـتعلم، والتخـط ـكالت، اـل ـل املـش ، ـح

 . االسرتاتيجي

 : منظات التعلم

  وزمـالؤه تشـبيه جميـل يوضـح مفهـوم وخصـائصJennifer Joyيقدم كل من جنيفر جوي 

 The Knowing Organization أو التي تـتعلم Learning Organizations  منظات التعلم

ة عىل التعلم تشبه الفـرد غـر الثمـل، وتتخـذ املنظمة التي تتعلم أو املنظمة املعتمد: كالتايل

القرارات الصغرة بيرس وسالسة لحظة بلحظـة، وميـل غـىل عـدم القيـام بانعطافـات حـادة، 

وتستطيع أن تسترشف املستقبل وتتنبأ بالتوقيت الذي سيبدو فيـه حـدوث ازدحـام يف املمـر 

ًوشيكا، وتستطيع االنتقال إىل الجانب اآلخر والبقاء يقظة وم عنـد . ًنتبهة لتفادي أية معوقاتً

مستوى أوسع وأعمق، قررت املنظمة املعتمدة عىل التعلم أن إسرتاتيجية البقاء متحـررة مـن 

 . تأثر الكحوليات هي التي توصلك إىل نهاية املمر

واألفراد العاملون يف املنظمة املعتمدة عىل التعلم يعرفون بوضـوح أي طريـق يريـدون 

إن املنظمة املعتمـدة عـىل الـتعلم . موعة من الخيارات ويعرفون ملاذاأن يسلكوه من بن مج

 . لديها الوقت لالنخراط يف تحالفات عىل الطريق ومزاولة نشاطها وهي مستمرة يف التحرك

من ناحية أخرى، تشبه املنظمة غر املعتمدة عىل التعلم الشخص الثمـل إىل حـد كبـر، 

ويف . ت التـي تسـتدعيه إجـراء تغيـرات حـادة يف االتجـاهًإذ يبدو أنها تواجه كثرا من األزمـا

أحيان كثرة يعجب الناظرون من قدرتها عىل التعايف يف أزماتها بصورة مذهلة، ولكن يبدو أن 

يف هذه األوضاع املعقدة، يـترضر أنـاس كثـرون ويلحـق الرضر . ذلك يوقعها يف األزمة التالية

 . بامللكية والطاقة اإلنتاجية

 :نظمة التي تتعلممفهوم امل

 مفهوم املنظمة التي تتعلم أو منظمة التعلم مفهـوم جديـد يف الفكـر اإلداري الجديـد، 
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ويشر إىل املؤسسة التي تهـتم بـالعلم واملعلومـات واملعرفـة والتـدريب، والتـي ترفـع شـعار 

 : ومن التعريفات املتاحة عن املنظمة التي تتعلم نذكر. اإلدارة باملعرفة وتطبقه

 . ي املنظمة التي تعلم أعضاءها، وتستمر يف تطوير نفسهاه -1

 . هي املنظمة التي تشجع العاملن عىل التعلم والتطور وتتجاوب مع هذا التطور -2

هي املنظمة التي توفر للعاملن ولنفسـها أحـدث املعـارف السـتخدامها يف تحسـن أداء  -3

 . العاملن وتحقيق أهداف املنظمة

  بشكل ديناميي للتغرات التي تحدث سـواء بـداخل املنظمـةهي املنظمة التي تستجيب -4

 أو بخارجها، وذلك من خالل اكتسـاب املهـارات الالزمـة لتلبيـة مطالـب السـوق واملواقـف

 . الجديدة

 هي املنظمة التي تهدف إىل زيادة رأس املال البرشي بحد أقىص مـن خـالل بـرامج املعرفـة -5

 . للعاملن بهذه املنظمةوالتطوير والتدريب والتوجيه التي تقدم 

هي املنظمة التي ينشغل فيها كل شخص بالتعرف عىل املشكالت التي تعيشها املنظمـة  -6

 . ويعمل عىل حلها من أجل توفر الفرصة للتجربة والتحسن وزيادة قدراتها

هي املنظمة التي تسهل تعليم جميع أعضائها وتعدل مـن صـورتها باسـتمرار مـن أجـل  -7

 . تنافيستحقيق أعىل أداء 

ًهي املنظمة املاهرة يف تكوين املعرفة والحصول عليها ونقلها، واملاهرة أيضـا يف تكييـف  -8

 . سلوكها ملتطلبات التكنولوجيا الجديدة

 . هي املنظمة التي تشجع التعلم وتسعى إليه -9

هي املنظمة التي تسعى لوضع األسس الالزمة لتسهيل عملية الـتعلم، وتكييـف نفسـها  -10

 . ذه العملياتلتتالئم مع ه

 واملعلومات يف ضوء ما سبق مكن أن نقول إن املنظمة التي تتعلم هي التي تهتم باملعرفة

 والتعلـيم Learningكذلك فإنهـا تـؤمن بأهميـة الـتعلم . عند مارسة وظائف وعمليات اإلدارة

Educationاملستمرين لجميع العاملن  . 



  -2-محاور كايزن : الفصل التاسع
 

 127

علومـات والحاسـب اآليل والتـدريب حقهـم ًأيضا املنظمة التي تتعلم تعطي إلدارات امل

واملنظمة التي تـتعلم باإلضـافة إىل أنهـا تطبـق فكـر اإلدارة باملعرفـة، . من االهتام وامليزانية

 . Open Book Managementفهي تطبق كذلك فكر اإلدارة املفتوحة أو عىل املكشوف 

العـاملن بهـا، ومـن واملنظمة التي تتعلم من معارفها وخرباتها، ومـن معـارف وخـربات 

 . معارف وخربات املنظات األخرى، وهي ال تجد غضاضة من أن تتعلم من اآلخرين

 .Cإن البداية الحقيقية الستخدام مصطلح املنظمة التي تتعلم تعود إىل كريس آرجوس 

Argyrisكتابـه عـن 1990حيث نرش يف عـام .  وذلك منذ بداية التسعينيات من القرن العرشين 

ويعتـرب بيـرت سـنج . Facilitating Organizational Learning )لـتعلم التنظيمـيتسـهيل ا(

Peter Senge يف كتابـه  من أوائل املفكرين الذين رشحوا مصطلح املنظمة التي تتعلم، وذلـك

 & The Fifth Discipline: The Art )فن ومارسة املنظمة التي تتعلم : النظام الخامس(عن 

Practice of Learning Organization 1990 واملنشور عام . 

أن من خصائص املنظمة التي تتعلم حرصها بشكل مستمر عىل ) 1990(ويرى بيرت سنج 

: زيادة قدرتها عىل خلق مستقبلها بناء عىل قاعدة معرفية حديثة منبثقة من معارف كل مـن

  ). ..مثل الجامعات واملنظات األخرى(العاملن واملنظمة وجهات أخرى 

ً الكتاب اآلخرين الذين اهتمـوا بهـذا املوضـوع أيضـا نـذكرومن ّ   وبرجـوينPedlerبـدلر : ُ

Burgoyne وبويدل Boydell ومايك ويلز Mike Wills...  ـد ـال يؤـك ـبيل املـث ـىل ـس ـدلر فـع  ـب

ـعـىل أن املنظـمـة الـتـي ـتـتعلم ـهـي الـتـي تـسـهل عملـيـة العـلـم ) 1991(وبرـجـوين وبوـيـدل 

 وخـربات سـتفادة مـن معـارفهم واملعـارف املكتسـبة مـن خرباتهـاألعضائها، وتهتم باسـتمرار باال

 . املنظات األخرى

 أهمية التدريب يف تحقيق املنظمـة التـي تـتعلم Mike Willsكذلك يوضح مايك ويلز 

فالتدريب ـ كا يقول ـ مكون أسايس يف عملية التعلم، وأنه مـن الرضوري أال نغفـل . أهدافها

 . تلك الحقيقة
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 : ظمة التي تتعلمخصائص املن

 :  خمس خصائص للمنظمة التي تتعلم، هي كالتايلPeter Sengeحدد بيرت سنج 

أي أن الفـرد يف املنظمـة يجـب أن يـتخىل : Mental Models العمل وفق ماذج عقليـة -1

 . عن أساليبه التقليدية يف التفكر

رد القـدرة عـىل بد أن متلك الفـأي ال: Personal Mastery التفوق أو الرباعة الشخصية -2

 . الترصف الذاي واالنفتاح عىل اآلخرين والتفاعل معهم يف إطار العمل الفريقي

أي يجب أن يتعلم كل فرد كيف تعمل املنظمـة : System Thinking التفكر املنظومي -3

 . يف إطارها العام

 ففي املنظمة التي تتعلم يعمل الجميع وفق رؤية واضـحة: Shared Vision رؤية مشرتكة -4

 . ًوخطة عمل متفق عليها مسبقا

 . ًعىل الجميع العمل معا من أجل إنجاز الخطة املقررة: Team Learning التعلم الفريقي -5

 يف 1995 واملنشـورة عـام )املنظمـة التـي تـتعلم( يف مقالته عـن W. D. Hittأما هت 

 : التايلمجلة القيادة والتطوير التنظيمي حدد ماي خصائص للمنظمة التي تتعلم، هي ك

 . Shard Valuesقيم مشرتكة  -1

 . Catalystمط قيادي محفز  -2

 . Synergistic Teamsفرق عمل تتعلم بطاقة أكرب من طاقات التعلم الفردية  -3

 .  غرضها االكتشاف والتكيفStrategyإسرتاتيجية  -4

 . Structureهيكل تنظيمي شبي وبدرجة عالية من املرونة واالستجابة  -5

 . Skillsنحو التعلم واالكتشاف ويحملون مهارات وقدرات جديدة أفراد لديهم ميول  -6

 .  لقياس التميز والتجديد التنظيمي واألداء املايلSystemsنظم  -7

 . Staffأفراد  -8

خصائص أو مالمح أخرى للمنظمة التـي ) 1991( وزمالؤه M. J. Pedlerويضيف بيدلر 

 : تتعلم كالتايل
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ادرس إسرتاتيجية الجزء الخاص بـك مـن املنظمـة : األخذ مدخل تعلمي إىل اإلسرتاتيجية -1

 . مع العاملن، وأدخل تغيرات صغرة وتعامل معها كتجارب

 نظر اتخاذ القرار عملية مفتوحة تأخذ يف االعتبار وجهات: صنع السياسة عىل أساس تشاري -2

 . جميع األطراف املعنية

دام تكنولوجيا املعلومات لجعل تعظيم االشرتاك يف املعلومات، واستخ: التوجه املعلوماي -3

ًاستخدام املعلومات سهالً وفوريا وممتعا ً . 

نظم املحاسـبة واملوازنـة والتقـارير مصـممة للمسـاعدة عـىل الـتعلم : املحاسبة والرقابة -4

 . والتنظيم الذاي

إسعاد العمالء الداخلين وتعظيم محصلة التفاوض اإلجاليـة املحققـة : التبادل الداخيل -5

 . بالنسبة للمنظمة ككل -طرفن ملصلحة ال

دراسة أسايس الفوارق يف األجور واملكافآت ومناقشة ذلـك بشـكل علنـي : مكافأة املرونة -6

 . ومفتوح وتحديد واملوافقة عىل استخدام املكافآت غر املالية

 . توفر املرونة واملساحة الالزمتن لتحقيق النمو والتطور: الهياكل املمكنة -7

كاسن بيئيـن ـ يقـوم العـاملون املتصـلون بـالعمالء : لخطوط األماميةدور العاملن يف ا -8

 . بجمع املعلومات ويتم الترصف بناء عليها

والسـاح لآلخـرين برسقـة (التشارك، الرسقـة بـال شـعور بـالخزي : التعلم بن املنظات -9

ملنظمـة املرشوعات التعاونية واملشرتكة جزء من روح ا(، املفاضلة املعيارية )األفكار منك

 ). التي تتعلم

، التشكيك يف صحة األفكـار واألعـال، الـتاس التغذيـة املرتـدة مـن اآلخـرين: مناخ التعلم -10

ًتقدير قيمة األخطاء واعتبارها فرصا للتعلم، استساغة االختالف واعتبـاره مولـدا لألفكـار  ً

 . الجديدة

نميـة أنفسـهم يتم تشـجيع األفـراد عـىل تحمـل مسـئولية ت: فرص تنمية الذات للجميع -11

 . وإعطاؤهم موارد كافية ومرنة لتحقيق هذه التنمية
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 الحنونة/ اإلدارة األبوية : ًثانيا

إحدى وظائف املدراء يف اليابان تربية وإعداد مدراء املسـتقبل، فكـل املـدراء يجـب أن 

ء يرشعوا يف املستويات الدنيا ثم يتسلقوا السالم اإلدارية حتـى يصـلوا القمـة ليصـبحوا مـدرا

للمؤسسة لهذا فإن الشهادات الجامعية العالية أو شهادات املاجستر والدكتوراه ال معنى لهـا 

ّيف اليابان دون الخـربة العمليـة والتطبيقيـة واملهـارات الحقيقيـة، فـالفرد يـتعلم يف الجامعـة 

 . ويواصل التعلم يف العمل من التجربة والتطبيق

صـالً عـىل الشـهادة الثانويـة العامـة فقـط وال عجب أن يكـون رئـيس وزراء اليابـان حا

) اإلدارة األبوية(ومن أبرز سات . ويرتقي بسبب خرباته ومهاراته وتفانيه وإخالصه وإنجازاته

التعامل األبوي للمدير مع عاله وموظفيه، فهو يتعامل معهم كـا يتعامـل األب مـع أبنائـه 

يـة كـالزواج ومـا شـابه ذلـك، فيشملهم بعطفه، حتـى أنـه يسـاهم يف حـل مشـكالتهم العائل

 . ومشاركتهم يف اختيار الزوجة املناسبة وحل مشكالتهم األرسية

 اإلدارة املرئية : ًثالثا

 ـهـي أـسـلوب إداري ياـبـاي مـعـروف يـشـر إىل Visual Managementاإلدارة املرئـيـة 

 رة مـن أهمية اإلداعىلأهمية جعل املشكالت محسوسة ومعايشة ومالمسة الواقع، مع التأكيد 

 . والتعرف ودراسة وتشخيص وعالج املشكلة من موقع األحداث) جمبا(موقع األحداث 

والشكل التايل يوضح نسبة استيعاب وفهم كل حاسة من الحواس للمعلومات التي يـتم 

 . )هـ1427: رفعت الشامي (الحصول عليها من طرف آخر
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By tasting By touching By smelling By hearing By seeing 

 باإلبصار بالسمع بالشم باللمس بالتذوق

 

 

وتطبيق اإلدارة املرئية يساعد يف ترتيب وتهيئة مكان العمـل ويف إدارة املـوارد البرشيـة 

 وتحسـن عمليـة النقـل والتـداول للمـواد وإدارة املخزون وتحسن أعال الصـيانة للمعـدات

وتحديد األهداف وتحديد املـؤرشات القياسـية واإلحصـائية ورقابـة العمليـات واألداء وجعـل 

وتعتـرب اإلدارة املرئيـة مـن أسـباب نجـاح . هذه املؤرشات معلنة ومرئية للعاملن يف املنظمـة

 . التجربة اليابانية

 القيـادة الفاعلـة أال تكـون وعىل. قائق عن اإلدارةاإلدارة املرئية شعارها عدم إخفاء الح

 . غافلة ومنشغلة باإلدارة الورقية واملكاتبات الروتينية والتقارير وساع القيل والقال

فالقيادة غر الفاعلة هي القيادة املنفصـلة عـن أرض الواقـع بقضـاء معظـم الوقـت يف 

 مـد املرؤوسـن إىل إخفـاء الحقـائقاملكاتب وانشغالهم بأمورهم الخاصة، ويف حـاالت أخـرى يع

 ًخوفا من القيادات كأحد أسباب ظاهرة العنف اإلداري، وبهذا يصـبح الخـوف ثقافـة سـائدة 
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العمل يف بيئة العمل وبالتأكيد أن الخوف والتضليل وجهان لعملة واحدة هو عدم الجدية يف 

 بصـفة حاسـبة واالعـتادونقص املعلومات وتغليب املصالح الشخصـية عـىل آليـات التقيـيم وامل

 . مطلقة عىل اإلحصاءات والتقارير يف تقييم العمل والقامن عىل تنفيذه وإدارته

 : شعار اإلدارة املرئية

  الصورة أفضل من الكلمة ألف مرة 

  ًال تدع شيئا يغيب عن ناظريك 

  ليس من سمع كمن شاهد 

 عوائق اإلدارة املرئية

 :و تطبيق اإلدارة املرئية، نذكر منهاأسباب عديدة قد تعوق مارسة أهناك 

لجوء بعض املـديرين والعـاملن إىل أسـاليب التضـليل كأسـلوب دفـاعي إلعطـاء انطبـاع  -1

 .وأن كله مام وأن الصورة ورديةخارجي أن األمور تجرى عىل خر ما يرام 

ًإمان بعض املديرين والعـاملن مبـدأ خطـر إداريـا واجتاعيـا، أال وهـو أن الغايـة  -2 تـربر ً

 .الوسيلة

رغبة بعض املديرين والعاملن يف تضخيم اإليجابيات وتهوين السلبيات، إلظهار قـدراتهم  -3

