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 دٔس اعتشاتٛجٛبد تخفٛط انحجى فٙ تحغٍٛ كفبءح األداء اإلَتبجٙ

 يشٔح سشذ٘ تٕفٛق عفٛفٙ

 

 يهخص انجحج

هددد د الدسا ددح الددر الرعددرر علددر اشددر ذجثاددت ا ددرراذاعااخ ذ  دداغ الؽعددد  

االظرماعاددددح  ناددددال الرشددددغاة الم  ددددد  ذغااددددر )ذغااددددر هالددددة العمالددددح  الرلددددالا  

الهالددددة الرياامددددديء علدددددر ن دددددالج اءدال اتنرددددداظي )الل دددددالج اتنراظادددددح  ال عالادددددح 

اتنراظادددح  ظدددمدج الميرعددداخ  ال ا دددد االردددال  اتنرددداظيء تدددالرجثات علدددر المدددد ر   

االعددددا لا  تال جدددداي الظددددياعي )وددددرناخ الغددددلع االيندددداطء تمد يددددح العاوددددر  دددد  

ء 052ء   ددددردج  دددد  المددددد ر    ا)46اذلمنددددد عايددددح الدسا ددددح  دددد  )س ؼددددا   

  ددددردج  دددد  العددددا لا  تشددددرناخ الغددددلع االيندددداط تمد يددددح العاوددددر  دددد  س ؼددددا   

دددددا  ا مدددددح  اا دددددر د د الثاؼصدددددح المددددديهط المطددددد ي الرؽلالدددددي  اا دددددر د د ا ؼ 

ا ر ظدددال للرعدددرر علدددر  سال عايدددح الدسا دددح   ا دددد ااطدددد الدسا دددح تؼدددراسج 

رجلثددداخ ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  ال   دددح لرؽ ادددت ذدددم ار اتعددداد ا 

ن ددددالج اءدال اتنردددداظي  االعمددددة علددددر ذددددم ار  لادددداخ ذعمددددة علددددر   ددددادج  دددددسج 

العددددددا لا  تال جدددددداي الظددددددياعي علددددددر ال هدددددد  االرعا ددددددة العاددددددد  دددددد  ذجثاددددددت 

ا ددددرراذاعااخ ذ  دددداغ الؽعدددد   العمددددة علددددر ذددددم ار داساخ ذدس ثاددددح للعددددا لا  

  ذددددم ار نا ددددح اءظهددددلج االر يادددداخ الرليملمظاددددح االثدددددرا ط تال جدددداي الظددددياعي

اتللررانادددح المندددرؽدشح الردددي ذنددداه   دددي ذيمادددح العدددا لا   دددي ظماددد  المندددرم اخ 

 اتداس ح لرم ار نا ح المهاساخ المجلمتح للعمة.

 انكهًبد انًفتبحٛخ

 ا رراذاعااخ ذ  اغ الؽع   اءدال اتنراظي
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Abstract 

The study aimed to identify the effect of applying Downsizing 

Strategies (changing the employment structure, social costs, 

temporary employment system, changing the organizational 

structure) on the efficiency of productive performance 

(production efficiency, productive effectiveness, product quality, 

production waste and waste) by applying it to managers and 

workers in the industrial sector. (Spinning and weaving 

companies) in the tenth of Ramadan city, and the study sample 

consisted of (64) individual managers, and (253) individual 

workers in textile companies in the tenth of Ramadan city, the 

researcher used the descriptive and analytical approach, and also 

used a survey list to identify the views of the study sample,. 

Workers in the industrial sector to understand and deal well with 

the application of Downsizing Strategies, work to provide 

training courses for workers in the industrial sector, provide all 

technological devices and technologies and electronic programs 

developed that contribute to the development of workers at all 

administrative levels to provide all the skills required for work. 

Key Words: Downsizing Strategies Productive Performance 

 

 انًقذيخ:

ذشددددهد الثالددددح المؽاجددددح تالميامدددداخ الظددددياعاح ذغاددددراخ عد دددددج ا ريمعددددح  دددد  

اهمهدددا ذلا دددد ؼددددج الميا ندددح اذغادددر اذجدددمس الرليملمظادددا اذعددداا  الؽدددداد ات لامادددح 

اذغادددددر الرشدددددر عاخ الؽلم ادددددح ااهدددددمس اتندددددد اظاخ العم  دددددح  ا دددددد اطدددددثؽد 
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داع  ؼددددا ا اتطدددد غ اتداسه  ؽددددمس اهرمددددال  عادددد  الددددداع تظدددد ح عا ددددح االدددد

اليا ادددح تظددد ح فاطدددح    دددي الدددداع المر د دددح اؼرلدددد  ؼدددا ا ذ  ددداغ ؼعددد  العمالدددح 

اهماددح فاطددح  دد  اظددة المطددمع الددر اظهددلج اداس ددح طددغارج الؽعدد  ذعمددة تل ددالج 

عالاددح  تايمددا  ددي الددداع اليا اددح ذماظددل الميامدداخ الظددياعاح ذؽددد اخ نثاددرج  ردد شرج 

ذلا ددددد اؼرااظدددداخ المددددماؽيا  تالعد ددددد  دددد  العما ددددة الدافلاددددح اال اسظاددددح اهمهددددا 

ا جدددددالثه  اذددددددني اءاػددددداي اال رظددددداد ح  ا عرثدددددر العيظدددددر الثشدددددره االعمالدددددح 

ال ا ؼدددح اؼدددد العما دددت اء ا ددداح الردددي ذؽدددد  ددد   ددددسج الميامددداخ الظدددياعاح علدددر 

 ذؽ ات ال دساخ الريا ناح  ي ن الج اءدال اتنراظي.

الردددي ذعرمدددد علاهدددا  اذعدددد ا دددرراذاعاح ذ  ددداغ الؽعددد   ددد  اهددد  اال دددرراذاعااخ

الميامددداخ الظدددياعاح لر ددد  الل دددالج اتنراظادددح اذؽندددا  المرندددل المدددالي االريا ندددي 

للميامدددح  ا ددد  هيدددا  دددر  اليادددر الدددر ذجثادددت  اا ددداخ ذ  ددداغ الؽعددد   ددد  ذعيدددة 

ات ددددرغيال عدددد  العمالددددح  اتالرددددالي  ؽدددددز الريددددا ض الردددددس عي نال  دددددا  الجثاعددددي 

 ددددت )الر اعددددد  الم دددداس  الععددددل المنددددرد    للعمالددددح  ؼاددددس  لددددم  ذل ا اددددا  عدددد  ؽر

ال ظددةء  اذعرثددر هدديس الناا ددح ةاددر  لل ددح  اال ذلؽددت ػددرسا  تالعمدداع  ا دد  تددا  

هدددديس اال ددددرراذاعااخ ا ؼددددا  ذ لاددددة الرعايدددداخ  ااعددددادج هاللددددح اءظددددمس  اذ  دددداغ 

 دددداعاخ العمددددة  اذ لدددداض ؼعدددد  الميامددددح  دددد  فدددد ع اةدددد   اؼددددد ال ددددراي اا 

نددددد اللصاددددر  دددد  الميامدددداخ ا  الم  نددددح اءطددددغر فجددددمؽ اتنردددداض  ؼاددددس ادس

ؼعمدددا  نلثادددرج الؽعددد  تدددة  دددد ذلدددم   دددي تعدددغ اءؼادددا  اءطدددغر ؼعمدددا  ا ؼدددة  

ا عد ذ لاة الؽع   رؼلح ؽثاعاح     راؼة الرجمس الرياامي )
2
 ء.

