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Abstract  Keywords 

بخطواتھا الخمس التي ھي فلسفة االعتناء بمكان   5Sالمرن بنظام  تناول البحث استراتیجیة التصنیع
العمل بتنظیمھ وتنظیفھ، وتطبیق ذلك في مصانع المالبس الجاھزة في منطقة مكة المكرمة في محاولة 

تبع البحث المنھج واللنھوض بانتاج المالبس  بالجودة المطلوبة وبالكمیة المطلوبة في الوقت المطلوب 
ً الدراسة التحلیلیة لالجابة على تساؤل البحث باستخدام الوصفي متبع ادوات البحث الزیارات المیدانیة ا

الى  ت الدراسةتوصللمصانع المالبس الجاھزة واستمارة االستبیان ومن خالل تحلیل نتائج االستبیان 
 -و التنمیط التوحید أ -التلمیع  –الترتیب  –التصنیف ( بخطواتھا الخمس  5Sتحدید مدى تطبیق نظام 

  ) التدریب واالستدامة

  "5s" system    
"      5s" السینات الخمس 

production clothing    
  انتاج المالبس
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:Introduction  
ول الوطني للمملكة لمرحلة ما بعد النفط بناء على رؤیة التح

م، فإن المملكة أولت اھتماما كبیرا بتنمیة القطاع التجاري ٢٠٣٠
والتركیز على تنمیة وتطویر الصناعة المحلیة التي . والصناعي فیھا

من شأنھا تحقیق عوائد اقتصادیة كبیرة لالقتصاد السعودي، 
مة الناتج المحلي وأوضحت المملكة أن تناول الرؤیة في رفع مساھ

اإلجمالي للمملكة، وتحفیز الشركات السعودیة الكبرى لتكون عابرة 
للحدود والعبا أساسیا في أسواق العالم، وتنمیة المنشآت الصغیرة 
والمتوسطة یعد االستثمار األمثل لالقتصاد الوطني، والذي سیعمل 

ة على تنمیة الصادرات غیر النفطیة للمملكة وخلق الفرص الوظیفی
  . للمواطنین

)-04-http://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/25
03.aspx-16 - 6 May 2016(  

 ً وتعتبر صناعة المالبس الجاھزة من الصناعات التي تلعب دورا
ً في اقتصادیات الدول النامیة ج صناعة المالبس وتحتا. حیویا

الجاھزة في ظل المتغیرات التنافسیة العالمیة في وقتنا الراھن إلى 
توجیھ العلم والتكنولوجیا للنھوض بھذه الصناعة حیث أن العلم 
ً في تقدم النمو االقتصادي  ً أساسیا والتكنولوجیا یلعبان دورا
واالجتماعي والحضاري لمختلف الدول النامیة والمتقدمة على حٍد 

  )9م، ص2003وعبد الكریم،  -رزق. (اءسو
ُنتَج معظم أنواع منتجات المالبس الجاھزة من خالل سلسلة من  وت
العملیات المتتابعة التي تختلف بدرجة طفیفة من مصنع آلخر، وكل 
عملیة من ھذه العملیات تتكون من دورة عمل تحتوي على سلسلة 

لكي، وذلك من العناصر المھمة مثل القص والحیاكة، التشطیب وا
ویؤثر كل جزء من . بھدف إنجاز عمل أو إتمام وحدة من اإلنتاج

ویمكن حصر . العملیات التصنیع على الجودة النھائیة للمالبس
  .مراحل إنتاج المالبس الجاھزة

ومرت صناعة المالبس الجاھزة في العالم منذ بدایة القرن العشرین 
ً ص غیرة محدودة ثم بمراحل من التطور الھائل منذ أن كانت ورشا

أصبحت مصانع ضخمة ذات انتاج متنوع، وما زالت تلك الصناعة 
تدخل كل ما ھو حدیث في عملیات انتاجھا وتحقیق الرقابة بھدف 
زیادة الكفایة اإلنتاجیة مع العمل على رفع الكوادر البشریة العاملة 

  .)م2006عبدالحفیظ، ( .في نطاق انتاجھا
التسعینات والذي یتضمن تحقیق التصنیع المرن في   مصطلح ظھر

كل األھداف خالل إعادة دراسة كامل مسار العملیة التصنیعیة بدءا 
من الفكر ثم التخطیط ثم التصمیم ثم التصنیع ثم التورید للعمالء مع 

جزئیة ال تحقق أي قیمة مضافة   كل من  استھداف التخلص الكامل

ویتم ، للعمیل باعتباره المحور األساسي ألي نشاط تصنیعي
التوظیف المتوازن لكل موارد المنشأة لتحقیق ھذا 

