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اإلدارة باالستثشاء في كميات جامعة بغجاد في ضهء مشيجية كازين من وجية نعخ القيادات 
 اإلدارية فييا 
 

 أ.م.د. يوسف يعقوب شحاذة

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية -جامعة بغداد

  

 ( 8282/ 11/ 3، قبل للنشر يف   8282/ 9/  82 للنشر يف  ) قدم 

 
 

 . اإلدارة باالستثشاء في كميات جامعة بغجاد في ضؾء مشيجية كازيؽعمى استيجف البحث التعخف 

. بالكيادات اإلدارية في كميات جامعة بغجادتحجيج مجتسع البحث تؼ وقج تؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي، و 
 .( فخدا  05عيشة الجراسة )وقج بمغت 

إدارة  -ثالث مجاالت) التسكيؽ اإلدارؼ  ولتحقيق نتائج البحث تؼ أعجاد أداة )استبانة ( مكؾنة مؽ 
. إذ تؼ تحكيؼ األداة مؽ قبل عجد مؽ ( فقخات لكل مجال6السذاركة في صشاعة القخار( بؾاقع ) -الؾقت

 الستخرريؽ لمتأكج مؽ صجقيا وثباتيا. 
 :اإلحرائية السعالجة

 التفخيغ اعتساد مع إحرائيا   وحممت والبيانات، السعمؾمات تفخيغ تؼ البحث، ألداة  السيجاني التظبيق بعج

 واالنحخافات والستؾسظات التكخارات بخنامج باستخجام "SPSS" استخجمت وقج السفتؾحة، لالستجابات اليجوؼ 

 .الشتائج لتحميل السعيارية
 إلييا البحث:أىم الشتائج التي تهصل 

 اليجف األول:

( درجة 891,98،)ضعف االدارة باالستثشاء لعسجاء كميات جامعة بغجاد.حيث بمغ متؾسط درجات العيشة 
 ( درجة.04( درجة وىؾ اصغخ مؽ الستؾسط الشغخؼ لألستبانة البالغ )61489وبانحخاف معيارؼ مقجاره )

 

 

 اليجف الثاني:

 تبعا  لستغيخ السؾقع الؾعيفي
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مساااا لجعااال وجياااات الشغاااخ  نتاااائج البحاااث إلاااى اناااو ال تؾجاااج فاااخو، ذات داللاااة إحراااائية، أشاااارت
 متقاربة بيؽ إجابات الكيادات اإلدارية.

 

Management by expectation in the colleges of Baghdad University in the 

 light of the Kaizen methodology from the viewpoint of its administrative 

leaders 

Assist. Prof. Dr. Yousif Yaqoob Shahatha 

 College of Education Ibn Rhusd For Human Sciences 

The research aimed to identify the administration with the exception in the colleges of 

the University of Baghdad in the light of the casein methodology. 

The descriptive analytical method has been used, and the research community has 

been empowered by administrative leaders in the colleges of Baghdad University. The 

study sample reached (50) 

To achieve the results of the research, a tool (questionnaire) consisting of three areas 

(administrative empowerment - time management - participation in decision making) 

was prepared with (6) paragraphs for each field. The tool was judged by a number of 

specialists to ensure its honesty and reliability. 

Statistical processing: 

After field application of the research tool, the information provided was blanked, and 

statistically analyzed with the adoption of manual dumping of open responses. SPSS 

was used using the iterations, averages and standard deviations program to analyze 

results. 

The most important results of the research: 

the first goal: 

The weakness of the reality of decentralized management of the deans of the Faculties 

of Baghdad University. As the average of the sample scores reached (32,198) degrees 

with a standard deviation of (6,432) degrees, which is smaller than the theoretical 

average of the questionnaire of (54) degrees. 

The second goal: 

Depending on the functional location variable 

The results of the research indicated that there are no differences related to statistical 

evidence, which makes the views convergent between the responses of the 

administrative leaders.  
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 مذكمة البحث

األىجاف  وانجازتحجيج  والتي ليا الجور الخئيذ واألساسي في  احج العشاصخ اإلدارية السيسة
باستخجام ومؽ اجل انجاز وتحقيق مخخجات نيائية ذات جؾدة ، ىؾ العشرخ البذخؼ السدتقبمية 

الحيؾؼ بالؾالء غخس شعؾر تشسية و عمى  ليا القجرة  تكؾن أن  يشبغي عمى اإلدارة، ا العشرخىح
انجاز نحؾ  العامميؽ جيؾد مع تؾجيووالخغبة في السداىسة في األىجاف التشغيسية لجػ العامميؽ 

زيادة مسا يجفع اإلدارة إلى تؾفيخ وإتباع أساليب إدارية مختمفة تداىؼ في ، ما تؼ رسسو مؽ أىجاف
حتى يتسكشؾا مؽ تقجلؼ مداىسات أكبخ. عمى أمل زيادة اإلنتاج  ات اإلفخاد العامميؽ قجر 

الل الزغط والسكافآت الحرؾل عمى االلتدام والعسل الجاد مؽ خمؽ اجل والسداىسة الفخدلة ، 
االقترادلة ؛ لقج سعؾا إلى إنتاج أكبخ مؽ خالل تعميؼ العسال أفزل الظخ، أو أكثخىا فعالية 
لمكيام بعسل ؛ وحاولؾا حث مؾعفييؼ عمى الذعؾر بالخفالية ، عمى أمل أن تؤدؼ راحتيؼ إلى 

شجح أؼ مشيا تسام ا الخغبة في السداىسة. وقج حققت كل ىحه األساليب بعض الشجاح ، ولكؽ لؼ ي
في ضخ ما لكفي مؽ عشرخ الحيؾية والقجرة عمى التكيف في الحياة التشغيسية لمدساح ليا 

 ي.باالزدىار والبقاء قابال  لمحياة في عرخ التغييخ واالضظخاب االجتساعي التكشؾلؾج

لسؤسدات فالتغييخ الحؼ أحجثو عالؼ التكشؾلؾجيا اليؾم احجث حالة مؽ التخبط لجػ الكثيخ مؽ ا
في كيفية الحفاظ عمى مكانتيا في السجتسع ومؽ ثؼ البحث عؽ ما لجعميا متسيدة عؽ غيخىا في 
ما تقجمو مؽ خجمات تحزا بقبؾل اكبخ عجد مؽ السدتفيجيؽ. ىحه السذاكل وغيخىا حفدت اإلدارة 