 .الخارقة وإلقاء الضوء عىل إنجازاتهم

اإلدارة يف خدمة تطبيق بعض املديرين والعاملن مفهوم املنظمة يف خدمة اإلدارة، وليس  -4

 .املنظمة وخدمة العمالء وخدمة املجتمع

عض املديرين والعاملن باإلدارة الورقيـة واملكاتبـات الروتينيـة وانفصـالها عـن انشغال ب -5

أرض الواقع بقضاء معظم الوقت يف املكاتب دون النزول إىل موقع العمـل أو اإلنتـاج أو 

 .موقع املشكلة حتى يالمسوا الواقع عن قرب

 املشـكالت  كال من املـديرين واملرشفـن مـن تحديـد أمـاكن)جمبا كايزن(مكن أسلوب 

ً العـالج مالمـا وواقعيـا وفعـاالً، وهـذا عـىل يأي وبالتايلواالختناقات يف نفس مواقع حدوثها،  ً

 .  املديرين واملرشفن بتصميم الحلول عىل الورقيكتفينقيض ما يحدث عندما 
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 يـتمكن املـديرون واملرشفـون مـن تشـخيص املشـكالت )جمبا كـايزون(باستخدام أسلوب 

 . د دخولهم موقع األحداثبأعينهم، ومجر

بالنظر إىل املكان الذي ترتاص أمامه صناديق املرتجعات يستطيع املدير أن يحدد نسـبة 

وعنـدما يتجـه إىل الحـائط الـذي . العيوب، بشكل أفضل من إلقاء نظرة عىل التقارير الورقية

 ل التشـغيلتستند إليه صناديق الكميات املنتجة، تتكون لديه فكرة واقعية صـحيحة عـن أحـوا

 . بطريقة أفضل ما لو فعل ذلك باستعراض التقارير داخل مكتبه الخاص

لذا أحرص عىل تحديد األماكن املخصصة لكل البنود الرضورية موقع األحـداث، بحيـث 

 . تتمكن من إدراك الوضع مجرد إلقاء نظرة متفحصة عىل جمبا

 : موذج الحواس الخمس 

تفادة من الحواس الخمس التي لدى اإلنسان يف هـذا للتعرف عىل أي مشكلة مكن االس

 : وهذه الحواس هي كالتايل. الشأن

 عضو اإلحســاس الحـاســة م

 األنـف الشم 1

 العيـن النظر 2

 اللسـان التذوق 3

 األذن السمع 4

 الجـلد اللمس 5

 : وهنا يقوم الشخص بطرح األسئلة التالية

 ائص هذه الرائحة ؟هل املشكلة لها رائحة ؟ وما هي خص 

 هل املشكلة لها صور ؟ وما هي خصائص هذه الصور ؟ 

 هل املشكلة لها مذاق ؟ وما هي خصائص هذا املذاق ؟ 

  هل املشكلة لها صوت؟ وما هي خصائص هذا الصوت ؟ 

  هل املشكلة لها ملمس؟ وما هي خصائص هذا امللمس ؟ 
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 Open Book املكشـوف أو عـىلواإلدارة املرئيـة قريبـة الشـبة مـن اإلدارة املفتوحـة 

Management .واآلي عرض موجز لهذا املفهوم : 

 : املكشوفاإلدارة عىل املفتوح أو عىل

ـوح   Open Book Managementاملكـشـوف / اـسـتخدم مـصـطلح اإلدارة ـعـىل املفـت

 يف مقال كتبـه جـون 1989، ألول مرة عام Open Book Organizationواملنظمة املكشوفة 

 .S ما فيها رشكـة  يصف فيه ثالث رشكات طبقت هذا النوع من اإلدارة،John Caseكيس 

R. Cوىف عـام . ي كان رئيسـها التنفيـذي يف والية ميسورى يف الواليات املتحدة األمريكية والت

 The Great of نرش جاك ستاك وبربر لنغهـام كتـابها عـن لعبـة األعـال العظيمـة 1992

Business ثـورة األعـال  بنرش كتـاب عـن اإلدارة عـىل املكشـوف، 1995، ثم قام جون كيس

  .Open Book Management, The Coming Business Revolutionاملقبلة 

األول لشيسرت وكـاربنرت عـن قـوة :  عن املوضوع نفسهآخران ظهر كتابان 1996وىف عام 

اك كـورى  والتـاىل لــ مـ،The Power of open Book Managementاإلدارة عىل املكشوف 

  . Creating Open Book Organizationتحت أسم خلق املنظمة املكشوفة 

 :يواإلدارة عىل املكشوف ه

 ). التدريب(تدريب العاملن عىل فهم األرقام والتعامل معها بحرفية ومسئولية  -1

 ). املصارحة( للمنظمة كل أسبوع إبالغ كل العاملن باملوقف املايل -2

 ). املكاشفة(العاملن كشف كل املعلومات لجميع  -3

، معـدل اإلنتـاج، يمعـدل التـدفق النقـد: مثـل(تحديد رقم حساس أو حاسم للمنظمة  -4

  ). ....نسبة األرباح، معدل التوزيع، عدد العمالء

 أو أعمدة بيانية أو مـاذج مجسـمة يف مكـان واضـح وضع هذا الرقم يف شكل رسم بياي -5

 . وظاهر لجميع العاملن

 .  التفكر والترصف كرجال أعال ال كموظفنتدريب العاملن عىل -6

أسلوب فريق العمل هو القاعدة يف إنجاز املهام بشـكل يرتكـز عـىل األهـداف املحـددة  -7

 . والتنسيق والتعاون
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 . رضورة أن متلك املوظفون حصة من أسهم املنظمة -8

لرجـوع تطبيق نظرية مشاركة العاملن يف صنع القرارات، بل أحيانا اتخاذهـا مـن دون ا -9

 . إىل اإلدارة

 . رضورة أن يحصل املوظفون عىل نسبة عادلة من األرباح التي أسهو يف تحقيقها -10

 . تشجيع املقرتحات الجيدة، وإعطاء مكافآت عليها -11

 . تطبيق نظام حوافز  -12

مكن القول بأن اإلدارة عـىل املكشـوف هـي اإلدارة القامـة عـىل الشـفافية واملكاشـفة 

 . واملصارحة واملساءلة

 :Transparency  الشفافية

ًالشفافية لغويا تشر إىل الوضوح وعدم الغموض واكتال الرؤية للصورة وكشف جميـع 

الوضوح والصدق واملكاشفة، من جانـب املنظمـة واملسـئولن : هذا ويقصد بالشفافية. األمور

 عن مصـادر كذلك تتضمن الشفافية اإلعالن. عنها، أو يف مواجهة الحكومة، أو الجهات املمولة

 .  للمنظمةيالتمويل، ورصد األداء الحقيق

  كشف الحقائق والنقاش العام الحر حول تلك الحقـائق ومناقشـةهيمعنى أن الشفافية 

 ألوجـه القصـور يف األداء أو الحكـم الذايالسياسات املختلفة بطرق متاحة للجميع والكشف 

شفافية يحد من الفساد ويعـزز مفـاهيم ويؤكد علاء اإلدارة أن تشجيع النزاهة وال. الداخيل

ًونظرا لتزايد أهمية موضـوع الشـفافية يف املجتمـع واملـنظات تـم تأسـيس . التنمية العادلة

 يف بدايـة القـرن International Transparency Organizationمنظمة الشفافية العامليـة 

 . الحايل

 :Questionabilityاملساءلة 

 أو كـل جهـة مسـئولة للمراجعـة وتحمـل األطـراف يقصد باملساءلة خضوع كل شخص

 هنا فـإن التأكيـد عـىل فكـرة أنـه ال ...اللتزاماتهم ومسئولياتهم عن األفعال التي بدرت منهم

 . يوجد شخص أو جهة يف أي منظمة، بعيد عن املساءلة
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 حـق العمـالء والجمهـور واملـنظات املعنيـة والجهـات املانحـة يمعنى أن املساءلة ه

ت الرقابية واملجتمـع ككـل يف سـؤال أي منظمـة عـن السياسـات والقـرارات والـربامج والجها

 . والحسابات الخاصة باملنظمة

 وـعـىل املنظـمـة أن ترـحـب ـبـذلك وأن تـقـدم كـشـف حـسـاب ـعـن قراراتـهـا وأنـشـطتها 

 . ًومواردها املالية لألطراف املعنية وفقا آلليات ومبادئ متفق عليها

 نوع من التـزام املـنظات بتقـديم حسـاب يلدمقراطية، فهاملساءلة قيمة عظيمة يف ا

 . عن أدائها ودورها ومواردها بهدف رفع كفاءة وفعالية هذه املنظات

 :والفرق بن املحاسبية واملساءلة، هو كا ييل

 . املحاسبية لألوجه املالية فقط -1

مـا ) اسـية والبيئيـةاألخالقية والقانونية واإلدارية والسي(أما املساءلة فتشمل كل األوجه  -2

 . فيها الجوانب املالية أيضا

 . املساءلة كعملية تبدأ قبل املحاسبية، وتستمر معها -3
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 العارشالفصل 

 وصايا وخطوات واسرتاتيجيات 

 تطبيق كايزن 

 

 :التاليةويشتمل عىل النقاط  

  مقدمة 

  أربعة أنواع من املشكالت  

  ثـان وصايا لتطبيق كايزن 

  وات كايزنخط 

  اسرتاتيجيات كايزن: 

 وضع قواعد التشغيل : األوىلاإلسرتاتيجية  -

 التطهر: اإلسرتاتيجية الثانية -

 القضاء عىل الهدر: اإلسرتاتيجية الثالثة -
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 العارشالفصل 

 وصايا وخطوات واسرتاتيجيات 

 تطبيق كايزن

 

 مقدمــة

 إلقـاءوخطوات واسرتاتيجيات كايزن، حيث تـم يهتم الفصل الحايل بالحديث عن وصايا 

ثـم .  كـايزن الثان وصايا لتطبيق كايزن، وخطواتوعىل األماط األربعة للمشكالت، عىلالضوء 

وضـع قواعـد التشـغيل والتطهـر : تم الحديث عن ثالث اسرتاتيجيات يف فلسفة كـايزن، هـم

  ..والقضاء عىل الهدر

  Types of Problems 4   أربعة أنواع من املشكالت

 :حددت مدرسة كايزن أربعة أنواع للمشكالت، هي كالتايل

 مشكالت معروفة حلولها تحتاج إىل القيام بفعل -1

 Known problem , solution requires just action 

 مشكالت معروفة حلولها تحتاج خربة إضافية -2

 Known problem , solution requires additional expertise 

  معروفة تحتاج مداخل ابتكاريه لحلهامشكالت -3

 Known problem , solution requires creative approaches 

 مشكالت غر معروفة تحتاج إىل تحديدها -4

 Unknown problem , solution need to be identified 

واملهارة هـي يف . ويف جميع األحوال البد من اتخاذ الفعل املناسب تجاه هذه املشكالت 

 .تحديد النمط السليم للمشكلة وتحديد الفعل السليم لحل أو عالج املشكلة
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 :)كايزن(مان وصايا لتطبيق 

 .  تنفذه)ملاذا( تنفذ االقرتاح الجديد، وليس يف )كيف(فكر يف  -1

 .  ليست ثابتة وال يجب أن تكون كذلكيفه. ال تقبل مربرات انخفاض اإلنتاجية -2

بعـد ذلـك % 50الجديد، فقط نفذه ولـو بنسـبة نجـاح ال تبحث عن الكال يف االقرتاح  -3

 .  بأسلوب تدريجي)كايزن(طبق عليه 

 . صحح األخطاء فور وقوعها -4

 يف تقليـل النفقـات، فـال )كـايزن( إذ مكن كفـاءة )كايزن(ال تخصص أية نفقات لتطبيق  -5

 . تجعلها تنقلب إىل نقيضها، كا ألغلب املارسات اإلدارية

 . ن نفعل ذلك، بهذه الطريقة فقطأأننا يجب : ، بشأنييدتخلص من التفكر التقل -6

 خاصـة إذا كانـت هنـاك مـؤرشات، مثـل –ًكن يقظـا، ملالحظـة فـرص التطـوير املمكنـة  -7

 . شكاوى العمالء، أو نقاط اختناق يف تنفيذ العمليات

 . مستوى األفراد، ومستوى العمليات: ًأعمل داما عىل مستوين -8

 الـذي يعمـل عـىل )الهنـدرة( عـىل أسـلوب )بـا كـايزنجم(وهذا هو رس تفوق أسلوب 

 . )1997: ماسكاي إماي (مستوى العمليات فقط

 :خطوات كايزن

 : كالتايلي من خمس خطوات ه الياباييسلوب اإلداريتكون هذا األ

 :عندما تظهر املشكلة انزل إىل موقع األحداث، أوال  -1

وراقـب مـا . ً داما يف موقع الحـدثبل كن. ال تحاول أن تدير الرشكة من برجك العاجي

 املدير عنـدما تحـدث مشـكلة فـإن املـدير يـذهب إىل )تويوتا( برشكة. يحدث لحظة بلحظة

موقع املشكلة، وال يرتك املكان إال وقد عرف كل كبرة وصغرة تحدث من حوله، وأنصت لكل 

 . اآلراء عن أسباب املشكلة ونتائجها ومقرتحات حلها
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 :موقع األحداثأهتم بعنارص   -2

األفـراد واآلالت واملعـدات الهامـة فـإذا وجـدت إحـداها : عنارص موقـع األحـداث هـي

 اآللـة أصـلحمعطال، ال تغادر إىل قاعة االجتاعات لتلقي محارضة لرفع الـروح املعنويـة، بـل 

 . أوالً

 :اتخذ إجراءات وقائية فورية  -3

 السـر السـفيل عـىل كثرا ما تسـقط  السر العلويعىلكانت الرقائق املعدنية املتحركة 

هـا يف كـل مـرة، ومـا هـي إال طوكـان العامـل يلتق. فتؤدي إىل توقف اآلالت بن الحن واألخر

وهـذه مجـرد إجـراءات وقائيـة فوريـة ولكنهـا . دقائق حتى تسقط غرها، فيلتقطها، وهكـذا

 . ليست جذرية

 :ابحث عن السبب الجذري  -4

 ة التي منع توقف العمل، اجمـع املعلومـات الالزمـة لكشـفبعد اتخاذ اإلجراءات الفوري

 : أربع مرات)ملاذا(يف هذا املجال استخدم . مصدر العطل أو املشكلة

 ن األرض زلقةملاذا؟ أل . 

 ملاذا؟ ألن عليها زيت . 

 ملاذا؟ ألن الزيت يترسب من اآللة . 

 ملاذا؟ صام الزيت قديم ومتآكل . 