  )مارس eg.net/lean.htm-http://edara - 26.(الھدف
ومن أھم أنظمة التصنیع المعاصر ھو التصنیع المرن الذي حقق 
نتائج مبھرة للمنظمات، حیث أن فكرتھ األساسیة ھو إزالة جمیع 
أشكال الھدر الناتجة عن العملیات التصنیعیة والتي ال تضیف قیمة 
للمنتج، ویركز على إیجاد القیمة طبقا الحتیاجات المستھلك في 

  .المنتج النھائي
من أھم تقنیات وأدوات التصنیع المرن التي یمكن تطبیقھا في مجال 

  5Sتصنیع المالبس الجاھزة ھو نظام السینات الخمس 
 :5S السینات الخمس

5S وكما یوحي االسم، فھي . ھي منھجیة یابانیة لتنظیم مكان العمل
تقنیة من خمس خطوات لتغییر عقلیات الموظفین وإشراك المنظمة 
بأكملھا في التحسینات بالنسبة للبعض، قد تبدو ھذه المنھجیة نھجا 

ولكنھا في الواقع تقدم أكثر من ذلك بكثیر، فممارسة ھذه ، للتدبیر
تساعد على تحدید والقضاء على  5Sسیطة لكنھا قویة، الجودة ب

كما أنھا تساعد على إنشاء والحفاظ على . النفایات في مكان العمل
فھي تجبر شركات الخدمات على . بیئة إنتاجیة وجودة في المنظمة

  النظر في القضایا التي غالبا ما یتم تجاھلھا، 
تاحیة لبیئة أنھا خمسة كلمات مف 5Sإلى ) 1991(یشیر أوسادا 
تعتبر نظام للحد من النفایات وتحسین اإلنتاجیة  ، والجودة الشاملة

والجودة من خالل الحفاظ على مكان عمل منظم وھي الطریقة 
 ,ABU NASIR). المرنة النموذجیة التي تنفذھا الشركات 

  .)1991أوسادا، (نقال عن  (2011
وط أنھ خلق بیئة عمل بالشر 5Sومن ما سبق یمكن تعریف 

األساسیة لإلنتاج وھي الخطوة األولى في تأسیس خلیة التصنیع 
المثالیة، لذا فإن العاملین في العدید من الشركات یطبقون نظام 

)5S ( لتحسین مكان العمل وجعلھ قیاسیا لجعل العمل أكثر أمانا
على تبسیط بیئة العمل وتقلیل ) 5S(وفعالیة، حیث ترتكز فلسفة 

 . وعوامل األمانالفقد وتحسین الجودة 
بھذا االسم نسبة لألحرف األولى من كلمات یابانیة  5Sتسمى تقنیة و

  : وھي وتشمل النقاط التالیة
  سیريSerri  وتشیر إلى فصل األدوات والقطع والتعلیمات

ً عن البنود غیر الضروریة، ولتعریف ھذه البنود  المطلوبة بعیدا
إذا تواجد : تقول ساعة والتي 24غیر الضروریة تذكر قاعدة الـ 

ساعة فإنھ یجب تخزینھ في  24بند لم یستخدم أو یتم لمسھ خالل 
مكان آخر، ولذلك علیك أن تحتفظ فقط بما ھو أساسي وضروري 

http://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/25
http://edara


362 The impact of the application of "5s" system on the "clothing production of Mecca in Saudi Arabia 
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

في مقر العمل، والمھم في ھذه الخطوة ھو توفیر كل ما یحتاجھ 
 .العامل في منطقة العمل

  سیتونSeiton  ل شيء مكان لكل شيء وك(یعني ببساطة شدیدة
، ویعني ترتیب وتنظیم ساحات العمل ووضع كل شيء )في مكانھ

ضروري ألداء العمل في المتناول وبشكل سلیم، فالتنظیم أو 
أجھزة القیاس، واألدوات بل وحتى / المعدات: الترتیب قد یعني

، الماكینات التي تحتاج إلعادة ترتیب أوضاعھا بالشكل المحدد لھ
ً االحتفاظ بأقل  فإن سھولة الوصول إلى ھذه البنود قد تعني أیضا

القلیل داخل الدوالیب أو األدراج، ولذلك فإن مراكز العمل التي 
عادة ما تكون لھا مواقع محددة علیھا عالمات لكل  5Sتستخدم 

وبعد كل استخدام یقوم . شيء مطلوب الستخدامھ في العمل
 العامل بإرجاع البند الذي استخدمھ إلى الموقع

  سیسوSeiso : النظافة فإنھا تركز إلى الحاجة لخفض القذارة أو
الشحوم، وتعني ھذه النظافة أنھ في كل یوم یجب ترتیب مقر 
العمل وإعادة األدوات المستخدمة إلى أماكنھا وتنظیف األدوات 
والمعدات والتخلص من كافة األشیاء غیر الضروریة، لیس ذلك 

