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 Standard Work... أعٍٛب اٌؼًّ اٌم١اعٟ 

 أش١اء فؼًٔ ال ٌّارا .. شاترح شثٗ طمٛط ذٍمائٟ ترشذ١ة ّاسطٔ ٚأٔا أٔد .. ٌٍؼًّ؟ اٌز٘اب لثً اٌثاوش اٌصثاغ فٟ
 ذ١ّٕط ذؽاٚي فأٔد .. إرًا .. تزٌه ٠غّػ ٚال ظ١ك اٌٛلد :ِؼشٚف اٌشد .. اٌطش٠مح فٟ ٔغ١ش أٚ ، إظاف١ح

(stereotyping or standardization) ذٍعأ ٔهأ .. اٌؽم١مح إرْ .. اٌٛلد ذٛفش ػذَ ػٕذ تٙا ذمَٛ اٌرٟ األػّاي  
 .. اٌرط٠ٛش؟ ػذَ ٘زا ٠ؼٕٟ ً٘ ٌٚىٓ .. ا١ٌذ راخ ٌع١ك أٚ .. اٌر١ّٕط ػذَ ِٓ ِشىٍح ٌؽذٚز ذٛلؼه ػٕذ ٌٍر١ّٕط

 ػٍٝ ٌٚىٓ ، إِىا١ٔاذه ؼذٚد فٟ ذؽغ١ٕٗ ه٠ّىٕ واْ إْ فىشذ شُ ، شاتد تأعٍٛب تاٌؼًّ ذمَٛ أْ أٚاًل ٠ٕثغٟ ، ال
  اٌؼًّ ٔؤدٞ ال اٌر١ّٕط فثذْٚ ... اٌعذ٠ذ إٌّط ١ٌىْٛ ذمشٖ شُ ، اٌفٛائذ ذم١ظ شُ ، اٌمائُ اٌر١ّٕط أعاط

  أٔظّح ِٓ وص١ش فٟ ِرثغ أِش ٘ٛ .. اٌم١اعٟ اٌؼًّ أعٍٛب ... اٌؼًّ ذؽغ١ٓ ٠ّىٕٕا ٚال ، األِصً تاألعٍٛب
 اٌفالذ ٌرم١ًٍ ، اإلٔراظٟ ذ٠ٛٛذا ٔظاَ ِٓ ظضء ٚ٘ٛ .. اإلداسج
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  Benefits of the standard work... أعٍٛب اٌؼًّ اٌم١اعٟ  فٛائذ

 
  األفشاد وً طش٠ك ٚػٓ .. األٚلاخ وً فٟ .. األفعً اٌؼًّ أعٍٛب ذطث١ك -1
  ٚاإلداسج اٌرخط١ط ػٍٝ ٠غاػذ ِا ٚ٘ٛ ، اٌؼ١ٍّاخ صِٓ ذٛؼ١ذ -2
   اٌؼًّ ٌرؽغ١ٓ ٚع١ٍح -3
   اٌّشاوً ٌذساعح ٚع١ٍح -4
  اٌعذد اٌؼا١ٍِٓ ٌرذس٠ة ٚع١ٍح  -5
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 ..  . ِٚٓ اٌزٞ ٠ُؼِذٌٗ؟،  ِٓ اٌزٞ ٠ُؼُذ أعٍٛب اٌؼًّ اٌم١اعٟ
Who is creates a standard working style and who develops? 

  .. ٌّغرخذِٙا ِٚمثٌٛح اٌفُٙ عٍٙح ذىْٛ تؽ١س ، اٌم١اع١ح اٌؼًّ إظشاءاخ ٔصُّ أْ ػ١ٍٕا
  تّشاسوح أٚ) ِغرخذ١ِٙا طش٠ك ػٓ أعاعًا ر٠ُ ٚ٘زا .. اٌٛالغ أسض فٟ ذطث١مٙا ِٓ ٔرّىٓ ٚأْ

  ذطث١مٙا فىشج ع١رمثٍْٛ ٚأُٔٙ ، ا١ٍِٓاٌؼ ٘ؤالء ٠فّٙٙا تٍغح عرىرة أٔٙا ٠ؼٕٟ ٘زا .. (ٌُٙ سئ١غ١ح
 اٌؼًّ أعٍٛب ذؼذ٠ً ٠ىْٛ أْ ٠عة ٌزٌه .. خثشاذُٙ خالصح ٟ٘ تً ، ػ١ٍُٙ ُذفشض ٌُ ألٔٙا ..