 :شكلةضع قاعدة لتجنب تكرار امل  -5

وهنـا يـتم وضـع قاعـدة . التقنن هو واحد من أهم األنشطة األساسية ألسـلوب كـايزن

دامة ومستمرة ومقننة وسليمة ومدروسـة لتجنـب تكـرار املشـكلة مـرة أخـري يف املسـتقبل 

 . )1997: ماسكاي إماي (القريب والبعيد
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 :اسرتاتيجيات كايزن

، يجـب )موقـع األحـداث(تتم داخل جمبـا يجب أن يكون الهدف الرئييس لألنشطة، التي 

أن يكون إنتاج سلعة أو تقديم خدمة عالية الجودة للعمالء، بأقل تكلفة ممكنـة، وذلـك مـن 

 . خالل العمل طبقا لقواعد تشغيل بسيطة وفعالة

 :ي الثالث، ه) جمبا كايزن(لذا فان أوىل اسرتاتيجيات 

 وضع قواعد التشغيل : األوىلاإلسرتاتيجية 

 بهـدف  مجموعه اإلجراءات العملية التي يتم اتخاذهـاعىلصطلح قواعد التشغيل يطلق م

 املجموعة من هنا أن هذه Rules )قواعد(ويعني كلمة . إنتاج أو تقديم منتج أو خدمة للعمالء

 . اإلجراءات هي الطريقة املثىل إلنجاز ذلك الهدف

لهـذه   والتعـديل املسـتمرن ذالك يعني التطورإوعندما يتم كل هذا ضمن أسلوب كايزن ف

 نـتخلص القواعد لتصبح أكر فعالية وبسيطة ما هي عليه، بحيث نستمر يف هذا التطـور حتـى

 .  ممكنةة جودىل أععىلمن أي هدر يف الوقت أو الجهد أو املوارد، ونحصل 

 ما هي قواعد التشغيل الفعالة؟

 :تتميز قواعد التشغيل الفعالة بالخصائص اآلتية

 . وأسل طريقة إلنجاز املهمةأنها أفضل  -1

 .  الكسلعىلتودي إىل زيادة خربة العاملن واكتسابهم املهارات الالزمة، دون أن تساعد  -2

فبدون ذالك لن مكنك أن تحدد ما إذا كـان التقصـر . توفر معاير واضحة لقياس األداء -3

 .  األداء نفسهأسلوبيف املوظف أم يف 

 الخـربات السـابقة يف عـىل عـادة -تبنـي القواعـد: توضيح خط السر الواقعي للعمليات -4

العمليـات، فانـك ) أو تـدفق( خـط السـرعـىلاألداء ومارسة نفس املهام؛ فإذا تعرفـت 

 . تتمكن من تحديد سبب التقصر ومكانه مجرد دراسة املنتج أو الخدمة يف شكله النهاي
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لتـشـغيل مالـمـة يـجـب أن تـكـون إـجـراءات وقواـعـد ا: ـمـن الـسـهل تطبيقـهـا وتطويرـهـا -5

كا يجـب أن تتميـز بقابليتهـا للتطـور وإدخـال . الستيعاب العال ووعيهم، دون تعقيد

 . التعديالت عليها كلا تطلب األمر ذلك

 . ًتزيد أهداف اإلنتاج وضوحا -6

 . تحديد املهام التي يجب أن يتدرب عليها العاملون ويتعلمونها -7

 توضـح للمـدير إذا مـا كـان العمـل يـتم معنـي أنهـا. ًتـوفر أساسـا للمراجعـة والتقيـيم -8

 . بالطريقة السلمية، وما إذا كان كل فرد يؤدى عمله باإلخالص والجودة املطلوبن

 .  نقاط االختناقعىلتوفر وسائل ملنع تكرار الخطأ والتغلب  -9

 Cycle (Plan-Do-Check-Act(    )طور( أعمل – راجع – طبق –خطط : دائرة

 

 

 

 هـذه عـىل ويطلق PDCA من أجزاءها بهذا الرمز األوىلويرمز لهذه الدائرة بالحروف 

 الذي اقرتحها إدوارد دمنج وسميت بإسـمه، Demming Cycleالدائرة مصطلح حلقة دمنج 

 : كالتايلهية من أربعة أجزاء وتتكون الدائر. ليقدم لنا خطوات لتحقيق الجودة الشاملة 
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 : Planخطط  -1

وتعنى وضع قواعد التشغيل التي تذلل العوائق وتتغلـب عـىل املشـكالت التـي تعـرتى 

 . األداء، وتستبعد األخطاء

ًأيضا خطط بالرتكيز عىل العميل ومتطلباته ورغباته وتوجهاته يف املستقبل، ويشرتك كـل 

 .ًالذين يخططون معا لتحسن النظاممن املديرين واملالحظن واملوظفن 

 : Do  أو نفذطبق  -2

 . ًطبق قواعد التشغيل املوضوعة، طبقا للخطة

 ويتم التنفيذ أوالً عىل عينة تجريبية، وهنا تظهر الداللة اإلحصـائية والرتكيـز عـىل درجـات

 .ر باستمراالتحسن، ويتم تسجيل املالحظات واالستفادة منها يف تحسن عمليات التشغيل

  Check  : أو أفحصراجع -3

التأكد من أن القواعد املوضوعة للتشغيل تعطي النتائج املطلوبة وتؤدى إليها والبـد أن 

 . يتم ذلك داخل أو يف موقع الحدث أو مكان العمل

 :Act طورأو أفعل /أعمل -4

 مـن للتأكـد عىل املدير أن يحدد أماكن االختناقات واألخطاء، ثـم يـدخل التعـديل الكـايف

فعـىل املـدير أن يراقـب سـر إجـراءات . وهذا ال يتم إال داخل موقع األحـداث. عدم تكرارها

 . التشغيل وأن يحرص عىل تدريب العاملن عليها، حتى يكتسبوا املهارة الالزمة لألداء

ًأيضا هذه الخطوة تشر إىل اتخاذ اإلجراء املناسب وفقا للهدف ومقارنة ذلك  . بالنتائجً

 التطهر: ية الثانيةاإلسرتاتيج

 )لتطهر بدال من التغيرا(

  كــان أحــد األقســام الهندســية Housekeeping التطهــر أو التنظيــفمعنــىلرشح 

 اعتقـد الجميـع أن الحـل . يشكو صغر املسـاحة املخصصـة لـه، وازدحامهـا بـاألفراد واألدوات
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ت القيـام بحملـة لتطهـر ًالوحيد هو نقل هذا القسم إىل مكان أكر اتساعا لكـن اإلدارة قـرر

عينة  400 ملف تخص منتجات تراكم عليها الغبار، باإلضافة إىل  400وجدت الحملة . )جمبا(

منتج منها فقـط مـن املنتجـات التـي يف  50 كانت الرشكة قد قررت إنتاج. من هذه املنتجات

 . منتج الباقية 350امللفات، وم تعد تنتج أي كمية من

مهيـدا إلزالتهـا وم . ات حمـراء عـىل آل املنتجـات املرفوضـةقامت الحملة بوضع عالمـ

تعترب بيئـة العمـل . وبذلك تخلصت اإلدارة من ستة دواليب كبرة، فاتسع املكان. يعرتض أحد

 .  تعم فيها الفوىض أكرب معوقات اإلنتاجيةيُغر املنظمة والت

األمـر  مة وغر املرتبة،نفس اليشء ينطبق عىل املصنع ذي التصميم السيئ واملكاتب املزدح

 بـزخم مـن املهـام الذي يؤدى إىل فوىض يف جدولة العمليات، أو شحن أحد خطوط سر العمـل

 . املتضاربة، فضالً عن عدم انسيابية خطط وجداول األداء

 إن وجود األشياء التافهة وغر الرضورية يف بيئة العمل، يولد أنشطة غر رضورية أثنـاء 

الـذي  العالقة العكسية بـن كميـة األوراق عـىل مكتبـك وحجـم العمـل القيام بالعمل، كتلك

 واملـوارد وقلـت فكلا امتألت بيئة العمل بصـغائر األمـور، زاد الهـدر يف الوقـت والجهـد. تنجزه

لهذا يعترب ترتيب وتنسيق املهام ونظم العمل وتطهرهـا مـن املعوقـات وامللوثـات . اإلنتاجية

 .  الرئيسية ألسلوب كايزنواملتناقضات، أحد املتطلبات

 :خطوات التطهر

 :ومكن تحديدها كالتايل) S's 5( خطوات التطهر عملية تنظيم بيئة العمل عىليطلق 

 التنظيم -1

 الرتتيب -2

 النظافة -3

 املعايرة -4

 االلتزام -5

  وهناك كتابات أخري حددت خطوات التطهر لبيئة العمـل يف خمـس خطـوات متشـابهة،
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 :هي كالتايل

 صنف -1

 رتب -2

 نظف -3

 قنن -4

 استمر -5

 :واآلي رشح موجز لهذه الخطوات

 :صنف  -1

سواء املكتـب أو ( يشر إىل أن االعتناء مكان العمل Seiri وباليابانية Sortingالتصنيف 

تقسـيم أدوات ومعـدات العمـل إىل يبدأ بتصنيف كل ما فيـه، و) بيئة العمل أو موقع اإلنتاج

 . رضورية وغر رضورية، ثم التخلص من األخرة

 األدوات عـىلًعادة ما يبدأ نشاط التصنيف تبعا ألسلوب كايزن بوضع العالمات امللونـة 

حيث ينزل أعضاء فريق التطهر إىل موقع األحداث، ويضعون عالمات . واآلالت يف بيئة العمل

ُحمراء اللون فوق األدوات واآلالت غر املستخدمة أو املعطلة أو القدمة أو التي م تسـتخدم 

موقـع العمـل ويـتم / ُة طويلة أو التي لن تستخدم يف املستقبل لتسـتبعد مـن جمبـا منذ فرت

أما األدوات واآلالت يف بيئة العمل والتي سـنحتاجها . إلقاؤها يف سلة املهمالت أو بيعها خردة

أم . يف املستقبل فيتم نقلها إىل املخازن بعد عمل الصيانة الالزمـة لهـا والتخـزين السـليم لهـا

 واآلالت يف بيئة العمـل التـي يـتم اسـتخدامها بالفعـل وتعمـل بالفعـل فيـتم وضـع األدوات

هذا وال بد من تكرار هذه العملية مرة تلو األخرى حتـى نـتخلص مـن . عالمات خرضاء عليها

 . كل الزوائد التي تزدحم بها بيئة العمل

 :رتب  -2

يـب أو تنظـيم األشـياء  يقصد بـه أهميـة ترتSeiton وباليابانية Set in Orderالتنظيم 

   ـيـتم اـلـتخلص ـمـنأنبـعـد معـنـى أـنـه . الرضورـيـة والهاـمـة يف األـمـاكن الـصـحيحة والـسـليمة
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 :والرتتيب هنا يعنى.  تعترب رضورية للعملوالتي دور ترتيب األشياء الباقية يأيالزوائد، 

 يهـا أو وضع األشياء يف أماكن محددة بحيث يقل الوقت والجهـد املبـذوالن يف العثـور عل

 . البحث عنها إىل الحد األدى

 فعىل سـبيل املثـال، يعطـى كـل رف يف . تخصيص مكان محدد وعنوان معروف لكل يشء

ًاملكان رقا خاصا مثل  ، ثم يضاف نفس الرقم للمـواد وامللفـات )، وهكذا 1-الرف رقم أ(ً

 . التي ستوضع عىل نفس هذا الرف

 الكميات التي توضع يف كل مكـان، بحيـث إذا االتفاق عىل الحد األقىص والحد األدى من 

وإذا قلـت عـن حـدها األدى ) املخـزن مـثالً(زادت عن حدها األقىص تنقل إىل مكان أخر

 . يضاف إليها كميات أخرى

 :نظف  -3

 يشر إىل أهميـة تنظيـف وتلميـع بيئـة Seiso وباليابانية Shiningالتنظيف أو التلميع 

اته ومعداتـه، فـإن يتحسـس بيديـه األمـاكن الخفيـة منهـا، عندما ينظف العامل أدوف. العمل

األماكن التي تسكنها الحرشات أو يـرتاكم عليهـا الغبـار، أو يـترسب منهـا الغـاز أو الزيـت أو 

داخل هذه األماكن تكمن أرسار كثرة قد تكون ضارة أو نافعة، ويـتم اكتشـافها . الخ. البنزين

 أسالك كهربائية عارية قريبـة – خلف أجهزتهم –ل ًفكثرا ما يحدث أن يكتشف العا. ًمبكرا

 . من مواد قابلة لالشتعال

 :  قنن-4

 يقصـد بـه رضورة وضـع قواعـد Seiketsu وباليابانية Standardiseالتقنن أو التنميط 

ويتضـمن التقنـن وضـع وتأسـيس . محددة ملا ينبغي أن يكون عليـه الحـال يف مكـان العمـل

دى إىل استمرار تنفيذ عملية التطهر بجميع خطواتها بصفة متكررة الثقافة املؤسسية التي يؤ

 . وقابلة للتطوير

 :استمر  -5

  يقصد بـه وضـع نظـم للتأكـد مـن Shitsuke وباليابانية Sustainاالستمرار أو التثبيت 

 



    إسرتاتيجية كايزن اليابانية لتطوير املنظات: إدارة الجودة الشاملة

 

 148

 تعنـى االسـتمرار يف التحسـن، وعنـدما يتعلـق األمـر )كـايزن(. استمرارية هذه العملية كلهـا

، يعترب كل من التصنيف والرتتيب والتنظيف أنشطة دورية ال تتوقف، بل تستمر إىل بالتطهر

 . ما ال نهاية

 :القضاء عىل الهدر: اإلسرتاتيجية الثالثة

رضوريـة  هناك أشياء ومعدات رضورية وأخرى غر رضورية، هنـاك باملثـل أنشـطة أنكا 

 . وأخرى غر رضورية

مكننـا  القيمـة الحقيقـة للمنـتج أو الخدمـة للعمـالء، ًكل األنشطة التي ال تضيف شيئا إىل

  ).2014: ؛ نارص املشعل1977: ماسكاي إماي (اعتبارها زائدة وغر رضورية
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 الفصل الحادي عرش

  -1 - أساليب وأدوات كايزن

 

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 مقدمة  

 1-   املقابلة الشخصيةInterviewing 

 2-  تحليل عظام السمكة  موذجIshikawa 

 3-   العصف الذهني / أسلوب تعصيف اآلراء 

Brain Storming 

 4- أسلوب دلفاي  Delphi Technique 

 5- القامة املعدة مسبقا  ًPre-Prepared List   
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 الفصل الحادي عرش

 -1 -أساليب وأدوات كايزن 

 

 :مقدمة

 :ايزن، نذكر منهاهناك أساليب وأدوات عديدة يف ثقافة ك

 Interviewingاملقابلة الشخصية  -1

 Ishikawaموذج تحليل عظام السمكة  -2

 Brain Stormingالعصف الذهني / أسلوب تعصيف اآلراء  -3

 Delphi Techniqueأسلوب دلفاي  -4

   Pre-Prepared Listًالقامة املعدة مسبقا  -5

 WHYs  5منهجية األسئلة الخمسة  -6

 W and 1H5منهجية  -7

 Pareto Analysisيتو تحليل بار -8

 Flow Chartsخرائط التدفق  -9

 Quality Circlesحلقات الجودة يف كايزن  -10

 املدرج التكراري -11

 خرائط التبعر -12

 :واآلي رشح موجز ملعظم هذه األساليب واألدوات

 :املقابلة الشخصية -1

 من إحدى التقنيـات املسـتخدمة  Personal Interview يعد أسلوب املقابلة الشخصية
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 كايزن، حيث تأخذ هذه التقنية رأي العاملن واملوظفن واالقرتاحات التي تقدم من قـبلهم يف

كمساهمة يف تحسن العملية اإلنتاجية باعتبارهم هم األقرب إىل العمليـة اإلنتاجيـة ولـديهم 

ية وبناء عىل ذلك مكن القول بأن تقنية املقابلة الشخص. اإلملام الكامل ما يجري إلنتاج املنتج

 . تستخدم لتحديد املشكالت وجمع املعلومات عن هذه املشكالت

 :هذا ومكن تحديد نوعن من املشكالت ها

 . املشكالت الداخلية -1

 . املشكالت الخارجية -2

املـوظفن : حيث تتطلب املشكالت الداخلية مقابلة الجمهور الـداخيل للمنظمـة، وهـم

 : رأسـهمالجمهـور الخـارجي للمنظمـة، وعـىلوالعال، أما املشكالت الخارجيـة تتطلـب مقابلـة 

: إن األفكار الخاصة بالتحسن مكن أن تأي من مجموعة من املصادر، مثل. العمالء أو الزبائن

: ريزان صـالح وبـرزين شـيخ( ...البحوث، والتطوير، والزبائن، واملنافسن، واملوظفن، والعال،

2009.( 

 مـن أنشـطة التحسـن، ومكـن للعمـالء أو ورضا العميل أو الزبون هو الهـدف النهـاي

 ). 2000: سونيا محمد(الزبائن أن يقدموا اقرتاحات قيمة لتحسن املنتجات والعمليات 

وحتى يتسنى اتخاذ أي قرار وحل أية مشكلة، وتحسن أي مجـال مـن مجـاالت العمـل 

املشكلة داخل املنظمة، يتطلب جمع معلومات وفرة لتعطي رؤية واضحة وجلية عن طبيعة 

 . والقرار املراد اتخاذه، أو التحسن املطلوب إدخاله 

 ). 2000: عمرو وصفي: (ًويتم تجميع املعلومات والحقائق عموما من مصدرين اثنن ها

ويتمثـل يف العـاملن الـذين يكـون لـديهم يف العـادة وفـرة كبـرة مـن : املصدر الداخيل -1

 .  بهات املصاحبة له، واقرتاحات ال يستهانالبيانات واملعلومات عن واقع العمل واملشكال

 :ويكون من خالل جمع املعلومات والحقائق من: املصدر الخارجي -2

  الزبائن/ العمالء . 
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 املوردين . 

 وحدات اقتصادية أخرى ذات العالقة . 