یتم التخلص منھا فإن فقط وإنما على مصادر المشاكل التي إذا لم 
 .الفوضى وعدم الترتیب والقذارة ستحدث مرة أخرى

  سیكتسوSeiketsu : التنمیط القیاسي فإنھ یشیر إلى تأسیس
أسلوب جدید في العمل مع وضع األدوات والمعدات الضروریة 
إلنجاز العمل في المكان المناسب، وبعد التخلص من أسباب الفاقد 

َمَّ فإنھا والقذارة فإن ذلك یتطلب /  المحافظة على المكان، ومن ث
تشیر إلى االلتقاط الدوري والمستمر لألشیاء وإعادتھا إلى 
مواقعھا السلیمة والتخلص من البنود غیر المطلوبة والتي ال 

 .حاجة إلیھا
  شیتسیوكShitsuke : االنضباط فھو الرقابة الذاتیة المطلوبة

ون فاشلة إذا لم یتم ستك 5Sفإن . األخرى 4Sلالستمرار في تنفیذ 
بذل الجھود لجعل األربعة األولى منھا عادة طبیعیة لدى العاملین 

ً عن طریق المراجعة ونظم  – وعلى اإلدارة أن تتأكد تماما
أصبحت في صلب وفي محور ممارسات العمل  5Sالمكافآت أن 

 ).420م، ص2014سمرز، . (بالمؤسسة ككل

 5S *Sنیةبالیابا  5Sباإلنجلیزیة   ت بالعربیة5
 Sorting  Serri 1S  التصنیف
 Set in Order  Seiton  2S  الترتیب
 Shining  Seiso  3S  التلمیع

 Standardizing  Seiketsu  4S  أو التنمیط التوحید
 Sustaining  Shitsuke  5S  التدریب واالستدامة

 5Sفوائد تطبیق  - 1
بّھم إن لتنظیم بیئة العمل األثر البالغ في إنتاجیة العّمال واتق انھم وح

دة للشركة  5Sلھ، ولھذا فإن تطبیق قواعد الـ  افع عدی سینتج عنھ من
  : والعّمال منھا

-pdf-engineering-http://download(
)book-free-ebooks.com/10980 

 انشاء أماكن عمل منظمة 
 لوقت استرجاع الوثائق تحسین جذري 
 خلق شعور االنتماء بین الموظفین 
 تحسین إنتاجیة الموظفین وكفاءتھم 
 تقلیل وقت االستجابة لخدمة العمالء ومعالجة األسئلة 
        المساعدة في تحدید النفایات والقضاء علیھا

SARKAR,2006)(.  
 تقلیل الوقت الضائع في البحث عن المستندات أو األدوات.  
  اإلصابات وذلك نظرا لنظافة األرضیات وعدم وجود تقلیل

  .أي شيء ملقى ھنا وھناك ووضوح أماكن المرور اآلمنة
 تقلیل أعطال المعدات نظرا الكتشافھا مبكرا.  
 والحركات التي ال داعي لھا  التخلص من المجھود الزائد

  .وذلك بعملیة التنظیم الجدیة
 فة والتنظیمالشعور ببیئة عمل جمیلة نتیجة لعملیة النظا.  
  استبدال األدوات التالفة فور تلفھا بدال من اكتشاف ذلك

  .متأخرا وتعطیل العمل
 اكتشاف األشیاء المفقودة بسھولة.  
  تقلیل األعطال التي كانت تحدث بعد عملیات الصیانة نتیجة

وینطبق ذلك على (لدخول بعض األتربة للمكونات الدقیقة 
  ).المجاالت األخرى

 جودة التي كانت تحدث بسبب التلوث تقلیل مشاكل ال
 .واألتربة

  دعم باقي أدوات النظام اإلنتاجي مثل الموقع المرئي وحلقات
 .ضبط الجودة وتقلیل وقت الضبط والتخلص من الفاقد

 http://old.tadreebi.com(/ت-وخمسة- الكایزن-استراتیجیة-
-s-5s-amp-kaizen

, 2015) 1148957837.html#.WH_42YVOKP9 
  :5Sالفوائد المستھدفة من 

  الحد من النشاط ذات القیمة غیر المضافة 
 تقلیل األخطاء من الموظفین والموردین 
 تقلیل الوقت لتوجیھ الموظفین والتدریب 