ا مظددد  شدداس ا عاتاددح ال ددرراذاعااخ ذ  دداغ الؽعدد  علددر الشددرناخ ذرمصددة  ددي 

ا اذ لاددددة ذلالا هددددا  نمددددا ذمصددددة ا ددددرراذاعااخ ذعد ددددد نشدددداؽ الشددددرنح اد دددد  نممهدددد

ذ  ددددداغ الؽعددددد   دددددي الم دددددد ضاذدددددل اؼدددددد اهددددد   ندددددثثاخ ػدددددع  االل العدددددا لا  

لشدددددرناذه   اػدددددع  ش دددددح العدددددا لا   دددددي اتداسج  تاتػدددددا ح الدددددر   ددددددا  تعدددددغ 

المهاساخ اال دساخ المرمالج الري ذؽراظها الشرناخ  ي المنر ثة )
0
 ء.
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ثؽدددس ذؽلادددة الع  دددح تدددا  ا دددرراذاعااخ ا دددي اؽددداس  دددا  دددثت  دددمر  ريدددااع ال

ذ  ددداغ الؽعددد  ان دددالج اءدال اتنرددداظي  دددي ال جددداي الظدددياعي  ددد  الررنادددل علدددر 

 ورناخ طياعح الغلع االيناط تمد يح العاور    س ؼا .

 أٔالً: يشكهخ انجحج

 ددد  فددد ع ذؽلادددة تعدددغ الدسا ددداخ الندددات ح انردددا ط الثؽدددس اال دددرج عاح  دددي 

 عددددداع داس ا دددددرراذاعااخ ذ  ددددداغ الؽعددددد   دددددي ذؽندددددا  ن دددددالج اءدال اتنرددددداظي 

تال جددداي الظدددياعي ذثدددا  ا  ذيدددا ي اعرمددداد  يامددداخ اءعمددداع الردددي ذعمدددة تمعددداع 

لدددالا  الغدددلع االينددداط علدددر  اا ددداخ ذ  ددداغ الؽعددد  )ذغاادددر هالدددة العمالدددح  الر

االظرماعادددح  نادددال الرشدددغاة الم  دددد  ذغاادددر الهالدددة الرياامددديء اد  الدددر اهدددمس 

 يدداؾ اع  دداخ عمددة ظد دددج  تاتػددا ح الددر   ددادج الظددراعاخ تددا  العددا لا  علددر 

المنددددرم  المدددداده االمعيددددمه  اضلددددا نراعددددح وددددعمسه  تالرؽددددد اخ الياظمددددح عدددد  

لددددماا ي تالينددددثح لمثدددددا ا ددددر دال ذلددددا الناا دددداخ  العددددة اتر هددددا   دددددا  اء ددددا  ا

ذغااددر هالددة العمالددح اضا ذدد  اال ددرغيال عدد  العمالددح  ا ددا تالينددثح للؽددد  دد  الرلددالا  

االظرماعادددح   نهدددا ذددد شر ذددد شارا  تالغدددا  علدددر سػدددال العدددا لا   نمدددا ا  هيدددا   دددمل 

افراددداس اشيدددال ذشدددغاة العمالدددح الم  ردددح  مدددا  ععدددة الشدددرنح ةادددر  عرمددددج علاهدددا  دددي 

نرددداظي  اتالردددالي  ددد  الظدددعة الرم ددد   دددي اال دددر ادج  ددد  ذجثادددت ذؽندددا  اءدال ات

هددديس اال دددرراذاعااخ علدددر نجدددا  نثادددر لرؽ ادددت اهددددار ودددرناخ الغدددلع االينددداط  

 ٔفٙ ظٕء يب عجق ًٚكٍ صٛبغخ يشكهخ انذساعخ عهٗ انُحٕ انتبنٙ:

" ماظدددل ال جددداي الظدددياعي تمد يدددح العاودددر  ددد  س ؼدددا  تعدددغ ااظدددل ال ظدددمس 

الردددي ذؽدددد  دددد  ن دددالج اءدال اتنردددداظي  دددي ػدددمل ذجثاددددت ا دددرراذاعااخ ذ  دددداغ 

الؽعدددد   االرددددي  ددددد ذددددرذثؾ تعدددددل ن ددددالج ا ددددر دال المددددماسد المراؼددددح اعدددددل ظددددمدج 

 الميرعدددداخ اذلا ددددد  عدددددالخ ال ا ددددد االرددددال   ا دددد  هدددديا الميجلددددت ظددددالخ هدددديس

الدسا دددح ل ادددات اشدددر ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  المرمصلدددح  دددي  )ذغاادددر 
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هالددددة العمالددددح  الرلددددالا  االظرماعاددددح  ناددددال الرشددددغاة الم  ددددد  ذغااددددر الهالددددة 

الرياامددديء علدددر ن دددالج اءدال اتنرددداظي المرمصدددة  دددي  )الل دددالج اتنراظادددح  ال عالادددح 

اتنرددداظيء لدددد  العدددا لا  االمدددد ر   اتنراظادددح  ظدددمدج الميرعددداخ  ال ا دددد االردددال  

 تشرناخ الغلع االيناط تمد يح العاور    س ؼا ".

 حبَٛبً: أْذاف انجحج

  ُمل  ذؽد د اءهدار اء ا اح للثؽس  ي ػمل  شللح الثؽس نما  لي 

الرعددددرر علددددر   م دددداخ ذجثاددددت ا ددددرراذاعااخ ذ  دددداغ الؽعدددد  اذثيددددي ش ا ددددح  .2

تشدددددرناخ الغدددددلع االينددددداط تمد يدددددح  ن دددددالج اءدال اتنرددددداظي لدددددد  العدددددا لا 

 العاور    س ؼا .

ال دددال الؼدددمل علدددر  لا دددا ذجثادددت ال جددداي الظدددياعي ال دددرراذاعااخ ذ  ددداغ  .0

الؽعددد  تمظدددل عدددال اودددرناخ الغدددلع االينددداط تمد يدددح العاودددر  ددد  س ؼدددا  

 تمظل فاص.

ال دددال الؼدددمل علدددر ؽثاعدددح المشدددل خ الردددي ذماظدددل ذجثادددت ودددرناخ الغدددلع  .2

 خ ذ  اغ الؽع  ا د  اشرها علر اءدال اتنراظي.االيناط ال رراذاعاا

الرعدددرر علدددر الرغادددراخ الردددي ؽدددراخ علدددر ن دددالج ا اعالادددح اءدال اتنرددداظي  .6

 دافة  جاي الغلع االيناط نراعح ذجثات ا رراذاعااخ ذ  اغ الؽع .

ذؽد دددددد ؽثاعدددددح الع  دددددح تدددددا  ا دددددرراذاعااخ ذ  ددددداغ الؽعددددد  ان دددددالج اءدال  .5

تشدددددرناخ الغدددددلع االينددددداط تمد يدددددح العاودددددر  ددددد  اتنرددددداظي لدددددد  العدددددا لا  

 س ؼا .

تادددا  اشدددر ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  علدددر ن دددالج اءدال اتنرددداظي  .4

 لد  العا لا  تشرناخ الغلع االيناط تمد يح العاور    س ؼا .



 
  دور استراتيجيات تخفيض الحجم في تحسين كف اءة األداء اإلنتاجي

 مروة رشدي توفيق عفيفي

 0202عشر                                                                      العدد الصاني  المعلد الصاني    

  08 

 ؽاالددح الرمطددة الددر نمددمضض   رددرغ لددداس ا ددرراذاعااخ ذ  دداغ الؽعدد   ددي  .7

تنرددددداظي  ددددي  جددددداي الغددددلع االينددددداط تمد يدددددح ذؽ اددددت   دددددادج ن ددددالج اءدال ا

 العاور    س ؼا .

ال ددددراض تيرددددا ط الدسا ددددح  اذ ددددد    عممعددددح  دددد  الرمطددددااخ المثياددددح علددددر  .8

نردددا ط الدسا دددح  االردددي  دددد ذنددداعد علدددر ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  

  ي ذؽ ات   ادج ن الج اءدال اتنراظي.

 حبنخبً: أًْٛخ انجحج

 انتطجٛقٛخ كًب ٚهٙ: ٔاألًْٛخ انعهًٛخ نٗ األًْٛختُقغى أًْٛخ انجحج إ

  نرمد الثؽس اهمارل العلماح  ما  لي األًْٛخ انعهًٛخ:  .1

 عرثدددر  مػددددمي ذجثاددددت ا ددددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعدددد  ااشرهددددا علددددر ن ددددالج  .ا 

اءدال اتنردددددداظي  دددددد  الممػددددددمعاخ الرددددددي ذرندددددد  تالؽداشددددددح  فاطددددددح اا  

اشرهددا تشددلة  رلا ددة علددر ن ددالج ا ددرراذاعااخ ذ  دداغ الؽعدد  لدد   ددر  دسا ددح 

 اءدال اتنراظي لد  العا لا  تشرناخ الغلع االيناط.