العمالء أو الزبائن واملوردين يشء هام لتقيـيم الوضـع الـراهن مـن أجـل :  كل منىفرأ

 . التحسن والتطوير

  Ishikawa  موذج  تحليل عظام السمكة -2

 
 

) م1989–م Ishikawa )1915 قام بوضع هـذا النمـوذج العـام اليابـاي كـارو إيشـيكاوا

 حيث يعد إيشيكاوا األب الحقيقـي لحلقـات الجـودة،. وهو من الرواد اليابانين يف مجال الجودة

كـا . ًيانـا يسـمي النمـوذج باسـمه موذج عظمـة السـمكة، وأح1943ًكا اقرتح أيضا يف عام 

 Cause and Effectًيـسـمى أحياـنـا مخـطـط الـسـبب والنتيـجـة أو تحلـيـل الـسـبب واألـثـر 

Diagram . وسبب تسميته بنموذج عظمة السمكة هو أن الشكل النهاي لهذا املخطط شـبيه

ة وكـل حيث أن رأس السمكة مثل املشكلة األساسي, لعظام السمكة بعد أن تزيل عنها اللحم 

 . عظمة فرعية من العمود الفقري مثل العنارص الرئيسية لهذه املشكلة

 :  يف تحليل املشكالتFishboneواآلي رشح تفصييل لنموذج عظمة السمكة 

 يتم تسجيل املشكلة وأسبابها بالشكل الـذي يظهـر يف النهايـة كالهيكـل : الخطوة األوىل
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رأس (دائرة عـىل الجانـب األمـن مـن الورقـة ُالعظمي للسمكة، حيث تسجل املشكلة داخل 

ً، ثم نرسم خطا مستقيا متد إىل الجانب األيرس )السمكة  ). ذيل السمكة(ً

 درجـة، ويف نهايـة كـل خـط يـتم 45تبدأ الخطوة الثانية برسم خطوط بزاوية مقدارها 

رأس ًكتابة أسباب تلك املشكلة، مـع مراعـاة تسـجيل املشـكالت األقـل تعقيـدا بـالقرب مـن 

 . ًالسمكة، واملشكالت األكر تعقيدا يف الجانب األيرس بالقرب من ذيل السمكة

مكن أن تستغرق هذه العملية أكر من جلسـة واحـدة، حيـث مكـن أن تظهـر مـرور 

وبعد اكتال املخطط، يبدأ الفرد أو املجموعة يف تحليـل . الوقت العديد من األفكار الجديدة

 . ًا كانت أسبابا فعلية أم مجرد أعراض للمشكلةتلك األسباب لتحديد ما إذ

 مـن وهناك كتابات أخري حددت خطوات تحليل املشكلة بشكل أكر تفصيالً باالسـتفادة

 : موذج عظمة السمكة كالتايل

تحديد املشكلة املراد دراستها بشكل دقيق وواضح، وأن يكون هنـاك اتفاقـا بـن جميـع  -1

ختـارة، وقـد تكـون عـن طريـق اسـتخدام العصـف أعضاء فريق العمل عىل املشـكلة امل

 . الذهني

عىل فريق العمل أن يقـوم برسـم مسـتطيل يف الجانـب األيرس يـدون بداخلـه املشـكلة  -2

وكذلك رسم عدد من املستطيالت عىل الجانب األمـن مثـل األسـباب ) Effect(األساسية 

 الرئيسـية وأسـهم كا يفضل رسم أسهم لتلك األسباب. الرئيسية للمشكلة تحت الدراسة

 . فرعية تشر إىل األسباب الفرعية لكل سبب رئييس

عىل فريق العمل تحديد األسباب الرئيسية للمشكلة املعنيـة وكـذلك األسـباب الفرعيـة،  -3

وبعد ذلك يقوم فريق الجودة باستخدام الطرق العلميـة والوسـائل اإلحصـائية املناسـبة 

سـباب الرئيسـية ألي مشـكلة يف املـدخالت من أجل البدء يف عملية البحـث، وتتمثـل األ

، Machines، املـكـائن واآلالت Manpowerاألساـسـية ألي نـظـام نـحـو اـملـوارد البرشـيـة 

 ). 4Ms( والتي تعرف برمز Materials، املواد Methodsوالطرق والنظام 

 تـصـنيف األفـكـار الـتـي توـلـدت وـفـق تـصـفيات األـسـباب الرئيـسـية والتوـقـف عـنـد ـكـل  -4
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ؤل، ما الذي يسبب هذا السبب؟ ثم تسـجيل اإلجابـة كتفرعـات عـن هـذه سبب والتسا

 . األسباب الرئيسية وتسمى األسباب الفرعية

 . من املهم أن تسأل ملاذا ؟، فهذا يعيد األعراض إىل أسبابها الجذرية: باختصار

ت، ، اآلال)الـبرش(األساليب، اإلجراءات، القـوى العاملـة : املجاالت األساسية املعتادة هي

إذا م تأت األفكار برسعة، الجأ إىل األسئلة . وتستطيع أن تضيف حسب االحتياج. املواد، البيئة

 ؟ … ما الذي يؤدي باألشخاص إىل (: التالية لحفز تفكرك، مثالً

 :وقد لخص إيشيكاوا فوائد موذج عظمة السمكة فيا ييل

 تفاعل املجموعة الذي يسـاعد ًأن االشرتاك يف العملية يتيح فرصا جيدة للتعلم من خالل -1

 . الفريق/ عىل استفادة كل فرد من خربات بقية املشاركن 

 . يف جمع معلومات تفصيلية عن املشكلة وأطرافها يساعد النموذج الفريق -2

معني .  املشتتةاألطروحاتيساعد الفريق عىل الرتكيز عىل قضية معينة وبالتايل استبعاد  -3

بحل املشكلة عىل تناول املشكلة برتكيـز وبالتـايل اسـتبعاد أنه يساعد الفريق الذي يقوم 

 . العنارص غر الجوهرية وتوفر الوقت يف دراسة املشكلة

 . يدفع إىل القيام بخطوات الحقة تتمثل يف جمع معلومات تفصيلية -4

أي أن هذا النموذج مكن استخدامه يف تحليـل . إمكانية استخدامه يف تحليل أي مشكلة -5

 . ملشكالتجميع أنواع ا

 إىل فاعلية هذه التقنية يف املنشـآت الخدميـة، وقـد أدت إىل Jenkinsوقد أشار جنكنز 

 . نتائج جيدة

 : مـــريـــن

 طبق هذا النموذج عىل مشكلة انخفاض مبيعات منتج جديد تقدمه املنظمـة التـي تعمـل

 . بها، أو أخرت أي مشكلة أخرى تواجه املنظمة التي تعمل بها

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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   Brain Storming أسلوب تعصيف اآلراء العصف الذهني -3

 أـسـلوب العـصـف اـلـذهني 1938 ـعـام Alex Osborneلـقـد اـخـرتع أـلـيكس أوزـبـورن 

)Brainstorming (ويوضح كلمسـتد . كأحد األساليب االبتكارية يف حل املشكالتClmsted 

 جاعـة لوب بأنه طريقـة تعتمـد عـىل تبـادل التنبيـه باألفكـار بـن أعضـاء هذا األس1978عام 

واملفروض أن تبدأ جلسة العصف الذهني بعدم وضوح وتنتهي بوضوح تـام وبأفكـار . صغرة

 . جديدة

وسيلة للحصول عىل أكـرب عـدد ) أو التفاكر أو استمطار األفكار(ويعد العصف الذهني 

 ويف وقت قصر، وذلك من خـالل عـرض املشـكلة علـيهم من األفكار من مجموعة من األفراد

ومطالبتهم بأن يدلوا بأكرب عدد من األفكار من أجل حلها، ويعتمد نجاح هـذا األسـلوب عـىل 

 : أربعة رشوط رئيسية هي

إذ يتم إرجاء التقييم أو النقد ألية فكرة إىل ما بعـد جلسـة توليـد : تأجيل تقييم األفكار -1

 . األفكار

، فالفرد يجب أن يفكر بحريـة، وأن ينـدفع بخيالـه وأحالمـه:  عىل التفكرعدم وضع قيود -2

 . فوضع القيود يقلل من االنطالق يف التفكر… ويرتك لعقله الباطن حرية التعبر

 فكلا زاد عدد األفكـار كلـا كـان ذلـك أفضـل:  وليس نوع األفكاركمية األفكار هي املهمة -3

 . لتوفر أفكار أصيلة

فمن املمكن للفرد استعال أفكار اآلخرين كأساس : كار اآلخرين وتطويرهاالبناء عىل أف -4

 . الكتشاف أفكار جديدة مبنية عليها

وطبقا لهذا األسلوب يختـار املـدير املشـكلة املطلـوب دراسـتها يف االجـتاع ويجـب أن 

تكون مشكلة راهنة وذات أهمية لتربير اشرتاك اآلخرين، ومـن جانـب آخـر يجـب أن يكـون 

ُدير متفتح الذهن وأن يقود الجاعة بقوة وحاس وقدرة وأن يظهر اهتامه باالشـرتاك يف امل

 . تقديم األفكار والتمتع بأفكار اآلخرين

ـن  ـا ـب ـرتاوح ـعـدد املـشـاركن يف االـجـتاع ـم ـايل ـهـو 16ـــ6وـي   12ً شخـصـا والـعـدد املـث
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 هـذا الرشط لتغايض عنًشخصا، ويجب أن يكون املشاركون من مستوى إداري متقارب، ومكن ا

 . ًيف املنظات صغرة الحجم، عىل أساس أن هناك تعارفا بن الجميع

 أفـرد وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب أن يشارك يف اجتاعات العصف الذهني اثنـان أو ثالثـة

 التفاصـيل ليس لديهم معلومات سابقة عن املشكلة املطروحة للبحث، وذلـك حتـى ال تعـوقهم

رين يف رؤية املشكلة والحلول املقرتحة لها من زوايـا جديـدة، كـا ال يجـوز عن مساعدة اآلخ

ويجـب أن يسـهم كـل الحـارضين يف االجـتاع، ويجـب دعـوة . الساح للمراقبن يف الحضور

املشاركن قبل االجـتاع بيـومن عـىل األقـل، وأن يعقـد االجـتاع يف الصـباح البـاكر قبـل أن 

 . الخاصةينشغل املشاركون يف مشكالتهم 

ًويطلب املدير من أحد املشرتكن أن يكون مساعدا له يف كتابة األفكـار وتعليـق األوراق 

وعـنـد انتـهـاء االـجـتاع يـشـكر اـملـدير املـشـاركن ـعـىل . املكتوـبـة ـعـىل الـحـائط أـمـام الجمـيـع

ًمساهمتهم، ويؤكد لهم أنهم سوف يحاطون علا باألفكار التي تم اختيارها، ويـدعو اثنـن أو 

 . ثة منهم لحضور اجتاع تقييم األفكارثال

ويعقد اجتاع تقييم األفكار بعد اجتاع العصف الذهني بيوم أو بيـومن حتـى مكـن 

جمع األفكار، وبعد تقييم واختيار األفكار يجب توزيع كل األفكار مطبوعة بعد وضع األفكـار 

 . التي تم اختيارها

  Delphi Techniqueأسلوب دلفاي  -4

 دراية كبرة ا األسلوب عىل أساس اختيار أحد األفراد كمنسق، برشط أن يكون عىليقوم هذ

بكيفية تطبيق هذا األسلوب، كذلك يتم اختيار مجموعة مـن الخـرباء يف املوضـوع أو الفكـرة 

 . املطروحة للتقييم

يقوم املنسق باستالم إجابات الخرباء منفردة ويفرغها يف جداول أو أشـكال بيانيـة تبـن 

ى االتفـاق أو االخـتالف يف آراء الخـرباء الـذين ال يعرفـون بعضـهم الـبعض، حيـث يكـون مد

 . اتصالهم باملنسق فقط



    إسرتاتيجية كايزن اليابانية لتطوير املنظات: إدارة الجودة الشاملة

 

 158

وبعد ذلك يقوم املنسق بإعداد ملخص النتائج التي توصل إليها الخرباء اآلخرون ويرسله 

لة ًإىل كل خبر، ويسـأله عـا إذا كـان مـازال متمسـكا بوجهـة نظـره تجـاه الفكـرة أو املشـك

  ؟..املوضوعية أم ال؟ وهل هناك تعديالت أو تغيرات يود إدخالها عىل رأيه السابق أم ال

ويكرر املنسق هذه العملية عدة مرات إىل أن يصـل إىل درجـة مـن الثبـات النسـبي يف 

 فيبدأ بدوره يف اسـتخدام اإلجابـات يف الوصـول إىل حـل املشـكلة املعروضـة أو تقيـيم. اإلجابات

 : روحة، ومكن تخليص األهداف التي تسعى طريقة دلفاي إىل تحقيقها فيا ييلالفكرة املط

 . تحديد أو تنمية عدد من الربامج البديلة واملمكنة -1

 . الكشف عن االفرتاضات األساسية أو املعلومات التي تؤدي إىل أحكام مختلفة -2

 . الكشف عن املعلومات التي تؤدي إىل إجاع أو اتفاق الجاعة -3

 . تائج التي تم التوصل إليها بشأن املوضوع مدى واسع من فروع املعرفةربط الن -4

تعليم أفراد الجاعة املستجيبة كيفية التعمق والتفاعل مع النواحي املختلفة للموضـوع  -5

 . املطروح

هذا ومكن تحديد خطوات أسلوب دلفي بشـكل آخـر كـا رشحهـا جـيمس هيجنـز يف 

 : الت اإلدارية كالتايل طريقة إبداعية لحل املشك100كتابه 

 . ًيقوم املسئولون عن التنبؤ بإعداد استقصاء اعتادا عىل رؤيتهم للمشكلة -1

يتم إرسال االستقصاء بالربيد إىل مجموعة من الخرباء الذين يستجيبون لألسـئلة الـواردة  -2

 . به

 . يتم جمع استجابات األفراد وتلخيصها -3

 . أفعالهمتعاد امللخصات إىل املستجيبن ملعرفة ردود  -4

 . تستمر العملية إىل أن يتم الوصول إىل اتفاق جاعي -5
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 : Pre- Prepared List ً القامة املعدة مسبقا -5

، وهـو  هذا األسلوب كطريقة مبسطة لتوليد األفكارOsborn Alexعرض أليكس أسبورن 

ًأسلوب يقوم أساسا عىل ما يشبه القامة املعدة مسبقا، والتي تتضـمن مجموعـة  مـن البنـود، ً

ًومثل كل بند منها نوعا معينا من التغير أو التعديل لليش  محل التفكر، وتأخذ هذه البنود ءً

 . ًطابع األسئلة املحفزة عىل التفكر يف إجابات لها، أو النظر يف إمكانية تطبيقها علميا

 مـن ًوبعبارة أخرى يتعن عىل الفرد الذي يستخدم هذا األسلوب أن يسأل نفسـه عـددا

 : األسئلة حول املنتج مثالً الذي يرغب يف تعديله أو تحسينه، وهذه األسئلة مثل

  هل مكن استخدام املنتج يف أغراض أخرى وما هي ؟ 

  هل مكن تعديل بعض مواصفاته ؟ وما هي ؟ 

  هل مكن تطويع املنتج حتى يناسب مجال جديد؟ 

  هل مكن إضافة عنرص جديد للمنتج الحايل؟ 

  تصغر حجم املنتج الحايل؟هل مكن 

  هل مكن إنقاص يشء من املنتج الحايل؟ 

  هل مكن إحالل عنرص بعنرص آخر يف املنتج؟ 

 ًهل مكن عكس أجزاء املنتج وقلبها رأسا عىل عقب ؟ 

 هل مكن إعادة ترتيب أجزاء املنتج؟ 

 ج ؟ هل مكن ضم أجزاء يف املنتج إىل بعضها ودمجها لعمل تكوينات جديدة من املنت 

 قامة تشتمل عىل عـدد مـن التسـاؤالت إذا أردنـا Donald Weissويطرح دونالد ويز 

 : عىل سبيل تطوير املنظمة التي نعمل بها

 هل نستطيع أن ننجز أعالنا بطريقة جديدة ؟ 

 هل نستطيع استبدال ما نقوم به بأشياء أخرى ؟ 

  هل نستطيع أن نفرتض أو نطبق ما يفعله اآلخرون ؟ 
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 ًنا إعطاء األساليب القدمة لونا جديدا ؟ هل مكن ً  

 هل نحتاج فقط املزيد من نفس األشياء ؟ 

  هل مكننا إعادة تنظيم ما نقوم به بالفعل ؟ 

  هل نستطيع القيام بكل ما هو عكيس ؟ 

  ًهل مكننا جمع وربط كل األساليب أو الوظائف معا ؟ 

  هل نحتاج فقط القليل من نفس األشياء ؟ 
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 مقدمة  

 1-   منهجية أسئلة ملــاذا الخمسةThe 5 Why 

 2-   منهجيةW and 1H5 

 3-    تحليل باريتوPareto Analysis 

 4-    خرائط التدفقFlow Charts 

 5-     حلقات الجودة يف كايزنQuality Circles 

 6-  املدرج التكراري 

 7-  خرائط التبعر 
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 الفصل الثاي عرش

 -2-أساليب وأدوات كايزن 

 

 :مقدمة

 سـيتم  بـاقي أسـاليب وأدوات كـايزن، حيـثعـىليهتم الفصل الحايل بعملية إلقاء الضـوء 

تو  باري وتحليلW and 1H5 ومنهجية The 5 Whyالحديث عن منهجية أسئلة ملــاذا الخمسة 

Pareto Analysis وخـرائط التـدفق Flow Charts وحلقـات الجـودة يف كـايزن Quality 

Circlesاملدرج التكراري وخرائط التبعر ...  

