
(1 : ) ٟ ً اٌّشئ  Visual Workplace...  ِٛلغ اٌؼّ

 اٌؼًّ ثّىبْ رٛاعذن ثّغشد ، ف١ٗ اٌزؾغ١ً ػ١ٍّبد ٠خص ِب وً رؼشف أْ ٠ّىٕه اٌزٞ ، اٌؼًّ ِىبْ ٘ٛ

  ، األ٘ذاف رؾم١ك ٔغجخ ، اٌغٛدح ِمب١٠ظ( اإلٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ ع١ش ٠ٛظؼ ِب ثٗ رغذ ... اٌجصش ٌؾبعخ ٚئعزخذاِه
  ، اٌؼًّ رؼ١ٍّبد ، األفشاد ِٙبَ ٌٛؽبد ، اٌّطٍٛثخ األػّبي عذاٚي ، ا٢ِٓ اٌغ١ش ِىبْ ٚػالِبد ، اٌّؼذاد أعّبء

   ... رٌه ٚغ١ش ..  ٌٍؼًّ اٌم١بع١خ اٌّٛاصفبد
 

 ، ِىبٔٗ فٟ ٚ٘ٛ ، اإلٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ رخص اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد وً ٠ؼشف ، اٌّبو١ٕبد ِغ ثبٌزؼبًِ ٠مَٛ اٌزٞ ٌؼبًِا

   ... أِبِٗ ٚاظؾخ ٚاٌّؾبوً اٌّطٍٛثخ ٚاألػّبي إٌزبئظ فىً
 

 .. اٌفٍغفخ ٘زٖ ٔطجك إٔٔب ٠ؼٕٟ ال اٌؼًّ ِىبْ فٟ اٌٍٛؽبد ثؼط فٛظغ ، ٚصمبفخ فٍغفخ ٘ٛ ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ

  .. اٌؼًّ ِىبْ فٟ ِٛظؾخ اٌؼًّ رخص اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد وً ٚعٛد ػٍٝ ؽشصٕب رؼٕٟ اٌضمبفخ ٘زٖ ئْ ثً

   ... ٚفّٙٙب ِالؽظزٙب ٠غًٙ صٛسح فٟ اٌّؼٍِٛبد رٛف١ش .. ِؼٍِٛبد أٞ ئخفبء ػذَ .. ؽذ٠ضخ ِؼٍِٛبد
 

ٙب ال ِؼمذح خشائػ إٌّٙذط ٠عغ ػٕذِب ، ِشئ١ب   اٌّٛلغ ٠ىْٛ ال  فمػ اٌؼًّ رؼ١ٍّبد ٔعغ ٚػٕذِب ، اٌؼبًِ ٠فّٙ

 فٟ اٌف١ٕخ ٚاٌشعِٛبد اٌّؼذاد وزبٌٛعبد رىْٛ ٚػٕذِب ، اٌؼًّ ٔز١غخ اٌؼبًِ ٠ؼشف ال ٚػٕذِب ، اٌؼًّ ِٛلغ فٟ
 ٠غّٝ  Visual Workplace اٌّشئٟ اٌّٛلغ ... غ١شٖ ١ٌغأي اٌؼبًِ ٠ؾزبط ٚػٕذِب ، إٌّٙذط أٚ اٌّذ٠ش ِىزت

   ... Visual controls أٚ  Visual Management ثبٌشؤ٠خ اإلداسح ثـ أ٠عب
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َ ر٠ٛٛرب اإلٔزبعٟ ٟ ِغ ثبلٟ ػٕبصش صمبفخ ٔظب ً صمبفخ اٌّٛلغ اٌّشئ  رفبػ

 ، اٌؼب١ٍِٓ رؾزشَ اإلداسح أْ ، اٌّؼٍِٛبد رٛف١ش فّؼٕٝ ... أخشٜ ػٕبصش ٌؼذح ٚع١ٍخ ٟ٘ ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ فضمبفخ

   ... فمػ رٕف١ز٠خ وأدٚاد رغزخذُِٙ ٚال ، ثفىشُ٘ اٌّؾبسوخ ُِٕٙ ٚرش٠ذ
 

 ِٓ ٠مًٍ ، ِشئ١ب   ؽٟء وً فغؼً ... Mistake proofing اٌخطأ ِٕغ ثضمبفخ ٚص١مب   ئسرجبغب   ٠شرجػ ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ

 لشاءح ثّغشد فؼٍٗ ػ١ٍٗ ِب ِؼشفخ اٌؼبًِ ٠غزط١غ .. اٌؾٛادس رمًٍ ا٢ِٓ اٌغ١ش ِىبْ ؼ١رٛظ ػالِبد .. األخطبء
   ... األخطبء رغٕت ػٍٝ اٌؼبًِ رغبػذ ٚسعِٛبد ػالِبد .. فبسغب   إٌّزظ رخض٠ٓ ِىبْ سؤ٠خ أٚ اٌجطبلبد ثؼط

 

 ِىبْ ٚرشر١ت ٔظبفخ .. ثّبو١ٕزٗ ػطً ؽذٚس ػٕذ اٌؼبًِ ٠ع١ئٙب اٌزٟ اٌّصبث١ؼ ِضً ثغ١طخ ٚعبئً رغزخذَ
 ٚٔزبئظ ، اٌؼبًِ ٠شاٖ اٌىج١ش فبٌّخضْٚ ، ٚاظؾخ اٌّؾبوً ف١ٗ رىْٛ ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ .. S 5 صمبفخ ثزطج١ك اٌؼًّ

   ... اٌّؾبوً ئظٙبس ٚعبئً ِٓ ٘ٛ ، اٌّشئٟ فبٌّٛلغ .. ػ١ٕ١ٗ أِبَ اٌؾٛادس ِٚؼذي ، أِبِٗ ِٛظؾخ اإلٔزبط
 

 ئعزخذاَ ػٍٝ رؼزّذ ٚاٌزٟ ،  Pull Production اإلٔزبط عؾت ع١بعخ ِغ ثؾذح ٠زفبػً ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ

 ، اٌزص١ٕغ خال٠ب ئعزخذاَ ... اٌؾبٌٟ اٌٛلذ فٟ ٠ٕزغٙب أْ ٠غت اٌزٟ اٌى١ّخ ٌّؼشفخ ، اٌؼبًِ أِبَ رٛظغ ثطبلبد

   .. ثبٌٕظش األؽ١بء ر١١ّض اٌّّىٓ ِٓ ٠غؼالْ ، اٌصغ١ش اٌطٍج١خ ٚؽغُ
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ٟ ٚاٌزؾف١ض   Visual Site and motivation... اٌّٛلغ اٌّشئ

 ال فبٌّٛظف ... ثبٌزؾف١ض رٌه ٚػاللخ ، ػٍّٗ ثٕز١غخ اٌؼبًِ ئخجبس أ١ّ٘خ ٔبلؾٕب ، آخش ِٛظغ فٟ
 ًث ، فش٠ك فٟ ٠ؼًّ ال أٔٗ ِؼٕبٖ ، اٌّؼٍِٛبد فاخفبء ... اٌّؼٍِٛبد ػٕٗ رُخفٝ ؽ١ٓ ، ِؾفضا   ٠ىْٛ
 ٚثطش٠مخ ثغشػخ ، اٌّؼٍِٛبد وً ٌٍؼبًِ ٠ُز١ؼ اإلٔزبعٟ ر٠ٛٛرب ٔظبَ ... اٌّذ٠ش٠ٓ ٠ذ فٟ أداح ٘ٛ