 لمدد  اهماددح الثؽددس  ددي ذياالددل لمرغاددراخ ها ددح  ددي ذؽ اددت ال اعالاددح االل ددالج  .ب 

ن ؼدددددد  رجلثددددداخ اءدال اتنرددددداظي ت جددددداي الغدددددلع االينددددداط اهدددددي  اا ددددداخ 

 الر  اغ المدسظح.

عدددددد   ددددددي ذؽ اددددددت ذؽنددددددا  اءدال اتددددددرا  داس ا ددددددرراذاعااخ ذ  دددددداغ الؽ .ض 

اتنرددداظي  تاتػدددا ح الدددر الرعدددرر علدددر المشدددل خ الردددي  رعدددرع لهدددا اءدال 

 اتنراظي  ي  جاي الغلع االيناط    اػ  ؼلمع لمعالعح هيس المشانة.
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 ددددد  مصددددة الثؽددددس ا رددددداد للعهددددمد المثيالددددح  ددددي  يا شددددح ال ؼددددا ا ال اطددددح  .د 

ادج اءدال اتنردددداظي اذ اددددا  ترؽنددددا  الل ددددالج اال عالاددددح ن ؼددددد  رجلثدددداخ   دددد

 اءدال تالشرناخ الظياعاح.

ذرظددد  اهمادددح الممػدددمي الدددر ذلا دددد االهرمدددال تا دددر دال ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ  .س 

الؽعدددد   ددددي نصاددددر  دددد  الشددددرناخ الظددددياعاح اال د اددددح  افاطددددح وددددرناخ 

 الغلع االيناط  ؼاس ال ذ لما ورنح ذ ر ثا     ذلا الناا اخ.

 الثؽس اهمارل العملاح  ما  لي  نرمد األًْٛخ انعًهٛخ:  .2

 نددداه  هددديا الثؽدددس  دددي  عر دددح اتعددداد ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  ا دددد   .ا 

اشرهدددا علدددر ن دددالج اءدال اتنرددداظي لدددد  العدددا لا  تشدددرناخ الغدددلع االينددداط 

 تمد يح العاور    س ؼا .

 نددداه  هددديا الثؽدددس  دددي   دددادج الل دددالج اال لعدددلالاح اتنراظادددح الردددي ذعرثدددر  ددد   .ب 

 خ اءدال اتنراظي تال جاي الظياعي. رجلثلا

ذندداعد نرددا ط هدديا الثؽددس المنددلملا   ددي  جدداي الغددلع االيندداط علددر ا ددرصماس  .ض 

اء دددده العا لدددح االرغلدددة علدددر اهددد   شدددانلها المرمصلدددح  دددي ات دددرغيال عيهدددا  ددد  

فددد ع ذغاادددر ااعدددادج هاللدددح العمالدددح  دددي  دددم  العمدددة  اذنددداعد ا ؼدددا   دددي 

ح الردددي ذنددداه   دددي المطدددمع الدددر سػدددال العمددد ل ذجدددم ر تالدددح العمدددة الدافلاددد

تاليندددددثح للميدددددرط الم ددددددل  نمدددددا ذنددددداعد  دددددي   دددددادج ن دددددالج اءدال اتنرددددداظي  

 اتالرالي ذيماح اال رظاد ا  ادج الدفة ال م ي.
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 خبيغبً: فشٔض انجحج

 :اٜتٛخ ْزِ انجحج عهٗ انفشٔض انشئٛغخ ٚقٕو

عددددا لا  ؼددددمع ذجثاددددت ذمظددددد  ددددرا  ضاخ داللددددح اؼظددددا اح تددددا  المددددد ر   اال .2

ا ددددرراذاعااخ ذ  دددداغ الؽعدددد   ددددي ال جدددداي الظددددياعي تمد يددددح العاوددددر  دددد  

 س ؼا .

ذمظددددد  ددددرا  ضاخ داللددددح اؼظددددا اح تددددا  المددددد ر   االعددددا لا  ؼددددمع ن ددددالج  .0

 اءدال اتنراظي  ي ال جاي الظياعي تمد يح العاور    س ؼا .

اغ الؽعددد  ذمظدددد ع  دددح ضاخ داللدددح اؼظدددا اح تدددا  اتعددداد ا دددرراذاعااخ ذ  ددد .2

ااتعدددداد ن ددددالج اءدال اتنردددداظي  ددددي ال جدددداي الظددددياعي تمد يددددح العاوددددر  دددد  

 س ؼا .

 مظددددد اشددددر ضا داللددددح اؼظددددا اح لرجثاددددت ا ددددرراذاعااخ ذ  دددداغ الؽعدددد  علددددر  .6

 ن الج اءدال اتنراظي  ي ال جاي الظياعي تمد يح العاور    س ؼا .

 خ:ُٔٚقغى انفشض انشئٛظ انشاثع إنٗ انفشٔض انفشعٛخ اٜتٛ

 مظدددد اشدددر ضا داللدددح اؼظدددا اح ءتعددداد ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   .ا 

 علر الل الج اتنراظاح  ي ال جاي الظياعي تمد يح العاور    س ؼا .

 مظدددد اشدددر ضا داللدددح اؼظدددا اح ءتعددداد ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   .ب 

 س ؼا .علر ال عالاح اتنراظاح  ي ال جاي الظياعي تمد يح العاور    

 مظدددد اشدددر ضا داللدددح اؼظدددا اح ءتعددداد ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   .ض 

 علر ظمدج الميرعاخ  ي ال جاي الظياعي تمد يح العاور    س ؼا .
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 مظدددد اشدددر ضا داللدددح اؼظدددا اح ءتعددداد ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   .د 

علددددر ال ا ددددد االرددددال  اتنردددداظي  ددددي ال جدددداي الظددددياعي تمد يددددح العاوددددر  دددد  

 س ؼا .

 عبدعبً: يتغٛشاد انجحج

 دددي ػدددمل ال دددراع الردددي   دددمل علاهدددا الثؽدددس  ددد    رغادددراخ الثؽدددس ااتعدددادس 

 ال رعاح   مل  ذمػاؽها نما  لي 

المرغاددر المنددر ة  رمصددة  ددي ا ددرراذاعااخ ذ  دداغ الؽعدد   ا ددد ذدد    رؼددػ تدد  

ذ ندددا  هددديا المرغادددر الدددر استعدددح اتعددداد  رعادددح ذرمصدددة  دددي  )ذغاادددر هالدددة العمالدددح  

الرلددددالا  االظرماعاددددح  ناددددال الرشددددغاة الم  ددددد  ذغااددددر الهالددددة الرياامدددديء  ا ددددا 

نددا  هددديا المرغاددر الدددر المرغاددر الرددات   ارمصدددة  ددي ن دددالج اءدال اتنردداظي  ا ددد ذددد  ذ 

استعددددح اتعدددداد  رعاددددح ذرمصددددة  ددددي  )الل ددددالج اتنراظاددددح  ال عالاددددح اتنراظاددددح  ظددددمدج 

 الميرعاخ  ال ا د االرال  اتنراظيء.

 عبثعبً: تحهٛم انعالقخ ثٍٛ اعتشاتٛجٛبد تخفٛط انحجى ٔاألداء اإلَتبجٙ

تنرددداظي  ملددد  ذؽلادددة الع  دددح تدددا  ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  اتدددا  اءدال ا

 دد  فدد ع ا شدداس الرددي ذيددرط  دد  ذجثاددت هدديس اال ددرراذاعااخ  اذؽلاددة ذلددا الع  ددح 

 دددمر  لدددم   ددد  فددد ع الندددلثااخ اات عاتاددداخ  اا تمعيدددر  فدددر هدددة  ددد ده ذجثادددت 

 ذلا اال رراذاعااخ الر   ادج ن الج اءدال اتنراظي ال انل   ذي تالنلة؟.