خف عمى إتباع أسمؾب يشظؾؼ عمى مشح العامميؽ لجييا قجر اكبخ مؽ الدمظة في التحكؼ والتر
اإلدارة مؽ جسيع األفخاد في  في أداء إعساليؼ وما إلى ذلػ ما لؼ لكؽ ىشاك استثشاء فسا تتظمبو

 تقجموالسؤسدة االنتقال إلى مدتؾػ أعمى مؽ التفاعل البذخؼ. وبالتالي فإن عامل التغييخ الحؼ 
 دارة ججيجباعتبارىا ضخورية مراحبة لشغام إ لمسؤسدةججيجة ال األخال، لسشح نؾع مؽ اإلدارة 

 وىؾ اإلدارة باالستثشاء.

لحا تكسؽ مذكمة البحث في التعخف عمى اإلدارة باالستثشاء في كميات جامعة بغجاد في ضؾء 
 مشيجية كازيؽ مؽ وجية نغخ الكيادات اإلدارية فييا .

 

 أىسية البحث
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جسيع السؤسدات بسا فييا التخبؾية دون استثشاء باتت اليؾم في حالة صخاع مدتسخ ليذ 
مؽ اجل البقاء فقط وإنسا في كيفية تسيدىا عؽ غيخىا في ما تقجمو مؽ خجمات، وىحا ما جعميا 
تختمف فيسا بيشيا في إتباع طخائق وأساليب تسكشيا مؽ تحقيق أىجافيا. فبعج أن أصبح العالؼ 

ثخا تعقيجا، وأخحت وسائل التكشؾلؾجيا تقجم الكثيخ مؽ الخجمات، وتحل محل الكثيخ مؽ اليؾم أك
السؤسدات التقميجلة. أصبحت الحاجة ممحة إمام تمػ السؤسدات في إعادة ليكمة أنغستيا بسا 

في البحث لتفكيخ بذكل مختمف ا نؾع مؽ كل ىحا خمق يتالئؼ مع مدتججات العرخ ومتظمباتو.
ما لظؾر ويشسي أداء العامميؽ ومياراتيؼ الكيادلة  لمتعجيل أكثخ إلجابية نحؾ فيؼشيج قابل م عؽ

 ".ُلعخف باسؼ "اإلدارة باالستثشاءما  مسا دفعيا إلى تبشي 

وىحا يتظمب حاجة السؤسدة إلى امتالك قجرات ىائمة قادرة عمى التعامل مع العؾامل 
جب تؾفيخ السؾارد البذخية التي تستمػ التي تؤثخ عمى أدائيا. ألغخاض االستجامة والشسؾ، ل

خرائص ريادلة مبتكخة. باإلضافة إلى تؾفخ متظمبات تشغيؼ الخظط في السؤسدة النجاز أىجافيا 
السخجؾة واالستسخار في عالؼ األعسال بامتياز ونجاح. في ضؾء كل ىحه التغييخات ، اضظخت 

حقيق ريادلة األعسال. وأىؼ ىحه السبادغ السؤسدات إلى تبشي السبادغ اإلدارية وأساليب الكيادة لت
( ، الحؼ يتؼ مؽ خاللو تحجيج الدمظات والسدؤوليات الجقيقة ، MBEاإلدارية ىؾ مبجأ )

واالستفادة القرؾػ مؽ الؾقت ، والتقييؼ العمسي والجقيق ألداء السؾعفيؽ والسقارنة بيؽ اإلنجازات 
سبجأ ، لسكؽ تحقيق الكيادة الخيادلة.            السخظط ليا واإلنجازات السحققة. بشاء  عمى ىحا ال

 Dellarocas, C., & Klein, M. 2000:45)) 

( ىي مسارسة يتؼ فييا تؾجيو انتباه اإلدارة فقط إلى انحخافات MBEاإلدارة باالستثشاء )
ط كبيخة عؽ السيدانية أو الخظة. الغالة مؽ وراء ىحا األسمؾب ىؾ أن اىتسام اإلدارة سؾف يخكد فق

عمى تمػ السجاالت التي تحتاج إلى إجخاء. عشجما يتؼ إعالميؼ بالتشؾع ، لسكؽ لمسجيخيؽ التخكيد 
عمى ىحه السدألة السحجدة والدساح لمعامميؽ بسعالجة كل شيء آخخ. إذا لؼ يتؼ طخح أؼ شيء، 
فيسكؽ لإلدارة أن تفتخض أن كل شيء لديخ وفق ا لمخظة. لذبو ىحا الشسؾذج أنغسة مخاقبة 
العالمات الحيؾية في وحجات الخعالة الحخجة بالسدتذفى. عشجما تخخج واحجة مؽ العالمات 
الحيؾية لمسخيض خارج الشظا، السبخمج في الجياز ، لرجر صؾت إنحار ويعسل الظاقؼ عمى 
اإلنقاذ. إذا كانت الساكيشة ىادئة ، فسؽ السفتخض أن السخيض مدتقخ ، وسيتمقى فقط اىتسام ا 

 (Álvarez, E., & Díaz, F. 2011:72 العامميؽ.) مشتغس ا مؽ
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 أداء وأفزل الشجاحات تحقيقفيحا األسمؾب مؽ اإلدارة لدعى إلى دفع عجمة التقجم نحؾ 
 عميو يبجو لسا صؾرة إلنذاء الشساذج ىحه ويدتخجم. ونجاحاتيؼ نساذجيؼ عمى البشاء إلى ويدعى
 كسا. الفذل عؽ االبتعاد مؽ بجال   الشجاح نحؾ حقا   تعسل إنيا. التسيد تحقيق لسكؽ وكيف الشجاح

 .استثشائي بذكل اإلدارة مؽ التسيد مؽ أعمى مدتؾيات إنتاج إلى تسيل أنيا

 نتيجة عؽ االبتعاد مؽ بجال   إلجابي ىجف نحؾ العسل أن اغمب السؤسدات وججتلحلػ 
 اإللجابية األىجاف دعؼ لسكؽ. لمتفؾ،  لمعسال التحفيد مؽ السديج تؾفيخ إلى تسيل. مدالا لو سمبية