   ... ػٍّٗ ِمش ٚفٟ ، ثغ١طخ
 

 ٚ٘زا ، األخطبء ٠ٚشٜ ػٍّٗ ٔز١غخ ٠ٚشٜ ، اٌؼًّ ػٓ ؽٟء وً ٠ؼشف اٌؼبًِ ٘زا أْ ٠ؼٕٟ ٘زا
 ، عذا   ِؾفض ٔظبَ ر٠ٛٛرب ٔظَب فاْ ٌزٌه ... اٌؾٍٛي ٚئلزشاػ ، األخطبء دساعخ ِٓ ٠ّىٕٗ ثبٌزبٌٟ
 ِغ ٠ؾزشن س٠بظٟ فش٠ك فٟ فشدا   وبْ ٌٛ وّب فٙٛ ، إٌظبَ ٘زا فٟ اٌؼًّ ثّزؼخ ٠ؾؼش فبٌؼبًِ
 ٚئخفبق ٔغبػ ثّٛالف ٠ّٚش ، اٌٙذف رؾم١ك فٟ ، فش٠مٗ
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ً اٌّشئ١خ    Features of visual aids... عّبد اٌٛعبئ

 
 اإلٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ اٌزشو١ض -1
 اٌخطأ ؽذٚس ِٕغ فٟ اٌّغبػذح -2
 ئخفبؤ٘ب ١ٌٚظ اٌّؾبوً إلظٙبس رٙذف اٌٛعبئً ٘زٖ ألْ ... ٚإٌزبئظ اٌّؼٍِٛبد ئربؽ١خ -3
   إٌظش ثّغشد اٌّشء ٠فّٙٙب أؽ١بء ٔش٠ذ فٕؾٓ ، اإلٔزبعٟ ر٠ٛٛرب ٔظبَ عّبد ِٓ عّخٟ فٙ ...  اٌجغبغخ -4
 اٌؾبعت أِبَ ٌٍّزٛاعذ٠ٓ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ١ٌغذٚ ... اٌؼًّ ِٛلغ فٟ ٌٍغ١ّغ اإلربؽ١خ -5
   أٚ اإلٔزبط ؽغُ ثىزبثخ ٠مَٛ اٌّؾشف أٚ اٌؼبًِ أْ أٞ ، عبػز١ٓ أٚ عبػخ وً ٠ؾذس لذ ٚ٘زا ... ٌٍٕزبئظ اٌّغزّش اٌزؾذ٠ش -6
 ؽ١ٕٗ فٟ ِٛظؾخ اٌؼًّ ٔزبئظ رىْٛ ثؾ١ش ، عبػز١ٓ أٚ عبػخ وً عجٛسح أٚ ٌٛؽخ ػٍٝ اٌزٛلفبد    
   ٠زُ فال ، ا١ٌذ ثخػ ِىزٛثخ اٌغذاٚي أٚ اٌج١ب١ٔخ اٌشعِٛبد ِٓ اٌىض١ش رغذ فمذ ، ئػذاد٘ب فٟ ، أٔفغُٙ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اإلػزّبد -7
 ِٚؾبسوخ اٌّطٍٛثخ اٌجغبغخ ِٚغ ، ٌٍّؼٍِٛبد اٌغش٠غ اٌزؾذ٠ش ِغ ٠زؼبسض لذ ٘زا ألْ ، اٌؾبعٛة ػٍٝ ؽٟء وً وزبثخ    
   اٌٍٛؽبد ِضً ، ع١ذ ثخػ ِىزٛثخ أٚ ، خبصخ اٌؾبعٛة ثبعزخذاَ اٌّؼذح األؽ١بء ثؼط ٚعٛد ٠ّٕغ ال ٚ٘زا ... اٌؼب١ٍِٓ     
 اٌضبثزخ اإلسؽبد٠خ    
   اٌضائذ اٌّخضْٚ أٚ إٌبلصخ األدٚاد رذسن أْ إٌظش ثّغشد فزغزط١غ ، اٌشؤ٠خ ػٍٝ اٌزشو١ض -8
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 ً   Examples of visual aids... اٌّشئ١خ أِضٍخ ٌٍٛعبئ

 

  ، اٌؾم١مٟ اٌزٕف١ز صِٓ رٛل١غ ٠زُ صُ اٌّخطػ اٌضِٕٟ اٌغذٚي ٠ٛظغ فمذ .. Gantt Chart اٌض١ِٕخ اٌغذاٚي -1

   اٌؼًّ أصٕبء اٌزٕف١ز ثّؼذي دسا٠خ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ٠ىْٛ ٚثزٌه    
 األػطبي ػذد ، اٌغٛدح ِغزٜٛ ، اإلٔزبط ؽغُ رٛظؼ ث١ب١ٔخ ٌٛؽبد .. اٌؼًّ ٔزبئظ -2

 رؾم١مٙب ٚٔغت ، اٌص١بٔخ عذاٚي -3
 اٌّؾبوً أٚ اٌّؾىٍخ رصٛس سل١ّخ صٛس -4

 اٌّؾىٍخ أعجبة ٠ٛظؼ ، اٌغّىخ ١٘ىً ِخطػ -5

 اٌصٕبػٟ األِبْ ِؾبوً ؽشػ -6
 اٌؼًّ ؽٛادس ِؼذي -7

 فشد وً رخص لبئّخ ؽىً ػٍٝ فشد وً ِٙبَ -8
 ٌإللزشاؽبد ٚصٛس ٌٍؾفالد صٛس .. إٌغبؽبد رغغ١ً -9

 ألصٝ رٛظؼ ٌٛؽبد ، (ا٢ِٓ اٌّغبس ١ٌؾذدا أصفش٠ٓ خط١ٓ ٚظغ ِضً) األِبْ خطٛغ :ِضً رٛظ١ؾ١خ ػالِبد -10

 خضاْ فٟ اٌّخضْٚ أٚ اٌغبئً ٌّغزٜٛ ِشئٟ ِم١بط ، اٌّؼذاد ٚأسلبَ أعّبء ، اٌغ١بساد ٌّشٚس ئسرفبع      
 

❶ 
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 ً   Examples of visual aids... اٌّشئ١خ أِضٍخ ٌٍٛعبئ

ُ رٛف١ش٘ب فٟ ٍِفبد  -11 ٚ رىْٛ ِطٌٛخ ، ف١ز ْ اٌزٕف١ز أ ْ لص١شح ، فزىزت ثغٛاس ِىب ٖ لذ رىٛ ً اٌم١بع١خ ، ٚ٘ز  ِٛاصفبد اٌؼّ
ً ع١ذ ٠غّؼ ثبعزخذاِٙب أصٕبء اٌؼًِّؾفٛظخ         ثؾى

ً اٌشعِٛبد إٌٙذع١خ ٌّبو١ٕخ ِب -12 ً ، ِض  سعِٛبد رخص اٌؼّ
 عذٚي اٌؾعٛس ٚاإلعبصاد -13
ٟ ، ٚخبصخ ثبٌٕغجخ  -14 ٖ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌ ْ رٛاعذ ٚ ِىب َ ، أ ً ا١ٌٛ َ ٌزٛظ١ؼ ِّٙخ وً ػبِ ٖ رغزخذ ٓ ، ٚ٘ز ْ رٛاعذ اٌؼب١ٍِ  ِىب
ً اٌص١بٔخٌٍؼّبٌخ         اٌّزؾشوخ ِض