 البحث في التنقل في المرفق وتحدید األدوات  تقلیل وقت
 وقطع الغیار واللوازم

  تقلیل األجزاء المخزنة في المخازن، وما یرتبط بھا من
 تكالیف حمل المخازن

 الحد من الحركة البشریة غیر الضروریة ونقل البضائع 
 تحسین استخدام المساحة األرضیة 
 تحسین سالمة الموظفین والروح المعنویة 
 ودة المنتجتحسین ج 
  إطالة عمر المعدات من خالل التنظیف والفحص المتكررین 

)www.gotopac.com(Production Automation:   
رن  نیع الم تراتیجیة التص اول اس ة تن ة أھمی بق رأت الباحث ا س ومم

ان ال بخطواتھا  5Sبنظام  اء بمك ل الخمس التي ھي فلسفة االعتن عم
ھ ھ وتنظیف ي ، بتنظیم اھزة ف س الج انع المالب ي مص ك ف ق ذل وتطبی

الجودة  س  ب اج المالب وض بانت منطقة مكة المكرمة في محاولة للنھ
  .المطلوبة في الوقت المطلوب 

Statement of the problem 
  : مما سبق تتضح مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي التالي 

داخل مصانع " بخطواتھ الخمس" 5sظام تطبیق نما  مدى  -1
 المالبس الجاھزة بالمملكة العربیة السعودیة؟ 

Objectives 
داخل مصانع المالبس الجاھزة بالمملكة  5sتطبیق نظام مدى  تحدید

  :العربیة السعودیة من خالل قیاس كل من 
 التصنیف   الترتیب  
 التلمیع   التوحید أو التنمیط  
 ستدامةالتدریب واال  

:Study Significance 
 .تحسین بیئة العمل وتحقیق االستغالل األمثل للموارد المتاحة -1
المساھمة في النھوض بصناعة المالبس الجاھزة في المملكة  -2

 .العربیة السعودیة من خالل تحسین جودة المنتجات
 Procedure  

1 Methodology 
ى یتبع الب ة عل ة لالجاب ً الدراسة التحلیلی ا في متبع نھج الوص حث الم
  .تھتساؤال

http://download(
http://old.tadreebi.com(/-
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2 Sample 
  :تكونت عینة البحث من 

 بمنطقة مكة المكرمةمن مصانع المالبس الجاھزة  4عدد 
3 : Research tools 

 .الزیارات المیدانیة لمصانع المالبس الجاھزة -1
 استبیان -2

Practical Study  
اھزة  س الج انع المالب ن مص دد م ي ع ة ف ذ الدراسة التطبیقی م تنفی ت

س كما . بمدینة جدة ومكة المكرمة تم اعداد استبیان احتوي علي خم
اور ة ، مح ة المكون ال الخمس ن االفع ل م ل فع ص لك ور مخص مح
ول   5sلنظام  رز وكانت تسعة أسئلة ح , Sortingالتصنیف أو الف

ً حول وثمانیة عشر  وعشر  Set in orderالترتیب والتنظیم سؤاال
ول ئلة ح ف  اس ول و  Shiningالتنظی ئلة ح تة اس یط أو س التنم

د  ول و  standardizeالتوحی ئلة ح بعة اس دریب س ت أو الت التثبی
Sustain ، ثم تم توزیع االستبیان على المصانع محل الدراسة.  
 Results  

د ى م تبیان عل ع االس م توزی انع ت ي مص ة ف رفي الحیاك یري ومش
دة ة وج ة المكرم دینتي مك ي م اھزة ف س الج ائج ، المالب ت النت وكان

  :كالتالي
  :نتائج تحلیل المحور األول 

التمییز بین العناصر الضروریة : Sortingالتصنیف أو الفرز 
 . وغیر الضروریة

  السؤال

  إلى حد ما  ال  نعم

  مج
  التكرار

  النسبة  تكرارال  النسبة  التكرار  النسبة

  %100  %20  1  %0  0  %80  4 .اإلدارة توفر كل ما یحتاجھ العمل في منطقة العمل .1
  %100  %20  1  %0  0  %80  4 استمرار عملیات التصنیف والفرز بشكل یومي .2
  %100  %20  1  %0  0  %80  4 تتم التفرقة بین األشیاء الضروریة والغیر ضروریة .3
  %100  %60  3  %0  0  %40  2 .العملاألدوات المستخدمة على مقربة من منطقة  .4
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أن البند األول والذي ینص على ) 1(یتضح من الجدول السابق رقم 

التصنیف لھ دور كبیر في التمییز بین العناصر الضروریة " أن 
من أفراد العینة على أھمیتھ، وقد % 80قد اتفق " یةوالغیر ضرور

من أفراد % 80حصل البند الثاني على نفس النسبة حیث أجاب 
العینة على استمرار عملیات التصنیف والفرز بشكل یومي داخل 

