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 أثز حطبُق بزَبيح حُظُى يكبٌ انؼًم ػهً انكفبءة اإلَخبخُت

 ٍإبزاهـُـى حهًٍ سؼذانذَ

 انًهخص : 

وّضغ١ش ِغضمً ػٍٝ  ٘ذفش ثٌذسثعز إٌٝ أعش صطذ١ك صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ

 ثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز وّضغ١ش صجدغ.

ف١ظ ثعضخذِش ثٌذسثعز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ثٌضق١ٍٍٟ وّٕٙؼ ٌٍذسثعز, دجإلػجفز إٌٝ 

( ِفشدر ِٓ 293ثٌذسثعز ث١ٌّذث١ٔز, ف١ظ ؽذمش ثٌذسثعز ػٍٝ ػ١ٕز دٍغش )

ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌششوجس ثٌظٕجػ١ز, ف١ظ صُ إؽشثء ثٌضق١ٍالس ثإلفظجة١ز دجعضخذثَ 

, ف١ظ صُ ٚػغ ػذر (( فٟ صق١ًٍ ثٌذ١جٔجسSPSSدشٔجِؼ ثٌضق١ًٍ ثإلفظجةٝ 

فشٚع ٚصُ ثإلخضذجس ٌٍضأوذ ِٓ طقز ثٌفشٚع, ٚلذ ثعضؼٍّش لجةّز ثعضضذ١جْ 

 وٛع١ٍز ٌٍقظٛي ػٍٝ ثٌذ١جٔجس.

Abstract : 

This study aims to identify the effect of applying 

workplace organization as an independent variable on productive 

efficiency as a dependent variable. 

Study methodology: The study used the descriptive and 

analytical approach as the method of the study, in addition to the 

field study, where the study was applied on a sample of (392) 

single workers in industrial companies, where the statistical 

analyzes were performed using the statistical analysis program 

(SPSS) in analyzing the data. Several hypotheses were developed 
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and the test was done to ensure the validity of the hypotheses. A 

questionnaire list was used as a means to obtain the data. 

Results of the study: The study concluded that there is a 

positive moral relationship between dimensions of workplace 

organization on some dimensions of productive efficiency, and 

the study also concluded the analysis of the impact of workplace 

organization on reducing the deterioration and weakness of 

productivity through testing This impact on the field of the 

industrial companies in Suez, and the study also reached to 

present a set of recommendations that could contribute to 

improving productivity in the Arab Republic of Egypt in general 

and industrial companies in Suez in particular. 

Administrative applications of the study: An action plan has 

been developed to implement the recommendations of the 

study. It includes the proposed recommendations, the body 

responsible for implementation, and the time period. 

 : ًقذيتان

أدٜ ثٌضطٛس ثٌغش٠غ ٌٍىغ١ش ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثإلدثس٠ز ٚثٌضم١ٕز إٌٝ فظ ثٌّٕشجس ثٌظٕجػ١ز 

ػٍٝ ثٌذقظ ػٓ ثٌطشق ٚثألعج١ٌخ ٚثإلعضشثص١ؾ١جس ثٌّٕجعذز ثٌضٟ ٠ضُ ػٓ ؽش٠مٙج 

ٓ ِٚ صقم١ك أ٘ذثفُٙ ٚصؼض٠ض ِج ٠مذِٛٔٗ ِٓ ِٕضؾجس ِغ ِج ٌذ٠ُٙ ِٓ ِٛثسد ٚإِىجٔجس

ٕ٘ج صثد ثإل٘ضّجَ دضم١ًٍ ثٌفجلذ ٌٍض٠جدر ِٓ صقغ١ٓ ِٕظّجس ثألػّجي ٚثٌضم١ًٍ ِٓ 

ثعضخذثَ ثٌّٛثسد إٌٝ ألً فذ ِّىٓ إلِىج١ٔز ثٌضٕجفظ فٟ ثألعٛثق ثٌؼج١ٌّز ف١ظ 

 ٠شصىض دشٔجِؼ صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ ػٍٝ صم١ًٍ ثٌفٛثلذ فٟ ػ١ٍّز ثالٔضجػ.
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 َخبئح انذراست: 

ػٍٝ  ػاللز ِٛؽذز ِؼ٠ٕٛز د١ٓ أدؼجد صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّصٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ ٚؽٛد 

صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ دؼغ أدؼجد ثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز, وّج صٛطٍش ثٌذسثعز ثٌٝ صق١ًٍ أعش 

ػٍٝ ثٌقذ ِٓ صذ٘ٛس ٚػؼف ثإلٔضجؽ١ز ِٓ خالي ثإلخضذجس ث١ٌّذثٟٔ ٌٙزث ثألعش ػٍٝ 

مذ٠ُ ِؾّٛػز ِٓ لطجع ثٌششوجس ثٌظٕجػ١ز دجٌغ٠ٛظ, وّج صٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ ص

ثٌضٛط١جس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صغجُ٘ فٟ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز فٟ ؽّٙٛس٠ز ِظش ثٌؼشد١ز دظفز 

 ػجِز ٚثٌششوجس ثٌظٕجػ١ز دجٌغ٠ٛظ دشىً خجص.

 انخطبُقبث اإلدارَت نهذراست:

صُ ٚػغ خطز ػًّ ٌضٕف١ز صٛط١جس ثٌذسثعز, ف١ظ صشضًّ ػٍٝ ثٌضٛط١جس ثٌّمضشفز,  

 ٚثٌفضشر ثٌض١ِٕز. ثٌؾٙز ثٌّغؤٌز ػٓ ثٌضٕف١ز,

  أهًُت انذراست:

 صغضّذ ٘زٖ ثٌذسثعز أ١ّ٘ضٙج ِٓ خالي ِج ٠ٍٟ:

  وٛٔٙج صضطشق إٌٝ أفذ ثٌضطذ١مجس ٚثٌذشثِؼ ثالدثس٠ز ثٌقذ٠غز ثٌّغضّذٖ ِٓ ثٌششوجس

 ثٌظٕجػ١ز ثٌقذ٠غز ٚثٌّضطٛسٖ فٟ ِؾجي ثإلدثسر ٚثإلٔضجػ

 ٍٝثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز ٠غجُ٘ ٘زث ثٌذقظ فٟ صق١ًٍ ٚل١جط ثالدؼجد ثٌضٟ صؤعش ػ 

 صغجُ٘ ٘زٖ ثٌذسثعز فٟ صقذ٠ذ ِفَٙٛ دشٔجِؼ صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ ٚصقذ٠ذ ِىٛٔجصٙج   

  خالي صق١ًٍ أعش ِٓ ً ػٍٝ دشٔجِؼ صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ إخضذجس ثٌؼاللز ١ِذث١ٔج

  ثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز

  أهذاف انبحث:

 ٠ّىٓ صقذ٠ذ أ٘ذثف ثٌذقظ ثألعجع١ز ػٍٝ ثٌٕقٛ ثألصٟ:

 ٍٝأعش دشٔجِؼ صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌظٕجػز دشىً ػجَ. ثٌضؼشف ػ 



 

 اإلنتاجية  أثر تطبيق برنامج تنظيم مكان العمل على الكف اءة
 إبراه ي م حلمي سعدالدين 

 0202العدد األول                                المجلد الثاني عشر                                   
980 

  ِٓ صق١ًٍ أعش دشٔجِؼ صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌقذ ِٓ صذ٘ٛس ٚػؼف ثإلٔضجؽ١ز

 خالي ثإلخضذجس ث١ٌّذثٟٔ ٌٙزث ثألعش ػٍٝ لطجع ثٌششوجس ثٌظٕجػ١ٗ.

 ٠ٙذف ٘زث ثٌذقظ إٌٝ صمذ٠ُ ِؾّٛػٗ ِٓ ثٌضٛط١جس ثٌضٟ ٠ّىٓ  دجإلػجفز ٌّج عذك

صغجُ٘ فٟ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز فٟ ؽّٙٛس٠ز ِظش ثٌؼشد١ز دظفز ػجِٗ ٚثٌششوجس أْ 

   ثٌظٕجػ١ز دشىً خجص.