ٟ رٛظؼ و١ّخ اإلٔزبط اٌّطٍٛثخ ، ٚاٌّزؼٍمخ ثأعٍٛة عؾت اإلٔزبط،  Kanbanثطبلبد اإلٔزبط  -15  ٚاٌز
ً اٌّغب١ِش ٚغ١ش٘ب ، ثؾ١ش ٠زُ ٍِإ٘ب ػٕذ ٚصٌٛٙب  -16 ً ، ِض ٓ ثؼط ِغزٍضِبد اٌؼّ ُ ، ٌزخض٠ َ أٚػ١خ ِؾذدح اٌؾغ  ئعزخذا

      ٛ ُ ًِء أؽذ٘ب وٍّب ٔفذ ِب ثٗ.. ِؾذد ثؼالِخ ٌّغز ٓ ثؾ١ش ٠ز َ ٚػبء٠ ٚ ئعزخذا  أ
ٟ ٘زا إٌظبَ اٌّمزشؽبد -17 ٓ أ١ّ٘خ ف ٖ لذ رُخصص ٌٙب ٌٛؽخ ِؾذدح ، ٌّب ٌإللزشاؽبد ِ  ، ٚ٘ز
ْ ِؾذدح ٌزٛظ١ؼ  -18 َ أٌٛا ٜ اٌخطش ، ئعزخذا ٝ عٙبص اٌم١بط ، ٌزٛظ١ؼ اٌّذ ْ األؽّش ػٍ َ اٌٍٛ ً ئعزخذا ْ ، ِض َ األٌٛا  ئعزخذا

      ٌْٛ ْ َ األٌٛا ٚ أٚساق رخص ِٛظٛػب  ٚاؽذا  ، ئعزخذا ْ ِؾذدح ٌز١١ّض ٍِفبد أ َ أٌٛا ٟ خطٛغ اٌّٛاع١ش ، ئعزخذا  اٌّبئغ ف
 أعالن اٌىٙشثبءٌز١١ّض      
ٓ رخض٠ٓ األؽ١بء اٌّخزٍفخ -19 ْ ، رٛظؼ أِبو  ٚظغ ٌٛؽخ رخط١ط١خ ٌٍّخض
ْ رخض٠ٕٙب ، ِّب ٠غًٙ ئػبدح رشر١جٙب ، ٠ٚٛظؼ األؽ١بء اٌّفمٛدح -20 ً أدٚاد اٌص١بٔخ ، فٟ ِىب ُ ؽى  سع
ٚ الزشاػ رؾذ ، ( A3 Report) 3رمبس٠ش أ -21  اٌزٕف١زٌّؾىٍخ عبثمخ ، أ

❷ 
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 Mistake Proofing .. Poka-Yoke ... اٌخطإِٔغ ( : 2)

 

س ٚأ ، اٌخطأ ؽذٚس ِٓ رّٕغ ٚعبئً ئعزخذَا ٠ؼٕٟ ، األعٍٛة ٘زا زٟ األعضاء أْ رٌه ِٚضبي ... ٚلٛػٗ ِٓ رُؾّزِ  ، رغ١ّؼٙب ٠زُ ٌا
صؾ١ؼ اٌٛظغ فٟ ئال رغ١ّؼٙب ٠ّىٓ ال ثؾ١ش رصُّ لذ ّشرجطخ األِضٍخ ِٚٓ ... ٌا  أؽّشا   خطب   اٌؾبعٛة ٠عغ أْ ، ثبٌؾبعٛة ٌا

 .ال أَ اٌج١بٔبد ؽفع رش٠ذ وٕذ ئْ اٌٍّف غٍك لجً ٠غأٌه ٚأْ ، صؾ١ؼ غ١ش ٘غبء٘ب أْ ٠شٜ وٍّخ وً رؾذ ِزؼشعب  
 

ضمبفخ ٘زٖ  ... ٚلٛػٗ ػٕذ اٌخطأ ئصالػ ٚصمبفخ ، اإلٔزجبٖ ٚػذَ ثبٌزمص١ش اٌؼب١ٍِٓ ئرَٙب صمبفخ ػٓ ، رّبِب   ِخزٍفخ صمبفخ ٟ٘ ، ٌا
ضمبفخ ٘زٖ جؾشٞ اٌخطأ ثأْ رؼزشف ، ٌا  ؽذٚس رّٕغ أدٚاد ٔغزخذَ فإٔب ٌٚزٌه ، اٌؾذٚس ٚاسد اٌّؼذاد خطأ ٚأْ ، اٌؾذٚس ٚاسد ٌا
 .ِٕؼٗ أٚ اٌخطأ ٘زا ِٓ ٌٍزؾز٠ش ٚع١ٍخ ٔعغ ٌُ ، (ػًّ وفش٠ك) إٔٔب ِؼٕبٖ خطأ ٚلٛع فاْ ... ٚلٛػٗ لجً ِٕٗ رؾزس أٚ ، اٌخطأ

 

 اٌٛعبئً أثغػ ػٓ اٌجؾش ٠ٚزُ ... اإلٔزبط ػ١ٍّبد ٚخبصخ ، ػ١ٍّخ أٞ فٟ اٌخطأ ٌّٕغ اٌفىشح ٘زٖ رطج١ك ٠ُز ، ر٠ٛٛرب ٔظَب فٟ
 .إٌظبَ ٘زا فٟ اٌزجغ١ػ ع١بعخ ِغ ٠زّؾٝ ِب ٚ٘ٛ ، اٌغشض ٘زا ٌزؾم١ك

 

فىشح ٘زٖ  ُر ٚوزٌه ، ٠خطئ أْ ٌٍّغزخذَ ٠ّىٓ ال ثؾ١ش ، إٌّزغبد رص١ُّ ِغبي ئٌٝ ، اٌؼًّ ٔطبق خبسط رطج١مٙب ئِزذ ، ٌا
 .ئ٠غبثٟ رأص١ش ِٓ ٌٙب ٌّب ، اٌخذِبد ِغبي فٟ رطج١مٙب
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َ ر٠ٛٛرب اإلٔزبعٟ  ئسرجبغ صمبفخ ِٕغ اٌخطأ ثٕظب

 

 Root Cause عزٚس٘ب ِٓ اٌّؾبوً ؽً ِضً ، اٌضمبفخ ٘زٖ ػٕبصش ثبلٟ ِغ ٠زّبؽٝ ، األعٍٛة ٘زا

Analysis  ، ٓاٌّؾىٍخ ؽذٚس ّٕٔغ فٕؾ ...   
 