 ٌّعٙٛد ٠ؽراض ال عٙاًل أِشًا (إٌّٙذع١ٓ أٚ اٌؼّاي ٚإلرشاؼاخ ا١ِٛ١ٌح ٌٍّشاوً طثمًا) اٌم١اعٟ
 ٚ٘زا ، شاتد تأعٍٛب اٌؼًّ تأداء ذفٟ تذسظح ِفصٍح ذىْٛ أْ ٠عةٚ ... وص١شج إػرّاداخ أٚ ، وث١ش

 ، إٌّرط ذع١ّغ ػ١ٍّح ِصً ، ظذًا اٌّؽذدج األػّاي ففٟ ، األػّاي طث١ؼح ؼغة ٠خرٍف اٌرفص١ً
 اٌّرىشسج غ١ش األػّاي ِصً ، ذؽذ٠ذ٘ا ٠ّىٓ ال اٌرٟ اٌؽاالخ ٚفٟ ، ظذًا ِفصٍح ذىْٛ اإلظشاءاخ فئْ

 ٚذرشن ، اٌشئ١غ١ح اٌخطٛاخ ذششغ اٌم١اع١ح اإلظشاءاخ فئْ ، اإلخرالف تؼط ف١ٙا ٠ىْٛ لذ ٚاٌرٟ
 .األِٛس طث١ؼح ؼغة لشاسًا ف١ٙا ١ٌرخز اإلظشاءاخ ٌٙزٖ إٌّفز اٌشخص ٌرصشف ِعااًل
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 ..  . ً٘ إظشاءاخ اٌؼًّ اٌم١اع١ح ٟ٘ أِش غ١ش ذم١ٍذٞ؟
Are standard operating procedures is something funky? 

 ٌٛ وّا .. تاعرٕىاس ٚستّا تشفط ذماتً لذ ٙافئٔ .. ل١اع١ح إلظشاءاخ طثمًا اٌؼًّ فىشج ؼشضُذ ػٕذِا
 ا١ِٛ١ٌح ؼ١اذٕا فٟ ّٔاسعٙا أِٛس فٟ األعٍٛب ٘زا ٔغرخذَ تاٌفؼً ٌٚىٕٕا ، ِأٌٛف غ١ش أٌِش ٘زا واْ

 ذشرشٞ ٚػٕذِا .. اٌفمٗ ورة فٟ ِذٚٔح ل١اع١ح إلظشاءاخ ٚفمًا ِؽذد تأعٍٛب ٔؤد٠ٙا فاٌصالج ..
 طؼاًِا ؼذُذ أْ ذش٠ذ ٚػٕذِا .. ف١ٗ اٌّذٚٔح اٌم١اع١ح اإلظشاءاخ ٚذرثغ اٌرشغ١ً ور١ة ذمشأ فئٔه ، ظٙاصًا
 إظشاءاخ ذرثغ فئٔه ع١اسذه ذمٛد ٚػٕذِا .. ِىرٛتح أٚ ِؽفٛظح ل١اع١ح إلظشاءاخ طثمًا ذؼًّ فئٔه

 فرمٛي ل١اع١ح إظشاءاخ ذرثغ فئٔه هلل اٌؽّذ ٚألٛي أػطظ ٚػٕذِا .. اٌّشٚس لٛاػذ فٟ ِذٚٔح ل١اع١ح
 ... ”تاٌىُ ٠ٚصٍػ اهلل ٠ٙذ٠ىُ“ ٌه فألٛي ل١اع١ح إلظشاءاخ طثمًا ػ١ٍه أسد ٚأٔا ”اهلل ٠شؼّىُ“ ٌٟ

 ٚذطث١ك .. ؼ١اذٕا ِٓ ظضء ٘ٛ تً ، غش٠ثًا أِشًا ١ٌظ ، ِؽذدج أػّاي فٟ ِٛؼذ أعٍٛب فرطث١ك
  وص١شًا ٠خرٍف ال اٌؼًّ فٟ اٌم١اع١ح اإلظشاءاخ
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 ..  . ً٘ ٟ٘ ت١شٚلشاط١ح تغ١عح؟
Is abhorrent bureaucracy? 