ذرؼددددم   "الغددددال ال اددددمد   اذعمددددة ةالثاددددح الشددددرناخ  ددددي تالددددح عمددددة  رغاددددرج

الرجدددددددمس الندددددددر    دددددددي الرليملمظادددددددا   دددددددرعح ذددددددددااع المعلم ددددددداخ  الميا ندددددددح 

(العالمادددح"
2
  نمدددا ذرنددد  تالدددح العمدددة تر  ددداغ ؼعددد  الشدددرناخ  اذ  ددداغ ؼعددد  ء

(العمالددددددح  اندددددديلا اعددددددادج الهاللددددددح
6
  اذؼددددددا  الثاؼصددددددح ذ  دددددداغ الرلددددددالا  ء

 االظرماعاح اذجثات ناال الرشغاة الم  د.
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د  اال ددددددر دال المرلا ددددددد للرليملمظاددددددا الددددددر ات ددددددرغيال عدددددد  تعددددددغ ا ددددددد ا 

اءنشدددددجح  انددددديلا ات دددددرغيال عددددد  تعدددددغ العدددددا لا  ضاه المهددددداساخ الؼدددددعا ح 

ااءعمددداع الراذايادددح  انراعدددح لددديلا ذلعددد  العد دددد  ددد  الشدددرناخ الدددر ذ  ددداغ ؼعددد  

العددا لا  تهددا نؼددراسج للث ددال اات ددرمراس  ددي تالددح العمددة)
5

اع ء  اعلددر  ددثاة المصدد

هيددددا  العد ددددد  دددد  الشددددرناخ العم  ددددح  صددددة   ددددران  انددددمدا  اػددددجرخ الددددر 

ذ  ددداغ ؼعددد  العدددا لا  تهدددا اضلدددا لرؽندددا  اءدال اذدددم ار الرلدددالا   اا  االؼر ددداا 

تهددمالل العددا لا  لشددرناذه   ددي اددة تالددح العمددة الرددي ذرندد  تر  دداغ ؼعدد  العددا لا  

(   ال ؼا ا المع دج ا ال اداسج ذلا الشرناخ
4
 .ء

ذ  دددداغ ؼعدددد  العددددا لا  لددددل  شدددداس ا عاتاددددح علددددر الشددددرناخ  ؼاددددس  مصددددة  اا 

ا دددرراذاعاح  عالدددح لرعد دددد نشددداؽ الشدددرنح اد ددد  نممهدددا اذ لادددة الرلدددالا   اال ا  هددديا 

الر  دددداغ  ددددي الم ددددد ضاذددددل  عددددد اؼددددد  نددددثثاخ ػددددع  االل العددددا لا  لشددددرناذه   

خ الندددلثاح اػددع  ش دددح العدددا لا   دددي اتداسج  اضلدددا تعانددة اهدددمس تعدددغ الندددلمناا

ذعدددداس الشددددرنح ااهمدددداع العمددددة  تاتػددددا ح الددددر الردددد شار اللثاددددر لر  دددداغ العددددا لا  

علددددر اؼرمالاددددح   دددددا  تعددددغ المهدددداساخ اال دددددساخ المرماددددلج الرددددي  ددددد ذؽراظهددددا 

الشرناخ  نر ث  )
7
 ء.

اال ودددددا ا   لا دددددا ذجثادددددت ا دددددرراذاعااخ ذ  ددددداغ الؽعددددد  )ذغاادددددر هالدددددة 

ادددال الرشدددغاة الم  دددد  ذغاادددر الهالدددة الرياامددديء العمالدددح  الرلدددالا  االظرماعادددح  ن

 ددد ده الدددر ذؽندددا  انراظادددح الشدددرناخ االمظدددان   اذ لادددة الرلدددالا   االدددر لض  ددد  

العمالدددح اللا ددددج عددد  الؽاظدددح  اذؽندددا  الل دددالج  ددد  فددد ع اعدددادج هاللدددح الشدددرنح 

اذؽ ادددددل العدددددا لا   اذؽندددددا  اءدال الرياامدددددي  اذ لادددددة الثارا راؽادددددح  ا دددددرعح 

(ل راساخاذ اض ا
8
 .ء

اهيدددا  تعدددغ ا شددداس الندددلثاح االعادددمب لرجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  

العد دددد المرمصلدددح  دددي   دددادج الؼدددغمؽ  دددي تالدددح العمدددة العد ددددج  اػدددع  اتلردددلال 
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(الرياامدددي
9
  اان  ددداع اءدال اتنرددداظي لدددد  تعدددغ العدددا لا  لعددددل  ددددسذه  علدددر ء

ااال دددر راس الدددماا ي)ذؽمدددة اعثدددال العمدددة اتػدددا اح  ا  ددددا  اء دددا  
22

ء  اعددددل 

الرػددددال االددددمالل الددددماا ي  ا  ددددادج   اا ددددح الرغااددددر  ا  دددددا  الص ددددح  ددددي اداسج 

الشدددرنح  ا  ددددا  ساغ ال ر دددت  ا  دددادج الظدددراعاخ  ا  ددددا  العد دددد  ددد  الل دددالاخ 

االمهددداساخ المرمادددلج  اان  ددداع ساغ االترلدددداس ااتتدددداي  ااتهمددداع  دددي العمددددة  

(راغ المعيم ح االدا عاحااتؼثاؽ اان  اع ال
22
 .ء

 : حذٔد انجحجحبيُبً 

 تى إجشاء ْزِ انذساعخ فٙ ظٕء انحذٔد اٜتٛخ:

ذمصلددد الؽددداد الملاناددح للثؽددس  ددي الرجثاددت علددر المددد ر    انحددذٔد انًكبَٛددخ: .1

االعددددا لا   ددددي ال جدددداي الظددددياعي اا رظددددر الثؽددددس علددددر شماناددددح وددددرناخ 

طدددياعاح  دددي  عددداع طدددياعح الغدددلع االينددداط تمد يدددح العاودددر  ددد  س ؼدددا   

االشدددددرناخ  مػددددد  الدسا دددددح االرجثادددددت ذشدددددمة  "ودددددرنح نادددددم ظلددددداسذل  

الشددددددر  اءا ددددددؾ لظددددددياعح للمينددددددمظاخ  وددددددرنح ؼادددددددس ذلدددددد   وددددددرنح 

المينددددمظاخ  وددددرنح ال جددددة للمينددددمظاخ  وددددرنح اللددددمشر للغددددلع االيندددداط  

وددددرنح ؼثددددمب ذلدددد   وددددرنح  ددددرض ذلدددد  للمينددددمظاخ  وددددرنح نددددا اس   

 للمينمظاخ".

ادددة الثاانددداخ فددد ع ال ردددرج  ددد  ا رظدددرخ عملادددح ظمددد  اذؽل انحدددذٔد انضيُٛدددخ: .2

 ء.0202ء الر نها ح عال )0228تدا ح عال )

اعرمددددخ الثاؼصدددح علدددر ا دددلمب الؽظدددر الشدددا ة لم دددرداخ  جشدددشٚخ:انحدددذٔد ان .3

ء   دددردج  نمدددا اعرمددددخ علدددر افدددي عايدددح عشدددما اح 46المدددد ر   االردددي تلغدددد )

ء   ددددردج  052ؽث ادددح  ددد  العددددا لا   دددي الشدددرناخ  مػدددد  الدسا دددح تلغدددد )

اضلددا ناددرا  لظددعمتح اظددرال الدسا ددح علددر ظمادد  العددا لا  تشددرناخ طددياعح 

  د يح العاور    س ؼا . الغلع االيناط  ي
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ذجثاددددددددت  داسعلددددددددر  عر ددددددددح  ا رظددددددددر الثؽددددددددس انحددددددددذٔد انًٕظددددددددٕعٛخ: .4

)ذغاادددر هالدددة العمالدددح  الرلدددالا   االمرمصلدددح  دددي ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد 

االظرماعادددح  نادددال الرشدددغاة الم  دددد  ذغاادددر الهالدددة الرياامددديء علدددر ن دددالج 

ل عالادددح اتنراظادددح  ظدددمدج )الل دددالج اتنراظادددح  ااالمرمصدددة  دددي اءدال اتنرددداظي 

الميرعدددداخ  ال ا ددددد االرددددال  اتنردددداظيء تددددالرجثات علددددر المددددد ر   االعددددا لا  

 تشرناخ طياعح الغلع االيناط  ي  د يح العاور    س ؼا .