 ٌّٕغ األؽ١بْ ِٓ وض١ش فٟ ٠ٙذف ، ِشئ١خ ٚعبئً ئعزخذاَ ألْ ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ صمبفخ ِغ رٍزمٟ اٌخطأ ِٕغ صمبفخ

   ... اٌخطأ رّٕغ فأه ، ِٕٗ ٠ُؾزس أٚ اٌخطأ ٠ُظٙش ِشئ١ب   ؽ١ئأ رعغ فؼٕذِب ، اٌخطأ
 

 اٌّؼذاد ِغ اٌّزؼب١ٍِٓ ٌٍؼب١ٍِٓ األعبع١خ ٚاٌّؾبسوخ وفش٠ك اٌؼًّ ٚصمبفخ اٌغٛدح ظجػ ؽٍمبد فاْ ٚوزٌه

ًُ  ، ِجبؽش ثؾىً    ... اٌخطأ ِٕغ ألفىبس األعبعٟ اٌّصذس ٘ٛ ٘زا و
 

 اٌّذ٠ش ٠غبػذ ٚلذ ، اإلٔزبط خػ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ ٠ٕجغ أوضش٘ب ثً ، إٌّٙذط أٚ اٌّذ٠ش ِٓ رأرٟ ال فبألفىبس

 ر٠ٛٛرب ٔظبَ رطج١ك أْ ثؾ١ش ، ِزشاثطخ اٌضمبفخ ٘زٖ ػٕبصش فاْ رشٜ فىّب ... ٚرٕف١ز٘ب رط٠ٛش٘ب فٟ ٚإٌّٙذط
 .اٌؼب١ٍِٓ فىش داخً ٠زغٍغً ، ؽم١مٟ ثؾىً ػٕبصشٖ رطج١ك فٟ ٌٍزىبًِ ٠ؾزبط اإلٔزبعٟ
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 ً   Applications in the workplace... رطج١مبد فٟ ِٛلغ اٌؼّ

َاٌّؼذاد فؾص ػٕذ فؾص لبئّخ ئعزخذا ...    
وج١ش ٌّصٕغ اٌىبًِ اإل٠مبف ِفبر١ؼ ِضً ، اٌخطشح اٌّفبر١ؼ ، ؽٛي أٚ فٛق غطبء ٚظغ ...    
ُاٌصؾ١ؼ اٌٛظغ ٚ٘ٛ ، ٚاؽذ ثٛظغ ئال رغ١ّؼٙب ٠ّىٓ ال ثؾ١ش ، األعضاء رص١ّ 
اٌؾذ٠خ اٌىٙشثبء ِفبر١ؼ Limit switches ، ٟصؾ١ؼ ثٛظغ ِٛظٛع غ١ش اٌغضء وبْ ئرا ، رؼًّ أْ ٌٍّبو١ٕخ رغّؼ ال ٚاٌز   
َِؼ١ٓ ِغزٜٛ ئٌٝ ، خضاْ فٟ اٌغبئً أٚ اٌّبء ِغزٜٛ ٚصً ئرا ، ِصجبؽب   رعٟء وٙشثبئ١خ ِفبر١ؼ ئعزخذا 
َرّذ لذ اٌمطغ أٚ اٌضمت ػ١ٍّبد ِٓ اٌصؾ١ؼ اٌؼذد أْ ِٓ ٌٍزأوذ ، ئٌىزشٟٚٔ ػذاد ئعزخذا 
َرٕف١ز٘ب ئّ٘بي أٚ خطٛاد ٔغ١بْ ِٓ ٠ّٕغ ٘زا ... اٌؼًّ ِىبْ فٟ ٚٚظؼٙب ، اٌم١بع١خ اٌؼًّ ِٛاصفبد ئعزخذا 
ٌٍٞزٕج١ٗ ئعزخذاِٙب ٠زُ ٚاٌزٟ ، اٌٛصْ أٚ اٌطٛي أٚ اٌؾشاسح أٚ اٌعغػ ِمب١٠ظ ِضً ، ِمب١٠ظ أ   
اإلٔؾالي ثذا٠خ ثبٌٕظش ٠ذسن أْ اٌؼبًِ ٠غزط١غ ٌىٟ رغ١ّؼّٙب ػٕذ ، ٚاٌصبٌِٛخ اٌّغّبس ػٍٝ ، ٍِٛٔخ ػالِخ ٚظغ   
اٌٛظغ ثٕفظ رغ١ّؼٙب ٠زُ ٌىٟ ، اٌذل١مخ األعضاء فه ػٕذ ، ٍِٛٔخ ػالِبد ٚظغ 
األٌٛاْ ثبعزخذاَ اٌم١بط ػذاداد ػٍٝ ، ثٗ اٌّغّٛػ اٌم١بط ِذٜ رٛظ١ؼ 
اٌخشٚط ٚأِبوٓ ، ا٢ِٕخ اٌّغبساد رٛظ١ؼ Exit ، ٟٚاظؼ ثؾىً اٌؼًّ ِىبْ ف 
صغ١ش ٚػبء فٟ اٌؼبًِ غٛاسث ، ٍزغ١ّغٌ ، اٌصغ١شح األعضاء أٚ اٌّغب١ِش ِٓ ، (فمػ) اٌّطٍٛة اٌؼذد ٚظغ   
اٌزأوذ ػ١ٍّخ Validation ، ٟاٌخبغٟء اإلدخبي ػٕذ ئٔزاسا   إٌظبَ ٠ؼطٟ أْ ثّؼٕٝ ، اٌّؼٍِٛبد أٔظّخ فٟ رزُ اٌز 
ٓإٌّزظ ِٓ ِؾذد ػذد عٜٛ رغغ ال ِغبؽبد أٚ خضأبد فٟ ، اٌّصٕؼخ ٔصف إٌّزغبد رخض٠ 
اٌؼالِخ ٌٙزٖ اٌّخضْٚ ٚصً ئرا ثؾ١ش ، اٌزخض٠ٓ صٕذٚق أٚ خضاْ ػٍٝ ، ِمشٚءح أٚ ٍِٛٔخ ػالِخ ٚظغ   
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 ٜ   Other applications in the areas of...رطج١مبد فٟ ِغبالد أخش

 

 ٌٍشاوت ٠ّٚىٓ ، و١ٍِٛزش 900 ٠غبفش اٌمطبس ٚوبْ ، عٕٛاد ِٕز ا١ٌبثبْ فٟ سوجٗ لطبس ػٓ ص١ًِ ٌٟ ؽىٝ •
 اٌغ١بسح ؽؾٓ ٌّىبْ ٠ز٘ت صُ ، اٌغ١بسح ٌؾؾٓ رزوشح ثمطغ اٌشاوت ٠ٚمَٛ ... اٌمطبس فٟ ِؼٗ ع١بسرٗ ؽؾٓ    

  ، خطأ ٠ؾذس أْ ٠ّىٓ ال ِؾطخ ألٞ اٌمطبس ٠صً ػٕذِب ... اٌززوشح ٌْٛ ٔفظ ٌٗ سف ػٍٝ ع١بسرٗ سفغ ف١زُ ،    

 ع١ّغ ثزٕض٠ً اٌمطبس رٕض٠ً ٚع١ٍخ عبئك ف١مَٛ ، اٌغ١بسح ٚصٛي ِؾطخ ػٍٝ ػالِخ ٟ٘ اٌشفٛف أٌٛاْ ألْ   
 ... اٌخطأ ٌّٕغ ، اٌّشئ١خ اٌٛعبئً ػٍٝ ِجبؽش رطج١ك ٘زا ... اٌّؾطخ رٍه ٌْٛ ٌٙب اٌزٟ اٌشفٛف ػٍٝ اٌغ١بساد    

 ٚدل١مخ ٔبعؾخ اٌٛلذ ٔفظ فٟ ٟٚ٘ ، ِىٍفخ ٚغ١ش ثغ١طخ ٚعبئً ٠غزخذَ اٌزٞ اٌفىش ٘زا سٚػ ٘ٛ ٚ٘زا    
 

 اٌّبو١ٕخ فٟ ٔمٛدن أٚ ثطبلزه ٔغ١ذ ئرا ، رؾز٠ش٠ب   صٛرب   رصذس ٚاٌزٟ ، ا٢ٌٟ اٌصشف ِبو١ٕبد •
 