ٚف١ّج ٠ٍٟ ػشع ألُ٘ صٍه ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطً إ١ٌٙج ثٌذجفظ ِٓ خالي  : َخبئح انذراست

 ثٌضق١ًٍ ثإلفظجةٟ ٚإخضذجسثس ثٌفشٚع:

  ٌٟضٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ أشجسس ٔضجةؼ إخضذجس ثٌفشع ثٌشة١غٟ إٌٝ ٚؽٛد أعش إ٠ؾجد

 ػٍٝ ثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز ػٍٝ ثٌششوجس ثٌظٕجػ١ز دجٌغ٠ٛظ.

  وّج أشجسس ٔضجةؼ إخضذجس ثٌفشٚع ثٌفشػ١ز إٌٝ ٚؽٛد أعش إ٠ؾجدٟ ألدؼجد       

) ثٌضظ١ٕف, ثٌضشص١خ, ثٌضٕظ١ف, ثٌض١ّٕؾ, ثٌضىشثس( ػٍٝ ثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز ػٍٝ 

         ثٌششوجس ثٌظٕجػ١ز دجٌغ٠ٛظ.

 Five S's Workplace Organization (5S)بزَبيح حُظُى يكبٌ انؼًم   -1

 بزَبيح حُظُى يكبٌ انؼًم ِفَٙٛ -1/1

ٟ٘ ؽش٠مز ٌضذغ١ؾ ٚصٕظ١ُ ٚٔظجفز ٚصط٠ٛش ٚثٌّقجفظز ػٍٝ د١تز ثٌؼًّ, ٚ٘ٝ  

ٔشأس فٝ ث١ٌجدجْ ف١ظ صذٕٝ ػٍٝ ثٌفىشر ثٌذغ١طز " أْ ٔظجَ ثإلٔضجػ ثٌؾ١ذ 

فٟ ثٌؼًّ  5Sٔجشذ أٚعجدث ثٌزٞ صطذك ِٕٙؾ١ز   ٚٔظ١فز".دضّغً فٝ د١تز إِٓز 

,  0999ِٓ لذً صجوجشٟ أٚعجدث ) 0991وؼ١ٍّز وج٠ضْ ألٚي ِشر فٟ ػجَ 

(, إٌٝ ثٌقجؽز ٌضطذ١ك فٍغفز ثٌضقغ١ٓ ثٌّغضّش ِٓ خالي دِؼ ػٕجطش 0990

ف١ظ ٔظجَ ثٔضجػ ص٠ٛٛصج  فٟ ِىجْ ثٌؼًّ.  5Sِٕٙؾ١ز صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ 

TPS 5ـ ػٍٝ صطذ١ك ِذجدا ِغجي ٚثػS. 
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ٚ٘ٝ صذغؾ د١تز ثٌؼًّ ٚصمًٍ ثٌفجلذ ٚثألٔشطز غ١ش رثس ثٌؼجةذ ٚصقغٓ ثٌؾٛدر     

ٚ٘ٝ   TPMفٙٝ أفذ أػّذر ثٌظ١جٔز ثالٔضجؽ١ز ثٌشجٍِز  ٚثٌىفجءر ٚثٌغالِز

ؽضء ِضىجًِ ِٓ ِذخً ثٌضط٠ٛش ثٌّغضّش ٚ٘ٝ ػٕظش أعجعٝ فٝ  ثٌّذسعز 

ث١ٌجدج١ٔز ٌضم١ًٍ ثٌضىٍفز ٠ٚطذك ٘زث ثالعٍٛح صذس٠ؾ١ج ٚ دطش٠مز ِٕضظّز ثٞ إرث 

ثٌٝ ِٛلغ ثٌؼًّ ثٌزٜ ٠طذك  Leanدخً صثةش ٠ّجسط ِذجدا خفغ ثٌضىٍفز  

ِٓ ثٌؼذد ِذجدا صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ فغ١ّىٕٗ ِؼشفز ِىجْ صخض٠ٓ أٜ 

فؼٍٝ عذ١ً ثٌّغجي إرث ٚؽذ أٜ أدثر ػٍٝ ِٕؼذر ع١ؼشف ِىجٔٙج  ٚثألدٚثس

 shadow boardألٔٗ ع١ىْٛ دمشدٙج سف ِشعَٛ ػ١ٍٗ ِىجْ ٘زٖ ثألدثر 

٠ؾخ أْ صششذ ثٌشخض و١ف ٠ٕضؼ ثٌّظٕغ  Visible metricsفجٌم١جعجس ثٌّشة١ز     

صٛػـ  visual and colorful cuesف١ظ ٠ٍضَ ٚؽٛد ثسشجدثس ِشة١ز ٍِٛٔز  ث١ٌَٛ

 إرث ِج وجٔش ِؼذر ِج صؼًّ دّؼذالصٙج أٚ صؼذس ػٍٝ ِغضٙذفجس ثٌؾٛدر

 5Sيُهدُت حُظُى يكبٌ انؼًم  -2/1

ثٌذ٠ٚز...إٌخ( فٟ  -صغضخذَ ٘زٖ ثٌّٕٙؾ١ز فٟ ؽ١ّغ أٔٛثع أِجوٓ ثٌؼًّ )ث١ٌّىج١ٔى١ز

ِشفٍض١ٓ ٌىً أٔقجء ثٌؼجٌُ, ِٚٓ ٕ٘ج ٠ّىٓ ثٌمٛي دجْ ٘زٖ ثٌّٕٙؾ١ز صذٕٝ ػٍٝ 

 ػٕظش ِٓ ػٕجطش صٕظ١ُ ِىجْ ثٌؼًّ.

  وهذِ انؼُبصز حخكىٌ يٍ اِحٍ:

 ( انخصُُف أو انفزسSort)  ٠ٚمظذ دٗ فشص ؽ١ّغ ثالش١جء غ١ش ثٌؼشٚس٠ز ٚثٌمؼجء

ػ١ٍٙج, دق١ظ ال ٠ذمٝ عٜٛ ثالدٚثس ٚثٌّٛثد ثٌؼشٚس٠ز ٚثٌالصِٗ ألدثء ثألٔشطز  

ث١ِٛ١ٌز, ٚدجٌضجٌٟ ػٕذِج ٠ضُ ثٌفشص دشىً ؽ١ذ, فجْ ثالصظجي د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ عٛف 

 ٠ضقغٓ وّج صضدثد ثٌؾٛدر ٚثإلٔضجؽ١ز ٔض١ؾز رٌه.
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  انخُظُى وانخزحُبSet In Order  ٟٚصضؼّٓ ٚػغ ثالدٚثس ٚثالش١جء ف

ثٌّىجْ ثٌّٕجعخ ٚثٌّقذد ٌىٟ ٠ضّىٓ ثٌؼج١ٍِٓ ِٓ إ٠ؾجد ِج ٠قضجؽٛٔٗ دغٌٙٛز 

 دْٚ فجلذ فٟ ثٌٛلش أٚ ثٌقشوز.

 ( انخهًُغShine)  ٍٝفٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضُ ففع وً ش١ب ٔظ١ف, ِّج ٠قجفع ػ

شىالس دغشػز ِّج ٠ّٕغ ِٕطمز ثٌؼًّ أوغش ثِجٔجً, ف١ظ ٠ضُ ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌّ

 ثٌفٛػٝ, ف١ظ ال ٠غّـ دضشن ثالش١جء ٚثٌخشدر ػٍٝ ثالسع.

 ( انخًُُطStandardization  ) َصضؼّٓ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز ٔٙؼ عجدش ٌضٕف١ز ثٌّٙج

 ٚثالؽشثءثس.

 ( انخكزار أو انخثبُجSustain)  إْ صقم١ك ثٌّشثفً ثٌغجدمز دْٚ صىشثس٘ج

صؾؼً ِٓ ثٌغٌٙٛز دؼٛدر ِىجْ ثٌؼًّ إٌٝ ثٌفٛػٝ ِشر ثخشٜ. ف١ظ ٠ؾخ ثْ 

 ٠ؾؼٍٙج ثالفشثد ثعٍٛدجً ٌٍق١جر.