 وثقافات عالقات بشاء إلى لسيل كالىسا. والتجريب اإللجابي التعديد مثل ودلة طخ،  خالل مؽ
لحتاج إلى . تحفيد ا أكثخ الدمبية الشساذج مؽ بجال   اإللجابية القجوة عمى التخكيد كان كسا. قؾية

قات الجورات وتحديؽ كفاءة سداعجة السؤسدات عمى تقميل التكاليف وتقريخ أو مشيجية واضحة ل
، وتقميل أوقات لخوتيشية، والقزاء عمى الشفالاتالعسمية. لسكؽ استخجام األتستة ألتستة السيام ا

 وىحه ما تدسى بسشيجية كازيؽ. الجورات ، وتحديؽ الجؾدة وتحقيق نيج مشغؼ لمتحديؽ السدتسخ

كازيؽ إستخاتيجية لابانية لمتحديؽ والتظؾيخ السدتسخ في كافة جؾانب العسل التظبيكية واإلدارية 
والتخبؾية والتعميسية، وتخكد عمى تغييخ العسميات اليؾمية مؽ اجل تقميل اليجر في السؾارد 

 (4: 95,9والعسميات والؾقت بيجف رفع ندبة الفائجة والخبح بذكل دورؼ مدتسخ.)العثسان، 

ا kaizen العسل وفق مشيجية سيكؾن  ا سيكؾن  ، ذلػ تأثيخ. أساسي بذكل سمد   ال جدء 
 ، Kaizen با السختبظة السفاليؼ عمى واإلدارة  العامميؽ  لعتاد أن بسجخد. فخد كل عسل مؽ يتجدأ

 مؽ. نحؾ اإلمام  الذامل واالزدىاردفع عجمة التظؾيخ والجؾدة  مؽ لسديج مجال ىشاك سيكؾن 
 القجلسةاإلجخاءات الخوتيشية  معخفة السسكؽ مؽ ،العسميات عمى اإلدارة في Kaizen تظبيق خالل

وما يتظمبو  الحالي الجيل تفكيخ لخط وفق ا بأسذ وقؾاعج العسل إلحا، أو واستبجاليا بدخعة
مسا لجعل . الشغام تحديؽ سيتؼ ، التحؾيل عسمية مؽ الشؾع ليحا الخزؾع خالل مؽ. العرخ

جؾانب عشاصخ العسمية اإلدارة، بالتالي سيشعكذ  جسيع في اليجر عمى القزاء اإلدارة قادرة عمى 
 .ذلػ عمى أداء العامميؽ في البحث عؽ أفزل الظخ، واألساليب النجاز أىجاف السؤسدة

لحا، فإن اإلدارة باالستثشاءات  في ضؾء مشيجية كازيؽ قج ميجت الظخيق لمسعالجة 
لجسيع األنذظة اإلدارية. وأصبح مؽ الزخورؼ بذكل أساسي تحجيج مدتؾيات اإلدارة الدمدة 

السختمفة وبالتالي حقيؼ ومدؤوليتيؼ ، في كل مدتؾػ مؽ مدتؾيات اإلدارة لجب أن لكؾن ىشاك 
اعتخاف واضح ومحجد إلدارة ذلػ ، لجب أن تخكد السدتؾيات العميا مؽ اإلدارة اىتساميا فقط 
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سدتسخ لألىجاف العامة لمؾحجة ويجب أن تفكخ بعشالة في الدياسات والخظط عمى التحجيج ال
العامة األساسية لتحقيق ىحه األىجاف. يخكد السدتؾػ األعمى عمى القخارات الخئيدة بحيث يتؼ 

 (M. Klein,1997:46 تشفيحه عمى السدتؾيات األخخػ عمى الفؾر، بإخالص وججلة.)

 

 أىجاف البحث

 ييجف البحث التعخف عمى 

اإلدارة باالستثشاء في كميات جامعة بغجاد في ضؾء مشيجية كازيؽ مؽ وجية نغخ  .,
 الكيادات اإلدارية فييا.

داللة الفخو، في اإلدارة باالستثشاء في كميات جامعة بغجاد في ضؾء مشيجية كازيؽ مؽ  .9
 رئيذ قدؼ(. –معاون العسيج وجية نغخ الكيادات اإلدارية فييا حدب متغيخ السشرب)

 حجود البحث

رئيذ  -الحجود البذخية: الكيادات اإلدارية في كميات جامع بغجاد وىؼ )معاون العسيج .,
 قدؼ(

 -) كمية التخبية ابؽ شج لمعمؾم االندانية  :الحجود السكانية: كميات جامعة بغجاد وىي .9
 (كمية اآلداب  -ة المغاتكمي -كمية التخبية لمبشات -كمية ابؽ الييثؼ لمعمؾم الرخفة

 (9595/ 95,9الحجود الدمانية: العام الجراسي ) .8

 تحجيج السرطمحات

لجب أال يتجخل في  السجيخالتبادلية مسا لعشي أن  اإلدارةىؾ مبجأ  (MBE)أوال : اإلدارة باالستثشاء 
ويجب أن يخكد  العسل ما لؼ لالحع انحخافات السخؤوسيؽ عؽ القؾاعج والسعاييخ السعسؾل بيا ،

فقط عمى ترحيح االنحخافات أو إجخاء لحقق السؾعفؾن السدتؾيات والسعاييخ  السجيختجخل 
 (Atkinson, J. W. ,1985:39 .)السظمؾبة

وتعخف بأنيا:  ىي إستخاتيجية إدارة يتجخل فييا السجيخون فقط عشجما لكؾن ىشاك   
                         حه إما نتائج تذغيمية أو مالية.انحخافات كبيخة عؽ الشتائج السخظظة. لسكؽ أن تكؾن ى

( K. Srintvas, 2012: 63) 
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ىؾ نيج لخمق تحديؽ مدتسخ لعتسج عمى فكخة أن التغييخات اإللجابية  Kaizenثانيا : مشيجية 
عمى التعاون وااللتدام  Kaizenالرغيخة السدتسخة لسكؽ أن تجشي تحديشات كبيخة عادة لقؾم نيج 

عمى الشكيض مؽ الشيج التي تدتخجم تغييخات جحرية أو مخاسيؼ مؽ أعمى إلى أسفل ويقف 
 (Imai,M.,1986: 82 لتحقيق التحؾل.)