 اٌضائش أٚ ، ٌٍؼ١ًّ إٌّبعت اٌّغبس ٌزؾذ٠ذ ، اٌخذِبد أِبوٓ أٚ اٌّزبؽف أسظ١بد ػٍٝ ِززبثؼخ خطٛاد سعُ •
 

 اٌجبة أٚ اٌؾبئػ ِٓ لش٠ت أؽذ ٕ٘بن وبْ ئرا اٌّصؼذ رؾشن ٌّٕغ ، اٌّصبػذ فٟ اٌعٛئ١خ اٌخال٠ب ئعزخذاِبد •
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  ?How do we apply it... و١ف ٔطجك رٌه؟ 

 

 ِٓ اٌىض١ش ٚٔغزخذَ اٌّصٕغ فٟ اٌٍٛؽبد ِٓ اٌىض١ش عٕعغ ً٘ .. ٚرطج١مٙب؟ األِضٍخ ٘زٖ ثٕمً عٕمَٛ ً٘
   ... األٌٛاْ؟

 

 ٠جذأ رٌه ٚثؼذ ... ٚاٌّؾشف١ٓ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚئلٕبػٗ ، ثزٌه اٌّذ٠ش ثمٕبػخ رجذأ ، اٌّشئٟ ٚاٌّٛلغ اٌخطأ ِٕغ صمبفخ
 أِىٓ ِب ثبٌجغبغخ رزغُ أْ الثذ اإلعشاءاد ٘زٖ ... ؽذٚصٙب ٌّٕغ ئعشاءاد ٚٚظغ ، األخطبء ػٓ اٌجؾش فٟ اٌغ١ّغ

 أِش ٘زا ... صّبسٖ ٠إرٟ ٌٓ ، اٌصذق ِٓ خبٌٟ صٛسٞ ثؾىً األِش ٘زا فزطج١ك ... اٌؼب١ٍِٓ ِٓ أعبعب   رٕجغ ٚأْ ،

   ... ٠ٕزٟٙ ال فبٌزط٠ٛش اٌؾ١بح ِذٜ رزجؼٙب صمبفخ ٘زٖ ثً ، غذ ثؼذ ٚرٕغبٖ ٚغذا   ا١ٌَٛ رطجمٗ ٌٓ
 

 ِٛلغ ئٌٝ ئر٘ت ... اٌؼطً ئصالػ ثّغشد رفشػ ٚال ، اٌٛلبئٟ اإلعشاء ػٓ فاثؾش ، اٌؼًّ فٟ ِؾىٍخ رشٜ ػٕذِب

 ٚئغٍت اٌؼب١ٍِٓ ٔبلؼ ... رؾذس أْ ٠ّىٓ اٌزٟ أٚ ، رؾذس اٌزٟ األخطبء ٚرأًِ ، عبػخ ٔصف ٕ٘بن ٚلف ، اٌؼًّ
   ... ِّزؼب   رطج١مٗ رغذ فمذ األعٍٛة ٘زا عشة ... األخطبء ٘زٖ ٌّٕغ ٚعبئً ئلزشاػ ُِٕٙ
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  5Sثشٔبِظ خّغخ د أٚ ( : 3)

 

 اٌٛلذ اٌفٛالذ ٘زٖ ِٚٓ ... اٌفٛالذ ثزم١ًٍ ٠ٙزُ ،  Toyota Production System اإلٔزبعٟ ر٠ٛٛرب ٔظبَ ئْ

 اٌّؼذاد ٚأػطبي ، اٌؼًّ ِىبْ ٚرٕظ١ُ ٔظبفخ ػذَ ٔز١غخ ٚاإلصبثبد ، ٚاٌٍّفبد األدٚاد ػٓ اٌجؾش فٟ اٌعبئغ
 ثزٕظ١ُ ٠ٙزُ ٚاٌزٞ ، S5  ٘ٛ اإلٔزبعٟ ر٠ٛٛرب ٔظبَ أدٚاد أؽذ فاْ ٌزٌه ... ِجىشح ِشؽٍخ فٟ رذاسوٙب ػذَ ٔز١غخ

 ؟رٌه ٚساء ِٓ ٔغٕٟ ِٚبرا ٔطجمٙب ٚو١ف ، S5 ِؼٕٝ ٘ٛ فّب ... اٌؼًّ ِىبْ ٚرشر١ت ٚرٕظ١ف
 

S5 ، ٟ٘ ٚوً ، أعبع١خ خطٛاد خّظ ِٓ رزىْٛ ٟٚ٘ ... ٚرٕظ١فٗ ثزٕظ١ّٗ ، اٌؼًّ ثّىبْ اإلػزٕبء فٍغفخ 

 ػب١ٌّب   اٌفٍغفخ ٘زٖ ئؽزٙشد ٚلذ ، S5 ُِغّٝ عبء ٕ٘ب ِٚٓ ،  Sثؾشف رجذأ ثىٍّخ ثب١ٌبثب١ٔخ رغّٝ خطٛح
 رىْٛ ٌىٟ ،  Sثؾشف رجذأ ئٔغ١ٍض٠خ وٍّبد ئٌٝ اٌخّظ ا١ٌبثب١ٔخ اٌىٍّبد ٘زٖ رشعّخ رُ أٔٗ ؽزٝ ، اإلعُ ثٙزا

 اٌىٍّبد ٘زٖ ٔزشعُ أْ ٠ّىٕٕب ؽ١ش ، ثبٌّٕٙخ ص١ًِ ئلزشاػ ِٓ رشعّخ ٟ٘ ، )د خّغخ( ... عبس٠خ اٌزغ١ّخ

   ... (رضج١ذ ، ر١ّٕػ ، رٕظ١ف ، رٕظ١ُ ، رص١ٕف) : ٟٚ٘ ، د ثؾشف رجذأ ، ػشث١خ وٍّبد ئٌٝ اٌخّظ
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  Seiri: ثب١ٌبثب١ٔخ ٟٚ٘ ،   Sorting... رص١ٕف : 1

بوٓ اإلداس٠خ ٚاٌّىبرت اٌزص١ٕغ ِىبْ ٠ؾًّ فٙزا ، ِضال   ِصٕغ فٟ وٕب فارا ... ف١ٗ ِب وً ثزص١ٕف ٠جذأ ، اٌؼًّ ثّىبْ اإلػزٕبء  ِٚأ
ّّشاد اٌطؼبَ رٕبٚي ّخبصْ ٚاٌٛسػ ٌٚا زخض٠ٓ ٚعبؽبد ٌٚا ّصٕغ فٟ ِىبْ وً أٞ ، ٌا  ١ٌظ فٙٛ ، ػًّ أٞ ػٍٝ ٠ٕطجك ٚ٘زا ... ٌا

   ... أخشٜ دْٚ ِٕٙخ فٟ ِٕؾصشا  
 

ٝ األؽ١بء ٔصٕف أْ ٠ؼٕٟ ٕ٘ب اٌزص١ٕف .. رص١ٕف؟ ِؼٕٝ ِٚب ٟ اٌٛلذ فٟ ٌٍؼًّ الصِخ أؽ١بء ٌئ  ... ٌٍؼًّ الصِخ غ١ش ٚأؽ١بء اٌؾٌب
 ٔزؾذس اٌزٟ األؽ١بء ٟ٘ ِب أخشٜ ِشح ٚٔغأي ... ٌٍؼًّ اٌالصِخ ثزٍه ٚٔؾزفع ، ٌٍؼًّ اٌالصِخ غجش األؽ١بء ِٓ ٔزخٍص رٌه ثؼذ