 فىائذ حُظُى يكبٌ انؼًم انخًست حبء: 3/1

  ًصم١ًٍ ٚلش ثٌضؾ١ٙض ٌٍضشغ١ 

 ًصم١ًٍ ٚلش ٌٍضشغ١ 

 ص٠جدر ِغجفز ثٌؼًّ ثٌّضجفز 

  ثٌقٛثدطصم١ًٍ ٔغذز 

 صم١ًٍ ٚلش ثٌؼّجٌز ثٌؼجةغ 

 ص٠جدر ثٌّؼ١ٌٛز ٌٍّؼذثس 
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  حُظُى يكبٌ انؼًم انخًست حبء يحصهت حقهُم  انفبقذ فً 4/1

 انًحصهت انخحسٍُ انؼُصز

 حصُُف
حفبدي  -حقهُم وقج انبحث ػٍ األشُبء 

 انخطأ فً اخخُبر األخشاء

سَبدة  -ححسٍُ اندىدة  -حقهُم انخكهفت 

 خُبراث االَخبج

 حزحُب

حفبدي  -حقهُم وقج انبحث ػٍ األشُبء 

حفبدي  -حقهُم انحزكت  -ػذو انًطببقت 

 انخطأ فً اخخُبر األخشاء

سَبدة  -ححسٍُ اندىدة  -حقهُم انخكهفت 

 ححسٍُ يسخىي انساليت -خُبراث االَخبج 

 ًُغهح
ححسٍُ  -ححسٍُ يسخىي انساليت 

 سَبدة انًؼزفت ببنًؼذة -انصُبَت انىقبئُت 

رفغ يسخىي  -ساليت نيسخىي ا سَبدة

 اندىدة

  رفغ انًؼُىَبث -سَبدة فخزة حُبة انًؼذة  حًُُط
ححسٍُ يسخىي اندىدة وانًحبفظت ػهً 

  يسخىي انخىرَذاث

 حثبُج
سهىنت انخؼزف ػهً ػذو  -بُئت َظُفت  

 انًطببقت
 ٍ يسخىي انساليتُححس 

 انكفبءة اإلَخبخُت -2

 يفهىو انكفبءة اإلَخبخُت -2/1

ثإلٔضجؽ١ز ِؤشش ٠ّىٕٕج ِٓ ِؼشفز ثٌضمذَ ٌذٜ ثٌؼجًِ أٚ ث٢ٌز أٚ ثٌمغُ أٚ ثٌذثةشر أٚ  إْ

ثٌّظٕغ أٚ فضٝ وً ثٌّؾضّغ, فٟٙ ِؤشش ثلضظجدٞ ٠غضخذَ ٌم١جط فجػ١ٍز ثإلدثسر 

فٝ إدثسر ثٌٕشجؽ ثإلٔضجؽٝ ٠ٚؼذش ػٕٙج دٕغذز ِت٠ٛز صش١ش إٌٝ ثٌؼاللز ِج د١ٓ ثإلٔضجػ 

ٌٕشجؽ ثإلٔضجؽٝ ٚػٕجطش ثإلٔضجػ ثٌّغضخذِز ٌٍقظٛي )ثٌّخشؽجس( ثٌّضقظً ِٓ ث

ػٍٝ رٌه ثإلٔضجػ )ثٌّذخالس( ٠ٚغضخذَ فٝ ل١جط رٌه ٚفذثس ثٌؼًّ أٚ ٚفذثس 

 سأط ثٌّجي .... ثٌخ.
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 أهًُت اإلَخبخُت -2/2

 صىّٓ ثأل١ّ٘ز ثإلٔضجؽ١ز فٟ ػذر ٔمجؽ وّج٠ٍٟ

  ٍٝثالعضّشثس.ثإلٔضجؽ١ز ػٕظش ُِٙ فٟ ٔؾجؿ ثٌّٕشجس ٚلذسصٙج ػ 

  ٌٟثإلٔضجؽ١ز ػٕظش ُِٙ فٟ صقم١ك ثالسدجؿ ثٌضٟ صّغً ِظذسث ِّٙج ٌٍضى٠ٛٓ ثٌشثعّج

 جس.تٚثالعضغّجس ثٌزثصٟ فٟ ثٌّٕش

  ثإلٔضجؽ١ز ػٕظش ُِٙ فٟ صٛع١غ ٔطجق ثٌغٛق دضمذ٠ُ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌغٍغ ٚثٌخذِجس

 الشذجع ثفض١جؽجس ثٌّؾضّغ.

 ثإلٔضجؽ١ز ِٚٓ عُ خٍك فشص  ثإلٔضجؽ١ز ػٕظش ُِٙ فٟ وفجءر إعضخذثَ ثٌطجلجس

 ٌٍضٛظف ٚثٌضشغ١ً.

 فزوع اإلَخبخُت -2/3

 حُقسى اإلَخبخُت إنً ػذة فزوع ًَكٍ رصذهب فٍ اِحٍ

  اإلَخبخُت انكهُتTotal Productivity :  ثرث ٔغذش ثٌّخشؽجس إٌٝ وجفز

ػٕجطش ثٌّذخالس ثٌضٟ ثعضخذِش فٟ ثٔضجػ رٌه ثٌقؾُ ِٓ ثٌّخشؽجس صغّٝ 

 إٔضجؽ١ز و١ٍز.

  إَخبخُت انؼًمProductivity of Labor   ٌٝثٌٕغذز د١ٓ ثٌّخشؽجس إ ٟ٘

 ثٌّذخالس ِٓ ػٕظش ثٌؼًّ فمؾ.

  إَخبخُت انًىادProductivity of Materials   ثٌٕغذز د١ٓ ثٌّخشؽجس ٟ٘

 إٌٝ ثٌّٛثد ثٌذثخٍز فٟ إٔضجػ رٌه ثٌقؾُ ِٓ ثٌّخشؽجس.

  إَخبخُت راص انًبلProductivity of Capital  ثٌٕغذز د١ٓ ثٌّخشؽجس ٟ٘

إٌٝ ثٌّذخالس ِٓ ػٕظش سثط ثٌّجي. ٠ٚؼٕٟ سثط ثٌّجي ٕ٘ج وجفز ثٌّؼذثس 

 ٚثالالس ثٌّغضخذِز فٟ إٔضجػ صٍه ثٌّخشؽجس.
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 3/4- دارٌ نإلَخبخُتانًفهىو اإل 

  ٞ٠الفع ثٌّضضذغ ٌضطٛس ثٌفىش ثإلدثسٞ صغ١شثس دٚس٠ز, ف١ظ دذأ ثٌفىش ثإلدثس

ر ثٌّٕٛرػ ثٌذ١شٚلشثؽٟ, ٚثٌذ١شٚلشثؽ١ز ٟ٘ ّٔؾ دجٌٕظش٠ز ثٌضم١ٍذ٠ز فٟ طٛس

إدثسٞ ٠ضّغه دجٌشىً دْٚ ثٌّؼّْٛ ٠ٚضغُ دجٌضخٍف ثإلدثسٞ ٚوغشر ثٌضؼم١ذ 

ٚثإلّ٘جي. دجٌضجٌٟ ٔؾذ ِٓ عّجس ٘زث ثٌّٕٛرػ أٔٗ ال ٠ٙضُ دض٠جدر ثإلٔضجؽ١ز دمذس 

١ز ثإل٘ضّجَ دجٌٕٛثفٟ ثٌشى١ٍز ثٌضٟ صقىُ ػاللز ثألفشثد, دْٚ ثػضذجسثس ٌٍٕجف

ثٌغٍٛو١ز ِغ إّ٘جي ثٌؾجٔخ ثإلٔغجٟٔ ثٌزٞ أعذضش ثٌٕظش٠جس ثٌقذ٠غز أ١ّ٘ضٗ 

دجٌٕغذز ٌّفَٙٛ ثإلٔضجؽ١ز ٚص٠جدصٙج, دجٌضجٌٟ ٔالفع ثْ ِفَٙٛ ثإلٔضجؽ١ز ٌُ صىضًّ 

ػٕجطشٖ فٟ ظً ثٌّذسعز ثٌضم١ٍذ٠ز ٔظشث ٌٍؼؼف فٟ وفجءر ثألدثء ٚثٌّضػ د١ٓ 

 ث٢صٟثٌضخط١ؾ ٚثٌضٕف١ز. ٠ٚظٙش رٌه فٟ ثٌؾذٚي 

  



