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الكايزن 









:مفهوم الكايزن في ثقافة اليابانيين هو
.كل تراكميتغيير الطريقة لتحقيق هدف أو لمعالجة مشكلة بأقل تكلفة و بش





ن المستمر  التحسي 

– CAMوهواستحدث أنتوني روبنز مصطلح للتعبير عن هذه الكلمة، اال  I

Gai" چاي سان"في اللغة الصينية فقد تم استحداث المصطلح  San  مماثل المصطلح وهوKaizen  الياباني، وتعني

"Gai"الكلمة األولى  ى فتعني العمل الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل، وليس عل "san"أما كلمة . عمل التصحيح-
.فرد معين بحد ذاته



Kaizen ' s Starting Point–أسس عمل برنامج كايزن 

.المؤسسة أن ال يمر يوم واحد بدون إجراء أي نوع من التحسين، وفي أي مكان من -

.المعنيين -الطالب  أي نشاط اداري يجب أن يؤدي إلى زيادة رضا -

 : not... Profit First.. Quality Firstالجودة أوال، وليس الربح أوال-

هناك مؤشر لرضا العمالء تستطيع أية منظمة أن تزدهر اذا كان بحيث 

دعم بلورة ثقافة للمنظمة تشجع العاملين على ابداء االراء واالقتراحات للتحسين و-
.اإلدارة العليا ومساندتها لجهود التحسينات المستمرة



5S'sخطوات التحسين الخمسة في الكايزن 

5's بحرف ترمز لخمس كلمات يابانية تبدأS



تصنيف Sort Sei-ri 1

ترتيب Stabilize Sei-ton 2

تنظيف Shine Sei-so 3

وضع معايي   Standardize Sei-ke-tsu 4

استمرار  Sustain Shi-tsu-ke 5

ثانية30قاعدة 





ي موقع العمل إ
ن
:ىل و تهدف الكايزن ف

تعريف•
إزالة•
تقليل•
تغيي  •

ي مكان العمل
ن
الهدر ف





ي 3M'sالهدر
ن
الكايزنمفهومف

ي الهدر منأنواعثالثةهناك
ن
:هي و 3M'sتسىمكايزنف

7Wastesالهدرمنأنواعسبعتتضمنو Mudaمودا•
Muraمورا•
Muriموري•
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ن خطوات ي التحسي 
ن
:PDCAكايزنف

Demingديمنغدائرةباسمتعرف Cycleدائرةتعرفكما ديمنغ،ويلياماىلنسبة
Shewhartشيوارت Cycleعملياتأرب  عمنمكونةالدائرةوهذه



ن • ن عىل التحسي  كي 
.الير

.تشكيل فرق عمل متعاونة•
.باتطبيق القواعد الذهبية الخمسة إلدارة مكان العمل جم•
ي حل المشكالت•

ن
.الحرص عىل عدم اإلنفاق ف

.PDCAتطبيق إجراء •

ي بيئة 
ن
العملخطوات تطبيق كايزن ف



:القواعد الذهبية الخمسة إلدارة مكان العمل 
.اذهب لمكان العمل جمبا1.
ي بيئة ما تقوم به  افحص 2.

ن
.العملف

مؤقتة خذ قياسات 3.

وتخلص منهالمشكلة جد 4.

.نظم المكان لضمان عدم تكرار الخطأ5.



ي العم
ن
ن المستمر ف ليات ؟كيف نحقق التحسي 

تحليل بيئة العمل ومعرفة التغيرات الحادثة   



استعمال  أدوات الجودة الشاملة

تحسينلفريقيمكنالتقنيةهذهخاللفمن،80/20بقانونلهيرمزوالذيباريتومبدأ:باريتوحليلت

منالتخلصيمكنوبالتالياألسبابمن%20فيوالمتمثلةالعمليةعلىوالمؤثرةالمهمةالقلةتحديدالجودة
.العمليةمشاكلمن80%

يسمحماوهذاوتتابعهاالحاليةالعملياتلوصفالخرائطهذهتستخدم:المسار–التدفقخرائط

.والتحسيناتالتعديالتواقتراحالمطلوبةالرئيسيةالعملياتبتوضيح

باباألسبينيربطالمخططوهذاالسمكةعظمةشكلأوواألثر،السبببمخططيسمى:إيشيكاوامخطط

المرجواألهدافأوللمشكلةالمحتملةاألسبابلتحديدتستخدمالسمكةعظمةشكلعلىالناتجةواآلثارالفاعلة

التحسينمقترحاتوطرحالمناسبةالحلوللتطويراألسبابهذهعلىالتركيزثمومنتحقيقها،



فرق التحسين

تفعيل مقترحات العاملين

التوثيق لجميع اإلجراءات



":كايزن"األساسية لبرنامج العناصر 

Involvement of all employeesجميع العاملين مشاركة -

Willingness to changeالرغبة في التغيير -

Quality Circlesحلقات الجودة -

Personal disciplineاالنضباط الشخصي -

improve moralتحسين المعنويات -

Teamwork( بروح الفريق الواحد)العمل الجماعي -

suggestion for improvementاقتراحات من أجل التحسينات -



お辞儀أوجيكي     



Poka-Yoke
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