 اٌّؼذاد ، األٚساق ، اٌّخٍفبد ، اٌخبِبد ، اٌٍّفبد ، األدٚاد : ِضً اٌؼًّ فٟ ٔغزخذِٙب اٌزٟ األؽ١بء وً ٟ٘ ٚاإلعبثخ .. ػٕٙب؟
 

جذء ثّغشد زص١ٕف فٟ ٌا ١ّٙب .. غ٠ٛال   ٚلزب   ٠ؾزبط األِش أْ أٌّٚٙب .. أِش٠ٓ رىزؾف ، ٌا   ٌٙب ل١ّخ ال ثأؽ١بء ِىزع اٌؼًّ ِىبْ أْ صٔب
فخ ٚأدٚاد ، لذ٠ّخ ٍِفبد ِٓ ..   رؾٍٍذ لذ ٚص٠ٛد رٍفذ لذ ِٛاد ٕٚ٘بن ، ِزٙبٌىخ صبسد ؽزٝ ثٙب ئؽزفظٕب ِغزؼٍّخ ِٚؼذاد ، رٌب

   ... صالؽٙب صِٓ ِعٝ لذ ٚو١ّب٠ٚبد فغذد لذ ٚأد٠ٚخ
 

 ٠ذػٛ ِب ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ أؽّبي ِٓ رزخٍص أٔه رغذ ألٔه ِّزغ أِش فأٗ ، ِٚغٙٛدا   ٚلزب   ٠غزغشق األِش ٘زا أْ ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ
ذ ص١ّٕخ أؽ١بء ٚرىزؾف ، ثٙب ٌإلؽزفبظ  ألٔه ، ِّزغ أِش ٚ٘ٛ ... ثٙب ٌه ؽبعخ ال اٌزٟ األؽ١بء ٘زٖ ِٓ سوبَ ٚعػ ِغّٛسح ؤب

   ... ا٢ْ رؾزبعٙب ال اٌزٟ األؽ١بء رٍه ِٓ اٌزخٍص ثؼذ ٠زغغ ثذأ لذ اٌع١ك اٌّىبْ أْ رغذ
 

 ػٓ اٌجؾش صجؼ٠ ثٙزا ٚئالّ  ، ”ِب ٠ِٛب   ٔؾزبعٗ سثّب“ رمً فال .. ا٢ْ ٔؾزبعٗ ال ِب ػٓ اإلعزغٕبء ػٍٝ رُجٕٝ أْ ثذال اٌزص١ٕف ٚػ١ٍّخ
   ... ِىزظخ اٌزخض٠ٓ ٚأِبوٓ ، ػغ١شا   اٌؼًّ فٟ ٔؾزبعٙب اٌزٟ األؽ١بء
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  Seiton: ثب١ٌبثب١ٔخ ٟٚ٘ ،   Set in Order...  رٕظ١ُ : 2

 ، ٢خش آْ ِٓ ٔؾزبعٗ آخشٚ ، ا١ٌذ ِزٕبٚي ِٓ لش٠جب   فٕعؼٗ ، ٠ِٟٛ ثؾىً ٔؾزبعٗ ٔٛع ٕٙبنف .. اٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ رأرٟ رٌه ثؼذ
زٕظ١ُ ػ١ٍّخ أصٕبء ٚٔفىش .. ِؼشف ٌٍزخض٠ٓ ِىبْ فٟ فٕعؼٗ ّزؾبثٙخ األؽ١بء ٔعغ ثأْ ، ِٕطمٟ ثؾىً األؽ١بء رشر١ت فٟ ٌا  ٌا
غٙذ وزٌه ٠ٚشاػٝ .. غ١ش٘ب ِٓ ئ١ٌٕب ألشة ئعزخذاِب   األوضش األدٚاد ٔغؼً ٚأْ ، ثؼعٙب ثغٛاس ّجزٚي اٌؼعٍٟ ٌا   ػٍٝ ٌٍؾصٛي ٌا

   ... ِضال   ٌغٍُ ئسرمبء أٚ ؽذ٠ذ إلٔؾٕبء رٕبٌٚٙب ٠ؾزبط فال ، األؽ١بء
 

ٕظش ئػبدح ئٌٝ رصً ثً ، اٌزشر١ت فمػ رؾًّ ال ، اٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ  فٟ ٔفىش أْ فؼ١ٍٕب ... ٔفغٗ اٌؼًّ ٌّىبْ اٌؼبَ اٌّخطػ فٟ ٌا
ؾبٌٟ ػٍّٕب ٚالغ ِٓ ، اٌؼًّ ِىبْ ٌزٕظ١ُ ٚع١ٍخ أٔغت زٕظ١ُ ئػبدح فٟ رفىش لذ ... ٌا ّّشاد رزغغ ٌىٟ ٌا  ٕ٘بن أْ ٚؽ١ش ... ٌا
ؾفع أدٚاد ثؼط ئرْ ، ٔؾزبعٙب ال اٌزٟ األؽ١بء ِٓ اٌزخٍص ثؼذ رظٙش فشاغبد  ٔمص ٔىزؾف ٚلذ ... ٔع١فٙب أْ ِّىٓ اٌؼًّ ٚأ ٌا
   ... اٌز٠ٛٙخ ٚعبئً ثؼط أٚ عجٛسح أٚ ٌإلعزّبػبد غبٌٚخ ِضً ، اٌؼًّ ث١ئخ رؾغ١ٓ ػٍٝ رغبػذ اٌزٟ األؽ١بء ثؼط

 

ّشٟئ ثبٌّٛلغ ٠غّٝ ِب ، ٠صبؽجٙب اٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ  ٚظغ ِضً ، ثؼالِخ ؽٟء وً ِٛلغ ر١١ّض ٠ُز أٗٔ ؽ١ش ، Visual Plant ٌا
 رؾذ٠ذ ٠زُ ٚوزٌه ... ِىبٔٗ فٟ ؽٟء ٌىً Label ػٕٛاْ ٚظغ ٠ٚزُ ... األسض ػٍٝ رٛظغ اٌزٟ األؽ١بء ٌّىبْ األسض ػٍٝ ػالِخ
   ... ِىبٔٙب فٟ ئػبدرٙب ٠غًٙ ٌىٟ ، اٌؾفع ٌٛؽخ ػٍٝ ؽفظٙب أِبوٓ فٟ األدٚاد سعُ ٠ّٚىٓ ... ١ِّض ثٍْٛ اٌّّشاد أِبوٓ

 

ّٛاد األدٚاد رذاٚي ٠غًٙ ثؾ١ش ، اٌزخض٠ٓ غش٠مخ فٟ عذ٠ذح غشلب   ٚٔجزىش ٔجذع أْ ٚػ١ٍٕب  ٘زا ٔخضْ أْ األٔغت ً٘ ، فٕفىش ... ٚاٌ
ف ػٍٝ ٔعؼٗ أَ دسط داخً َأ ؽبًِ ػٍٝ ٔعؼٗ َأ أفم١ب أَ سأع١ب    ػٍٝ ٘زا رخض٠ٓ ٠ُفعًَّ ً٘ٚ .. سأع١خ؟ ٌٛؽخ ػٍٝ أَ ِبئٍخ سٛف
   ... اٌغمف؟ ػٍٝ أَ األسض ػٍٝ ِزؾشوب   ع١ىْٛ ًٚ٘ ، ِزؾشن ؽبًِ ػٍٝ أَ صبثذ ؽبًِ ػٍٝ أَ األسض
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  Seiso: ثب١ٌبثب١ٔخ ٟٚ٘ ،   Shining... أٚ ر١ٍّغ رٕظ١ف : 3