 

 اإلنتاجية  أثر تطبيق برنامج تنظيم مكان العمل على الكف اءة
 إبراه ي م حلمي سعدالدين 

 0202العدد األول                                المجلد الثاني عشر                                   
988 

 ( اإلَخبخُت وأهى إحدبهبث انفكز اإلدار2/1ٌخذول رقى ) 

 يذرست انؼالقبث اإلَسبَُت يذرست اإلدارة انؼهًُت انًذرست انبُزوقزاطُت اإلَخبخُت

ٚػٛؿ ِفَٙٛ ثٌىفج٠ز ثإلٔضجؽ١ز  ػذَ ٚػٛؿ ثٌفىشر يفهىو اإلَخبخُت

 ِغ ثّ٘جي ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر

خالي ٔظشر طق١قز ٌّفَٙٛ ثإلٔضجؽ١ز ِٓ 

 ثخض١جس ثٌؼٛثًِ ثالٔغج١ٔز

يظبهز اإلهخًبو 

 ببإلَخبخُت

 ال ٠ٛؽذ

 -١ّٕز ثإلٔضجؽ١ز ثٌقظ ػٍٝ ص

١٠ش أدثء ػشٚسر صٛثفش ِؼج

 ٌم١جط أدثء وً ٔشجؽ

ثِضذثد ٌٍّذسعز ثٌؼ١ٍّز ِغ ثدشثص ث١ّ٘ز ثٌؼًّ 

ثٌّؼٕٛٞ فٟ ص٠جدر ثإلٔضجؽ١ز ثػضذجس ثٌؼٛثًِ 

ثٌظٛث٘ش ثٌشدؾ د١ٓ  -ثٌّؤعشر ػٍٝ ثإلٔضجؽ١ز 

 ثإلؽضّجػ١ز ٚثٌّغض٠ٛجس ثٌضٕظ١ّ١ز

انُظزة إنً 

االَسبٌ, انُبحُت 

 االخخًبػُت

ؽضء ِٓ ثٌؾٙجص 

ثٌذ١شٚلشثؽٟ ػٍٝ 

فغخ ثٌضذسػ ثٌٙشِٟ 

ٚػ١ٍٗ ثإلٌضضثَ 

دجٌضؼ١ٍّجس دذْٚ ثػضذجس 

ٌٍؼٛثًِ ثإلٔغج١ٔز 

 ٚثٌّٛػٛػ١ز

ثٌفشً فٟ -إدثسر ؽجِذر ٌالٔضجػ 

ثّ٘جي دٚس ثالٔغجْ -فُٙ ثٌٕفظ 

ثٌضٕظ١ُ أٚ ثٌّٕظّز أٚ ص١ّٕز  فٟ

 ثٌّٛظف١ٓ

ثٌضٕغ١ك د١ٓ  -ثإل٘ضّجَ دذٛثػظ ثإلٔضجؽ١ز

ثالٔغجْ ٚثٌؼٕجطش ثالؽضّجػ١ز ٚلذسر ثالٔغجْ 

 ػٍٝ ثٌضجعش دّج ٠ذٚس فٌٛٗ

كُفُت انزقببت ػهً 

 اإلَخبج

ِٓ خالي ثالٌضضثَ 

دجٌضؼ١ٍّجس دظشف 

ثٌٕظش ػٓ ثٌٕجف١ز 

ثٌّٛػٛػ١ز ِٚضػ د١ٓ 

 ثٌضخط١ؾ ٚثٌضٕف١ز

ِٓ خالي ثٌغٍطز ثٌّشوض٠ز 

ثٌفظً د١ٓ  -ٚفشع ثٌؼمٛدجس 

 ثٌضخط١ؾ ٚثٌضٕف١ز

ِقجٌٚز ثٌضخٍض ِٓ ّٔؾ ثٌم١جدر ثٌّضغٍطز ِغ 

ثعضىّجي ِقذدثس ثٌشلجدز فٟ ػٛء ثٌؼاللجس 

 ثالٔغج١ٔز وؼٕظش ٘جَ ِٓ ِؼجٌُ ثٌشلجدز

االثز انُهبئٍ ػهً 

 اإلَخبخُت

إٔخفجع صجَ فٟ ِغضٜٛ 

 ثإلٔضجػ

ثٌىفج٠ز ثإلٔضجؽ١ز ِغ سفغ ِغضٜٛ 

ثٌضٙأْٚ فٟ ثإلٔضجػ ٚثٌضم١ًٍ ِٓ 

فؾّٗ ثرث رثدس ثٌؼغٛؽ 

 ٚٚلؼش ثٌؼمٛدجس ثٌىغ١شر

ثٌىفجءر فٟ أدثء ٚصٛثؽذ ّٔؾ طقٟ ٌٍغ١ش ِٓ 

 أؽً ثٌفؼج١ٌز
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ِٚٓ ٕ٘ج ٠ىّٓ ثٌؼّك ثٌفٍغفٟ ٌٙزٖ ثإلصؾج٘جس ثٌفىش٠ز ٚسثء فغٓ ثإلعضخذثَ ٌٍٛلش 

ثإلٔضجؽ١ز ػٓ ؽش٠ك سفغ ثٌىفجءر, فٟ ثٌٛلش ثٌزٞ  ٌٚىجفز ػٕجطش ثإلٔضجػ دٙذف ص٠جدر

ٔؾذ ثْ  –ٚطً ف١ٗ ثٌفىش ثٌقذ٠ظ إٌٝ ٘زٖ ثٌٕظش٠ز دجٌٕغذز ٌّفَٙٛ ثإلٔضجؽ١ز ٚأ١ّ٘ضٙج 

ثالؽٙضر ثٌقى١ِٛز ٚٚفذثس ثٌمطجع ثٌؼجَ دجٌذالد ثٌٕج١ِز الصثٌش صضؼغش فٟ ؽ١جس صطذ١مٙج 

 ٞ ٌُ ٠ؼذ ٠الةُ ثٌضطٛس ثٌقجٌٟ.ٌالعج١ٌخ ثٌضم١ٍذ٠ز, صذؼج ٌٍّٕٛرػ ثٌذ١شٚلشثؽٟ ثٌز

 خُتاإلهخًبو انؼبنًٍ ببإلَخب -2/5

  ٜٛدٍغ إ٘ضّجَ ثٌذٚي ثٌظٕجػ١ز ٚثٌٕج١ِز ٚعؼ١ٙج ثٌّضٛثطً ٌإلسصمجء ٚثإلسصفجع دّغض

ِؼ١شز أفشثد٘ج ؽؼٍٙج صٙضُ دجٌّٕٛ ثٌظٕجػٟ ٚثٌّٕٛ فٟ ِغضٜٛ ثإلٔضجؽ١ز صّى١جً 

صمٜٛ دٙج ػٍٝ ثٌّٕجفغز ٚصّىٓ ِٓ ٌظٕجػضٙج ِٚخضٍف ِؤعغجصٙج ِٓ صمذ٠ُ ثٔضجػ 

 ص٠جدر ثٌذخً ثٌمِٟٛ.