 : َتبئج انجحجتبععبً 

 ددي اؽدداس الدسا ددح اليار ددح ا ددي ػددمل نرددا ط الدسا ددح الماداناددح   ملدد  ذؽد ددد 

 علر اليؽم الرالي  العا ح للثؽس اليرا ط

تشدددلة عدددال الدددر اظدددمد افر  ددداخ دالدددح اؼظدددا اا  تدددا   ذمطدددلد نردددا ط الثؽدددس .2

العدددا لا ء ؼدددمع اتعددداد ذجثادددت ا دددرراذاعااخ  - سال  لردددي الدسا دددح )المدددد ر  

ذ  ددددداغ الؽعددددد    ااتعددددداد ن دددددالج اءدال اتنرددددداظي   دددددي ال جددددداي الظدددددياعي 

 تمد يح العاور    س ؼا  لظالػ المد ر  .

علددددر اظددددمد ع  ددددح ا عاتاددددح تددددا  اتعدددداد ا ددددرراذاعااخ  الثؽددددسرددددا ط اندددددخ ن .0

ذ  ددداغ الؽعددد   ااتعددداد ن دددالج اءدال اتنرددداظي   دددي ال جددداي الظدددياعي تمد يدددح 

 العاور    س ؼا .

اظدددمد اشدددر داع اؼظدددا اا  لرجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ  اشثردددد نردددا ط الثؽدددس .2

تمد يدددح العاودددر  ددد  الؽعددد  علدددر ن دددالج اءدال اتنرددداظي  دددي ال جددداي الظدددياعي 

 س ؼا   اهيا  ر ت    نرا ط تعغ الدسا اخ النات ح.

ا  اهددد  الدددداا   الردددي ذدددد   ودددرناخ ال جددداي الظدددياعي تمد يدددح العاودددر  ددد   .6

س ؼددددا  نؽددددم ذجثاددددت ا ددددرراذاعااخ ذ  دددداغ الؽعدددد  هددددم ذ  دددداغ الهالددددة 
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اتداسه اذ  دددداغ العمالددددح ال ياددددح االرددددما   تددددا  العمالددددح الدا مددددح االم  رددددح 

    العا لا  ا  ا  لألظمس االؽما ل.اذم 

ا  الرلدددالا  االظرماعادددح لشدددرناخ ال جددداي الظدددياعي  ااهدددرخ نردددا ط الثؽدددس .5

تمد يددددددح العاوددددددر  دددددد  س ؼددددددا   مػدددددد  الدسا ددددددح ا  ددددددا   سال المددددددد ر   

االعددددا لا  ذهددددر  تالردددد  ا  الظددددؽي االر  ايدددداخ االظرماعاددددح اذلددددالا  الرعلددددا  

 االدسا ح ااورراناخ اليماده.

تشدددددلة عدددددال الدددددر اظدددددمد  ظدددددمس  دددددي ذجثادددددت  نردددددا ط الثؽدددددس ذمطدددددلد .4

ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   دددي الشدددرناخ الظدددياعاح تمد يدددح العاودددر  ددد  

س ؼددا   ؽددة الدسا دددح االرجثاددت  رظددد  الددر ذغااددر هالدددة العمالددح االرلدددالا  

 االظرماعاح اناال الرشغاة الم  د اذغاار الهالة الرياامي.

عددددا لا  تالشددددرناخ الظددددياعاح تمد يددددح عدددددل  دددددسج ال نرددددا ط الثؽددددسااهددددرخ  .7

العاوددر  دد  س ؼددا   ؽددة الدسا ددح االرجثاددت علددر ال هدد  االرعا ددة العاددد  دد  

ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   ددد  اظهدددح نادددر العمددد ل  نمدددا اندددل ال 

 ذمظد  رانح نا اح  ي ذثناؾ اتظرالاخ اتداس ح.

س ؼدددا   ؽدددة  ا  ال جددداي الظدددياعي تمد يدددح العاودددر  ددد  تايدددد نردددا ط الثؽدددس .8

الدسا دددح االرجثادددت ال  عرمدددد تشدددلة نثادددر علدددر ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ 

الؽعدد  ت دددس  ددا  عرمددد علددر اء ددالاة الر لاد ددح االراذاياددح  ددي ذ ددد   ال ددد اخ 

 الظياعاح.

ا  الثدددرا ط الؽالادددح للشدددرناخ الظدددياعاح  ؽدددة الدسا دددح  انددددخ نردددا ط الثؽدددس .9

ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   مدددا االرجثادددت ذنددداه  ت ددددس  ؽدددداد  دددي ذجثادددت 

   ده الر عدل ذؽ ات ن الج اءدال اتنراظي.
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الددددر ا  المدددد ر   تال جدددداي الظدددياعي تمد يددددح العاوددددر  لثؽدددساوددداسخ نرددددا ط ا .22

 ددد  س ؼدددا   ؽدددة الدسا دددح االرجثادددت  شدددعرا  تالرػدددال عددد   دا هددد   دددي 

 ذؽ ات ن الج اءدال اتنراظي للشرناخ الري  عملم  تها.

علددر عدددل اظددمد  لادداخ لددرتؾ الشددرناخ الظددياعاح  ؽددة  الثؽددساندددخ نرددا ط  .22

 الدسا ح االرجثات ت هدار ا اسج الرعاسج االظياعح المظر ح.

عددددل اهرمدددال الشدددرناخ  ؽدددة الدسا دددح االرجثادددت تدددالرعرر  تايدددد نردددا ط الثؽدددس .20

علدددددر  سال عم  هدددددا  ددددد  فددددد ع الرعدددددا  خ الر دددددماح  عهددددد   اتالردددددالي ال 

ذندددرعاة لعددد ض الشدددلااه اا اال دددر ادج  ددد  الم ررؼددداخ الردددي   دددد ها العمددد ل 

 علر المد  الثعاد.

 انتٕصٛبد :  عبششاً 

ح ذ ددددد   الرمطددددااخ الرددددي  ددددي ػددددمل اليرددددا ط العا ددددح للدسا ددددح   ملدددد  للثاؼصدددد

ذنددداه   دددي ن دددالج اءدال اتنرددداظي  دددي ػدددمل ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد  

 تال جاي الظياعي تمد يح العاور    س ؼا  نما  رؼػ  اما  لي 

االهرمددال تجثاعددح الع  ددح ات عاتاددح ال م ددح الرددي ذددرتؾ تددا  اتعدداد ا ددرراذاعااخ  .2

نردددداظي  اندددديلا ػددددراسج اال ددددر ادج ذ  دددداغ الؽعدددد  ااتعدددداد ن ددددالج اءدال ات

 ددد  ؽثاعدددح اءشدددر ات عددداتي ءتعددداد ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   دددي ذؽ ادددت 

 ن الج اءدال اتنراظي تال جاي الظياعي تمد يح العاور    س ؼا .

االهرمدددددال تردددددم ار اتعددددداد ا رجلثددددداخ ذجثادددددت ا دددددرراذاعااخ ذ  ددددداغ الؽعددددد   .0

العدددح ظماددد  المعم ددداخ  ددد  فددد ع ال   دددح لرؽ ادددت ن دددالج اءدال اتنرددداظي ا ع

ا دددرغ ع اءظهدددلج االثدددرا ط المندددرؽدشح تشدددلة  دددر لل  ددد  اؼرااظددداخ ال جددداي 

الظدددددياعي تمد يدددددح العاودددددر  ددددد  س ؼدددددا  لرجثادددددت ا دددددرراذاعااخ ذ  ددددداغ 

 الؽع .
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  ددادج  دددسج العددا لا  تال جدداي الظددياعي العمددة علددر ذددم ار  لادداخ ذعمددة علددر  .2

  ا دددددرراذاعااخ ذ  ددددداغ الؽعددددد  ذجثادددددتعلدددددر ال هددددد  االرعا دددددة العادددددد  ددددد  

ا عر ددددح  نددددرم  سػددددال العمدددد ل عدددد  ن ددددالج اءدال اتنردددداظي  اذ اددددد هدددديس 

ا لادددداخ  ددددي الر اددددا   دددد  ظهددددح ا ددددي اذ دددداض اتظددددرالاخ ال   ددددح لر  ددددي اه 

 ولااه  نر ثلاح  اا دسا ح اه ا رراؼاخ   د ح لرجم ر  دا ها.