 The 5 Whyمنهجية أسئلة ملــاذا الخمسة 

منهجية أسئلة ملاذا الخمسة مكن أن تسـاعدك يف معرفـة األسـباب الجذريـة للمشـكلة 

هـور هـذا األسـلوب أو النمـوذج إىل الثالثينيـات مـن القـرن ترجـع بدايـة ظ. داخل منظمتك

عندما ابتكرها أحد عالقة الصـناعة اليابانيـة سـاكييش تويـودا وهـو والـد كيشـرو ... املايض

 1970  حيـث أخـذت طريقهـا إىل االنتشـار والشـهرة يف عـام...تويـودا مؤسـس رشكـة تويوتـا

 ). 2014: أمجد خليفة( رشكة تويوتا كإسرتاتيجية أساسية لإلنتاج داخل

 :  ؟ مثلWhyويف هذه املنهجية يتم سؤال خمسة أسئلة كلها تبدأ ب ملاذا 

 ملاذا حدثت املشكلة ؟  -1

 ملاذا حدثت اآلن ؟ -2

 ملاذا حدثت بهذا الشكل ؟ -3

 ملاذا م نتمكن من الوقاية منها ؟ -4

 ملاذا م يتمكن العال أو املوظفن من حلها، فتم تصعيدها إىل أعيل لحلها ؟ -5
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عمليـة تســاؤل للوصـول إىل  هذا ومكن تعريف أسـلوب األسـئلة ملـاذا الخمسـة بأنـه

ما يتيح لنـا الفصـل والتفرقـة ... العالقة بن العوامل املسببة للمشكلة والنتائج املرتتبة عليها

 لنصل إىل األسباب الفعلية للمشـكلة أو حالـة عـدم )أسباب املشكلة( و)أعراض املشكلة(بن 

: أمجـد خليفـة(اخل منشأتك، ومن ثم وضع اإلجـراءات التصـحيحية املناسـبة لهـا املطابقة د

2014 .( 

 :وتتسم هذه اإلسرتاتيجية بالعديد من السمـات التي ميزها عن غرها ومنها

فيسهل استخدامها وتطبيقهـا دون الحاجـة إىل االسـتعانة بـأي مـن األسـاليب :  البساطة -1

 . اإلحصائية

 .)أسباب املشكلة(وبن (أعراض املشكلة( لفصل والتفرقة بنتساعد عىل ا :الفاعلية -2

 . بن جميع أسباب املشكلة ) العالقات ( تساعد يف تحديد:  الشمولية -3

مكن استخدامها مفردها أو مع غرها من أساليب واسرتاتيجيات تحسن الجودة  :املرونة -4

 . ومعالجة املشكالت

 للمشـاركة وتكـوين -اخل وخارج املنشـأة  من د–فهي تحفز الجميع : محفزة للمشاركة -5

 . فريق عمل

 تـوفر وال تتطلب فريق العمل ترتكز هذه اإلسرتاتيجية بصفة خاصة عىل :انخفاض التكلفة -6

 ). 2014: أمجد خليفة(أي متطلبات أخرى 

يتبقى معرفة .. )أسئلة ملاذا الخمسة( ومع كل هذه الفوائد التي يحققها تطبيق منهجية

 :قها ببساطة وفاعلية وسوف نتعرف عىل ذلك من خالل الخطوات التاليةكيف مكن تطبي

قم بتكوين فريق عمل من العاملن الذين هم عىل دراية جيدة بنطاق املشكلة أو حالة  -1

 .  وكلا زاد العدد كلا كان ذلك أفضل..عدم املطابقة والظروف املحيطة بها

 بتسجيل املشـكلة وكتابـة كـل مـا استعن بلوحة إرشادية أو حتى عدد من الورقات وقم -2

 . تعرفه عنها واشرتك مع الفريق يف االتفاق عىل وصف محدد للمشكلة
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 مـع ..  ملعرفـة أسـباب حـدوث املشـكلة)ملـاذا( يف السـؤال ب -مع فريق العمل  -ابدأ  -3

   . )وصف املشكلة أو حالة عدم املطابقة(تسجيل إجابة كل سؤال أسفل 

.. يجب إعـادة األسـئلة.. جاد األسباب الحقيقة للمشكلة وحلهايف حالة عدم النجاح يف إي -4

 .  أي تكرار الخطوة السابقة..ولكن بعد تغير طريقة طرحها

املمكـن يف حالة توصلك ألسباب املشكلة وحلولها، بعد اتفاق جميع أعضاء الفريق مـن 

. ل سـببلكـللمشكلة، وعندها يجب أن تضع إجراء تصـحيحي  )سبب رئييس( أن تجد أكر من

تضليلك عن الوصول إىل  مع مالحظة أن أي خطأ يف طرح األسئلة أو اإلجابات سوف يؤدي إىل

 . األسباب الحقيقية للمشكلة

وهـي  )عدم رضاء أو غضـب إحـدى العمـالء لـدى رشكتـك(نستشهد مثال عميل وهو  

 ) 2014: أمجد خليفة: (ُمشكلة ال يستهان بها تحتاج إىل املزيد من البحث

 تجهيـز عمليـات أخـرى وعـدم مراجعـة توقيتـات تسـليم ( : الرئييس للمشـكلةالسبب

 )األعال وجداول تحميل املاكينة 

 : يف ختام الحديث عن هذا األسلوب، يجب التنبيه عىل عدد من النقاط وهي

خمس مرات فقـط للوصـول لسـبب املشـكلة الـرئييس  )ملـاذا(ال يشرتط استخدام أسئلة  -1

 فقـد يكفـي اسـتخدامها ثـالث أو ..فقا لعمق املشـكلة وصـعوبتهافرما تزيد أو تنقص و

أربع مرات فقط لحل بعض املشاكل البسيطة ولكن عندما نواجه مشكالت أكر تعقيـدا 

 . إىل سبع أو مان مرات ) ملـاذا ( فقد تصل عدد مرات ..

لـن  (ملــاذا( وعىل الرغم من التنبيه عىل النقطـة السـابقة، فـإن التقليـل مـن اسـتخدام -2

 بينا املبالغة يف استخدامها قد يرصفـك عـن السـبب الحقيقـي.. يوصلك إىل عمق املشكلة

 . إىل أسباب أخرى غر مهمة

 ملن الرؤية الشخصية أن تحليل أسباب املشكلة يرتكز بصورة أساسية عىل )ملاذا( يعيب آلية -3

بأـسـباب ـيـأي ـكـل ـمـنهم .. فعـنـدما يـشـرتك شخـصـان يف القـيـام ـبـذلك.. يـقـوم بالتحلـيـل

مـن  )ملـاذا( واإلجابة عىل أسـئلة )تحليل املشكلة( ُلذا يفضل أن يقوم بعملية... مختلفة

 ). 2014: أمجد خليفة(لهم دراية باملشكلة ومتلكون الخربة واملهارة يف التعامل معها 
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عمليـة سـهلة التطبيـق  The 5 Whyونخلص من ذلك أن منهجية أسئلة ملـاذا الخمسة أو 

سواء كانـت .. أداة فعالة للكشف عن أسباب معظم املشكالت التي مكن مواجهتهابل وتعـد 

 . املشكلة مهنية أو شخصية
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 W and 1H Methodology5  منهجية 

 أنه عند تحليل أي مشكلة فإن املنظمـة عليهـا أن تسـأل W and 1H5 يقصد منهجية 

يشر  W 5 هو واضح أن رمز وكا. who, what, why, when, where, how: األسئلة التالية

  .who, what, why, when, where من األسئلة التالية األوىلإىل الحروف 

وتساعد هذه املنهجية يف جمع البيانـات واملعلومـات . how يشر إىل السؤال 1Hورمز 

 . املطلوبة لدراسة وفهم املشكلة ما يساعد يف تشخيصها واقرتاح الحلول لها

 Pareto Analysis  تحليل باريتو

يعـتـرب ـمـن األـسـاليب املبـسـطة يف تحلـيـل املـشـكالت، وـهـو ـكـذلك ـمـن أـحـد األدوات 

اإلحصائية يف صنع القرار والذي يتم استخدامه الختيار عدد محدود من املهام التي لهـا تـأثر 

 . كبر عىل النتائج الكلية

اذ يف إدارة ، األسـتJoseph M. Juran جـوران. ، قـام جوزيـف م1940 ففي أواخر عـام 

الجودة الشاملة، باقرتاح استخدام مبدأ باريتو ضمن إدارة الجودة الشاملة، وأطلق عليه اسـم 

م عندما 1897عام ) 23-184819(مبدأ باريتو تيمنا باقتصادي إيطايل اسمه فيل فريدو باريتو 

حق قام ويف وقت ال. من السكان % 20ملكها ) إيطاليا(من الروة يف مجتمعه % 80الحظ أن 

 . بعمليات مسح يف عدد من البلدان األخرى ووجد لدهشته أن التوزيع ماثل

وهـي تـنص عـىل أن .  قانون القلة القوية والكـرة الضـعيفة20/80 ويطلق عىل قاعدة 

من النتائج التي نحصل عليها بينا ال تحقق الــ % 80من األسباب التي نأخذ بها تحقق % 20

هـا رـقـان % 80و% 20والـرقان . فقـط ـمـن النتـائج% 20 األخـرى مـن األسـباب إال% 80

 بالضـبط مـن األهـداف يسـتدعي% 80 ال تعني بالرضورة أن تحقيق 20/80افرتاضيان والنسبة 

من الوسائل بل إن املقصود هو أنه يف الواقع تقرتب النسبة الحقيقية من % 20بالضبط فقط 

 . 40/60 أو 30/70 أو قد تكون 20/80
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٪ من العمل فإنه من 20 ـُكر يستخدم مبدأ باريتو فكرة أنه من خالل القيام ببتوضيح أ

أو من منظور تحسن الجـودة، فـإن . ٪ من إجايل االستفادة العامة80املمكن أن نحصل عىل 

 ). ٪20(تنتج عن أسباب رئيسية قليلة ) ٪80(أغلبية كبرة من املشكالت 

من اإلنجاز تتحقق فقط مـن خـالل % 80يل أن معني أن الفكرة الرئيسية يف هذا التحل

 . من املجهود% 20

  .٪ من املنتجات أو الخدمات20٪ من شكاوى العمالء تنشأ من 80وأن 

 ٪ من األسـباب املحتملـة لهـذا 20 ن حاالت التأخر يف الجدول الزمني تنشأ منم% 80

 التأخر، 

 . ربح الخاص بك ٪ من ال80٪ من املنتجات أو الخدمات تستحوذ عىل 20وأن 

 . ٪ من عائدات الرشكة80٪ من مندوبن املبيعات ينتجون 20

 .  ٪ من مشكالته80 ٪ من عيوب النظم سبب 20

 :ماذج من تحليل باريتو

ماكسويل يف كتابة نظرات يف مسألة الزعامة، بعضا من الـناذج التـي . يعرض جون س 

 :تبن وتوضح هذه القاعدة يف مجاالت مختلفة منها

 من النتائج % 80من الوقت تعود بـ  % 20: وقتال . 

 من وقتنا % 80من الناس يأخذون  % 20: االستشارة . 

 من الربح% 80من املنتجات تحقق % 20: املنتجات 

 من التأثر % 80من الكالم تحدث  % 20: من خطاب % 20: القراءة . 

 من القرارات % 80من الناس يتخذون  % 20: الزعامة . 

كل مدير أن ينظر بدقة وطبقـا لهـذه القاعـدة إىل موظفيـه، فقـد يجـد أن ويجب عىل 

، 2009: عـبـد اـلـرحيم محـمـد(ـمـن نـجـاح إدارـتـه أو منظمـتـه % 80ـمـن موظفـيـه وراء % 20

2014 .( 

 :كيف تطبق هذا التحليل يف منظمتك 

 يعترب هذا التحليل مهم جدا ومفيدة للجميع سواء كانوا موظفن عـادين أو قـادة كـا 
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 مكـن تطبيقهـا، نفـرتض أن أحـد املـديرين ىأنها مفيدة عىل املستوى الشخيص ألي فرد وحت

 :تشجع بعد قراءة هذه املقالة وقرر تطبيقها، أقرتح عليه أن يقوم باآلي

  من املوظفن لديه% 20أن يحدد أهم . 

  20أن يقوم بتوفر وقته املخصص للموظفن اآلخرين إىل الـ .% 

  مليزانية الخاصة باإلدارة أو املنظمة عىل تطوير هؤالءمن ا% 80أن يرصف . 

  مـن النتـائج، ودرب مسـاعدا للقيـام بالــ % 80من العمل التي تحقـق % 20حدد نسبة

 . من العمل األقل أهمية حتى تتاح لك فرصة للتفرغ% 80

 من املوظفن الـذين %) 20(القيام بتدريب ) أهم موظفن لديك(من % 20 اطلب من الـ

 . هم من حيث األهميةيلون

  20بهذه الطريقة مكن أن تخلق نوعا من الفعالية داخـل منظمتـك وان تزيـد نسـبة% ،

 .  وهكذا40/60 أو 30/70 فيمكن أن تصل إىل 20/80فبدال من كونها 

 :مميزات التحليل

  ،يسهم يف التقييم املستمر لألداء، من خالل تقييم الوسائل واألدوات املستخدمة يف العمل

 . ؤدى إىل التحسن املستمروت

 يعمل عىل حسن االستفادة من الوقت وتحسن ظروف العمل . 

 يساعد يف تعديل األهداف إذا كانت األهداف الحالية ال تسر يف االتجاه الصحيح . 

  ،يساعد يف التخيل عن األعال التي يستطيع غرك إنجازها بطريقـة أفضـل وبرسعـة أكـرب

وابتعـد عـن التنـافس يف األنشـطة التـي ال % 80 تحبها بنسبة وال تقم إال باألنشطة التي

 %. 20تحبها إال بنسبة 

 : مجاالت التطبيق

هذه التحليل مكن تطبيقه يف جميع مجاالت الحياة، وىف جميع األنشطة واألعال وعىل كافة 

 . املستويات الشخصية والعملية وغرها ونذكر منها

 جموعة قلية من املنتجات تحقيق نسبة عالية مـن فيمكن من خالل م: األعال التجارية

 . األرباح
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  يف من خالل مجهود بسيط مكن الوصول إىل نتائج أكرب، ومن وقـت قصـر: البحث العلمي 

 . البحث والقراءة مكن الوصول إىل استنتاجات مهمة

  د عبـ(مكن تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن املـوارد واإلمكانـات املتاحـة : إدارة املوارد

 ). 2014، 2009: الرحيم محمد

 ما الذي يجب مراعاته عند التطبيق؟

  ركز عىل اإلنجازات املتحققة حسب درجة أهميتها وحلل كيف توصلت إليها وركـز عـىل

 . النقاط اإليجابية وقم بتعظيمها

 حدد أهدافك بدقة حتى تستطيع انجازها مها تغرت الظروف . 

 وأتـرك األهـداف .  عندما تتغر الظروف املحيطـةغر أهدافك وأستبدلها بأهداف جديدة

 . القدمة التي م تحقق النجاح

  فقط من املجـال الـذي تظـن أنـه مكنـك % 20ابحث عن النجاح والتميز يف نطاق ضيق

ًفالرتكيز يوفر لك الفعاليـة، مامـا مثـل حزمـة األشـعة التـي ترتكـز يف بـؤرة . التأثر داخله

 . العدسة املحدبة

 تي يستطيع غرك إنجازها اتركها آلخرين ألنهم مكن أن ينجزوها بطريقة أفضل األعال ال

وبالتايل توفر وقوتـك . وبرسعة أكرب، وركز عىل األنشطة التي تستطيع أدائها بكفاءة عالية

 . وطاقتك

  فركز جهـدك عـىل )عقدة الفشل(من % 80من املحاوالت الفاشلة تسبب % 20تذكر أن 

 . حساس بالنجاحاألنشطة التي منحك اإل

  مـن % 80من الفرص التي يعتقد أنه جدير بها ليظهـر % 20ال منح أي موظف أكر من

 . ويف املقابل طبق نفس املعيار عىل نفسك. فعاليته

 . من وقتك وجهدك% 80إعطاء األهداف املهمة 

.  بطريقـة غـر حرفيـة20/80يتضح من العرض السابق أننا يجب أن نتعامل مع قاعدة 

 ً أرقاما ثابتـة فراهـا يف كـل الظـواهر ونقحمهـا يف كـل 80 و20لينا أال نتخذ من الرقمن أي ع
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عبـد (بـل علينـا أن نخضـع القاعـدة للواقـع , فال يجب أن نخضع الواقع للقاعـدة . املجاالت

 ). 2014، 2009: الرحيم محمد

  Flowchartsخرائط التدفق

مخطط يصف العملية والخطوات التي خريطة التدفق أو خريطة املسار هي عبارة عن 

ومن خالل الخريطة مكـن معرفـة بـدايتها . مر بها العملية أو اإلجراءات التي مر بها الخدمة

ونهايتها وأين نحن اآلن وما الخطوات التي مت ؟ وما هي الخطـوات املتبقيـة والتـي م يـتم 

  ...اراتًانجازها ؟ أيضا تساعد خريطة التدفق تحديد نقاط اتخاذ القر

 :وتستخدم خرائط التدفق يف اآلي

 توثيق الخطة . 

 تحديد الحاالت التي تتطلب اتخاذ قرار . 

 متابعة التنفيذ . 

 : تعتمد خرائط التدفق عىل عدد من الرموز البيانية، هي

  وهو يعرب عن نشاط املستطيل . 

 وهو يعرب عن تدفق األنشطة السهم . 