 

 ٚصٛال   ِٚخبصْ ٚٔٛافز ِٚىبرت ِٚؼذاد ٚأدٚاد أسظ١بد ِٓ ، ؽٟء وً رٕظ١ف ٕ٘ب ٠ؼٕٟ ٚاٌزٞ ، ٌٍزٕظ١ف ٔأرٟ

 وً أٚ ٚسد٠خ وً دٚسٞ ثؾىً رزُ اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ ... عذا   ٔظ١فخ ػًّ ث١ئخ ٘ٛ اٌٙذف أْ اٌخالصخ ... ا١ٌّبٖ ٌذٚساد
 اٌؼبًِ أْ رٌه ِٓ ٚاٌٙذف ، ِؼٙب ٠زؼبًِ أٚ ٠غزخذِٙب اٌزٞ اٌؾخص ٠ٕظفٙب أْ ٠ٕجغٟ أؽ١بء ٕٚ٘بن ... ٠َٛ

 أٞ ٠ىزؾف وزٌه ٚ٘ٛ ، ٠زٍفٙب فال ، غج١ؼزٙب ِغ ٠زٕبعت ثأعٍٛة ٠ٕظفٙب فٙٛ ، األؽ١بء ٘زٖ ٠ٕظف ػٕذِب اٌفٕٟ
   ... ٠غزجذٌٙب أٚ ف١صٍؾٙب ثٙب ػ١ٛة

 

 ، ٚاٌضبٟٔ .. ِٕٙب اٌؾذ أٚ اٌزٍٛس ِصبدس ِٓ اٌزخٍص ، األٚي .. أِش٠ٓ فٟ ئثذاع ػ١ٍّخ ٠صبؽجٙب ، إٌظبفخ ٚػ١ٍّخ
 إٌظبفخ ػ١ٍّخ رغؼً اٌزٟ اٌزٍٛس ِصبدس ػٓ اٌجؾش فٟ فٕجذأ ... إٌظبفخ ػ١ٍّخ ٌزجغ١ػ غشق فٟ اٌزفى١ش ٘ٛ

 ال ثؾ١ش ، اٌض٠ٛد ٌزذاٚي غش٠مخ ٔجزىش لذ فّضال   .. اٌٍّٛصبد ٘زٖ ِٓ ٌٍؾذ ؽٍٛال   ٔغذ أْ فٕؾبٚي ، صؼجخ أٚ غ٠ٍٛخ

 ٚلذ .. األسض ػٍٝ اٌؾؾَٛ رغبلػ ٌّٕغ ، األدٚاد ثؼط ٔغزخذَ ٚلذ .. األسض ػٍٝ اٌض٠ذ لطشاد رزغبلػ
طٙب اٌزٕظ١ف غشق فٟ ٔفىش ٚوزٌه ... اٌغٛ ئٌٝ األرشثخ خشٚط رّٕغ اٌزٟ (اٌّشؽؾبد) ثبٌفالرش ٔؼزٕٟ جَّغِ ُٕ  لذ ... ف

 ثبٌىٙشثبء رؼًّ فشؽبح ٔعغ لذ اٌّضبي عج١ً فؼٍٝ .. اٌؼًّ ٌّىبْ إٌّبعجخ إٌظبفخ أدٚاد ثؼط ثزص١ُّ ٔمَٛ
 .ٔظبفخ أوضش ِٕطمخ ئٌٝ ِزشثخ ِٕطمخ ِٓ االٔزمبي ػٕذ ، األعفً ِٓ األؽز٠خ ٌزٕظ١ف
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   Seiketsu: ثب١ٌبثب١ٔخ ٟٚ٘ ،  Standardize... ر١ّٕػ  :4 

 

 أْ ٠ٕجغٟ ٌّب ِؾذدح لٛاػذ ٚظغ ٠ٕجغٟ فأٗ .. ٚاٌزٕظ١ف اٌزٕظ١ُٚ اٌزص١ٕف فٟ ، ٚاٌخجشح اٌغٙذ ٘زا وً ثؼذ

 ٌؼ١ٍّخ ل١بع١خ غشق ٚٚظغ ، فشد وً ِغئ١ٌٛبد رؾذ٠ذ ٠ؾًّ ٚ٘زا ... اٌؼًّ ِىبْ فٟ اٌؾبي ػ١ٍٗ ٠ىْٛ
   ... أدائٗ ٚو١ف١خ دٚس٠خ ثصفخ ػ١ٍٗ اٌزٞ اٌٛاعت فشد وً ٠ؼشف ثؾ١ش رٌه وً ٚئػالْ اٌزٕظ١ف

 

 وً اٌؼبًِ أٚ اٌّؾشف ٠غزخذِٙب ثؾ١ش ، ِؾذدح ثٕٛد ثٙب لٛائُ أٞ ، إٌظبفخ ػ١ٍّبد ٌفؾص لٛائُ رٛظغ ٚوزٌه
 ئعزخذاَ رٛؽ١ذ ٠زُ ٚوزٌه ... ٚرٕظ١ف ٚرٕظ١ُ رص١ٕف ِٓ اٌغبثمخ األػّبي وً ػٍٝ اٌّؾبفظخ ِٓ ٌٍزأوذ ٠َٛ

   ... اٌزؾز٠ش٠خ ٌٍؼالِبد رغزخذَ ٚاٌزٟ ، ا٢ِٕخ اٌّغبساد ٌزؾذ٠ذ رغزخذَ اٌزٟ  األٌٛاْ
 

 15 ِضً فزشح ثزخص١ص ٚرٌه ، ا١ٌِٟٛ اٌؼًّ ِٓ عضءا   (ٚإٌظ١ف ٚاٌزٕظ١ُ اٌزص١ٕف) اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ رصجؼ أْ ٠غت

 اٌصٛسح ثٙزٖ ع١غزّش اٌٛظغ أْ ٔعّٓ ثٙزا ... ٚاٌزٕظ١ف زٕظ١ُاٌ ثأػّبي ٌٍم١بَ اٌؼًّ ٔٙب٠خ أٚ ثذا٠خ فٟ دل١مخ
   ... أخشٜ ِشح اٌمذ٠ّخ اٌؼبداد ٚئٌٝ اٌٛساء ئٌٝ ٔؼٛد ٌٚٓ ، اٌؾغٕخ
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  Shitsuke :ثب١ٌبثب١ٔخ ٟٚ٘ ،  Sustain... رضج١ذ  :5 
  

  األِبوٓ ٔظبفخ ٌّشاعؼخ ٔظُ ٚظغ ٠زُ فّضال   ... وٍٙب اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ ئعزّشاس٠خ ِٓ ٌٍزأوذ ٔظُ ٚظغ ٟٚ٘ ، األخ١شح ٌٍخطٛح ٚٔأرٟ
فؼبٌخ اٌطشق ِٚٓ ...  اٌٍّفبد ؽفع ػ١ٍّخ ػٍٝ ثبٌزفز١ؼ لغُ ِٓ ِٕذٚة ف١مَٛ ، آخش غشف ػٍٝ ثبٌزفز١ؼ غشف ٠مَٛ أْ ، ٌا