الظدددددياعي  ؽدددددة  العمدددددة علدددددر ذدددددم ار داساخ ذدس ثادددددح للعدددددا لا  تال جددددداي .6

الدسا ددددح االرجثاددددت ؼددددمع نا اددددح الرعا ددددة العاددددد  دددد  ذجثاددددت ا ددددرراذاعااخ 

ذ  دددداغ الؽعدددد  لرؽ اددددت سةثدددداخ العمدددد ل  ااالترعدددداد ت دددددس ات لددددا  عدددد  

اء ددددالاة الر لاد ددددح االراذاياددددح  اندددديلا االهرمددددال تؼددددراسج اظددددمد  رانددددح 

 نا اح  ي ذثناؾ اتظرالاخ اتداس ح.

ر ياددددددداخ الرليملمظادددددددح االثدددددددرا ط اتللررانادددددددح ذددددددم ار نا دددددددح اءظهدددددددلج اال .5

المندددرؽدشح الردددي ذنددداه   دددي ذيمادددح العدددا لا   دددي ظماددد  المندددرم اخ اتداس دددح 

لردددم ار نا دددح المهددداساخ المجلمتدددح للعمدددة  انددديلا اهرمدددال الشدددرناخ الظدددياعاح 

تددددالررنال علددددر ذددددم ار ال دددددساخ ال   ددددح لددددد  العددددا لا  علددددر الرعا ددددة  دددد  

 الؽد صح لرجثات ا رراذاعااخ ذ  اغ الؽع . الر يااخ الرليملمظاح

 ادددال ودددرناخ ال جددداي الظدددياعي  ؽدددة الدسا دددح االرجثادددت ترؽندددا   ندددرم   .4

ادال العدددا لا   اضلدددا  ددد  فددد ع الررنادددل علدددر ذؽندددا  ظدددمدج الميرعددداخ   مدددا 

  نه   ي ذؽ ات ن الج اءدال اتنراظي.

ن دددددالج  اهرمدددددال ا اسج الرعددددداسج االظدددددياعح تالعمدددددة علدددددر ذؽندددددا  اذجدددددم ر .7

اءدال اتنردددداظي الدددديه   د ددددل ال جدددداي الظددددياعي  ؽددددة الدسا ددددح االرجثاددددت 

ل د ددددح اهدددددار ا اسج الرعدددداسج االظددددياعح  اندددديلا ػددددراسج العمددددة علددددر 

اظدددمد  لاددداخ لدددرتؾ اهددددار هددديس الشدددرناخ الظدددياعاح ت هددددار الدددم ساج ضاذهدددا  
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تؽادددس ذنددداه   دددي  اعلادددح ان دددالج ذجثادددت ا دددرراذاعااخ ذ  ددداغ الؽعددد   ددد  

 ة ذؽ ات ن الج اءدال اتنراظي.اظ

العمددددة علددددر ذجثاددددت ا ددددرراذاعااخ ذ  دددداغ الؽعدددد  تال جدددداي الظددددياعي  دددد   .8

فددد ع الر نادددد علدددر ذؽ ادددت ن دددالج اءدال اتنرددداظي تالشدددرناخ الظدددياعاح  ؽدددة 

 الدسا ح تمد يح العاور    س ؼا .

 عددددة علددددر اداسج وددددرناخ ال جدددداي الظددددياعي تمد يددددح العاوددددر  دددد  س ؼددددا   .9

ا دددددح االرجثادددددت العمدددددة علدددددر ذجدددددم ر اذيم ددددد  الميرعددددداخ تمدددددا  مػددددد  الدس

 ريا دددددة  ددددد  المندددددرهلا  ددددد  ؼادددددس النددددد  االيدددددمي االمندددددرم  الرعلامدددددي 

االمندددرم  االظرمددداعي  دددي اؽددداس ظدددمدج الميرعددداخ  ددد  اظدددمد فجدددح ذندددعار ح 

 ذيا ة ظما   نرم اخ اؽث اخ المنرهلا.

 خطة عمل تنفيذ التوصيات

 انتٕصٛخ و

انًغئٕل عٍ 

انتُفٛز 

 )انًشبسكٌٕ(

 اإلجشاءاد انٕاجت انقٛبو ثٓب

1 

االْتًددبو ثطجٛعددخ انعالقددخ 

اإلٚجبثٛددددخ انقٕٚددددخ انتددددٙ 

ٍ أثعددددددددبد  تددددددددشثػ ثدددددددٛد

ط  اعددددتشاتٛجٛبد تخفدددٛد

انحجدددددى ٔأثعدددددبد كفدددددبءح 

األداء اإلَتدددبجٙك ٔكدددزن  

ظدددشٔسح االعدددتفبدح يددٍد 

غجٛعددددخ األحددددش اإلٚجددددبثٙ 

ألثعدددددددبد اعدددددددتشاتٛجٛبد 

ط انحجدددددى فدددددٙ  تخفددددٛد

تحقٛدددددددق كفدددددددبءح األداء 

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخك ٔصاسح  انصدددددُد

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

د خطددػ يحددذدح تحقددق كفددبءح األداء  - ٔجدٕد

 اإلَتبجٙ ثبنششكبد انصُبعٛخ.

اعددتخذاو األجٓددضح ٔانجددشايج انًغددتحذحخ  -

ٍ انًغدددتًش نخدددذيبد  يددٍد أجدددم انتحغددٛد

 انعًالء.

بعٛخ عهددٗد  - صٚدددبدح قدددذسح انشدددشكبد انصددُد

انعًددددالء اعددددتٛعبة أعددددذاد كجٛددددشح يدددٍد 

ٔانتعبيددددددم يعٓددددددى ثطشٚقددددددخ حعددددددبسٚخ 

 ٔإٚجبثٛخ.

ثُددددبء حقبفددددخ اإلثددددذال ٔانددددتعهى ٔانخقبفددددخ  -
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 انتٕصٛخ و

انًغئٕل عٍ 

انتُفٛز 

 )انًشبسكٌٕ(

 اإلجشاءاد انٕاجت انقٛبو ثٓب

اإلَتددددددددددبجٙ ثبنقطددددددددددبل 

انصُبعٙ ثًذُٚخ انعبشدش 

 سيعبٌ.يٍ 

 انتكُٕنٕجٛخ داخم انقطبل انصُبعٙ.

ى  - ى أعددبنٛت انًتبثعددخ ٔانتُفٛددز ٔانتقٛدٛد تقٛدٛد

 ثصفخ يغتًشح.

2 

فٛش أثعددددبد  االْتًددددبو ثتدددٕد

ٔيتطهجدددددددددبد تطجٛدددددددددق 

ط  اعددددتشاتٛجٛبد تخفدددٛد

انحجددى انالصيدددخ نتحقٛدددق 

األداء اإلَتدددددبجٙ كفدددددبءح 

ٔيعبنجددددددددددددخ جًٛددددددددددددع 

انًعٕقدددددبد يددددٍد خدددددالل 

اعددددددددددتغالل األجٓددددددددددضح 

ٔانجدددددشايج انًغدددددتحذحخ 

ثشدددددددكم ٚدددددددتالءو يدددددددع 

احتٛبجدددددددددبد انقطدددددددددبل 

انصُبعٙ ثًذُٚخ انعبشدش 

يدددٍد سيعددددبٌ نتطجٛددددق 

ط  اعددددتشاتٛجٛبد تخفدددٛد

 انحجى.