 طش٠مح ٌٚىٓ ، ظذًا ِؽذدج ٚٔظُ لٛاػذ تٛظٛد ذر١ّض فاٌث١شٚلشاط١ح ... تغ١عح غ١ش ٌٚىٕٙا ، ت١شٚلشاط١ح ٟ٘ ٔؼُ
 أعٍٛب ...  Enablingذّى١ٕ١ح ت١شٚلشاط١ح ٕٚ٘ان ، Coerciveلٙش٠ح ت١شٚلشاط١ح فٕٙان ، ذخرٍف رٌه ذطث١ك
َٙش ؼ١ٓ  ، تغ١عًا أِشًا ٠ىْٛ اٌم١اعٟ اٌؼًّ   ٠غرخذَ ٚؼ١ٓ ، إػذادٖ فٟ ذشاسن أْ تذْٚٚ ، إعرخذاِٗ ػٍٝ ُذم

 ٠ىْٛ ٚؼ١ٓ ، ٚسق ػٍٝ ؼثش ِعشد ٠ىْٛ ٚؼ١ٓ ، اٌرؼذ٠ً ٚال اٌرط٠ٛش ٠مثً ال ٚؼ١ٓ ، اٌّٛظف ؼش٠ح ٌرم١١ذ وٛع١ٍح
  أٔٛاع أستغ ٠ث١ٓ ٚاٌزٞ ، Paul Adler أدٌش ذصٛس ٠ٛظػ ، ا١ٌغاس ػٍٝ اٌشىً ... ذ١غ١ش٘ا ال األِٛس ٌرؼم١ذ ٚع١ٍح

 (ػع٠ٛح ، إعرثذاد٠ح) : ّ٘ا ِؤعغ١ح ٚا٢خشاْ ، (ذّى١ٕ١ح ، لٙش٠ح) ت١شٚلشاط١راْ ِّٕٙا إشٕاْ : اٌّؤعغاخ ِٓ
 ٚال ٔظُ ٚظٛد تذْٚ تاٌمشاساخ اٌّذ٠ش تئعرثذاد ذر١ّض ٌٚىٕٙا ، تاٌث١شٚلشاط١ح ذر١ّض ال اإلعرثذاد٠ح فاٌّؤعغح ...

 ٚال ِذٚٔح ٚلٛاػذ ٔظُ ٠ٛظذ فال اٌشذ٠ذج تاٌّشٚٔح ذر١ّض ِؤعغح فٟٙ ، اٌؼع٠ٛح اٌّؤعغح أِا ... وص١شج لٛاػذ
 ل١ًٍ ػذد ٚؼغة ٌُٙ ٠رشاءٜ ؼغثّا تأػّاٌُٙ ١ٌمِٛٛا وص١شج عٍطاخ ٌذ٠ُٙ اٌؼا١ٍِٓ ٌٚىٓ ِغرثذ ِذ٠ش ٠ٛظذ

  ت١شٚلشاط١ح ٘ٛ اإلٔراظٟ ذ٠ٛٛذا ٔظاَ فٟ اٌم١اعٟ اٌؼًّ أعٍٛب أْ ٔمٛي أْ ٔغرط١غ تٙزا ... اٌؼاِح اٌمٛاػذ ِٓ
 .ػاٌٟ إظرّاػٟ تؼذ ِغ ، ػا١ٌح ت١شٚلشاط١ح ٕ٘ان ؼ١س ذّى١ٕ١ح
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 ..  . ِعاالخ إظشاءاخ اٌؼًّ اٌم١اع١ح
The areas of standard operating procedures 

 ، فمط ٚاٌخذِاخ خؼ١ٍّااٌ ػٍٝ اٌم١اع١ح اٌؼًّ إظشاءاخ ذطث١ك ٠مرصش ال ، اإلٔراظٟ ذ٠ٛٛذا ٔظاَ فٟ
 ٠ِٟٛ إظرّاع ٚػمذ اٌّٛلغ ض٠اسجو ، ٚاٌّششف١ٓ ٠ٓاٌّذ٠ش ألػّاي ٚصٛاًل األػّاي وً ٠شًّ تً