ً البند الثالث الذي ینص على انھ  تتم "المصنع، كما اتفق معھم أیضا
فقد أجاب بنعم " ضروریة  التفرقة بین األشیاء الضروریة والغیر

  .من أفراد العینة% 80نسبة 
وتدل نتائج البنود الثالثة على اھمیة عملیة التصنیف والفرز وأنھا  

عملیة مستمرة وتتم بشكل یومي وھذا یتفق مع دراسة 
(SARKAR,2006) . أن المحافظة على التصنیف والفرز، وقد

ھا في الواقع تقدم أكثر تبدو ھذه المنھجیة نھجا للتدبیر المنزلي، ولكن

تساعد  5Sفممارسة ھذه الجودة بسیطة لكنھا قویة، و. من ذلك بكثیر
  .على التحدید والقضاء على النفایات في مكان العمل

من العینة في البند الرابع الذي ینص على أن % 40واتفق نسبة  
والخامس مكان . األدوات المستخدمة على مقربة من منطقة العمل

% 60وكانت نسبة . ي من العناصر الغیر مرغوب فیھاالعمل خال
من عینة الدراسة على % 80الى حد ما في نفس البندان ولقد اجمع 

واتفق ، فقط الى حد ما% 20ان المواد التالفة معزولة  تماما و 
فقط من العینة على التخلص مما ال ترید أو تستعمل  بالبند % 40

لثامن اقل بند في نسبة اتفاق افراد الى حدا ما  والبند ا% 60السابع و
فقط على ان خط االنتاج یعانى من عدم % 20العینة حیث اتفق 

الى حدا ما وكانت النسبة االكبر في ھذا البند تتجھ % 20التنظیم و
البند التاسع الخاص بخلو الجدران  وجاء% 60الى رفضة بنسبة 

ات بنسبة من الملصقات القدیمة، والتقویمات، والصور، واإلشعار
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وتدل النتائج السابقة على ان ھناك ، الى حدا ما%  60و% 40
بعض المشاكل داخل بعض المصانع موضع الدراسة فیما یخص 

بنسب متفاوتة وھذا   5Sالتطبیق الكامل للعنصر االول من عناصر 
یتفق مع انھ كثیرا من االحیان تّعم الفوضى أماكن العمل وقد یبدوا 

یرین، لكن في الحقیقة ھذه الفوضى یكون لھا أثر ھذا عادیا لدى الكث
ولھذا . سلبي على إنتاجیة العمال وعلى حبّھم للعمل وإتقانھم لھ

التي نشأت  5Sظھرت تقنیات تعنى بتنظیم بیئة العمل، ومنھا تقنیة 
  ).TOYOTAضمن نظام اإلنتاج لشركة تویوتا الیابانیة 

-pdf-engineering-http://download
 book-free-ebooks.com/10980  
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أن المحور الثاني من محاور ) 2(یتضح من الجدول السابق رقم 
5S  مكان لكل  الترتیب والتنظیم وھو وجود" والذي ینص على أن

من أفراد العینة في البند % 60قد اتفق " شيء وكل شيء في مكانھ 
على % 40مكانھ بینما اتفق  على أھمیة وجود كل شيء في األول

  .أھمیة ذلك على حد ما
من أفراد العینة على ضرورة %  40على  الثانيوقد حصل البند 

من نفس % 60وجود جمیع المواد في اماكنھا المناسبة بینما حصل 
  .البند على ضرورة ذلك إلى حد ما

األدوات والعناصر "الذي ینص على ان  الثالثكما حصل البند 
في مكان العمل معروضة وفقا لتتابع االستخدام فقد  المستخدمة

  .أجابوا بال% 20من أفراد العینة و% 80أجاب بنعم نسبة 
الذي ینص على أن سلة  الرابعمن العینة في البند % 80واتفق نسبة 

أن جمیع الكابالت واألسالك  الخامسالقمامة لھا مكان محدد والبند 
الى حد ما % 20وكانت نسبة . واألنابیب ممددة بشكل آمن ومباشر

  .في نفس البندان

على ان ھناك  السادسمن عینة الدراسة في البند % 80ولقد اجمع 
  . فقط ال% 20مظھر عام للنظام في خط اإلنتاج و

فقط من العینة على أن خط سیر القطعة المنتجة % 60واتفق 
 %40و السابعواضحة لجمیع العمال من البدایة إلى النھایة بالبند 

  .ال
من حیث كیفیة ) م 2001حافظ، (ویتفق البند السابع مع دراسة 

تسھیل مستلزمات التشغیل، وتحسین أنظمة التداول المستخدمة، 
  .وتحقیق التوازن لخط اإلنتاج