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخك ٔصاسح  انصدددددُد

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

اعددددتشاتٛجٛبد االْتًددددبو ثدثعددددبد تطجٛددددق  -

تخفٛط انحجى ٔانعًدم عهٗد تٕفٛشْدب فدٙ 

 ششكبد انقطبل انصُبعٙ.

بعٙ عهددٗد تحقٛدددق  - تحفٛدددض انقطدددبل انصددُد

كفددبءح األداء اإلَتددبجٙ يدٍد خددالل تطجٛددق 

 اعتشاتٛجٛبد تخفٛط انحجى.

بعٙ ٔانتدكدددذ يددٍد  - يتبثعدددخ انقطدددبل انصددُد

ط  اعتخذايّ نتطجٛدق اعدتشاتٛجٛبد تخفٛد

 انحجى.

اد اتصددبل فعبنددخ - د قُدٕد ٍ شددشكبد  ٔجدٕد ثدٛد

بعٙ ٔٔصاسح انتجدددددددبسح  انقطدددددددبل انصددددددُد

 ٔانصُبعخ.

3 

فٛش  نٛددبد  انعًددم عهدٗد تدٕد

تعًددم عهدٗد صٚددبدح قددذسح 

انعددددددددددبيهٍٛ ثبنقطددددددددددبل 

بعٙ عهدددٗد انفٓددددى  انصدددُد

ٔانتعبيددددددم انجٛددددددذ يددددددع 

تطجٛددددددق اعددددددتشاتٛجٛبد 

تخفٛط انحجىك ٔيعشفدخ 

يغددتٕٖ سظددبء انعًددالء 

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخك ٔصاسح  انصدددددُد

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

تٕصٚع اعتًبساد اعتقصبء عهٗ انعدبيهٍٛ  -

بعٙ ٔانًددذٚشٍٚ ٔانعًددالء  ثبنقطددبل انصدُد

 ثصفخ دٔسٚخ.

بعٙ ثعًدددم قٛدددبو شدددش - كبد انقطدددبل انصددُد

يؤتًشاد ٔصٚدبساد إنٛٓدب نتهقدٙ انشدكبٔ٘ 

 ٔانًقتشحبد يٍ انعًالء. 

أخز ٔجٓخ َظش انعدبيهٍٛ ٔانعًدالء ثصدفخ  -

دٔسٚدددددخ ٔيُتظًدددددخ عددددٍد إداسح شدددددشكبد 
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 انتٕصٛخ و

انًغئٕل عٍ 

انتُفٛز 

 )انًشبسكٌٕ(

 اإلجشاءاد انٕاجت انقٛبو ثٓب

عدددددددددٍد كفددددددددددبءح األداء 

اإلَتددددبجٙك ٔتفٛددددذ ْددددزِ 

ى يدٍد اٜنٛددبد فددٙ  انتقٛدٛد

جٓدددددددخ ٔفدددددددٙ اتخدددددددبر 

اإلجدددددددشاءاد انالصيدددددددخ 

نتالفددددددددٙ أ٘ شددددددددكبٔ٘ 

يغتقجهٛخك أٔ دساعدخ أ٘ 

ٚش  اقتشاحبد يقذيخ نتطٕد

  دائٓب.

 انقطبل انصُبعٙ.

عًدددم صدددفحخ إنكتشَٔٛدددخ نهدددشد عهددٗد أ٘  -

اعتفغددبساد يدٍد انعددبيهٍٛ ٔانعًددالء ثًددب 

 ٙ.ٚحقق كفبءح األداء اإلَتبج

بعٙ نضٚدبدح  - تذسٚت انعبيهٍٛ ثبنقطدبل انصُد

قددذستٓى عهدٗد فٓددى كددم يددب ٚتعهددق ثتطجٛددق 

 اعتشاتٛجٛبد تخفٛط انحجى.

4 

انعًم عهٗ تٕفٛش دٔساد 

تذسٚجٛددددددددددخ نهعددددددددددبيهٍٛ 

بعٙ يحددم  ثبنقطددبل انصدُد

ل  انذساعددخ ٔانتطجٛددق حدٕد

كٛفٛددخ انتعبيددم انجٛددذ يددع 

تطجٛددددددق اعددددددتشاتٛجٛبد 

ط انحجددى نتحقٛددق  تخفدٛد

انعًددددددددددالءك سغجددددددددددبد 

ٔاالثتعدددبد ثقدددذس اإليكدددبٌ 

عدٍد األعدددبنٛت انتقهٛذٚدددخ 

ٔانشٔتُٛٛدددددددخك ٔكدددددددزن  

د  االْتًبو ثعشٔسح ٔجٕد

ػ  يشَٔخ كبفٛدخ فدٙ تجغٛد

 اإلجشاءاد اإلداسٚخ.

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخك ٔصاسح  انصدددددُد

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

بعٙ  - أٌ تتحًددددم شددددشكبد انقطددددبل انصدددُد

 جًٛع َفقبد انذٔساد انتذسٚجٛخ.

فٛش  - يددذسثٍٛ عهدٗد أعهدٗد يغددتٕٖ يدٍد تدٕد

أجددددم أعطددددبء ْددددزِ انددددذٔساد انتذسٚجٛددددخ 

 نهعبيهٍٛ.

أختٛبس انعدبيهٍٛ األكفدبء إلعدتٛعبة كدم يدب  -

 ٚتى إنقبؤِ أحُبء انذٔساد انتذسٚجٛخ.

ى نهعددددبيهٍٛ انًشددددبسكٍٛ ثعددددذ  - عًددددم تقٛدددٛد

االَتٓددبء يدٍد اندددذٔسح انتذسٚجٛددخ ٔأعطدددبء 

 حٕافض يبدٚخ نهعبيهٍٛ األكفبء.

اء انددذٔساد  - انتذسٚجٛددخ عهدٗد انجددشايج أحتدٕد

د يشَٔددددخ فددددٙ  انتددددٙ تعًددددم عهدددٗد ٔجدددٕد

 اإلجشاءاد اإلداسٚخ.

5 

فٛش كبفدددددخ األجٓدددددضح  تددددٕد

ٔانتقُٛددددبد انتكُٕنٕجٛددددخ 

ٔانجدددددشايج اإلنكتشَٔٛدددددخ 

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

 انصُبعٛخك

فٛش األجٓدددددضح اإلنكتشَٔٛدددددخ انحذٚخدددددخ  - تددددٕد

بدسح عهدددددٗد تحقٛددددددق كفددددددبءح األداء انقدددددد

 اإلَتبجٙ.
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 انتٕصٛخ و

انًغئٕل عٍ 

انتُفٛز 

 )انًشبسكٌٕ(

 اإلجشاءاد انٕاجت انقٛبو ثٓب

انًغددتحذحخ انتددٙ تغددبْى 

فددٙ تًُٛددخ انعددبيهٍٛ فددٙ 

جًٛدددددددددع انًغدددددددددتٕٚبد 

فٛش كبفددددخ  اإلداسٚددددخ نتدددٕد

انًٓدددددددبساد انًطهٕثدددددددخ 

نهعًددددمك ٔكددددزن  اْتًددددبو 

بعٛخ  انشدددددددشكبد انصددددددُد

فٛش  ثددددبنتشكٛض عهددددٗد تددددٕد

انقددددذساد انالصيددددخ نددددذٖ 

انعدددبيهٍٛ عهددٗد انتعبيدددم 

يع انتقُٛبد انتكُٕنٕجٛدخ 

انحذٚخدددددددددددخ نتطجٛدددددددددددق 

ط  اعددددتشاتٛجٛبد تخفدددٛد

 انحجى.

اسد  إداسح انًددددددددددددددٕد

انجشدددددددددشٚخك ٔصاسح 

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

تجُددٙ خطددخ صيُٛددخ نتحقٛددق كفددبءح األداء  -

اإلَتددبجٙ يدٍد خددالل تطجٛددق اعددتشاتٛجٛبد 

 تخفٛط انحجى.

اسد انجشدددشٚخ انقدددبدسح  - اختٛدددبس إداسح انًددٕد

 عهٗ إحذاث انتغٛٛش.

فٛش إداسح إنكتشَٔٛدددددخ ٚتعبيدددددم يعٓدددددب  - تددددٕد

 انعبيهٍٛ ٔانعًالء ثصٕسح يجبششح.