 اتخاذ قراروهو يعرب عن حالة تتطلب  املعن 

  وهي تعرب عن بدء أو انتهاء خريطة التدفق دائـرة . 
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 : Quality Circles كايزن الجودة يف حلقات 

 يعد إيشيكاوا األب الحقيقي لحلقات الجودة باعتباره أول من نادى بتكوين عـدد مـن 

املشكالت التـي  عاملن وتكون مهمتهم التعرف عىل 8 -4ًالعاملن طوعيا يرتاوح عددهم من 

 . يواجهونها وطرح أفضل الطرق لحلها

 وعنـدما يقـوم العـاملون.  إىل تطوير األداء وبيئة العمـل)كايزن(الجودة يف  تهدف حلقات 

بأنفسهم وبتوجيه من اإلدارة بتقنن قواعد للتشغيل ووضع أسـس للتطـوير املسـتمر، فـإنهم 

درة إليهم من أعىل حيـث مـن املمكـن يتبنوها بكامل إراداتهم عىل العكس ما لو كانت صا

وبالتايل يصبح من املؤكد أن يلتزم العاملون بتلك القواعد . أن تجابه ببعض املقاومة أو الرفض

التشغيلية التي ساهموا يف إيجادها، باإلضـافة إىل تفهمهـم التـام لبنودهـا، مـا مكـنهم مـن 

 . تطويرها فيا بعد إذا ارتأوا رضورة لذلك

 Quality Improvementفرـيـق تحـسـن الـجـودة ) 2005(ـبـراهيم ويـعـرف محـمـد إ

Teams (QIT) بأنه جاعة من العـاملن الـذين يجتمعـون بانتظـام إليجـاد طـرق لتحقيـق 

ويجب أن تغطـي فـرق تحسـن الجـودة كـل املنظمـة، وتجمـع العـاملن يف جميـع . الجودة

وعـادة .  ملفهوم حلقات الجـودةًوتعترب فرق تحسن الجودة تطويرا. املستويات التنظيمية بها

ما تعالج كل من حلقات الجودة، وفرق تحسـن الجـودة، نفـس القضـايا مثـل جـودة السـلع 

والخدمات، ظروف العمل، األمن والسالمة واملهنية، إجراءات العمل، ظروف العمل، اإلنتاجية 

 . وغرها من القضايا

ـل ـاول قـضـايا مـث ـن،األـجـور، : أال أن حلـقـات الـجـودة ال تتـن ـات، والتعـي ـة، والخالـف  واإلقاـم

ًكا أن حلقات الجودة خالفا لفرق تحسن الجودة ال تتمتع بسلطة تنفيذ حلولهـا . والجزاءات

 . املقرتحة التي عادة ما يتم عرضها عىل اإلدارة ي تدرسها، وقد توافق عليها أو ترفضها

  :املدرج التكراري

 مبسـطة و عبارة عن مثيل بيـاي يسـمح بطريقـةه) لتوزيع التكراريأو ا(املدرج التكراري  

تحليل البيانات التي يتم جمعها من العمليات والخدمية بهدف دراسـة جـودة مخرجاتهـا أو 

  البيانـات إىل عـدة فئـات وحسـاب اكتشاف عيوبها، فعن طريق هذه التقنية مكـن تصـنيف
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دمـة مثـل القيمـة تكرارها ومنه مكن استخالص معلومات ومـؤرشات هامـة عـن جـودة الخ

املتوسطة للبيانات، ومقدار االختالفات يف البيانات وتشتتها وكذا الحكم عىل جودة املخرجات 

 ).2014: نارص املشعل(وأداء العملية مقارنة باملواصفات املحددة من طرف العميل 

 :خرائط التبعر

وفرة لدى فرق من أدوات تحسن الجودة املت) أو مخطط االنتشار(يعترب مخطط التبعر  

تحسن العمليات، فهو يستعمل لتحليل بيانات العمليات بطريقـة بيانيـة مكـن مـن خاللهـا 

أهـم اسـتعاالت هـذه التقنيـة يف مجـال . البحث عن عالقة محتملة أو متوقعة بن متغرين

 :الجودة

 البحث والكشف عن عالقة السبب والنتيجة بن متغرين اثنن. 

 2014:نارص املشعل( املتغرين، ومعرفة قوة االرتباط بينها توضيح نوع العالقة بن.( 
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 الفصل الثالث عرش

 نتائج تطبيق كايزن 

 واستفادة اإلدارة العربية 
 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 مقدمة  

  نتائج تطبيق كايزن 

  يف مدرسة كايزن) االجتاعي(والبرشي ) الفني(الجانب التقني 

 سيطة مفيدة مكن االسرتشاد بها من كايزنأفكار ب 

 بالدوالرات  )مودا( قياس 

 مالمح اإلدارة الجديدة املطلوب تطويرها يف البيئة العربية 

 االتجاهات الحديثة يف إدارة املوارد البرشية 

  العربيةاملنظاتاقرتاحات إلدارة التغير يف  
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 الثالث عرشالفصل 

  نتائج تطبيق كايزن

 استفادة اإلدارة العربيـةو

 

 مقدمــة

ًالتي تعترب رمزا للتقدم والنمو، خطوات ) بعد الحرب العاملية الثانية(لقد خطت اليابان 

يف مجاالت األعال سواء يف قطاع الصناعة أو الخدمات، وم يجارها مـن واسعة ملفتة لألنظار 

لنتسـاءل . سويد وعدد من الدول األخـرىيف أوروبا الغربية كأملانيا والالدول إال العدد القليل 

يوجـد يف املسـألة رس، ما هو الرس وراء هذا النجاح الياباي الـذي أبهـر العـام؟ يف الحقيقـة ال 

 األوىل منهـا، ألنـه يف فكل ما يف األمر أن بناء اإلنسان كـان ومـازال يحظـى بـاالهتام والرعايـة

 عملية البناء واإلعار، فهو املخرتع واملبدع قناعتها الراسخة والصحيحة، هو املسئول األول عن

نحن البلدان النامية، حيـث وهو كل يشء فكيف ننساه أو نقلل من شأنه يف قامة اهتاماتنا 

نا جل اهتامنا عىل التنمية الصناعية، واعتقدنا أن هذه التنمية ال تكـون إال عـن طريـق بصب

جوهريـة أن ـهـذه التكنولوجيـا والتنمـيـة اآلالت والتكنولوجيـا، ونسـينا ـبـل منـا ـعـن مسـألة 

 ).2009: عمر وصفي(الصناعية، لن تؤي مارها إال بسواعد املوارد البرشية الفعالة 

إذا علمتم بأن رشكة تويوتا اليابانية بـدأت يف مطلـع الخمسـينيات امليالديـة يف صـناعة 

وإذا . رات يف العـامم أكـرب مصـنع للسـيا2008 ثم أصبحت يف نهاية العام السيارات التجارية،

من مواردها من خارج اليابان وهي مع ذلك تعترب ثـاي %97 علمتم بأن اليابان تستورد حوايل

 . أكرب قوة اقتصادية يف العام
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 ويهتم الفصل الحايل بعرض بعض نتائج تطبيق كـايزن وإمكانيـة اسـتفادة اإلدارة العربيـة

  ... من هذه اإلسرتاتيجية

 :نتائج تطبيق كايزن 

هناك نتائج إيجابية عديدة نتيجة تطبيق كايزن يف العديـد مـن الرشكـات واملؤسسـات، 

 :نذكر منها

 70 – 50 تقليل يف زمن التشغيل%. 

 40 – 20 زيادة يف الكفاءة%. 

 40 – 20 توفر يف التكلفة%. 

 60 – 40 تقليل لألخطاء%. 

 50 تقليل يف املساحة املستخدمة%. 

 لنتحسن ملموس يف معنويات العام. 

 زيادة مكن املوارد البرشية. 

 اكتشاف قدرات وإمكانات جديدة. 

 التقليل من األعال الورقية والتقارير التي ليس لها فائدة. 

 :يف مدرسة كايزن) االجتاعي(والبرشي ) الفني( الجانب التقني 

من أهداف التغير باستخدام كايزن هو التخلص من الهدر أو الفاقد يف العمليـات قـدر 

ما يؤدي بالتايل لتحسن زمن العملية وتكلفتها وجودتها وهذا هـو الجانـب التقنـي  اإلمكان

 . يف العملية

أما الجانب البرشي أو االجتاعي يف كايزن يتضمن التغير يف ثقافـة العـاملن واملنظمـة 

ف من خالل التعلم واعتبار أنشطة التعلم جزء رئييس يف فلسفة كايزن حيث يتعلم الفرد كيـ

 . يحدد أهدافه ويصل إليها بنفسه

كذلك فإن كايزن يساعد عىل خلق بيئة قياديـة متفاعلـة مـع النتـائج وترغـب يف صـنع 

 . التغير مها كلف األمر من جهد
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 العـاملن بـداع لـدي جميـع زيادة معدالت االخـرتاع واالبتكـار واإلعىلًأيضا كايزن يساعد 

 ).1997: ماسكاي إماي(... يقومون بإلغاء الهدرباملنظمة حتى يحدثوا التغير املطلوب و

 :أفكار بسيطة مفيدة مكن االسرتشاد بها من كايزن

 طرح أسئلة صغرة لتبديد الخوف واستلهام اإلبداع . 

 التدبر يف أفكار صغرة الكتساب عادات ومهارات جديدة . 

 اتخاذ تحركات وأفعال صغرة من شأنها أن تضمن النجاح . 

  الصغرة حتى عند مواجهة أزمة مؤملة ي ال تضطر إىل حل مشكالت أكربحل املشكالت . 

 منح املكافآت الصغرة لنفسك ولآلخرين إلحراز أفضل النتائج . 

 إدراك اللحظات الصغرة الحاسمة املؤثرة التي يتجاهلها اآلخرون . 

 تقليل الهدر بكافة أشكاله. 

 :بالدوالرات)مودا( قياس

ن كلبس التي تنتج حاويات السفن العمالقة، ابتكر املديرون داخل أحد مصانع رشكة ص

ًطبقا لهذه الوسيلة يقاس مقدار الوفر الـذي يحققـه . وسيلة لتأصيل ثقافة الوفر وإزالة املودا

بعـد ذلـك . اقرتاح أحد العاملن، بالدوالرات التي يوفرها للرشكة، ومـنح العامـل نسـبة منهـا

فس الطريقة عـىل لوحـة كبـرة وتحسـب قيمتهـا اإلجاليـة توضع قيم االقرتاحات املقدرة بن

: ماسـكاي إمـاي (ًشهريا ملعرفة حجم الوفر الذي مكنت الرشكة من تحقيقـه بهـذه الطريقـة

1997( . 

 :مالمح اإلدارة الجديدة املطلوب تطويرها يف البيئة العربية

 .  تشكل املستقبل وال تكتفي بالتنبؤ به:إدارة إسرتاتيجية -1

 .  تعتمد نظام املعلومات الشامل:علوماتيةإدارة م -2
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 .  تعتمد املرونة وال تتمسك بالتقاليد:إدارة ديناميكية -3

 .  الرسعة يف اتخاذ القرار يف ظل تسارع التغير:إدارة أزمـات -4

 .  الشمولية يف جميع املجاالت مع الحزم:إدارة الجودة الكلية -5

 . ل تخطط لهال تنتظر حدوث التغير ب: إدارة التغير املخطط -6

 .  تعرتف بالطرف اآلخر وتنفتح عليه وتتعاون معه:إدارة التفاوض -7

  تؤثر يف السلوك عن طريق الفهم :إدارة العالقات اإلنسانية -8

 .  تسترشف حاجات العمالء:إدارة موجهة بنبض السوق -9

 .  تفهم املورد ال الفرد:إدارة املوارد البرشية -10

 . ت املتجددة املتطورة تعتمد القدرا:إدارة التدريب املستمر -11

 .  تعتمد املنهج العلمي وتشجيع اإلبداع واالبتكار:إدارة االبتكار والبحث -12

 .  تعتمد الحرية والدمقراطية وفرق العمل:إدارة املشاركة -13

 .  تعتمد االستثار األمثل للوقت والقدرات:إدارة الوقت والذات -14

ت وتلتزم مدة وجـدول أعـال  تعتمد عىل تحقيق أهداف االجتاعا:إدارة االجتاعات -15

 . االجتاعات مع إتاحة الفرصة للجميع للمناقشة وإبداء الرأي

 : االتجاهات الحديثة يف إدارة املوارد البرشية

 . التحول من عرص التصنيع إىل عرص املعلومات -1

 . س املال الفكريأالتحول من األصول املالية إىل عرص ر -2

 . واملالكالتحول من العاملن إىل املساهمن  -3

 .  العميل أو املستهلكعىل السلعة أو الخدمة إىل الرتكيز عىلالتحول من الرتكيز  -4

 . التحول من األوامر إىل التوجيه والقيادة -5

 .التحول من إتاحة الفرصة للعاملن للمشاركة إىل دمج ومكن العاملن -6

 ). املوظف الشامل(التحول من التخصص إىل تنوع املهارات  -7
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 .  األسواق املحدودة إىل األسواق العامليةالتحول من -8

 . التحول من البيئة املستقرة إىل البيئة املتغرة -9

 . التحول من العمل الفردي إىل العمل الجاعي والفريقي -10

 . التحول من العمل الجساي إىل العمل الذهني -11

 : العربيةاملنظاتاقرتاحات إلدارة التغير يف 

ن تستخدم يف أي مرحلة من مراحل عمر أي مؤسسة أكن ن مفهوم وتطبيقات كايزن مأ -1

 ًن هناك فرصة داما للتحسن والتطويرأأي كان نوعها ألنها تقوم عىل مبدأ 

 . املشكلة يف التغير هي تغير أفكار مسئويل اإلدارة العليا ألي مؤسسة عن التغير -2

 السـهلة التـي إن معظم املديرين العرب يسعون للعالج املؤقـت للمشـكالت أو الحلـول -3

 تنتج نتائج مبهرة ورسيعة وال يستطيعون رؤية أهمية الرتكيز عىل زيادة اعتادية العمليـة

 . من خالل التقييس والتحسينات الصغرة املرتاكمة

 اقتناع والتزام اإلدارة العليا بالتغير هو الرس خلـف نجـاح أي تغيـر ألنهـم املثـل والقـدوة -4

  .هداف واالسرتاتيجيات وهم من يوفر املوارد للتحسنلباقي العاملن فهم من يضع األ

 الرتكيز عىل مواقع العمل الفعلية التي تكون فيها العمليـات ذات القيمـة املضـافة للعمـالء -5

 . واملستفيدون احد مفاتيح نجاح التغير والتطوير يف أي مؤسسة

 .هذه العمليةالبد من وجود رؤية واضحة لعملية التغير وتفهم ما هو مطلوب لنجاح  -6

ً يظل داما مستمراأنالتحسن املستمر البد  -7 ً . 

البد من مشاركة العاملن يف كل املستويات يف عملية التغيـر وخلـق الرغبـة داخلهـم يف  -8

 . التغير لألفضل

ًتغير ثقافة العمل داخل املؤسسة برتك اللوم والنقد والبحث داما عن حلول منع تكـرار  -9

 . املشاكل

ليات التي مكن التعامل معهـا بسـهولة لتحقيـق نتـائج رسيعـة تسـهل قبـول أبدأ بالعم -10

 . ن كل عملية مكن تحسينهاأالتغير وتدعم التطوير وتذكر 
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 .  تدعم عملية التغيرأنيجب الرتكيز عىل تحسن ظروف العمل وأي عوامل ممكن  -11

 ). 2014: محمد بوحجي(التغير سيأخذ وقته فتحىل بالصرب -12

 :إضافة االقرتاحات التالية ملزيد من التطوير والتحسن يف املنظات العربية هذا ومكن  

 بهـا رضورة إرشاك العاملن وتشـجيعهم عـىل ذلـك واحـرتام مقرتحـاتهم وأفكـارهم واألخـذ -1

 .بالفعل

أهمية دعم العاملن بالحوافز مختلف أنواعها الفردية والجاعيـة واإليجابيـة والسـلبية  -2

 .املعنويةواملالية واملادية و

 .زعم الثقة يف العاملن وأنهم جزء من املنظمة وأن فشل املنظمة يشر إىل فشلهم -3

 ً.الحرص عىل إنتاج املنتجات بتكلفة منخفضة مع مراعاة جودتها أيضا -4

رفع شعار من املحال استمرار الحال عىل مـا عليـه، واإلمـان برضورة التغيـر والتحسـن  -5

 :املستمرين يف ضوء

  ومطالب وتوقعات العمالءتغر حاجات. 

 تقلبات السوق. 

 تطوير املنافسن ألنفسهم. 

 التقدم التكنولوجي املستمر والرسيع. 

 االرتفاع املستمر ألسعار املدخالت ألي منظمة... 
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 الفصل الرابع عرش

Kaizen 

 

 :ويشتمل عىل النقاط التالية 

 Definition of Kaizen 

 Visual Management 

 Visual controls 

 Kaizen is everyone's job 

 Kaizen -The three pillars 

 Kaizen and innovation 

 Quality Circles 

 Team structures and characteristics 

 Kaizen and Total Quality Management (TQM)   
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 بع  عرشالفصل الرا

Kaizen  

 

Definition of Kaizen: 

In the decade of 1980, management techniques focusing on employee 

involvement, and empowerment through teamwork approach and interactive 

communications and on improving job design were not new, but Japanese 

companies seemed to implement such techniques much more effectively than 

others.  

The business lesson of the 1980’s was that Japanese firms, in their quest for global 

competitiveness, demonstrated a greater commitment to the philosophy of 

continuous improvement than Western companies did.  

For such a philosophy the Japanese used the term Kaizen.  