. العسمية والحياة االجتساعية والحياة السشدلية والحياة الذخرية الحياة في السدتسخ التحديؽ لعشي
 - الجسيع لذسل الحؼ السدتسخ التحديؽ™  KAIZEN لعشي العسل مكان في تظبيقو عشج

 (Masaaki Imai, Founder,1985 ) .سؾاء حج عمى والعسال السجيخيؽ

مجػ االستثشاءات التي لحرل عمييا العاممؾن في كميات  التعخيف اإلجخائي لإلدارة باالستثشاء :
جامعة بغجاد إثشاء مسارسة اإلعسال اإلدارية ، وتقاس بالجرجة التي لحرل عمييا مؽ استجابة 

 الكيادات اإلدارية عمى فقخات االستبانة السعجة لكياس اإلدارة باالستثشاء.

 

 أىسية اإلدارة باالستثشاء 

واسعة الشظا، بأنذظة معقجة حيث يمدم اتخاذ القخار واإلشخاف في كل  اإلداريةتتسيد الؾحجات 
خظؾة في غزؾن ميمة قريخة. لحلػ اكتدبت تقشية اإلدارة باالستثشاءات أرضية وشعبية في 
ا مؽ الحخية في اتخاذ القخار واألداء الؾعيفي لسدتؾيات اإلدارة  طبيعتيا. نغخ ا ألنيا أعظت مديج 

يتؼ إعظاء بعض أىسية اإلدارة  دتؾػ فائجتيا إلى العجيج مؽ الظيات.السختمفة ، فقج زاد م
 -باالستثشاءات عمى ىحا الشحؾ: 

يتؼ تحجيج األىجاف السحجدة سمف ا ، ومعيار األداء الؾعيفي ،  تحجيج السدؤولية بديؾلة: .,
والؾاجبات والحقؾ، ، وتحجيجىا بالتفريل لجسيع مدتؾيات اإلدارة السختمفة ، فسؽ الديل 

 التحقق مؽ السدؤوليات وتبخيخىا في أؼ وقت في عسمية العسمية بأكسميا.
تؾفخ السدتؾيات العميا مؽ اإلدارة الكثيخ مؽ الؾقت بعج تفؾيض الييئة  يؾفخ الؾقت: .9

 السؾقف أو االحتياجاتألداء الؾعائف الخوتيشية اليؾمية والقخارات األخخػ وفق ا لستظمبات 
 .ؤسدةعمى التخكيد عمى القزالا الخئيدة وسياسة الس ؽيقادر  وفي الختام لكؾنؾن 

تبخز التقشيات التي تشظؾؼ عمييا اإلدارة عؽ طخيق  االستخجام األمثل لمقجرات: .8
لكؾن كل فخد  اذاالستثشاءات نسط اتخاذ القخار الكمي عمى مدتؾيات اإلدارة السختمفة ، 
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ول تسام ا عؽ نتائجو أو ىؾ مدؤ برفتو وفق ا لسدتؾاه اإلدارؼ مدتقال  في اتخاذ القخار و 
وبالتالي مؽ الستؾقع أن تدتخجم القؾػ العاممة الستاحة في األعسال أو الؾحجة  ،إجخاءاتو
مدتعجة الستخجام  السؤسدةوبعبارة أخخػ فإن ، جسيع قجراتو إلى السدتؾػ األمثل اإلدارية

 قجرات قؾتيا البذخية إلى أقرى حج.
ارة بؾاسظة تقشيات االستثشاءات ، لسشح السدتؾيات إن تظبيق اإلد يديج اإلنتاجية: .4

ىحا لداعجىؼ في األداء الؾعيفي ويجعميؼ  الستؾسظة والجنيا لإلدارة الدمظة والسدؤولية
العامل السحكؾر أعاله يديج مؽ و  التي لقؾمؾن بيا،  لذعخون بأنيؼ جدء مؽ األعسال

جيؾدىؼ السخمرة مؽ أجل  تقجيخىؼ والسجيخون أو السذخفؾن السعشيؾن بجورىؼ يبحلؾن 
في نيالة السظاف تديج اإلنتاجية والكفاءة لمفخيق بأكسمو العجيج السؤسدات نجاح أىجاف 

 مؽ أضعاف
تخكد اإلدارة عؽ طخيق االستثشاءات عمى اإلشخاف وتقييؼ  لعدز البحث والتظؾيخ: .0

يفي. األنذظة الستدقة في الؾقت السشاسب باإلضافة إلى تحميل إجسالي األداء الؾع
شيج اإلشخاف السدتسخ لديل اتخاذ القخارات واستخالص الشتائج السشظكية. ىحا الس

، وبالتالي السداعجة في الؾصؾل إلى االستشتاج السظمؾب السشيجي يجعؼ البحث والتظؾيخ
 وتعديد األداء والشتائج اإلجسالية.

تظؾيخ  تظؾيخ السخؤوسيؽ: ىحا األسمؾب مؽ اإلدارة مؽ خالل االستثشاءات يجعؼ .6
السخؤوسيؽ ، كالدمظة السسشؾحة وكحلػ حخية اتخاذ قخارات مدتقمة أو اتخاذ مبادرات 
لمسزي قجما لحل القزالا أو السذاكل القادمة. ىحه الفخصة الفخيجة التخاذ قخارات 
مدتقمة تداعج في تظؾيخ أفخاد أو مخؤوسيؽ مخمريؽ وفعاليؽ ، قادريؽ عمى تحقيق 

 ((Ireland , R. Duane , Hitt, Michael, 2007: 61 الشتائج السخجؾة

 

 مخاحل تشفيح اإلدارة باالستثشاء

 وتذخيص مؽ مذاكل لسكؽ تحجيج  إذعمى الشسؾ بذكل أكبخ  السؤسدةاالستثشاء بتداعج اإلدارة 
. السؤسدة، ويسكؽ لمسجيخيؽ إنفا، كفاءتيؼ عمى حل ىحه السذكالت لتحديؽ إنتاجية في السؤسدة