6 

انقطدددددبل  قٛدددددبو شدددددشكبد

بعٙ يحددم انذساعددخ  انصدُد

 ٍ ٔانتطجٛددددددددق ثتحغدددددددٛد

يغدددتٕٖ أداء انعدددبيهٍٛك 

ٔرندد  يدٍد خددالل انتشكٛددض 

دح  ٍ جددددٕد عهددددٗد تحغددددٛد

انًُتجبدك يًب ٚغٓى فدٙ 

تحقٛدددددددق كفدددددددبءح األداء 

 اإلَتبجٙ.

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

 انصُبعٛخك

اسد  إداسح انًددددددددددددددٕد

انجشدددددددددشٚخك ٔصاسح 

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

ى انجدددشايج انتذسٚجٛدددخ  - انقبئًدددخ عهددٗد تقٛددٛد

تحقٛددددق كفددددبءح األداء اإلَتددددبجٙ ثصددددفخ 

 يغتًشح.

فٛش كددم يددب ٚهددضو يدٍد انتقُٛددبد انحذٚخددخ  - تدٕد

انتٙ تحقق كفبءح األداء اإلَتبجٙ ثبنقطدبل 

 انصُبعٙ.

تجُدددٙ ٔدعدددى االعدددتشاتٛجٛبد انتدددٙ تعًدددم  -

ط انحجدددى ٔتحقٛدددق كفدددبءح  عهددٗد تخفددٛد

 األداء اإلَتبجٙ ثبنقطبل انصُبعٙ.

7 

اْتًدددددبو ٔصاسح انتجدددددبسح 

بعخ ثبنعًددم عهدٗد  ٔانصدُد

ٚش كفدددبءح  ٍ ٔتطدٕد تحغدٛد

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخك ٔصاسح  انصدددددُد

اتخدددبر اإلجدددشاءاد انتصدددحٛحٛخ انالصيدددخ  -

ٚى أ٘ اَحشافدددبد فدددٙ تحقٛدددق كفدددبءح  نتقددٕد

 األداء اإلَتبجٙ.
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 انتٕصٛخ و

انًغئٕل عٍ 

انتُفٛز 

 )انًشبسكٌٕ(

 اإلجشاءاد انٕاجت انقٛبو ثٓب

األداء اإلَتددددددبجٙ انددددددز٘ 

بعٙ  ٚقذيددّ انقطددبل انصدُد

يحددم انذساعددخ ٔانتطجٛددق 

نخذيدددددخ أْدددددذاف ٔصاسح 

بعخك  انتجدددددددبسح ٔانصددددددُد

ٔكدددزن  ظدددشٔسح انعًدددم 

د  نٛددبد نددشثػ  عهدٗد ٔجدٕد

أْددددذاف ْددددزِ انشددددشكبد 

بعٛخ ثدْددددددددذاف  انصدددددددُد

صساح راتٓددددبك ثحٛددددج  اندددٕد

فددددددٙ فبعهٛددددددخ  تغددددددبْى

ٔكفددددددددددددبءح تطجٛدددددددددددددق 

ط  اعددددتشاتٛجٛبد تخفدددٛد

انحجددى يدٍد أجددم تحقٛددق 

 كفبءح األداء اإلَتبجٙ.

ٙ ٔظع ٔجٓدخ َظدش انعدبيهٍٛ ٔانعًدالء فد - انتجبسح ٔانصُبعخ.

 االعتجبس ٔانعًم عهٗ تحقٛقٓب.

خ جٛددذح ٔيتُٕعددخ  - تقددذٚى يُتجددبد تُبفغدٛد

 نهعًالء.

تطجٛددق أحددذث األعددبنٛت انًتقذيددخ نقٛددبط  -

 ٔتقٛٛى كفبءح األداء اإلَتبجٙ.

انًتبثعدددخ انًغدددتًشح يددٍد ٔصاسح انتجدددبسح  -

بعخ ألعًددددبل انشددددشكبد ثبنقطددددبل  ٔانصدددُد

 انصُبعٙ.

8 

انعًددددددم عهدددددٗد تطجٛددددددق 

ط  اعددددتشاتٛجٛبد تخفدددٛد

بعٙ  انحجى ثبنقطبل انصُد

يددٍد خدددالل انتدكٛدددذ عهددٗد 

تحقٛدددددددق كفدددددددبءح األداء 

اإلَتدددددددبجٙ ثبنشدددددددشكبد 

انصُبعٛخ يحدم انذساعدخ 

ثًذُٚددددددخ انعبشددددددش يدددددٍد 

 سيعبٌ.

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخك ٔصاسح  انصدددددُد

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

إَشبء إداسح تكُٕنٕجٛخ خبصدخ ثبنشدشكبد  -

بعٛخ ٔانًُتجدددددبد انتدددددٙ تقدددددذيٓب  انصددددُد

 نهعًالء.

تقددذٚى خددذيبد إنكتشَٔٛددخ نهعًددالء تغددبعذ  -

بعٛخ فدددٙ تحقٛدددق كفدددبءح  انشدددشكخ انصددُد

 األداء اإلَتبجٙ.

 تٕفٛش يُتجبد يتُٕعخ نهعًالء. -

انتغهت عهٗ انعقجبد انتدٙ تٕاجدّ انعدبيهٍٛ  -

ٔانعًددددددالء أحُددددددبء تعددددددبيهٓى يددددددع إداسح 

 انششكبد ثبنقطبل انصُبعٙ.

 



 
  دور استراتيجيات تخفيض الحجم في تحسين كف اءة األداء اإلنتاجي

 مروة رشدي توفيق عفيفي

 0202عشر                                                                      العدد الصاني  المعلد الصاني    

  888 

 انتٕصٛخ و

انًغئٕل عٍ 

انتُفٛز 

 )انًشبسكٌٕ(

 اإلجشاءاد انٕاجت انقٛبو ثٓب

9 

ٚجت عهٗد إداسح شدشكبد 

بعٙ ثًذُٚدخ  انقطبل انصُد

انعبشدددددش يددددٍد سيعدددددبٌ 

يٕظدددددددددددع انذساعدددددددددددخ 

ٔانتطجٛددددق انعًددددم عهدددٗد 

تطٕٚش ٔتُٕٚع انًُتجدبد 

ثًددددددددب ٚتُبعددددددددت يددددددددع 

انًغدددددتٓه  يددددٍد حٛدددددج 

انغٍ ٔانُٕل ٔانًغتٕٖ 

انتعهًٛددددددٙ ٔانًغددددددتٕٖ 

االجتًددددبعٙ فددددٙ إغددددبس 

دح انًُتجدددددبد يدددددع  جددددٕد

د خطددددخ تغددددعٛشٚخ  ٔجدددٕد

تُبعددت جًٛددع يغددتٕٚبد 

 ٔغجقبد انًغتٓه .

سؤعدددددبء ٔيدددددذساء 

انشدددددددددددددددددددددددددشكبد 

بعٛخ ك ٔصاسح انصدددددُد

 انتجبسح ٔانصُبعخ.

ٔظددع اعددتشاتٛجٛخ اتصددبالد قبئًددخ عهدٗد  -

 تهجٛخ حبجبد ٔسغجبد انًغتٓه .

اختٛددددددبس انعددددددبيهٍٛ أصددددددحبة انًٓددددددبسح  -

 ٔانكفبءح فٙ انتٕاصم يع انًغتٓهكٍٛ.

إظبفخ أسقبو نتهقٙ انًقتشحدبد ٔانشدكبٔ٘  -

 عهٗ انًُتجبد انًعشٔظخ.

إقبيخ اندذسٔساد انتذسثٛجدخ انالصيدخ نضٚدبدح  -

ٚق ثبنعالقددبد كفددب ءح انعددبيهٍٛ عهدٗد انتغدٕد

 ثبنًُظًبد.

انجذء يٍ اٌٜ ثعًم خطخ اعتشاتٛجٛخ يدع  -

ٚش غدشو ٔأعدبنٛت  انًتبثعخ كم شٓش نتطٕد

 انتٕاصم يع انًغتٓه .
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