  إ٘ضّجَ ثٌذٚي ثٌظٕجػ١ز دجإلٔضجؽ١ز ٠ضّغً ف١ّج لجِش دٗ دش٠طج١ٔج دؼذ ثٌقشح ثٌؼج١ٌّز

ثألٌٚٝ, ِٓ دسثعز ٌّغذذجس ص٠جدر ثإلٔضجؽ١ز دجٌظٕجػز ثألِش٠ى١ز دْٚ ثٌذش٠طج١ٔز 

ر ثألِش٠ى١ز ٚدش٠طج١ٔج ِٓ ٠جس ثٌّضقذ٠ؼج ف١ّج ثصفمش ػ١ٍٗ وال ِٓ ثٌٛال٠ٚضّغً أ

صى٠ٛٓ ثٌّؾٍظ ثٌٕؾٍٛ ثِش٠ىٟ ٌإلٔضجؽ١ز ِٓ سؽجي ثإلدثسر فٟ وال ِٓ ثٌذٍذ٠ٓ دٙذف 

ثالّٔجء ثٌظٕجػٟ ِٚؼجٚٔز ثٌظٕجػجس ثٌذش٠طج١ٔز ٌإلسصمجء دّغضٜٛ ثٔضجؽ١جصٙج. ثِج 

إ٘ضّجَ دم١ز ثٌذٚي دض٠جدر ثإلٔضجؽ١ز فمذ ثٔؼىظ فٟ فشق ثٌذسثعز ثٌضٟ صىٛٔش دٙج 

 عز ثإلٔضجؽ١ز دجٌظٕجػجس ثٌّخضٍفز.ٌذسث

  وزٌه ػُ ثإل٘ضّجَ دجإلٔضجؽ١ز دٍذثْ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز خجطز دؼذ أْ ثصدثد ػذد ِٓ دخً ِٕٙج

ثٌّؾجي ثٌظٕجػٟ دؼذ صّضؼٙج دجٌغ١جدر ثٌٛؽ١ٕز. ٚلذ شٙذس فضشر ثٌخّغ١ٕ١جس ٚأٚثةً 

ِشثوض صٙضُ دجإلٔضجؽ١ز, ثٌغ١ض١ٕ١جس دؼغجس ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌذ١ٌٚز إٌٝ صٍه ثٌذالد دثػ١ز الٔشجء 

ٔض١ؾز ٌزٌه ثٔشتش ِشثوض ٌإلٔضجؽ١ز فٟ وال ِٓ ثٌغٛدثْ )ِشوض صط٠ٛش ثإلدثسر ٚثٌىفج٠ز 

 ثإلٔضجؽ١ز( ِٚظش ٚثٌؼشثق ٚعٛس٠ج ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز.
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 انؼىايم انًؤثزة ػهً اإلَخبخُت -2/6

ٚدشغُ صؼذد٘ج ثإل أٔٙج صضأعش إٔضجؽ١ز ِٕظّجس ثألػّجي دجٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؼٛثًِ ٚثٌّض١شثس     

صخضٍف فٟ دسؽز صأع١ش٘ج ِٓ ِٕظّز ألخشٜ ِٚٓ ٚلش ألخش دجٌٕغذز ٌٍّٕظّز 

ثٌٛفذر, ٠ٚشؽغ ٘زث ثإلخضالف ثٌٝ صذ١ٓ ثٌّٕظّجس فٟ ؽذ١ؼز ثٌٕشجؽ ٚثٌقؾُ ِٚذٜ 

 فذثعز ثٌّٕظّز )ػّش٘ج( ٚغ١ش٘ج.

 ٚصٕمغُ ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ػٍٝ ثإلٔضجؽ١ز إٌٝ

 اإلسخثًبر 

ثسصذجؽ ل٠ٛز د١ٓ ثالعضغّجس وٕغذز ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌمِٟٛ ثالؽّجٌٟ ِٚؼذي ٕ٘جن ػاللز 

 صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز.

 َسبت رأص انًبل انؼًم 

ٕ٘جن ػاللز ثسصذجؽ ل٠ٛز د١ٓ إٔخفجع ثٌؼّجٌز ٚإٔخفجع ٔغذز سثط ثٌّجي ثٌؼجًِ ِٚؼذي 

 صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز.

 إسخخذاو انطبقت 

ىْٛ ف١ٙج ثالالس صؼًّ( ٚإٔضجؽ١ز إْ إعضخذثَ ثٌطجلز )أٞ ثٌٕغذز ِٓ ثٌٛلش ثٌضٟ ص

 ثٌؼّجٌز ٌٙج ػاللز ٚع١مز دجإلٔضجؽ١ز.

 ػًز اِالث وانًؼذاث 

ثْ صثدس ػّش ثالالس ٚثٌّؼذثس )أٞ إعضخذثِٙج ٌّذر ؽ٠ٍٛز دْٚ صقذ٠ظ( ٠ؤعش ػٍٝ 

 ثٌىفجءر ثإلٔضجؽ١ز.
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 حكهفت انطبقت 

صؼجػفش ثعؼجس َ دذثس ٕ٘جن ص٠جدر غ١ش ِضٛلؼز فٟ ثعؼجس ثٌطجلز فمذ 0992ِٕز ػجَ 

ثٌذضشٚي فٟ ٘زر ثٌفضشر ٚصذذٚ ٔضجةؼ وغ١ش ِٓ ثٌذسثعجس فٟ ثْ ثسصفجع ثعؼجس ثٌطجلز 

ِٓ ثٌّذخالس ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌضجع١ش ػٍٝ ص٠جدر صىٍفز ثٌّٕضؾجس دجٌشغُ ِٓ ٚؽٛد 

 صقغ١ٓ فٟ ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾضة١ز ٌٍؼّجٌز.

 سَبدة انكفبَت اإلَخبخُت -2/7

ثٌّٕجرػ ٚثالٔٛثع ٠ؤدٞ إٌٝ ؽٛي فضشثس صشغ١ً إْ ثالخضظجس ػٍٝ ػذد ِقذد ِٓ 

ثالالس أٞ ص٠جدر فٟ إٔضجؽ١جصٙج وزٌه إٔخفجع ػذد ثٌؼ١ٍّجس ثٌظٕجػ١ز ٠ؤدٞ إٌٝ 

ص٠جدر وفجءر ثٌؼّجي ٚث٢الس ػٍٝ فذ عٛثء دجالػجفز ثْ صقغ١ٓ ػذؾ ثٌؾٛدر ٠ؤدٞ 

 إٌٝ صخف١غ ٔغذز ثٌّشفٛػجس أٞ ص٠جدر ثٌىفج٠ز ثإلٔضجؽ١ز,

  اإلَخبخُت يٍ خاللحُث ًَكٍ سَبدة 

 .ص٠جدر ثٌّخشؽجس ٚدمجء ثٌّذخالس عجدضز 

 .ص٠جدر ثٌّخشؽجس دٕغذز ثوذش ِٓ ثٌض٠جدر فٟ ثٌّذخالس 

 .ٔمظجْ ثٌّذخالس ٚدمجء ثٌّخشؽجس عجدضز 

 .ٔمظجْ ثٌّذخالس دٕغذز ثوذش ِٓ ثٌٕمض فٟ ثٌّخشؽجس 

 يحذداث اإلَخبخُت -2/8

ثإلٔضجؽ١ز ثٌضٛطً إٌٝ ثؽجس ِقذد ٠قىُ فجٌٚش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ثٌضٟ ثٔظذش ػٍٝ 

ثإلٔضجؽ١ز دٙذف ص٠جدصٙج ٚلذ ػٍّش ٘زٖ ثٌذسثعجس ػٍٝ ثٌشدؾ ثٌّٕطمٟ د١ٓ ص٠جدر 

ثإلٔضجؽ١ز ٚػٛثًِ ػذ٠ذر رثس صجع١ش ػ١ٍٙج: وجٌضطٛس ثٌضمٕٟ, ثالعٍٛح ثالدثسٞ, 

وفجءر ثٌؼّجٌز,ع١جعجس ػجِز ِضذؼز فٟ ثٌذٌٚز, ف١ظ ٌخظش ثٌذسثعجس إٌٝ أْ 

 ثإلٔضجؽ١ز ٠ّىٓ ؽّؼٙج فٟ عالط ِؾّٛػجس أعجع١ز ٟٚ٘: ِقذدثس
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 يحذداث يببشزة -2/8/1

ٟٚ٘ ثٌّقذدثس ثٌضٟ صؤعش دشىً ِذجشش ػٍٝ ثٌؼاللز ثٌضٟ صقىُ ِذخالس ثٌؼ١ٍّز ثإلٔضجؽ١ز 

 دّخشؽجصٙج.