عسمية اإلدارة عؽ  تعمؼ وإعجاد استخاتيجيات لتغييخ السشافدة وفخص العسل الججيجةلسكؽ لمسجيخيؽ 
يتؼ تحجيج األىجاف لسذخوع معيؽ مع نتائج محجدة سمفا. ثؼ تتؼ مقارنة الشتائج  طخيق االستثشاء



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

199 
 

اتخاذ أؼ إجخاء إذا لؼ لكؽ  العامميؽال ُلظمب مؽ  مع الشتائج الفعمية التي تؼ الحرؾل عمييا.
عؽ  أؼ شحوذ في األداء ويسكشيؼ أداء عسميؼ كالسعتاد وفي حالة مالحغة أؼ انحخاف ىشاك

تقخيخ إلى اإلدارة العميا حتى يتسكشؾا تحجيج الدبب الجحرؼ اإلدارة بظخيقة االستثشاء يتؼ تقجلؼ 
لمسذكمة واتخاذ اإلجخاءات الالزمة لحل السذكمة خالف ذلػ ، لسكشيؼ االنتباه إلى عسل أكثخ 

 .لسكؽ حل أؼ مذكمة وبيحه الظخيقة ة.أىسي

 تتزسؽ إجخاءات ترسيؼ وتشفيح اإلدارة باالستثشاء ثالث خظؾات أساسية:

ىي اختيار األىجاف الؾسيظة لمسؤسدة )الؾحجة ، السؾعف( ، والتي تحجد بذكل  الخطهة األولى
 أساسي تحقيق اليجف الشيائي.

ىي تحجيج اإلدارة لجرجة االنحخاف السقبؾل )الفذل في تحقيق اليجف( لكل مؽ  الخطهة الثانية
األىجاف الستؾسظة السختارة وتحجيج مجسؾعة مؽ اإلجخاءات السسكشة التي لجب اتخاذىا في حالة 

 تجاوز حج التدامح.

في حالة تأتي إلى التشفيح ، حيث يخاقب السجيخون العسمية ويتجخمؾن بذكل مشاسب  الخطهة الثالثة
 (( Nguyen, T. N. ,2014: 56 االختالفات عؽ األىجاف )االستثشاءات(.)

 باالستثشاءمبادئ اإلدارة 

عمى استخاتيجيات إن عسمية اإلدارة باالستثشاء ىي في األساس حؾل ضسان تخكيد اإلدارة 
ىي طخيقة و  ، واالنخخاط في األنذظة اليؾمية فقط عشجما تحجث انحخافات كبيخة.وقخارات الدياسة

ا. نغخ ا ألن اإلدارة ال تذارك إال في  لمعامميؽأكثخ راحة لإلدارة وتدسح  باتخاذ القخارات ألز 
األساليب التي  وإتباعقادرون عمى اتخاذ القخارات  العامميؽالسؾاقف التي تتظمب االنتباه ، فإن 

ل وسيظخة ، مسا لسكؽ بسخاقبة أق العسللختارونيا ، طالسا كانت األساليب فعالة. لحلػ ، لذعخ 
  ومؽ مبادغ اإلدارة باالستثشاء: أن لعدز الجافع.

ا مشيجي ا لمعسل :نيج مشعم ., ما لعشيو ىحا في السسارسة ىؾ  تتظمب اإلدارة باالستثشاء نيج 
لجب أن تكؾن مفيؾمة ومحجدة  لمسؤسدةأن جسيع االحتياجات والستظمبات التذغيمية 

عمى درالة بكل ما لحجث وأن  السؤسدة، لجب أن تكؾن بذكل أساسي بذكل صحيح
لكؾن لجييا مجسؾعة واضحة مؽ السعاييخ التي تتبعيا. ال لسكؽ تحقيق اإلدارة 

االستثشاءات بجون مجسؾعة مشاسبة مؽ السعاييخ واإلجخاءات. بكل بداطة ال لسكشػ ب
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 لدسى السعيار. مالحغة االنحخافات ، إذا كشت ال تعخف حتى كيف يبجو السعيار أو ما
ا دقيق ا إلى حج ما في التشفيح. مؽ أجل وضع نيج مشغؼ وضسان  يتظمب اإلطار نيج 

 :اآلتيةنتائج إلجابية ، لجب عميػ اتخاذ الخظؾات 
 .تحميل االحتياجات والستظمبات التذغيمية ، وكحلػ البيانات 
 .إنذاء والحفاظ عمى مجسؾعة مؽ معاييخ الدياسة 
 فديخ التقاريخ.جسع وترشيف وصياغة وت 
 .اتخح قخارات بشاء  عمى الستظمبات السحجدة مدبق ا 
يخكد جدء كبيخ مؽ الشيج السشيجي عمى مبجأ الدياسة التشغيسية. : سياسة تشغيسية شاممة .9

سياسة محجدة مدبق ا ومحجدة مدبق ا ، والتي تحجد األىجاف  السؤسدةلجب أن لكؾن لجػ 
. إن وجؾد سياسة شاممة لمسؤسدةتؾيات األخخػ ويجب أن تتبعيا سياسات اإلدارة والسد

ا لزسان أن جسيع  في مكانيا سيجعل مؽ الديل تحجيج االنحخافات ، ولكؽ ألز 
 تتبع نفذ مجسؾعة القؾاعج. السؤسدةمدتؾيات 

بأكسميا عمى  السؤسدةتتظمب اإلدارة بذكل استثشائي أن تكؾن : فيؼ جيج لالستثشاءات .8
تذغيل الشغام عؽ طخيق االحتفاظ باالستثشاءات كدخية أو ال لسكشػ  درالة باالنحخافات

الحؼ  كمسا زاد فيؼ الفخيق لسا ىؾ متؾقع مشيؼ وما شيء سيعخفو فخيق إعجاد التقاريخ فقط
، كمسا كان مؽ األسيل اكتذاف السذاكل أو ضسان عجم لجب أن لدبب أجخاس اإلنحار

 حجوثيا في السقام األول.
لسكؽ تقديؼ  إرساء مبجأ التفؾيض الدميؼ لمدمظةلجب  : تفؾيض مشاسب لمدمظة .4