Kaizen means improvement, continuous improvement involving everyone in the 

organization from top management, to managers then to supervisors, and to 

workers. In Japan, the concept of Kaizen is so deeply engrained in the minds of 

both managers and workers that they often do not even realize they are thinking 

Kaizen as a customer-driven strategy for improvement.  

This philosophy assumes according Imai that (our way of life – be it our working 

life, our social life or our home life – deserves to be constantly improved).  

There is a lot of controversy in the literature as well as the industry as to what 

Kaizen signifies.  

Kaizen is a Japanese philosophy for process improvement that can be traced  
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to the meaning of the Japanese words ‘Kai’ and ‘Zen’, which translate roughly into 

‘to break apart and investigate’ and ‘to improve upon the existing situation’.  

The Kaizen Institute defines Kaizen as the Japanese term for continuous 

improvement. It is using common sense and is both a rigorous, scientific method 

using statistical quality control and an adaptive framework of organizational 

values and beliefs that keeps workers and management focused on zero defects. It 

is a philosophy of never being satisfied with what was accomplished last week or 

last year.  

Improvement begins with the admission that every organization has problems, 

which provide opportunities for change. It evolves around continuous 

improvement involving everyone in the organization and largely depends on 

cross-functional teams that can be empowered to challenge the status quo.  

Visual Management: 

The role of visual management as a concept, practice or tool is promoted in 

Kaizen through individuals or teams to help people identify problems or promote 

empowerment. The practice of visual management involves the clear display of 

tangible objects (gembutsu), charts, lists, records of performance, so that both 

management and workers are continuously reminded of all the elements that 

make the Visual controls make it easy for everyone to identify the state of a 

normal or abnormal condition, thus providing operators and management 

visibility into performance.  

Visual controls tracking performance should capture the team effort rather than 

the individual. Visual controls usually lead to visual management, which can be 

particularly efficient if it is used adequately to replace the bureaucratic 

monitoring systems that many companies employ in order to maintain control 

and attempt to prevent anything from going wrong.  
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Visual controls: 

 must be relevant, easy to understand by the people performing the task being 

measured, and must emphasize proactive actions, rather than blaming, so the 

visual workplace will:  

 improve safety 

 make critical information available at a glance 

 gain immediate measurable results including: reduced floor space, decreased 

process time and machine down time 

 keep everyone informed of production schedules, daily attendance, inventory 

levels, etc.  

 reduce search time by as much as 50% 

 reduce inventory as much as 10% to 30% 

 raise morale and on-time delivery 

 introduce techniques that will allow significant reductions in lead time (10-25%) 

 build communication between shifts, work areas, and organization levels 

 improve quality 10-20 %.  

There are two elements that construct kaizen, improvement / change for the 

better and ongoing / continuity. Lacking one of those elements would not be 

considered as kaizen. For instance, the expression of (business as usual) contains 

the element of continuity without improvement. On the other hand, the 

expression of (breakthrough) contains the element of change or improvement 

without continuity. Kaizen contain both elements. 

Another key aspect of kaizen is that it is an on-going, never-ending improvement 

process. As the reader may already know, it is not too difficult to introduce 

something new into an organization. The difficult part is, how to keep it going 

and maintain the momentum once it has been introduced.  
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Many companies have tried to introduce such projects as quality circles, 

reengineering, and lean production. While some of them have been successful, 

most have failed to make such a project a going concern.  

For instance, many Western companies introduced quality circles by involving 

employees but most companies have simply given up the idea of quality circle 

activities by now as a way to improve quality, cut cost and speed products to 

market.  

The message of the Kaizen philosophy is that not one single day should go by in 

the firm without some type of improvement being made in some process in the 

company.  

Kaizen is everyone's job: 

Kaizen philosophy requires sophisticated problem-solving expertise as well as 

professional and engineering knowledge and involves people from different 

departments working together in teams to solve problems.  

Kaizen deals with the management of change and is a methodology in the right 

direction to improve manufacturing operations, on a continual and incremental 

basis following the right steps: 

 Establish a plan to change whatever needs to be improved, 

 Carry out changes on a small scale, 

 Observe the results, and 

 Evaluate the results and the process and determine what has been learned.  

The starting point for improvement is to recognize the need. So Kaizen principles 

emphasis problem-awareness and provide clues to identifying problems. When 

identified, problems must be solved, so Kaizen is also a problem-solving process.  

But, most of all, Kaizen is a management philosophy that forces higher standards 

at all levels of the organization by encouraging continuous improvement in all 

processes.  
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Professor Hitochi Kume of Tokyo University compared quality control in the 

West and Japan: (I think that while control in the West aims at ‘controlling’ the 

quality and conformance to standards and specifications, the feature of the 

Japanese approach centers around improving (Kaizen) quality. In other words, 

the Japanese approach is to do such Kaizen systematically and continually).  

Kaizen approach is based on the premise that there is no perfection in a process, 

because no structure, product, or system ever achieves the ideal stage and where it 

can be improved by further reducing waste.  

Kaizen -The three pillars: 

According to M. Imai, a guru in these management philosophies and practices , 

the three pillars of kaizen are summarized as follows: 

1-  housekeeping 

2-  waste elimination 

3-  standardization 

and as he states , the management and employees must work together to fulfill the 

requirements for each category. To be ensured success on activities on those three 

pillars three factors have also to be taken account: 

1- visual management, 

2- the role of the supervisor, 

3- the importance of training and creating a learning organization.  

More analytically on each one pillar of Kaizen: 

Housekeeping 

This is a process of managing the work place ,known as (Gemba) (workplace) in 

Japanese, for improvement purposes. Imai introduced the word (Gemba), which 

means (real place), where value is added to the products or services before passing 

them to next process where they are formed. 
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For proper housekeeping a valuable tool or methodology is used , the 5S 

methodology. The term (Five S) is derived from the first letters of Japanese words 

referred to five practices leading to a clean and manageable work area: seiri 

(organization), seiton (tidiness), seiso (purity), seiketsu (cleanliness), and shitsuke 

(discipline). 

The English words equivalent of the 5S's are sort, straighten, sweep, sanitize, and 

sustain. 5S evaluations provide measurable insight into the orderliness of a work 

area and there are checklists for manufacturing and nonmanufacturing areas that 

cover an array of criteria as i. e. cleanliness, safety, and ergonomics. 

Five S evaluation contributes to how employees feel about product, company, and 

their selves and today it has become essential for any company, engaged in 

manufacturing, to practice the 5S's in order to be recognized as a manufacturer of 

world-class status. 

Waste (Muda) elimination: 

Muda in Japanese means waste. The resources at each process — people and 

machines — either add value or do not add value and therefore ,any non-value 

adding activity is classified as muda in Japan. Work is a series of value-adding 

activities, from raw materials ,ending to a final product. Muda is any non-value-

added task. 

1- Muda in Manufacturing 

2- Muda in Office  

3- Shipping defective parts 

4- Waiting for inspection 

5- Walking and transporting parts 

6- Overproduction 

7- Excess inventory which hides 

8- Passing on work that contains errors 
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9- Signature approvals, bureaucracy 

10- Walking or routing documents 

11- Copies, files, a lot of papers 

12- Excess documentation 

In Kaizen philosophy, the aim is to eliminate the seven types of waste (7 deadly 

wastes) caused by overproduction, waiting, transportation, unnecessary stock, 

over processing, motion, and a defective part, and presented on the following 

table ,in summary: 

1- Overproduction – Production more than production schedule 

2- Inventory – Too much material ahead of process hides problems 

3- Defects – Material and labor are wasted; capacity is lost at bottleneck 

4- Motion – Walking to get parts because of space taken by high WIP 

5- Processing – Protecting parts for transport to another process 

6- Waiting – Poor balance of work; operator attention time 

7- Transportation – Long moves; re-stacking; pick up/put down so muda 

(waste) elimination will cover the categories described as follows: 

Muda of overproduction. Overproduction may arises from fear of a machine's 

failure, rejects, and employee absenteeism. Unfortunately, trying to get ahead of 

production can result in: tremendous waste, consumption of raw materials before 

they are needed, wasteful input of manpower and utilities, additions of 

machinery, increased burdens in interest, additional space to store excess 

inventory, and added transportation and administrative costs. 

Muda of inventory. Final products, semi finished products, or part supplies kept 

in inventory do not add any value. Rather, they add cost of operations by 

occupying space, requiring additional equipment and facilities such as 

warehouses, forklifts, and computerized conveyer systems. 

Also the products deteriorate in quality and may even become obsolete  
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overnight when market changes or competitors introduce a new product or 

customers change their taste and needs. Warehouses further require additional 

manpower for operation and administration. 

Excess items stay in inventory and gather dust (no value added), and their quality 

deteriorates over time. They are even at risk of damage through fire or disaster. 

Just-in-time (JIT) production system helps to solve this problem. 

Muda of defects (repair or rejects). Rejects, interrupt production and require 

rework and a great waste of resources and effort. Rejects will increase inspection 

work, require additional time to repair, require workers to always stand by to stop 

the machines, and increase of course paperwork. 

Muda of motion. Any motion of a persons not directly related to adding value is 

unproductive. 

Workers should avoid walking, lifting or carrying heavy objects that require great 

physical exertion because it is difficult, risky, and represents non-value added 

activities. 

Rearranging the workplace would eliminate unnecessary human movement and 

eliminate the requirement of another operator to lift the heavy objects. Analysis of 

operators' or workers leg and hand motions in performing their work will help 

companies to understand what needs to be done. 

Muda of processing. There are many ways that muda can happen in processing. 

For example, failure to synchronize processes and bottlenecks create muda and 

can be eliminated by redesigning the assembly lines so, utilizing less input to 

produce the same output. Input here refers to resources, utilities, and materials. 

Output means items such as products, services, yield, and added value. 

Reduce the number of people on the line; the fewer line employees the 

better. Fewer employees will reduce potential mistakes, and thus create 

fewer quality problems. This does not mean that we need to dismiss our 

employees. There are many ways to use former line employees on Kaizen  
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activities, i. e. , on value-adding activities. When productivity goes up, costs will 

go down. In manufacturing, a longer production line requires more workers, 

more work-in-process and a longer lead-time. More workers also means a higher 

possibility of making mistakes, which leads to quality problems. More workers 

and a longer lead-time will also increase cost of operations. 

Machines that go down interrupts production. Unreliable machinery necessitates 

batch production, extra work-in-process, extra inventory, and extra repair efforts. 

A newly hired employee without proper training to handle the equipment can 

consequently delay operation, which may be just as costly as if the equipment 

were down. Eventually, quality will suffer and all these factors can increase 

operation costs. 

Muda of waiting. Muda of waiting occurs when the hands of the operator are idle; 

when an operator's work is put on hold because of line imbalances, a lack of parts, 

or machine downtime; or when the operator is simply monitoring a machine as 

the machine performs a value-adding job. Watching the machine, and waiting for 

parts to arrive, are both muda and waste seconds and minutes. Lead time begins 

when the company pays for its raw materials and supplies, and ends when the 

company receives payment from customers for products sold. Thus, lead time 

represents the turnover of money. A shorter lead time means better use of 

resources, more flexibility in meeting customer needs, and a lower cost of 

operations. Muda elimination in this area presents a golden opportunity for 

Kaizen. There are many ways to cut lead time. This can be done through 

improving and speeding up feedback from customer orders, having closer 

communications with suppliers, and by streamlining and increasing the flexibility 

of Gemba operations. 

Another common type of muda in this category is time. Materials, products, 

information, and documentation sit in one place without adding value. On the 

production floor, temporary muda takes the form of inventory. In office  
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work, it happens when documents or pieces of information sit on a desk or in 

trays or inside computer disks waiting to be analysed, or for a decision or a 

signature. 

Muda of transortation In workplace ,gemba, one notices all sorts of transport by 

such means as trucks, forklifts, and conveyors. Transportation is an essential part 

of operations, but moving materials or products adds no value. Even worse, 

damage often occurs during transport. To avoid muda, any process that is 

physically distant from the main line should be incorporated into the line as 

much as possible, Because eliminating muda costs nothing, muda elimination is 

one of the easiest ways for a company to improve its Gemba's operations. 

Standardization: 

Standards are set by management, but they must be able to change when the 

environment changes. Companies can achieve dramatic improvement as 

reviewing the standards periodically, collecting and analysing data on defects, and 

encouraging teams to conduct problem-solving activities. Once 

the standards are in place and are being followed then if there are deviations, the 

workers know that there is a problem. Then employees will review the standards 

and either correct the deviation or advise management on changing and 

improving the standard. 

 It is a never-ending process and is better explained and presented by the PDCA 

cycle(plan-do-check-act), known as Demming cycle. The management plans, each 

employee follow the plan activities , the inspectors check , and the management 

correct or secure every step , systematically. It is important to be seen that each 

one employee follows his own PDCA cycle. 

An example of Kaizen PDCA cycle could be: 

 PLAN refers to selecting the theme, understanding the current status and 

setting objectives, and analysing the data in order to identify root causes; 
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 DO is the process of establishing countermeasures based on the data analysis; 

 CHECK is confirming the effects of the countermeasures; and 

 ACT is to establish or revise the standards to prevent recurrences, and 

reviewing the above processes and working on the next steps. 

Then on each one stage of the cycle the appropriate practices and tools that used 

for, are presented: 

 P – Plan 

 Pick a project (Pareto Principle) 

 Gather data (Histogram and Control Charts) 

 Find cause (Process Flow Diagram and Cause/Effect 

 Diagram Pick likely causes (Pareto Principle and Scatter Diagrams) 

 Try Solution (Cause/Effect , (5W AND 1H) methodology: who, what, why, 

when, where, how) 

 D – Do Implement solution 

 C – Check Monitor results (Pareto, Histograms, and Control Charts) 

 A – Act Standardize on new process (Write standards, Train, Foolproof, 

Quality-At-The-Source 

Kaizen and innovation: 

Kaizen practices improves the status quo by bringing added value to it. 

Kaizen does not replace or preclude innovation. Rather, the two are 

complementary. After Kaizen has been exhausted, ideally, innovation 

should take off, and Kaizen should follow as soon as innovation is initiated. 

Kaizen will support the improvement of existing activities, but it will not 

provide the giant step forward. It is important for the firm to maintain a 

balance between innovation and a Kaizen strategy that focuses on  
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improvement. It is top management's job to maintain this balance between Kaizen 

and innovation, and it should never forget to look for innovative opportunities. 

If efforts are continued toward a clearly defined goal , it is bound for Kaizen to 

yield positive results. However, Kaizen is limited in that it does not replace or 

fundamentally change the status quo. As soon as Kaizen's marginal value starts 

declining, one should turn to the challenge of innovation. Kaizen signifies small 

improvements made in the status quo as a result of ongoing efforts. Innovation 

involves a drastic improvement in the status quo as a result of a large investment 

in new technology and/or equipment or a totally re-engineered product/process. 

On the following table are classified according to some important factors the 

differences between kaizen and innovation. 

Quality Circles:  

1980s ,Quality Circles were formed. Members of these teams took a few hours 

each week to discuss very specific problems. These teams were cross-functional (a 

representative from of various departments in a company who had a stake in the 

outcome) in nature and were primarily responsible for solving problems. While 

these teams provided gains in productivity, as evidenced by many studies, 

companies were looking for did not happen. 

Team structures and characteristics: 

There are many different types of teams that can be found in organizations: 

however, the most common that will be presented here are: 

1- intact work groups, 

2- problem-solving, 

3- cross-functional, and 

4- proactive or implementation teams. 

5- small group as used in Japanese companies. 
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Any of these five teams types can contribute on continuous improvement 

(Kaizen) activities. 

Quality circle are typically said to have originated in Japan in the 1960s but others 

argue that the practice started with the United States Army soon after 1945 with 
the Japanese then adopted and adapting the concept and its application. Quality 
circles are not a panacea for quality improvement but given the right top 
management commitment, organization and resources they can support 
continuous quality improvement at shop-floor level. 

What is a quality circle? a group of staff who meet regularly to discuss quality 
related work problems so that they may examine and generate solutions to these. 
The circle is empowered to promote and bring the quality improvements through 
to fruition. Thus the adoption of quality circles (quality improvement team) has a 
social focus. There must be commitment from senior management, unit 
management and supervision, other staff and of course the circle members.  

Teams, often called Quality Improvement Teams (QIT), Process Improvement 
Teams or a wide array of other names, are now in-place in many private and 
public sector organizations. 

They may be management or self directed. A well managed team process, tied 
with other quality programs can make an organization more viable while 
empowering employees to find solutions and opportunities. Management has to 
believe in the quality team process, listen to proposals and enable feasible 
solutions to be progressed through pilot stages and into full operation. Open-
mindedness and a desire to avoid blocking is essential. It is a useful philosophy to 
realize that experimentation enables learning. 

More modern team processes did learn from many of the mistakes of 
Quality Circles. Still there is much improvement that can be made.. 
Measurement of the overall team process is weak, if nonexistent, in many 
organizations. This can lead management to be misinformed about the 
effectiveness of (teams) and since a large amount of company time is spent 
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by teams, it is a significant. Most organizations have limited resources to insure 

teams are operating effectively. Not everyone can be involved on a team. Those 

people often feel (left out). The ability of everyone to be able to participate on a 

team or in another quality process is important. 