 يحذداث غُز يببشزة -2/8/2

ٟٚ٘ ثٌّقذدثس ثٌضٟ صؤعش دشىً غ١ش ِشةٟ ػٍٝ ثٌؼاللز ثٌضٟ صقىُ ثٌّذخالس 

 دجٌّخشؽجس.

 يحذداث اسخزاحُدُت -2/8/3

٠ٚمظذ دٙج ثٌغ١جعجس ٚثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌذ١ٕز ثٌّؤعغ١ز ثٌضٟ صؤعش ػٍٝ ثإلٔضجؽ١ز عٛثء 

دشىً ِذجشش أٚ غ١ش ِذجشش, ِٚٓ ٕ٘ج فئْ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضشش٠ؼجس ٠ؾخ ثْ صىْٛ 

ِقفضر ٌالعضغّجس وزٌه ٠ؾخ صغ١ًٙ ثٌّشجسوز فٟ ثٌّؼجسع أٚ ثٌّٕضذ٠جس 

٠غّـ دضذجدي ثٌخذشثس. وزٌه ٠ؾخ عٓ لٛث١ٔٓ فّج٠ز ثٌٍّى١ز ثٌذ١ٌٚز دّج 

ٚدشثءثس ثالخضشثع ٚخٍك ثدٚثس صشؾ١ؼ١ز ٌالدقجط ٚثٌضط٠ٛش. وزٌه صضجعش 

ثإلٔضجؽ١ز عٍذ١ج أٚ إ٠ؾجد١ج دّذٜ ثالعضمشثس فٟ ثٌغ١جعجس ٚثٌضشش٠ؼجس ثٌّؼّٛي 

ًّ دٙج. إْ ٚؽٛد د١ٕز ِؤعغ١ز فذ٠غز عٛثء وجٔش فى١ِٛز أٚ غ١ش فى١ِٛز ٠ؼ

ػٍٝ صغ١ًٙ ثٌذشثِؼ ٚثٌّغجػذثس ثٌّٛؽٙٗ ٌٍّٕشجس ثإلٔضجؽ١ز وزٌه ٠ض٠ذ ِٓ 

عشػز إصخجر ثٌمشثس ٠ٚؼّٓ ػ١ٍّضٗ ٚطٛثدٗ. إْ ثٌذٚي ثٌّضطٛسر صض١ّض ػٓ 

ثٌذٚي ثٌّضخٍفز دئسصمجء دسؽز ِٙجسر ٚؽٛد سثط ثٌّجي ثالؽضّجػٟ ثٌزٞ ِٓ 

جي ثٌضطٛس ثألخشٜ. ِؤششثصٗ ٔغذز ثال١ِز, ثٌّؼشفز فٟ إعضخذثَ ثٌقجعٛح ٚثشى

ثِج ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌّٕجفغز فٟٙ صٛفش فجفضث ِّٙج ِٚقشوج ل٠ٛج ٌض٠جدر ثإلٔضجؽ١ز ِٓ 

لذً ثٌّٕشجس ثإلٔضجؽ١ز فٟ ِقجٌٚز ِٕٙج ٌىغخ فظز صغ٠ٛم١ز ؽذ٠ذر أٚ ثٌّقجفظز 

ػٍٝ ثٌٛػغ ثٌمجةُ ف١ظ ثْ ثٌّٕجفغز صذفغ أ٠ؼج دجٌششوجس ثإلٔضجؽ١ز ٌغشػز صذٕٟ 

  ٚثٌضط٠ٛش ثٌذثةُ فٟ ٚعجةً ثإلٔضجػ ثٌّخضٍفز. ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز
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 ححسٍُ اإلَخبخُت -2/9

لذ أطذقش دشثِؼ إدثسر ثٌؾٛدر ث١ٌَٛ فٟ ٔظش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌششوجس دشثِؼ ٌضقغ١ٓ 

ِٓ ٕ٘ج ٠ؾخ ٚػغ ثع١ٕٓ ِٓ ثألدؼجد ثٌشة١غ١ز فٟ ثإلػضذجس, ثألٚي ٘ٛ  ثإلٔضجؽ١ز,

ٚثرث لذٍٕج   ثٌمطجػجس ٚثٌششوجسصقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؾضةٟ أٚ ِغضٜٛ 

ِفَٙٛ ثْ ثإلٔضجؽ١ز ٟ٘ ٔغذز ثٌّٕضؾجس ٚثٌّخشؽجس إٌٝ ؽ١ّغ ثٌّٛثسد ثٌّضجفز 

)ثٌّغضغٍز ٚغ١ش ثٌّغضغٍز( فئْ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ٠ضطٍخ دٕجء ػٍٝ رٌه صقم١ك 

 إعضخذثَ ثفؼً ٌٍّٛثسد ثٌمجةّز ٚصق٠ًٛ ٚص٠جدر ثٌّٛثسد ثٌّقضٍّز.

جؽ١ز ٠شضًّ ػٍٝ صش٠ٚؼ ثٌظٕجػز ٚإ٠ؾجد فشص ٌٍؼًّ ٚػٍٝ رٌه فئْ صقغ١ٓ ثإلٔض

ٚإعضغالي ثٌّٛثسد ثٌّق١ٍز ٚثعضظالؿ ثألسثػٟ غ١ش ثٌّغضغٍز, وّج أْ صقغ١ٓ 

ثإلٔضجؽ١ز ٘ٛ ؽؼً ثٌّٛثسد غ١ش ثٌّغضغٍز ٚغ١ش ثٌّٕضؾز صذخً فٟ ػ١ٍّز ثإلٔضجػ 

ٕ٘ج  ٚصقغ١ٓ ثإلعضخذثَ ثٌفؼجي ٌٍّٛثسد ثٌضٟ صذخً دجٌفؼً فٟ ِغجس ثٌّٕضؼ, ِٚٓ

ثطقجح -ثإلدثسر-صؼًّ ثالعضشثص١ؾ١ز ثألٌٚٝ ػٍٝ صشؾ١غ ٚصؼٍُ ثالفشثد )ثٌؼّجٌز

ٚٚثػؼٛث ثٌغ١جعجس( ٚرٌه ٌضم١١ُ ثٌقجؽز إٌٝ صقغ١ٓ -ثٌم١جدثس-ثٌّششٚػجس

 ثإلٔضجؽ١ز ٠ّٚىٓ صقم١ك رٌه ِٓ خالي ثٌٕذٚثس ٚثٌّطذٛػجس ٚثإلعضشجسثس.

صىٌٕٛٛؽٟ ِذجشش ف١ّج ٠ضؼٍك أِج ثالعضشثص١ؾ١ز ثٌغج١ٔز فضمَٛ دضٛف١ش دػُ 

دجالدٚثس ٚثالعج١ٌخ ثٌضٟ صف١ذ فٟ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ٠ٚشضًّ رٌه ػٍٝ صقغ١ٓ 

ِٙجسثس ثٌؼّجٌز ٚلذسثس ثإلدثسر ِٚج شجدٗ رٌه, ٚلذ ٠جخز ثٌذػُ شىً وض١ذجس 

 ِؼٍِٛجس ٚدشثِؼ صذس٠ذ١ز أٚ ثعضشجسثس.

صؤعش ػٍٝ صذقظ ثالعضشثص١ؾ١ضجْ فٟ ِضطٍذجس ثٌغ١جعز ٚثٌّشىالس ثٌضٟ 

ثإلٔضجؽ١ز فٟ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز, ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌغ١جعز فجٔٗ ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثْ صؤوذ 

خطز ثٌض١ّٕز ؽ٠ٍٛز ثألؽً ٌٍذٌٚز ػٍٝ ثإلعضخذثَ ثألِغً ٚثٌفؼجي ٌٍّٛثسد 

 ٚوزٌه إ٠ؾجد ثٌظشٚف ثٌّالةّز ٌإلٔضجؽ١ز.
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  وضح انشكم انخبنٍ يدبالث انخحسٍُ فٍ اإلَخبخُت وَخبئح بزايح انخحسٍُ.