االنحخافات بذكل عام إلى األنذظة الخوتيشية واالستثشائية. لجب أن لكؾن ىشاك فيؼ 
واضح ليحا التقديؼ وليكل قيادؼ جيج لمدمظة. عشجما تكؾن ىشاك مذكمة أو لحجث 

 ه.استثشاء ، لحتاج السخؤوسؾن والسجيخون إلى معخفة ما لفتخض أن لفعمؾ 
التظؾيخ السدتسخ لمسخؤوسيؽ:، تحتاج إلى تزسيؽ تظؾيخ السخؤوس كجدء مؽ مشيج  .0

اإلدارة مؽ خالل إطار االستثشاء. نغخ ا ألن اإلدارة تقؾم فقط بإشخاك السخؤوسيؽ بذكل 
استباقي في حالة حجوث مذاكل ، فأنت بحاجة إلى ضسان أن تكؾن القؾػ العاممة ماىخة 

ا قجر اإلمكان. لجب عميػ تؾ  فيخ التجريب ، ليذ فقط عمى األسمؾب نفدو ، ولكؽ ألز 
عمى السجاالت األخخػ الستعمقة بالسخؤوس ودوره. عالوة عمى ذلػ ، لجب أن يخكد 

ا عمى تحديؽ قجرات إدارة الذخص. ا  التجريب ألز  التظؾيخ والتجريب مفتاحان ألز 
 ((Lachlan E.D. Crawford, 1999: 51لزسان التحفيد. 
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 Kaizenمفيهم مشيجية 

Kaizen  .ىؾ نيج إدارؼ ، قجمو اليابانيؾن لتحديؽ مخاحل الحياة السختمفة باستسخارKaizen 
لعشي التحديؽ / األفزل. وفق ا  Zenتعشي التغييخ / السدتسخ و  Kaiمذتق مؽ كمستيؽ لابانيتيؽ 

م ا بعج يؾم. مفيؾم ليحا السفيؾم ، لجب أن تكؾن ىشاك تحديشات مدتسخة صغيخة في حياتشا يؾ 
Kaizen  ، ىؾ أنيا عسمية تحديؽ مدتسخة وال تشتيي ، والتي لسكؽ استخجاميا في أؼ مكان

ويجب زيادة الكفاءة وتقميل الحؾادث كسا ىؾ الحال في السشدل والرشاعات والفشاد، والسجارس وما 
ياء تعسل بالظخيقة ألول مخة في نغام إنتاج تؾيؾتا ، لجعل األش Kaizenإلى ذلػ. تؼ استخجام 

ا لمتحديؽ السدتسخ  ، مؽ خالل تغييخ وجية نغخ السؾعفيؽالتي تخظط ليا. لقج أوججت أوال  مشاخ 
وتثكيفيؼ حؾل عسمية التحديؽ السدتسخ ومدالا استخجام ىحا السفيؾم ، وجعمتيؼ لغيخون طخيقة 

كة لعسل فييا األفخاد ، سيتؼ إنذاء البيئة في شخ  Kaizenأداء مياميؼ بظخيقة أفزل. باستخجام 
في يؾم  Kaizenأو الفخيق بذكل استباقي لتحديؽ عسمية الترشيع ال لسكؽ استخجام مفيؾم 

، حيث يتؼ تذجيع األشخاص السعشييؽ مثل اإلدارة ، ويتؼ تذجيع واحج، إنيا عسمية خظؾة بخظؾة
العسل. لسكؽ أن السؾعفيؽ وتحفيدىؼ عمى إجخاء تغييخات صغيخة في مياميؼ اليؾمية في مشظقة 

في  يؤدؼ التأثيخ العام لجسيع ىحه التغييخات ذات الكيسة السزافة الرغيخة إلى تحدؽ كبيخ
، لجب أن يمتدم جسيع السؾعفيؽ وقادتيؼ داخل الذخكة باستخجام عسميات العسل. ولكي لحجث ىحا

ا أو بجون أؼ . مؽ خالل مفاليؼ كايدن، لسكؽ تحقيق التحديشات بتكمفة قميمة جج   Kaizen فمدفة
نفقات. يتؼ تذجيع السؾعفيؽ عمى تحديؽ كفاءة العسل باستخجام السؾارد الستاحة / البشية التحتية 
بذكل فعال ، بجال  مؽ الكيام باستثسارات غيخ مخغؾب فييا عمى السؾارد / البشية التحتية. تجعل 

يات / آليات معقجة عسمية معقجة لمغالة إلى غالة البداطة دون استخجام تقش Kaizenشخكة 
ا ولكشو ميؼ يؤثخ  ومكمفة لمغالة ، وقج تؼ تكميف السؾعفيؽ ىشا بالتخكيد عمى جانب صغيخ جج 

والقؾة الجافعة لحلػ  Kaizenعمى كفاءة الذخكة. اآلن كل يؾم ، تدتخجم معغؼ الرشاعات تقشية 
ربح مظمقة حتى ىي السشافدة مع شخكة مخترة أخخػ. إذا لؼ يتؼ استخجاميا ، فإن الذخكة ت

إذا كانت لجييا إرادة جيجة وستقؾم الذخكة السشافدة بتجاوزىا في الدؾ،. ال تقؾم كايدن بتعميؼ 
ا عمى التفكيخ وحل السذكمة الستعمقة بسشظقة العسل بأبدط  السؾعفيؽ فحدب ، بل تحفدىؼ ألز 

الكفاءة الكمية في الرشاعات لتحديؽ  Kaizenالظخ، وأكثخىا فعالية. حتى اآلن يتؼ استخجام 
 ( ( M. L. Emiliani,2005: 92 لمسؤسدة.