 اٌّذ٠ش٠ٓ ٌرذس٠ة ٚع١ٍح ٟ٘ وّا ، ع١ٍُ تشىً أٚلاذُٙ ذٛص٠غ ٌعّاْ ٚع١ٍح ٟ٘ٚ ... ٚغ١ش٘ا
 ٚوافح األػّاي وً ٠شًّ فاألِش ... اٌّشاوً ِٛاظٙح ػٕذ اٌؼًّ فٟ أعٍٛتُٙ ذغ١١ش ػٍٝ

  أعٍٛب ٚذص١ُّ ... اإلداسج دْٚ تاٌؼّاي ٚال ، اٌخذِاخ دْٚ تاٌرص١ٕغ خاصح ٟ٘ فال ، اٌّغر٠ٛاخ
 ، أؼٛاي فٟ ِٚفصاًل ِؽذدًا ى١ٌْٛ ... طث١ؼرٙا ؼغة ألخشٜ ػ١ٍّح ِٓ ٠خرٍف ، اٌم١اعٟ اٌؼًّ
   ... غ١ش٘ا فٟ ِٚشْ ٚػاَ
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 ..  . أ٠ٓ ٠رُ اإلؼرفاظ تٗ؟
Where it is kept 

 ِا ِىاْ فٟ ٌٛؼح ػٍٝ تٛظؼٗ ٚرٌه .. ٌٍؼا١ٍِٓ ِراؼًا ، اٌم١اعٟ اٌؼًّ أعٍٛب ٠ىْٛ أْ ٠عة
 ٠رُ أٔٗ ، تاٌرٛظ١ػ ٚظذ٠ش .. اٌؽاظح ػٕذ تغشػح إ١ٌٗ اٌشظٛع ٠ّىٓ تؽ١س ، اٌؼًّ ِىاْ ِٓ لش٠ة

 تٙزٖ ع١مَٛ ِٓ وً أْ ِٓ ٔرأوذ تؽ١س ، إػذادٖ تؼذ اٌم١اعٟ اٌؼًّ أعٍٛب ػٍٝ اٌؼا١ٍِٓ ذذس٠ة
 فٟ اٌم١اعٟ اٌؼًّ أعٍٛب ٔشش ِٓ ٚٔغرف١ذ .. األعٍٛب ٘زا ٠طثك أْ ٠ٚغرط١غ ٠فُٙ اٌؼ١ٍّح

   .تؼٕا٠ح ٠ُطَثك اٌم١اعٟ اٌؼًّ أعٍٛب أْ ِٓ اٌرأوذ ٠ّىُٕٙ ٚاٌّذ٠ش٠ٓ اٌّششف١ٓ أْ ، اٌؼًّ ِٛلغ
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 اٌم١اعٟأدٚاخ ٠ّىٓ إعرخذاِٙا ٌثٕاء ٚذؽغ١ٓ أعٍٛب اٌؼًّ 

اإلعثاظرٟ اٌّىٛٔح ِخطط ،   
ا١ٌذ٠ٓ ِخطط ،  
ٚا٢ٌح اٌؼاًِ ِخطط ،   
اٌؼ١ٍّاخ ذغٍغً ِخطط ،   
اٌؼ١ٍّاخ ذذفك ِخطط ،   
اٌٛلد اٌؽشوح دساعح ،   
اٌّشئٟ اٌّٛلغ ،  
خ خّغح (5S) ،  

اٌفٛالذ ِٓ اٌرخٍص ،  

اٌخطأ ِٕغ ،   
اٌرثغ١ط ،  
َاٌؼا١ٍِٓ إؼرشا ،  
اٌّاو١ٕاخ ظثط ٚلد ذمص١ش ،   
ًاٌطٍث١ح ؼعُ ذم١ٍ ،   
اٌرص١ٕغ خال٠ا ،  
اإلعثاظرٟ اٌّىٛٔح ِخطط ،   
اٌؼ١ٍّاخ ذغٍغً ِخطط ،   
................... 
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