If the most skilled team of individuals is established, but the culture remains 

conventional and the structure of the systems in place remains rigid, the team is 

set up for failure and defeat, The consequence of such a failure could be 

catastrophic for the survival of innovation and change, because the results would 

condemn the process, without taking into consideration that the process was 

faulty because of the constraints imposed on the team. In a Kaizen approach, 

there is no gray line. Teams must be effectively empowered and management 

must be willing and able to cope with change, as well as some loss of control for 

the bigger benefit of the organization. 

Kaizen and Total Quality Management (TQM): 

Kaizen as explained earlier is a kind of umbrella concept that includes initiatives 

and activities like TQM, suggestion systems , to mention those we think are the 

most important ones (and are the most interest issues faced by organization A, 

that we focus later on). 

TQM is a journey, a movement centred on the improvement of managerial 

performance at all levels. It deals with: 

 Quality Assurance, 

 Employee Involvement, 

 Cost reduction, 

 Safety, 

 Continuous Improvement, and 

 Productivity improvement.  

Moreover, TQM journey deals with management concerns such as  

organizational development, cross-functional management, and quality  
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deployment. In other words, management has been using TQM as a concept and 

a tool for improving overall performance.  

TQM integrates fundamental management techniques, existing improvement efforts, 

and technical tools under a disciplined approach focused on continuous process 

improvement.  

The activities are ultimately focused on increased customer-user satisfaction. 

The importance of people in the total process is emphasized on TQM journey. 

Considerations such as culture, incentives, teamwork, training, and work 

involvement are typical. The optimum effectiveness of TQM results from an 

appropriate mix of the social and technical systems. It is common practice to 

emphasize the technical aspects of improvements, such as machine or computer-

related, with less emphasis on people and their roles in the process. Improving 

quality and productivity to achieve competitiveness emphasizes the need for an 

enterprise to capture the potential inherent in the workforce by enabling each 

employee to do his or her job right the first time. This requires that top 

management to demonstrate to all employees that it is personally committed and 

continuously pursuing efforts to improve quality. 

The organization must provide an environment in which all employees will 

voluntarily cooperate to achieve the organizational objectives. This requires that 

management accept the idea that employees can and want to contribute. 

Management thus flows down ideas and goals and encourages the flow of ideas 

upward. The TQM philosophy provides a comprehensive way to improve quality 

by examining the way work gets done from a systematic, integrated, consistent, 

organization-wide perspective. 

Source: 

1- Thessaloniki: Kaizen Definition & Principles In Brief: A Concept & Tool 

For Employees Involvement (2006) 

2- www.kaizen-institute.com/gemba.htm 
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 املراجع املصادر قامـة 

 

 

 املصادر: أوال

 القرآن الكريم

 األحاديث النبوية الرشيفة

 املراجع العربية : ًثانيا

: القـاهرة(ضـع معـام لسياسـة تكنولوجيـة قوميـة هل مكن و:  إبراهيم حلمي عبد الرحمن

 ). 1981جامعة القاهرة، مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، 

 ). 1999دار الضياء للطبع والنرش والتوزيع، : القاهرة(إدارة التغير : إبراهيم درويش

 ). 2005املؤلف، : القاهرة(إدارة السلوك التنظيمي :  أحمد سيد مصطفى

 ). 1985دار املعرفة الجامعية، : اإلسكندرية(السلوك اإلنساي يف املنظات : قر عاشورأحمد ص

التعقيد واإلدارة وديناميكيات التغيـر، ترجمـة دالل بنـت منـزل النصـر، : إليزابيث ماكميالن

مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، : الرياض( الحمودي الـلـهمراجعة سلوي بنت عبد 

2014 .( 

، 59العرب أمـام تحـديات التكنولوجيـا، الكويـت، مجلـة عـام املعرفـة، رقـم : نيوس كرمأنطو

1982 .   

إعـادة اخـرتاع القيـادة يف عرص التعـاون الجاعـي الواسـع النطـاق، ترجمـة : إمانويل جوبيو

 ). 2013مجموعة النيل العربية للنرش والتوزيع، : القاهرة(مجدي صابر 



    إسرتاتيجية كايزن اليابانية لتطوير املنظات: إدارة الجودة الشاملة

 

 204

دار : الريـاض(د البرشية، ترجمـة محمـد سـيد أحمـد عبـد املتعـال إدارة املوار: جاري ديسلر

 ). 2003املريخ للنرش، 

املعوقـات الثقافيـة للتطـوير التكنولـوجي، مقالـة يف جريـدة األهـرام يف :  جال عبد الجـواد

18/2/1983 . 

مجموعـة : القـاهرة(تنمية املوارد البرشية، ترجمـة عـال أحمـد إصـالح : جنيفر جوي وآخرون

 ). م2008 العربية، النيل

إدارة السـلوك يف املـنظات، ترجمـة رفـاعي محمـد رفـاعي : جرالد جرينربج وروبرت بـارون

 ). 2009دار املريخ للنرش، الرياض، : الرياض(واساعيل عيل بسيوي 

 طريقة إبداعية لحل املشكالت اإلدارية، ترجمـة مركـز الخـربات املهنيـة 100: جيمس هيجنز

 ). 2001ميك، : القاهرة(لإلدارة 

، 1العـدد . ، مجلة العلوم االجتاعية)فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة(: حامد أحمد بدر

 . 1985: ، الكويت13املجلد 

 ). 1978عام الكتب، : القاهرة(علم النفس االجتاعي :  حامد عبد السالم زهران

 ). 1968، دار املعارف: القاهرة(سيكولوجية االبتكار :  حلمي املليجي

مجموعة النيـل : القاهرة(طرق مبتكرة يف حل املشكالت، ترجمة شويكار زي : ويز. دونالد هـ

 ). 2000العربية، 

، منشـورات مؤسسـة البيـان للصـحافة: دي(املخ البرشي، ترجمة مصطفى كال : ديفيد ويكس

 ). بدون تاريخ

دار قرطبـة : الريـاض(التدريب موسوعة العلم والفن يف التعليم و: رفعت عبدالحميد الشامي

 ).هـ1427للنرش والتوزيه، 

 ). 1966دار املعرفة، : القاهرة(االبتكارية، ترجمة حسن حسن فهمي :  روبرت مولر
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 جامعـة ،)أسلوب كايزن وعالقته بخفض التكاليف(: ريزان صالح الدين عزت وبرزين شيخ محمد

 . 2009: صالح الدين، إبريل

 ). 2004 كلية التجارة، جامعة حلوان،: القاهرة(اسات يف السلوك اإلداري در: سامية فتحي عفيفي

: القـاهرة(املفاهيم الرئيسية للعالقات العامة، ترجمة مدحت محمد أبـو الـنرص : ساندرا كان

 ). 2014املركز القومي للرتجمة، وزارة الثقافة، 

 ). 2003نان، مكتبة لب: لبنان(ديناميات العمل كفريق : سلسلة اإلدارة املثىل

 دور النمط القيادي يف تحقيق (:  العجمي وشهاب العثان وعامر عيل الصالحالـلـهسند عبد 

فعالية مجموعـة العمـل ونيـة تـرك العمـل، دراسـة ميدانيـة عـىل بعـض املؤسسـات 

، املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة األعـال، )الكويتية 

 . 2014: ن، العدد األول، الجزء الثاي، القاهرةجامعة حلوا

دار الفجر : القاهرة(كيفية بناء فرق عمل فعالة، ترجمة عبدالحكيم الخزامي : ويالن. سوزان أ

 ). 2002للنرش والتوزيع، 

، 12مكتبة عـن شـمس، ط: القاهرة (21اإلدارة، األصول واألسس العلمية للقرن : سيد الهواري

 ). م2000

 ). م2005أكادمية القرار، : القاهرة(تنمية املوارد البرشية : يوةالسيد عل

 أثر أساليب القيادة يف التعلم () 2008: ( الخشايل وأياد فاضل محمد التميميالـلـهشاكر جار 

، املجلـة األردنيـة يف )دراسـة ميدانيـة يف رشكـات القطـاع الصـناعي األردي : التنظيمي

 . 2008: ، عان2دد ، الع4إدارة األعال، املجلد 

 ). 2007جامعة القاهرة، : الجيزة(تكوين الفرق والعمل الجاعي : عادل محمد زايد

مركـز : الجيـزة(الجـودة الشـاملة الـدليل املتكامـل للمفـاهيم واألدوات : عبد الرحمن توفيق

 ). 2005، ) ميك(الخربات املهنية لإلدارة 
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، دوريـة إدارة الجـودة ) عظمة السمكة وباريتو : ماذج تحليل املشكالت(:عبد الرحيم محمد

 . 2009أبريل : ، القاهرة14الشاملة، العدد 

الـدار الجامعيـة، : اإلسـكندرية(السلوك التنظيمي وإدارة املـوارد البرشيـة : عبد الغفار حنفي

2007 .( 

عـة كليـة التجـارة، جام: الجيـزة(أساسـيات اإلدارة : عبد الفتاح الرشبيني وأحمد فهمي جالل

 ). 1997، 2القاهرة، ط

 ).1995دار النوابغ، : الرياض(التطوير التنظيمي :  الطجمالـلـهعبد

 ). 1998مكتبة غريب، : القاهرة(السلوك اإلنساي يف اإلدارة : عيل السلمي

، مجلـة الجامعـة )تأثر أماط القيادة اإلدارية عىل عمليـة صـنع قـرارات التغيـر(: عيل عباس

  .2012يناير : ، عان1، العدد 20ات االقتصادية واإلدارية، املجلد اإلسالمية للدراس

كلية التجـارة، جامعـة عـن : القاهرة(إدارة املوارد البرشية : عيل محمد عبد الوهاب وآخرون

 ). 2001شمس، 

 .)2014: جدة(الربنامج التدريبي إدارة عمليات التحسن املستمر، : عمر بن عثان االندجاي

 ).2009، 2، ط 2000دار وائل، : عان، األردن(إدارة املوارد البرشية املعارصة : قييلعمر وصفي ع

دار الكتب والوثـائق، : بغداد(االتجاهات الحديثة يف إدارة املوارد البرشية : غانم فنجان موىس

1990 .( 

 . 1978، 1التفكر العلمي، الكويت، مجلة عام املعرفة، رقم : فؤاد زكريا

 ). 2008مجموعة النيل العربية، : القاهرة(القيادة، ترجمة هدى فؤاد محمد : فيليب سادلر

غشـان عبـد الحـي أبـو الفخـر، الكويـت، . اإلبداع العام والخاص، ترجمـة د: الكسندر روشكا

 . 1989، 144مجلة عام املعرفة، رقم 
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عـالم العلمـي اإلدارة من موقع األحداث، نرشة خالصـات، الرشكـة العربيـة لإل: ماسكاي إماي

 .1997ديسمرب : ، القاهرة23، العدد 5، السنة )شعاع(

 ). 2006مكتبة عن شمس للنرش والتوزيع، : القاهرة(السلوك التنظيمي : متويل السيد متويل

املجموعـة العربيـة للـنرش والتوزيـع، : القـاهرة(اإلدارة املرئيـة والتميـز اإلداري : مجموعة خرباء

2014.( 

 القيـادة العامـة لرشطـة: أبوظبي(نامج التدريبي إعداد وصياغة ملفات التميز الرب: محمد البييش

 ). 2014أبوظبي، 

 الهيئـة املرصيـة العامـة للكتـاب،: القاهرة(قاموس علم االجتاع : محمد عاطف غيث وآخرون

1979 .( 

 مكتبـة عـن شـمس،: القاهرة(االتجاهات املعارصة يف منظومة اإلدارة : محمد محمد إبراهيم

2005 .( 

 ، مجلة الرياضـة والشـباب، مؤسسـة البيـان للصـحافة،)باب استقصاء(: مدحت محمد أبو النرص

 . 97-199619: ، دي831 إىل 810اإلعداد من 

، مجلـة الرشوق، مؤسسـة الخلـيج للصـحافة، (باب اعـرف نفسـك(: مدحت محمد أبو النرص

 . 98-199719: ، الشارقة335 إىل 271األعداد من 

، سلسلة بحوث ودراسات رشطيـة، مركـز )بناء وإدارة فريق العمل(: د أبو النرصمدحت محم

 . 2005يناير : ، دي157دعم اتخاذ القرار، القيادة العامة لرشطة دي، العدد 

، مجلـة ثقافـة (معوقـات ومشـجعات االبتكـار يف الـوطن العـري(: مدحت محمد أبو الـنرص

 . 1991: ، القاهرة6رة الثقافة، املجلد رقم الطفل، املركز القومي لثقافة الطفل، وزا

، مجلـة القـاهرة للخدمـة االجتاعيـة، )Effective Team Work(: مدحت محمد أبو النرص

 . م2006: ، الجزء الثاي، القاهرة17املعهد العايل للخدمة االجتاعية، العدد 

ـنرص ـو اـل ـد أـب ـدحت محـم ـرون)Team Work(: ـم ـنرص وآـخ ـو اـل ـد أـب ـدحت محـم   :، يف ـم
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Introduction to Social Work) كلية الخدمة االجتاعية، جامعة حلـوان، : القاهرة

2015 .( 

مجموعة النيـل : القاهرة(إدارة الجودة الشاملة يف مجال الخدمات : مدحت محمد أبو النرص

 ). 2004العربية، 

امليـة للـنرش الـدار الع: الجيـزة(إدارة الجودة الشاملة وسته سيجا : مدحت محمد أبو النرص

 ). 2009والتوزيع، 

املجموعة العربيـة للـنرش : القاهرة(إدارة املعرفة ومنظات التعلم : مدحت محمد أبو النرص

 ). 2009والتوزيع، 

 ). 2007مجموعة النيل العربية، : القاهرة(إدارة وتنمية املوارد البرشية : مدحت محمد أبو النرص

 دار الفجـر للـنرش والتوزيـع،: القاهرة(الجودة الشاملة أساسيات إدارة : مدحت محمد أبو النرص

2005 .( 

 ). 2007مكتبة دار السالم، : القاهرة(أساسيات علم ومهنة اإلدارة : مدحت محمد أبو النرص

املجموعـة العربيـة، : القـاهرة(اعرف نفسـك واكتشـف شخصـيتك : مدحت محمد أبو النرص

2009 .( 

: القاهرة( وتعرف عىل مهاراتك يف الحياة والعمل اكتشف شخصيتك: مدحت محمد أبو النرص

 ). 2002ايرتاك للطباعة والنرش والتوزيع، 

: القـاهرة(االتجاهـات املعـارصة يف تنميـة وإدارة املـوارد البرشيـة : مدحت محمد أبو الـنرص

 ). 2007مجموعة النيل العربية، 

،  للطباعـة والـنرش والتوزيـعإيـرتاك: القـاهرة(اإلدارة بالحـب واملـرح : مدحت محمد أبو النرص

2007 .( 

 املجموعـة العربيـة للتـدريب: القـاهرة(التفكر االبتكـاري واإلبـداعي : مدحت محمد أبو النرص

 ). 2008والبحوث والتسويق، 
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العمل الفريقي، املفهوم والخصائص ومراحل النمـو، مجلـة بحـوث : مدحت محمد أبو النرص

، 19 الخدمة االجتاعية، جامعة حلـوان، العـدد ودراسات يف الخدمة االجتاعية، كلية

 . م2005أكتوبر : القاهرة

باب عـام األعـال، اإلدارة، مجلـة اإلمـارات اليـوم، مؤسسـة البيـان : مدحت محمد أبو النرص

 . 1998: للصحافة، أعداد متنوعة، دي

 ). 2008لعربية، مجموعة النيل ا: القاهرة(بناء ومو وإدارة فرق العمل : مدحت محمد أبو النرص

 والتوزيـع، املجموعـة العربيـة للـنرش: القـاهرة(فرق العمـل الناجحـة : مدحت محمد أبو النرص

2009 .( 

 ). 2009املجموعة العربية للنرش والتوزيع، : القاهرة(قادة املستقبل : مدحت محمد أبو النرص

 ). م2008املجموعة العربية، : القاهرة(قادة املستقبل : مدحت محمد أبو النرص

مجموعـة النيـل العربيـة، : القاهرة(قواعد ومراحل البحث العلمي : مدحت محمد أبو النرص

2004.( 

ـنرص ـو اـل ـد أـب ـدحت محـم ـية : ـم ـفة القياـس ـات 26000املواـص ـة للرشـك ـئولية االجتاعـي  املـس

 ). 2015املجموعة العربية للنرش والتوزيع، : القاهرة(واملنظات 

املجموعـة العربيـة للـنرش والتـدريب، : القـاهرة(ة الرشيدة الحوكم: مدحت محمد أبو النرص

2015 .( 

 ). 2001الهيئة املرصية العامة للكتاب، : القاهرة(دور العقل يف اإلبداع : مصطفى عبده

 ). 2005املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة(منظات التعلم : مؤيد سعيد السام

 إدارة الجودة يف األعال الحكومية املتميزة، وزارة العدل، أبو الربنامج التدريبي: نارص املشعل

 .2014: ظبي
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