 Kaizenمشيجية  مبادئ
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 عادة   ُلذار ، الذخكة أنحاء جسيع في الرحيحة العقمية تسكيؽ يتظمب Kaizen تشفيح ألن نغخ ا
 :انيؼ ىؼ. الفمدفة جؾىخ أنيا عمى Kaizen عقمية تتشاول مبادغ 5, إلى

 .االفتخاضات تخك .,
 .السذكالت حل في استباقيا    كؽ .9
 .الخاىؽ الؾضع تقبل ال .8
 .التكخارؼ  التكيفي التغييخ مؽ مؾقف واتخاذ الكسالية تخك .4
 .أخظاء تجج عشجما حمؾل عؽ ابحث .0
 .السداىسة عمى بالقجرة الجسيع فييا لذعخ بيئة خمق .6
 إلى لمؾصؾل مخات خسذ" لساذا" اسأل ، ذلػ مؽ بجال   ؛ الؾاضحة القزية تقبل ال .7

 .الجحرؼ  الدبب
 .أشخاص عجة مؽ واآلراء السعمؾمات إعجام .8
 .التكمفة مشخفزة صغيخة تحديشات عمى لمعثؾر اإلبجاع استخجم .9

 Imai,M.,1986: 68 )).التحدؽ عؽ أبجا تتؾقف ال .5,

 

 

 :لتطهيخ العسمية اإلدارية السدتسخ Kaizenمشيجية 

. عميو ىؾ ما عمى شيء وال تحديشو لسكؽ شيء كل بأن االعتقاد عمى Kaizen تعتسج مشيجية
 الحمؾل وخمق ، والفخص القزالا تحجيج Kaizen تتزسؽ. الشاس احتخام مبجأ عمى لقؾم أنو كسا

 تشاوليا يتؼ لؼ التي األخخػ  السذكالت أو لمقزالا أخخػ  مخة العسمية خالل التشقل ثؼ - وطخحيا
 مشيجية طخيقة وتعظي السدتسخ لمتحديؽ دورة تخمق التالية الدبع الخظؾات ىحه. مشاسب بذكل
 وفق مجسؾعة مؽ الخظؾات وىي: العسمية ىحه لتشفيح

 ذلػ في بسا والسذكالت، القزالا تحجيجفي  لمسذاركة دور كبيخ :مذاركة العامميؽ 
 ذلػ تشغيؼ يتؼ ما غالب ا. لمتغييخ قبؾل لخمق بحلػ الكيام. ما لحتاجؾنو في مداعجتيؼ

 مؽ أوسع مجسؾعة مؽ ونقميا السعمؾمات بجسع السكمفيؽ األفخاد مؽ محجدة كسجسؾعات
 .العامميؽ
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 قائسة اجسع ، العامميؽ جسيع مؽ الشظا، واسعة مالحغات باستخجام. تذخيص السذاكل 
 مؽ العجيج ىشاك كان إذا مخترخة قائسة بإنذاء قؼ. السحتسمة والفخص بالسذكالت

 .القزالا
 :جسيع تذجيع مع ، إبجاعية حمؾل تقجلؼ عمى العسل عمى تذجيع العامميؽ ابتكار الحل 

 .السقجمة األفكار مؽ اختيار احج الحمؾل أو مجسؾعة مؽ الحمؾل . األفكار أنؾاع
 الظخح في الجسيع مذاركة مع ، أعاله اختياره تؼ الحؼ الفائد الحل اختبار الحل: تشفيح ،

 .الحل الختبار أخخػ  صغيخة خظؾات اتخاذ أو تجخيبية بخامجمع إنذاء 
 فتخات عمىمؽ الزخورؼ التحقق مؽ التقجم الحؼ تحخزه السؤسدة  : الشتائج فحص 

 عمى لمحفاظ الدبل وأفزل االترال نقظة سيكؾن  لسؽ محجدة خظط مع مختمفة،
 .التغييخ نجاح مجػ ، وتحجيجاألرض مدتؾػ  عمى العامميؽ مذاركة

 السؤسدة أنحاء جسيع في الحل اعتساد ، إلجابية الشتائج كانت إذا : التؾحيج. 
  التكخار:  لجب تكخار ىحه الخظؾات الدبع عمى أساس مدتسخ ، مع اختبار حمؾل ججيجة

 (,Cane,S., 1996: 123 عشج االقتزاء أو معالجة قؾائؼ ججيجة مؽ السذاكل.)

 

 kaizenخطهات تشفيح مشيجية  

 التعاون  عمى عادة تخكد والتي ، السدتسخ التحديؽ أىسية عمى الزؾء تدمط فمدفة ىي كايدن 
 العميا واإلدارة السجيخيؽ مؽ ، السؤسدة مدتؾيات جسيع عمى ىحه التحديؽ روح تؤثخ ،وااللتدام

 مؽ العجيج االعتبار في اإلستخاتيجية ىحه تأخح". مؾقع العسل" في وأولئػ التشفيحييؽ السجيخيؽ إلى
 تحقيق أجل مؽ .الشيائي السشتج في عيؾب صفخ إلى اإلنتاجية تحديؽ مؽ ، األعسال مسارسات

 العسمية ىحه تجعل أنغسة تظبيق إلى اإلدارة تحتاج ، السؤسدة مدتؾػ  عمى كايدن  أسمؾب تشفيح
 لسعالجتيا، استخاتيجيات وخمق حل، إلى تحتاج التي السذاكل تحجيج األنغسة ىحه تتزسؽ. مسكشة

 .الججيجة األفكار وترؾر

 خسدة إتباع إلى بحاجة فأنت ،kaizen استخاتيجيات العتساد تخظط كشت إذا ذلػ، عمى عالوة
 تتخجؼ التي اليابانية الكمسات مؽ مذتق السرظمح ىحا". 0S" ؛ الشاجح التشفيح إلى تؤدؼ خظؾات

 :إلى
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 تخاكؼ ومشع العسل لتدييل العؾائق إزالة مثل ، مظمؾب غيخ ىؾ ما وفرل فخز - الفخز .,
 .فييا السخغؾب غيخ العشاصخ

 سيخ لديل مسا لالستخجام، جاىدة تكؾن  بحيث السظمؾبة العشاصخ تختيب - التختيب تؼ .9
 .العسل

 عمى والحفاظ التجىؾر مؽكيفية الحفاظ عمى تكشؾلؾجيا العسل وتقشياتو  لذسل - المسعان .8
 .ونغيف ا آمش ا العسل مكان

 العسميات جسيع أن مؽ والتأكج العسل مكان في عالية معاييخ عمى الحفاظ - التؾحيج .4
 .معيار لجييا