الذي ینص على أنھ من  الثامنمن العینة في البند % 40واتفق نسبة 
وإلى حد ما السھل العثور على األدوات والمعدات بدون تأخیر بنعم 

  .ب ال% 20في نفس البند، وكانت نسبة 
الخاص بترمیز وتصنیف األدوات المطلوبة وان  التاسعوجاء البند 

، وكانت نسبة %60لھا مواقع محددة الستخدامھا في العمل ب 
  .ب ال وإلى حد ما لنفس البند% 20
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فقط من العینة على أن ساحات العمل منظمة ومرتبة % 60واتفق 
على أن ھناك سھولة في الوصول إلى  والحادي عشر، عاشرالبالبند 

الذي ینص على أن العامل  الثاني عشراألدوات والمطلوبة، والبند 
% 40یقوم بإرجاع األدوات التي استخدمھا إلى الموقع المحدد لھ، و

  .إلى حد ما في نفس البنود الثالثة
ى وضع عل الثالث عشرمن عینة الدراسة في البند % 80ولقد اجمع 

األدوات في الموقع المناسب لتالفي الحركة الغیر ضروریة، 
اقل بند في نسبة اتفاق  الرابع عشرفقط إلى حد ما، والبند % 20و

فقط على ان تعلیمات التشغیل % 20افراد العینة حیث اتفق 
الى حدا ما وكانت % 20واإلنتاجیة موجودة على كل ماكینة و

  % 60جھ الى رفضھ بنسبة النسبة االكبر في ھذا البند تت
جوھر، (ویتفق البند السادس والسابع والرابع عشر مع دراسة 

من حیث العرف على خطوط اإلنتاج وتحدید العوامل ) م 2000
  .المؤثرة علیھا في مصانع المالبس الجاھزة

الخاص وضع األشیاء في نظام مرتب  الخامس عشرالبند  وجاء
  .الى حدا ما%  40% 60طبقا لقاعدة معینة بنسبة ) ترتیب(

) م 2014فرج، (ویتفق البند الرابع عشر والخامس عشر مع دراسة 
من حیث تقدیم اإلرشادات والتوصیات الذي یعین المصانع، ووضع 
المعاییر الخاصة لقیاس أداء العمل، ومن ثم التطویر المستمر لتلك 

حیث أن تعلیمات التشغیل واإلنتاجیة موجودة على كل . المعاییر
  .ماكینة، ووضع األشیاء في نظام مرتب طبقا لقواعد معینة

الذي ینص  السادس عشرمن العینة في البند % 60واتفق نسبة 
على أن تجمیع األشیاء الضروریة بنظام یمكن الوصول الیھا 

ضرورة تسمیة  السابع عشرواستخدامھا بسرعة وسھولة، والبند 
وكانت نسبة . ھا بیسروترقیم األدوات والمھمات فیمكن العثور علی

  .الى حد ما في نفس البندان% 40
المصنع یستخدم "الذي ینص على ان  الثامن عشروقد حصل البند 

" على العناصر الغیر مرغوبة  RED TAGالعالمات الحمراء 
أجابوا % 20من أفراد العینة بنعم وإلى حد ما و% 40على نسبة 

  .بال
من ) م 2011صبیاني، (سة وتتفق جمیع بنود المحور الثاني مع درا

حیث أن ھناك عوامل تؤثر على اإلنتاج في مصانع المالبس 
  .الجاھزة

 2017الشھري، (وتتفق كذلك جمیع بنود المحور الثاني مع دراسة 
من حیث تحدید المتطلبات الضروریة ألداء عمال الحیاكة، ) م

لمؤثرة، وتحدید العوامل الفیزیائیة المؤثرة، وتحدید الحوافز المادیة ا
وتأثي تصمیم مكان العمل على كفاءة أداء عمال الحیاكة، وتحدید 
مواصفات مقترحة لبیئة عمل مناسبة لعمال الحیاكة في مصانع 

  . المالبس الجاھزة
  :نتائج تحلیل المحور الثالث
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أن المحور الثالث من محاور ) 3(یتضح من الجدول السابق رقم 

5S  مكان العمل  التلمیع ھو تنظیف وتلمیع" والذي ینص على أن
من أفراد %  40قد اتفق "  والبحث عن سبل للحفاظ على نظافتھ

على أن كل یوم یتم ترتیب مكان العمل وإعادة  األولالعینة في البند 
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األدوات المستخدمة إلى أماكنھا وتنظیف األدوات والمعدات 
الذي  الثانيوالتخلص من كافة األشیاء غیر الضروریة، والبند 

% 20وكانت نسبة . م تحدید فریق لتحسین النظافةینص على أنھ ت
  .الى حد ما في نفس البندان