 ٚظغ ٚأ رٕظ١ُ ئػبدح رؾزبط اٌزٟ األؽ١بء أٞ ، اٌعؼف ٔمبغ رؾذ٠ذ ٠ُٚز ، آخش لغُ ٌذٜ اٌؼًّ ِٛلغ ٔظبفخ ٚأ آخش لغُ ٌذٜ
ّالؽظبد ٘زٖ رٕف١ز ِزبثؼخ ٠زُ صُ ، رٕظ١ف أٚ ئسؽبد٠خ ٌٛؽبد ّذ٠ش ٠مَٛ أْ ٠غت ٚوزٌه ... ٌا  ٚرذ٠ٓٚ ، دٚس٠ب   اٌّٛلغ ثض٠بسح ٌا

   ... ِٚؼٍٕخ ِخططخ ٚص٠بساد ِخططخ غ١ش ص٠بسح خالي ِٓ ٚرٌه ، ٚاٌزٕظ١ف اٌزٕظ١ُ ػٓ ِالؽظبد

عشٚس٠خ ثبألؽ١بء اإلؽزفبظ رؼٕٟ ، S  خّغخ أْ فٟ ، األِش رٍخ١ص ٠ّٚىٕٕب  ... ل١ٍٍخ ٚثى١ّبد فمػ ٌٍؼًّ ٌا
 وً رٕظ١ُ ٠زُ ٚأْ ... ِىبٔٗ فٟ ؽٟء وً ٚظغ ٠ُز ٚأْ ، ؽٟء ٌىً ٚٚاظؼ ِؾذد ِىبْ ٕ٘بن ٠ىْٛ ٚأْ

زذاٚي عٌٙٛخ ٠شاػٟ ثّب ؽٟء  أداء ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ٠ٚغبػذ ، ا١ٌّٕٙخ اٌغالِخ ٚص٠بدح اإلٔزمبي ٚلذ ٚرم١ًٍ ٌا
ب ... ثىفبءح اٌؼًّ  ٌٚىٓ ، ٌٍضائش٠ٓ ثذ٠ؼب   اٌّٛلغ إلظٙبس ٠ٙذف ال ٚ٘ٛ ، ا١ٌِٟٛ اٌؼًّ ِٓ عضء فٙٛ زٕظ١فاٌ ِٚأ
 ... عذا   ٔظ١فخ ؽبٌخ فٟ ٚاٌّؼذاد ٚاألدٚاد اٌؼًّ ِىبْ ٠غؼً ٚثّب ٚلذ وً فٟ رزُ ٕ٘ب اٌزٕظ١ف ػ١ٍّخ

 اٌؼب١ٍِٓ ٚرؾف١ض ، دٚس٠ب   رٌه ِشاعؼخ ٠ٚزُ ، ٚاٌزٕظ١ف ٌٍزٕظ١ُ ، ِؾذدح ٌغذاٚي غجمب   اٌؼًّ ٠ٚغزّش
   ... ِٕٙب اٌزخٍص ٠ّىٓ ال اٌزٟ اٌؼًّ ػبداد ِٓ األِٛس ٘زٖ رصجؼ ؽزٝ ، ٌإلعزّشاس
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 ... أِٛس ٠غت ِشاػبرٙب فٟ اٌزطج١ك 
Things must be taken into account in the application : 

 

 Training and definition of 5S before execution ... اٌزٕف١ز لجً S ثخّغخ ٚاٌزؼش٠ف اٌزذس٠ت -1

 Participation ... اٌّؾبسوخ -2

 Provide the necessary tools ... اٌالصِخ األدٚاد رٛف١ش -3

 To get rid of things and not hide ... ئخفبء٘ب ١ٌٚظ األؽ١بء ِٓ اٌزخٍص -4

 Encouraging creativity in this area ... اٌّغبي ٘زا فٟ اإلثذاع رؾغ١غ -5
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 S   ...Benefits of 5Sفٛائذ خّغخ 

 األدٚاد أٚ اٌّغزٕذاد ػٓ اٌجؾش فٟ اٌعبئغ اٌٛلذ رم١ًٍ -1

 ا٢ِٕخ اٌّشٚس أِبوٓ ٚٚظٛػ ، ٕٚ٘بن ٕ٘ب ٍِمٝ ؽٟء أٞ ٚعٛد ٚػذَ ، األسظ١بد ٌٕظبفخ ٔظشا   ٚرٌه ، اإلصبثبد رم١ًٍ -2

 ِجىشا   إلوزؾبفٙب ٔظشا   ، اٌّؼذاد أػطبي رم١ًٍ -3

 اٌغذ٠خ اٌزٕظ١ُ ثؼ١ٍّخ ٚرٌه ، ٌٙب داػٟ ال اٌزٟ ٚاٌؾشوبد اٌضائذ اٌّغٙٛد ِٓ اٌزخٍص -4

 ٚاٌزٕظ١ُ إٌظبفخ ٌؼ١ٍّخ ٔز١غخ ، ع١ٍّخ ػًّ ثج١ئخ اٌؾؼٛس -5

 اٌؼًّ ٚرؼط١ً ِزأخشا   رٌه ئوزؾبف ِٓ ثذال   ، رٍفٙب فٛس اٌزبٌفخ األدٚاد ئعزجذاي -6

 ثغٌٙٛخ اٌّفمٛدح األؽ١بء ئوزؾبف -7

 فٟ رٌه ػٍٝ ٚلِظ) اٌذل١مخ ٌٍّىٛٔبد األرشثخ ثؼط ٌذخٛي ٔز١غخ ، اٌص١بٔخ ػ١ٍّبد ثؼذ رؾذس وبٔذ اٌزٟ األػطبي رم١ًٍ -8

 (األخشٜ اٌّغبالد     

 .ٚاألرشثخ اٌزٍٛس ثغجت رؾذس وبٔذ اٌزٟ ، اٌغٛدح ِؾبوً رم١ًٍ -9

 ِٓ ٚاٌزخٍص ، اٌعجػ ٚلذ ٚرم١ًٍ ، اٌغٛدح ظجػ ٚؽٍمبد ، اٌّشئٟ اٌّٛلغ ِضً ، اإلٔزبعٟ ر٠ٛٛرب ٔظبَ أدٚاد ثبلٟ دػُ -10

 اٌفٛالذ     
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  ?What are you waiting for... ِبرا رٕزظش؟ 

  
 ٚاٌّطؼُ ٌٍّصٕغ فٟٙ .. األؽٛاي وً فٟ ٌٍزطج١ك لبثٍخ ، S خّغخ فاْ .. ػٍّه وبْ أ٠ب   ، !ا٢ْ ئثذأ

   ... ٚاٌّغزؾفٝ ٚإٌبدٞ ٚاٌّىزت
 
 رىٓ ٌُ ْئ .. رذ٠شٖ اٌزٞ اٌّىبْ فٟ فطجمٗ ، وٍٙب اٌّإعغخ فٟ رٌه رطجك ْأ رغزطغ ٌُ ئْ

 ٚأ ِؼمذح ػٍَٛ ئٌٝ ٠ؾزبط ال األِش .. ٚأدٚاره ٍِٚفبره ِىزجه ٚػٍٝ ٔفغه ػٍٝ رٌه فطجك ، ِذ٠شا  
   ... ظخّخ ٚعبئً

 
  ... فؼال   ِّزؼخ ػ١ٍّخ فٙزٖ اٌزطج١ك فٟ ٚأثذع ، ثٕفغه ٚعشة ئثذأ
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