 (3/2شكم رقى )

 يدبالث ححسٍُ اإلَخبخُت

 

 

 

 

 

 

 

 .0993, ِىضذز غش٠خ, ثٌفؾجٌز, ثٌمج٘شر, "إدارة اإلَخبخُت"ػٍٟ ثٌغٍّٟ,  انًصذر: 

  ٌىٟ ٠ضُ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ِٚؼذي ثٌّٕٛ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌمِٟٛ فالدذ ثْ ٔذذث

ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌضٕظ١ُ, ٌىٟ صٕؾـ ٘زر ثٌؾٙٛد فٟ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز الدذ ثْ صجخز 

شىال سع١ّج, ٚدشثِؼ ثٌضقغ١ٓ ٌإلٔضجؽ١ز ٠ؾخ ثْ صىْٛ وزٌه سع١ّز فضٝ 

 صىْٛ فؼجٌز ٚٔجؽقز.

  ثرث وجْ ٕ٘جن أٞ صٕظ١ُ ٠ذذث دشٔجِؼ ثإلٔضجؽ١ز ألٚي ِشر ف١ّىٓ ثْ ٠ذذث ِٓ ِشفٍز

ضُ ل١جعٙج ٠ضُ صم١١ّٙج دجٌم١ُ ثٌّخططز أٚ ثٌّؼ١جس٠ز ل١جط ثإلٔضجؽ١ز فذّؾشد ثْ ٠

ثٌغجدك ٚػؼٙج ٚدٕجء ػٍٝ ٘زث ثٌضم١١ُ ٠ضُ صقذ٠ذ ِغضٜٛ ِغضٙذف ِٓ ثإلٔضجؽ١ز ٠ٚضُ 

  ثٌضخط١ؾ ػٍٝ ثٌّذٜ ثٌمظ١ش ٚثٌّذٜ ثٌذؼ١ذ.

 ٔضجؽ١ز ٘زٖ صظٙش ثْ ػ١ٍّز صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ال دذ ثْ ٠غذمٙج ػ١ٍّجس ثٌم١جط ٚثٌضم١١ُ ثال

١ؾ ٚؽ١ّغ ثٌّشثفً ثالسدؼز صؼضذش ِّٙز, وّج صؤوذ ٘زٖ ثٌذٚسر ػٍٝ ثْ ػ١ٍّز ٚثٌضخط

 فذر فمؾ.ر ١ٌٚغش ِششٚػج ٠ضُ صٕف١زٖ ِشر ٚثصقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ػ١ٍّز ِغضّش

تحديد مجاالت التحسين في 

 اإلنتاجية
 حديد نتائج برامج التحسينت
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  ,صخط١ؾ ثإلٔضجؽ١ز ٠مظذ دٗ ٚػغ ثٌّغض٠ٛجس ثٌّشغٛدز ٌإلٔضجؽ١ز ثٌى١ٍز ٚثٌؾضة١ز

ٔز فٟ ِشفٍز ثٌضم١١ُ ثإلٔضجؽ١ز فضٝ ٠ّىٓ إعضخذثَ ٘زٖ ثٌّغض٠ٛجس وجسشجد ٌٍّمجس

ثٌّغضمذ١ٍز. وزٌه سعُ ثعضشثص١ؾ١ز صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز فٟ ِشفٍز صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ِٓ 

 خالي ٘زٖ ثٌذٚسر.

  ُ٠ضُ ثٌضخط١ؾ ٌإل٠شثد ٚثٌؼجةذ ػٍٝ ثالعضغّجس ٚثٌقظز ثٌغٛل١ز ٚثٌشدـ ٠ؾخ ثْ ٠ض

 ثٌضخط١ؾ ٌّغضٜٛ ثإلٔضجؽ١ز.

   ٟػجدر ِج ٔؾذ أْ ثٌّٕظّز ثٌضٟ صضذغ ِذخالً سع١ّجً ِؼٍٕجً ٌضخط١ؾ ثإلٔضجؽ١ز صىْٛ ف

ِٛلف أفغٓ ٌٍّٕجفغز ػٓ غ١ش٘ج ِٓ ثٌضٟ ال صؼغ أ٘ذثفجً صشغخ ثٌٛطٛي إ١ٌٙج ِٓ 

صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز, ٚػغ ٘زٖ ثٌخطز عٛف ٠ّىٓ ِٓ ثوضشجف ثٌّشجوً ثٌضٟ صؤعش فٟ 

 صقم١ك ثإلٔضجؽ١ز ٚفٍٙج.

 ١ؾ ثإلٔضجؽ١ز ٚػغ ثأل٘ذثف ثٌخجطز ٌّغض٠ٛجس ثإلٔضجؽ١ز د١ّٕج ٠مظذ ٠ٚمظذ دضخط

دجٌضخط١ؾ ٌضقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ِشفٍز ثٌضقغ١ٓ فٟ دٚس ثإلٔضجؽ١ز فٟ دٚس ثإلٔضجؽ١ز دّؼٕٝ 

آخش دّؾشد صخط١ؾ ِغض٠ٛجس ثإلٔضجؽ١ز ٌٍّغضمذً فجْ ثٌضخط١ؾ ٌضطذ١ك أعٍٛح ِؼ١ٓ 

إٌٝ إٔضجؽ١ز ثفغٓ د١ّٕج صخط١ؾ ثإلٔضجؽ١ز ٌضقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ٠ؤوذ ػٍٝ ثٌضخط١ؾ ٌٍٛطٛي 

 ٠ضؼٍك دٛػغ ثأل٘ذثف ٌّغضٜٛ ثإلٔضجؽ١ز ِٚؼذي ثٌّٕٛ.

 قُبص وححهُم اإلَخبخُت -3/01

 قُبص اإلَخبخُت -2/11/1

ٟٚ٘ ِم١جط ٌإلعضخذثَ ثٌفؼجي ٌٍّٛثسد ٚػجدر ِج ٠ضُ ثٌضؼذ١ش ػٕٙج فٟ شىً ٔغذز 

ثٌّخشؽجس إٌٝ ثٌّذخالس. ٌزث صؼذ ثٌّّٙز ثألعجع١ز ٌّذ٠ش ثٌؼ١ٍّجس ٟ٘ صقم١ك 

ثإلعضخذثَ ثٌّٕضؼ ٌّٛثسد ثٌّٕظّز ِٚشر ثخشٜ ثإلٔضجؽ١ز ٟ٘ ِم١جط ٌٍّخشؽجس 
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ّجٌز, ثٌّٛثد, ثٌطجلز, سأط ثٌّجي, )ثٌغٍؼز ٚثٌخذِجس( ِٕغٛدز إٌٝ ثٌّذخالس )ثٌؼ

 ِٚٛثسد ثخشٜ( ثٌّغضخذِز فٟ ثٔضجؽٙج.