یكون التنظیف وفق " الذي ینص على ان  الثالثكما حصل البند 
من أفراد % 80فقد أجاب بنعم نسبة " جداول زمنیة معروضة 

من العینة في البند % 40واتفق نسبة ، أجابوا بال% 20العینة و
ى المحافظة على األرضیات والجدران الذي ینص عل الرابع

والنوافذ واألبواب وما إلى ذلك على مستوى عالي من النظافة، 
من % 80ولقد اجمع ، الى حد ما لنفس البند% 60وكانت نسبة 

على ان استخدام أدوات النظافة  الخامسعینة الدراسة في البند 
  .فقط الى حد ما% 20الكافیة واضح للعاملین، و

فقط من العینة على أن األدوات والمعدات واألثاث % 60واتفق 
وجداول الصیانة الخاصة المعروضة تحافظ على مستوى عالي من 

  .الى حدا ما% 40 السادسالنظافة بالبند 
من العینة على أن ھناك مظھر عام من النظافة في % 80كما اتفق 

  . الى حدا ما% 20السابع، خط االنتاج بالبند 

الخاص باھتمام وتحسین مستمر في بیئة العمل  نالثامالبند  وجاء
، %20، وال بنسبة %40من حیث السالمة والصحة المھنیة بنسبة 

  .الى حدا ما%  60و
% 20اقل بند في نسبة اتفاق افراد العینة حیث اتفق  التاسعوالبند 

فقط على ان ھناك اھتمام وتحسین مستمر بنظافة أماكن الراحة 
ى رفضھ، والنسبة االكبر في ھذا البند تتجھ إل% 20والطعام، و

  %.60كانت تتجھ الى االھتمام إلى حد ما بنسبة 
ویتفق البند الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع مع دراسة 

من حیث التطویر المستمر لمعاییر قیاس أداء ) م 2014فرج، (
الذي ینص على أن أماكن العمل نظیفة  العاشرالبند  وجاء، العمل

وتتفق جمیع بنود الى حدا ما ،%  20، %60مرتبة وآمنة بنسبة و
من حیث أن ھناك ) م 2011صبیاني، (المحور الثالث مع دراسة 

  .عوامل تؤثر على اإلنتاج في مصانع المالبس الجاھزة
  :نتائج تحلیل المحور الرابع

القواعد واإلجراءات التي : standardizeالتنمیط أو التوحید  
تیب ونظافة مكان العمل من خالل تكرار ما ورد في تحافظ على تر

 1،2،3البنود 
  السؤال

  إلى حد ما  ال  نعم
  مج

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

تتم مراقبة وضبط التصنیف والتنظیم والتنظیف من  .1

 .اإلدارة
4  80%  0  0%  1  20%  100%  

  %100  %40  2  %0  0  %60  3 یوجد فریق متخصص للقیام بعملیة الرقابة .2

  %100  %60  3  %0  0  %40  2 یوجد برنامج عمل للرقابة والمتابعة .3

  %100  %40  2  %0  0  %60  3 القیام بالرقابة والمتابعة بشكل دقیق .4

  %100  %0  0  %20  1  %80  4 .توجد تعلیمات للعمل لجمیع العملیات في مكان العمل .5

  %100  %0  0  %20  1  %80  4  .ھناك حوافز مادیة أو مكافئات مقابل عمل إضافي .6

  

  
        

أن المحور الرابع من محاور ) 4(یتضح من الجدول السابق رقم 
5S  التنمیط أو التوحید ھي القواعد " والذي ینص على أن

واإلجراءات التي تحافظ على ترتیب ونظافة مكان العمل من خالل 
من أفراد العینة %  80اتفق  فقد"  3،2،1تكرار ما ورد في البنود 

على أن تتم مراقبة وضبط التصنیف والتنظیم  األولفي البند 
  .اتجھ إلى حد ما% 20والتنظیف من اإلدارة، و

یوجد فریق متخصص " الذي ینص على ان  الثانيكما حصل البند 
من أفراد العینة % 60فقد أجاب بنعم نسبة " للقیام بعملیة الرقابة 

  . لى حد ماأجابوا ب إ% 40
فقط من العینة على أنھ یوجد برنامج عمل للرقابة % 40واتفق 

من % 60ولقد اجمع ، الى حدا ما% 40الثالث، والمتابعة بالبند 
على ان القیام بالرقابة والمتابعة بشكل  الرابععینة الدراسة في البند 

من أفراد العینة في البند %  80كما اتفق . الى حد ما% 40دقیق، و
على أنھ توجد تعلیمات للعمل لجمیع العملیات في مكان  خامسال

الذي ینص على أن ھناك حوافز مادیة أو  السادسالعمل، والبند 
تتجھ إلى الرفض % 20وكانت نسبة . مكافئات مقابل عمل اضافي
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  .في نفس البندان
فرج، (ویتفق البند الثاني والثالث والرابع والخامس مع دراسة 

تقدیم اإلرشادات والتوصیات الذي یعین من حیث ) م 2014
المصانع، ووضع المعاییر الخاصة لقیاس أداء العمل، ومن ثم 
التطویر المستمر لتلك المعاییر ،وتتفق جمیع بنود المحور الرابع مع 

من حیث أن ھناك عوامل تؤثر على ) م 2011صبیاني، (دراسة 

  .اإلنتاج في مصانع المالبس الجاھزة
  :محور الخامسنتائج تحلیل ال

تدریب العاملین على اتباع عادات : Sustainالتثبیت أو التدریب 
العمل الجیدة، وجعل االلتزام بالمعاییر واإلجراءات الجدیدة 

والتحسین المستمر لمكان ) التصنیف، التنظیم، التنظیف، التنمیط(
 العمل عادة یمارسونھا بشكل فطري طبیعي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  مج  إلى حد ما  ال  نعم  السؤال
المسؤولیة في  .1

  %100  %20  1  %0  0  %80  4 .العمل محددة وواضحة

یوجد نظام كیف ومتى  .2
  5S 1  20%  3  60%  1  20%  100%یتم تنفیذ أنشطة 

الموظفین یبدون اھتماما  .3
  5S  1  20%  3  60%  1  20%  100%إیجابیا في أنشطة 

ونقاط  5Sملصقات  .4
تقوم بعرض رسائل  5Sعمل 

 .التذكیر للعاملین
1  20%  3  60%  1  20%  100%  

یتم عمل جدولة  .5
الجتماعات الفریق الفصلیة لمراجعة 

 الوضع الحالي وتحدید التقدم
4  80%  0  0%  1  20%  100%  

ھناك رقابة ذاتیة  .6
 4Sمطلوبة لالستمرار في تنفیذ 

 السابقة 
3  60%  0  0%  2  40%  100%  

تنمیة مھارات الموارد  .7
  %100  %40  2  %0  0  %60  3 بشریة عن طریق التدریبال

ینص أن المحور الخامس والذي ) 5(یتضح من الجدول السابق رقم 
التثبیت أو التدریب وھو تدریب العاملین على اتباع " على أن 

عادات العمل الجیدة، وجعل االلتزام بالمعاییر واإلجراءات الجدیدة 
والتحسین المستمر لمكان ) تصنیف، التنظیم، التنظیف، التنمیطال(

من % 80قد اتفق " العمل عادة یمارسونھا بشكل فطري طبیعي
على أن المسؤولیة في العمل محددة  األولأفراد العینة في البند 

  .الى حدا ما% 20وواضحة، و
من أفراد العینة على أنھ یوجد نظام كیف  الثانيوقد حصل البند 

ً البند ، 5Sتى یتم تنفیذ أنشطة وم الذى  الثالثكما اتفق معھم أیضا
"  5Sالموظفین یبدون اھتماما إیجابیا في أنشطة "ینص على ان 

 5Sالذي ینص على أن ملصقات  الرابعواتفق معھم كذلك البند 
فقد أجاب ، تقوم بعرض رسائل التذكیر للعاملین 5Sونقاط عمل 

، وإلى %60عینة، وأجاب ب ال نسبة من أفراد ال% 20بنعم نسبة 
   .في نفس البنود% 20حد ما بنسبة 

على ان یتم  الخامسمن عینة الدراسة في البند % 80ولقد اجمع 
عمل جدولة الجتماعات الفریق الفصلیة لمراجعة الوضع الحالي 

  .فقط الى حد ما% 20وتحدید التقدم، و
ي ینص على أن الذ السادسمن العینة في البند % 60واتفق نسبة 

 والسابع. السابقة 4Sھناك رقابة ذاتیة مطلوبة لالستمرار في تنفیذ 
وكانت . أنھ یتم تنمیة مھارات الموارد البشریة عن طریق التدریب

  .الى حد ما في لنفس البندان% 40نسبة 
) م 2011صبیاني، (وتتفق جمیع بنود المحور الخامس مع دراسة 

ى اإلنتاج في مصانع المالبس من حیث أن ھناك عوامل تؤثر عل
  . الجاھزة

 2014فرج، (الخامس مع دراسة جمیع بنود المحور وتتفق كذلك 
من حیث تقدیم اإلرشادات والتوصیات التي تعین المصانع، ) م

ووضع المعاییر الخاصة لقیاس أداء العمل، ومن ثم التطویر 
  .المستمر لتلك المعاییر
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