 ثإلٔضجؽ١ز =

صؼشف وزٌه أٔٙج ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ٌؼذد ثٌّٕضؾجس خالي ٚلش ثٌضشغ١ً ثٌفؼٍٟ 

دجٌٕغذز إٌٝ أػٍٝ ِؼذي ؽذمج ٌغشػز ثإلٔضجػ ثٌّقذدر دٛثعطز ثٌششوز ثٌّظٕؼز 

ٌٍّؼذر ف١ظ ثرث ٌُ ٠ؼشف ألظٝ ِؼذي ِؼشٚف ؽذمج ٌٍششوز ثٌّظٕؼز ٠ؤخز 

٘زث ثٌّؤشش ثفغٓ ِؼذي ثٔضجػ ِؼشٚف ِٓ خالي ِٕقٕٝ ثٌضشغ١ً ف١ظ ٠م١ظ 

 فجلذ إٔخفجع عشػز ثٌضشغ١ً ِغً: 

 .ػؼف وفجءر صق١ًّ ثٌذفغ ػٍٝ ثٌّؼذثس 

 .فشش ثٌّؼذر 

 .َثٔمطجع ثٌّٛثد ثٌخج 

 .ًثخطجء صٕضؼ ِٓ ثٌّؼذر ثعٕجء ثٌضشغ١ 

 .صشغ١ً ثٌّؼذر دغشػز ألً ِٓ عشػضٙج ثٌٕظش٠ز 

ف١ظ  ثإلٔضجؽ١ز,ثْ ل١جط ٚصق١ًٍ ثإلٔضجؽ١ز ّ٘ج خطٛصجْ ثعجع١ضجْ ػٍٝ ؽش٠ك صقغ١ٓ 

 ِٓ أ٘ذثف ل١جط ٚصق١ًٍ ثإلٔضجؽ١ز ثالصٟ:

  ْل١جط ثإلٔضجؽ١ز ٚصق١ٍٍٙج ٠غجػذثْ فٟ صقذ٠ذ أعذجح ػؼف ثإلٔضجؽ١ز ِٚٓ عُ ٠ش١شث

 إٌٝ ِٛثؽٓ ثٌخًٍ ٚأٚؽز ثٌؼالػ ثٌضٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙج سفغ ثإلٔضجؽ١ز.

 ثسر إٌٝ ثٔٛثع وّج صذٌٕج  ػٍٝ ِذٜ ٔؾجؿ دشثِؼ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ٚدجٌضجٌٟ صٛؽٗ ثإلد

 ثالؽشثءثس ثٌؼشٚس٠ز ٌٍضظ٠ٛخ.

 ثٌّخشؽجس
 ثٌّذخالس
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  وزٌه صضخز ل١جعجس ثإلٔضجؽ١ز ثعجعج ٌضقذ٠ذ ثٌىفجءر ٚثٌفغج١ٌز فٟ لطجػجس ٚثدثسثس

ثٌّٕشجر ثٌّخضٍفز ِٚٓ عُ صضخز ثعجعج ٌٍضم١ُ ثٌّٛػٛػٟ ٌٍم١جدثس ثإلدثس٠ز فٟ ِخضٍف 

 ثٌّٛثلغ.

  ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ ثالسصفجع صغجػذ ل١جعجس ثإلٔضجؽ١ز فٟ صظ١ُّ دشثِؼ ثٌقٛثفض ٌذفغ

 دئٔضجؽ١جصُٙ ِٓ خالي دشثِؼ سدؾ ثالؽش دجإلٔضجؽ١ز

  صمجط لذسر ثٌّٕشجٖ فٟ صقم١ك ثأل٘ذثف ِٓ خالي ل١جط )ثإل٠شثدثس ثالؽّجٌٟ = ل١ّز

صىٍفز ثٌّذ١ؼجس( ٚصغضخذَ ثإل٠شثدثس ثٌى١ٍز فٟ ششثء ثٌخذِجس ٚدفغ  -ثٌّذ١ؼجس 

 .ثالؽٛس ٚثٌشٚثصخ ٚثالعضغّجس فٟ سثط ثٌّجي

  ٍٝصذي ثٌىفجءر ػٍٝ دسؽز إعضغالي ثٌطجلز ثٌّضٛفشر ِٓ خالي صقم١ك لذسر ثٌّٕشجٖ ػ

 ثٌّٕضؾجس ثٌّطٍٛدز ِٓ ثٌّذخالس.

إدثسر صمجسْ ثٌفؼج١ٌز دجالٔؾجص ثٌزٞ صقمك فؼالً ِٚج وجْ ٠ّىٓ صقم١مٗ إرث أفغٓ 

 , ف١ظ صمجط ثٌفؼج١ٌز دجالصٟثٌّٛثسد ثٌّضجفز

 =              = ثٌفؼج١ٌز

 أٞ ثْ صقغ١ٓ ثإلٔضجؽ١ز ِؼٕجٖ ص٠جدر ثٌفؼج١ٌز ٚصقغ١ٓ إعضخذثَ ثٌّٛثسد ثٌّضجفز.

  ويٍ انًقبرَت فٍ قُبص اإلَخبخُت وانخٍ حخى ػهً ثالثت يسخىَبث:

   .ِمجسٔز ثألدثء ثٌقجٌٟ دجألدثء فٟ عٕز ثالعجط 

   )...ِمجسٔز ثألدثء فٟ ثٌٛفذثس ثٌّخضٍفز )ثٌّٕشجس, ثالفشثد 

  .ِمجسٔز ثألدثء ثٌفؼٍٟ دجٌٙذف 

  

 ثٌّخشؽجس
 ثٌّذخالس

 

 ثٌّّىٓ صقم١مٙج ثٌّخشؽجس
 ٛثسد ثٌّغضخذِز فؼالثٌّ
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 يخطهببث قُبص اإلَخبخُت -2/11/2

 َخطهب قُبص اإلَخبخُت يب َهٍ:

 .ثٌذسث٠ز ثٌىجٍِز دطذ١ؼز ػ١ٍّجس ثٌّٕظّز ٚٔضجةؾٙج ٚأ٘ذثفٙج 

  ُثٌفشػ١ز فٟ ثٌّٕظّز.ثسصذجؽ ثٌم١جط دؼٕجطش ثٌٕظجَ ثٌشة١غٟ ٚثٌٕظ 

 .ل١جط ثٌّخشؽجس ِٚغجّ٘ضٙج فٟ ثأل٘ذثف 

 .ل١جط ثٌّذخالس 

 .َل١جط ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صؤدٜ دجٔضظج 

 .صٛثفش ثّٔجؽ ِقذدر ٌألدثء 

 : 

 انًزاخغ انؼزبُت : أوالً 

, ثٌمج٘شر,  دثس "إدارة انؼًهُبث اإلَخبخُت"ػذذثٌفضجؿ وشثِٕز ٚثخشْٚ,  .0

 .0990ثألًِ ٌٍٕشش,

 .0993, ثٌمج٘شر, ِىضذز غش٠خ, ثٌفؾجٌز "إدارة اإلَخبخُت"ػٍٟ ثٌغٍّٟ,  .3

غ١ش  , سعجٌز دوضٛسثٖ"حقىَى االَخبج انذوائٍ فٍ انسىداٌ"أ١ِشر ِقّذ ثٌٕؼّز,  .2

 .3111ال١ِز,ِٕشٛسر ؽجِؼز ثَ دسٍِٓ ثالع

,ثالعىٕذس٠ز, دثس ثٌّؼشفز  3, ؽ"اسبسُبث إدارة األػًبل"ػذذثٌغالَ ثدٛ لقف,  .4

 .3111ثٌؾجِؼ١ز, 

ثٔٛس ِقّذ ثعّجػ١ً , ثٔضشٔش, ِٛلغ ؽٛؽً, ِؾٍز ثٌّفج١ُ٘ ثألعجع١ز  .5

 .3115ٌٍضم١١ظ ٠ٕج٠ش 
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دثس ثٌىضخ,   ",9111"إدارة اندىدة انشبيهت واألَشو ثفّذ ع١ذ ِظطفٝ,  .6

 .3110ثٌمج٘شر, 

 .3116,ثٔضشٔش, ِٛلغ ؽٛؽً, , ٠ٕج٠ش "اإلَخبخُت واندىدة"ػٛع ِخضجس,  .9

عؼ١ذ ٠ظ ػجِش ٚششوجء, عٍغٍز ثٌض١ّض ثالدثسٞ, ثإلدثسر ٚثٌؾٛدر  .9

ثٌشجٍِز,)ِشوض ثٌض١ّض ٌؼٍَٛ ثإلدثسر ٚثٌقجعخ, ِشوض ٚث٠ذ ع١شفظ 

 .3111ٌالعضشجسثس ٚثٌضط٠ٛش,

ثٌؾجِؼز ثٌؾذ٠ذر, , دثس "اسخزاحُدُت االَخبج وانؼًهُبث"ٔذ١ً ِقّذ,  .9

 .3113ثالعىٕذس٠ز ,

 ثبَُب : انًزاخغ االخُبُت
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