 وكحلػ العسل، مكان في السشاسب التجريب وإجخاء القؾاعج عمى الحفاظ - االستجامة .0
 (Imai,M., 1986: 71 ).السشتغسة التجقيق عسميات

  kaizen مشيجية  مدايا

 بجقة األشياء حجوث مكان تحجيج عمى قادرة فيي وبالتالي العسمية، حؾل Kaizen عسمية تتسحؾر
 إلى السيجرة العسميات تقميل يتؼ األخظاء وإزالة العسميات تغييخ لسكؽ لحلػ السدار، عؽ والخخوج

 في تشفيح مؽ ةالخئيد السدالا بعض يمي فيسا السؾارد إىجار تقميل يتؼ لحلػ ونتيجة األدنى، الحج
 عسل:

 في لذاركؾن  الحيؽ اإلفخاد العاممؾن  جسيع kaizen مدؤوليات يتحسمؾن  مشيؼ جدء وىؼ 
 اإلفخاد لزع ألنو نغخ ا ذلػ، عمى عالوة العديسة مؽ السديج مشحيؼ خالل مؽ معيشة،

 .كبيخ بذكل تديج العامميؽ معشؾيات فإن ، األمامي الخط عمى
 لمخظأ أقل مجال يؾجج إذ ،لمستابعة أقل حاجة ىشاك. 
 نتيجة واسع نظا، عمى الجساعي العسل يدداد kaizen عمى العاممؾن  تذجيع ويتؼ 

 .السحجد قدسيؼ احتياجات مؽ أبعج التفكيخ
 السشتجات جسيع تؾجيو ويتؼ ،السؤسدة جيؾد طميعة في السجتسع متظمبات وضع يتؼ 

 .السجتسع الحتياجات وفق ا والخجمات
 تؾجج كسا وسيؾلة، بدخعة لمسؤسدة األجل وطؾيمة السجػ قريخة األىجاف تحجيج يتؼ 

 (www.am-online.com ).األىجاف ىحه تحقيق لزسان أنغسة
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 عمى بأنو االعتخاف ويجب واسع، نظا، عمى بيا ومعتخف كثيخة kaizen مدالا فإن ذلػ، ومع
ا لو األعسال إدارة مؽ الشسط ىحا فإن اآلخخ، الجانب ا العيؾب بعض ألز   تكؾن  أن لسكؽ ألز 

 دون  ونفحتو ىحا اإلدارة لسفيؾم فقط شفؾية خجمة السؤسدة قجمت إذا لمغالة خظيخة العيؾب ىحه
 .لساذا أو كيف معخفة

 kaizenمشيجية  عيهب

 أن إلى العيؾب ىحه ستحتاج عسمػ داخل kaizen تشفيح مؽ ةالخئيد العيؾب بعض يمي فيسا
ا، االعتبار بعيؽ تؤخح  .kaizen إدارة نغام تشفيح يشجح حتى ألز 

 في. عسميا وأسمؾب تفكيخىا طخيقة في ىائل تغييخ إحجاث السؤسدات بعض مؽ مظمؾب 
ا صعب ا ىحا لكؾن  األحيان بعض  إنذاؤىا تؼ التي األولية السذكالت تؤثخ أن ويسكؽ جج 
ا سيء بذكل  .عام بذكل األعسال عمى جج 

 ا قخيب ا األولية اإلثارة يتالشى ، ججيج إدارة أسمؾب استخجام عشج  السؤسدات الشيالة في جج 
 العاممؾن  لجعل فإنو ذلػ، ومع تؾقعتيا التي الشتائج عمى الحرؾل عمى قادرة غيخ

 ( www.am-online.com .)اإلطال، عمى لعسل لؽ ىحا اإلدارة أسمؾب أن لعتقجون 

 الجراسات الدابقة 

مسارسة مجيخؼ السجارس الثانؾية ألسمؾب اإلدارة باالستثشاء وعالقتيا )( 95,7دراسة )خمف هللا، 
 )بتحقق متظمبات بشاء الكيادات الخيادلة )دراسة تظبيكية

ىجف البحث التعخف إلى درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانؾية بسحافغة خان يؾنذ ألسمؾب 
اإلدارة باالستثشاء، وعالقتيا بجرجة تحقق متظمبات بشاء الكيادات الخيادلة لجييؼ مؽ وجية نغخ 
معمسييؼ، والكذف عؽ مجػ االختالف بيؽ متؾسظات تقجيخات السعمسيؽ لجرجة مسارسة مجيخييؼ 

اإلدارة باالستثشاء، ودرجة تحقق متظمبات الكيادة الخيادلة باختالف كل مؽ متغيخ )الشؾع  أسمؾب
االجتساعي لمسجيخ، والسؤىل العمسي لمسجيخ، وسشؾات الخجمة لمسجيخ كسجيخ، والسشظقة التعميسية(، 

خييؼ والتحقق مؽ وجؾد عالقة ارتباطيو بيؽ متؾسظات تقجيخات ىؤالء السعمسيؽ لجرجة مسارسة مجي
أسمؾب اإلدارة باالستثشاء، ومتؾسظات تقجيخاتيؼ لجرجة تحقق  باستبانتيؽ طبقتا متظمبات بشاء 
الكيادات الخيادلة في مجارسيؼ. واستخجم الباحث السشيج الؾصفي، مدتعيشا ومعمسة، تؼ اختيارىؼ 

ا مؽ )معمس 940بظخيقة العيشة العذؾائية السشتغسة. وقج أسفخت الجراسة عؽ العجيج عمى )
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تقجيخات أفخاد العيشة لجرجة مسارسة أسمؾب اإلدارة باالستثشاء وتقجيخاتيؼ لجرجة مؽ الشتائج، أىسيا: 
أن كال تحقق متظمبات بشاء الكيادات الخيادلة مؽ السجيخيؽ جاءت بجرجة قميمة. في حيؽ أكجت 

مؽ درجة  %( بيؽ متؾسظات تقجيخات أفخاد العيشة لكل 98الجراسة وجؾد عالقة قؾية بمغت)
 .مسارسة أسمؾب اإلدارة باالستثشاء، ودرجة تحقق متظمبات الكيادة الخيادلة

 كيفية استخجام أسمؾب جيسبا كايدن في تظؾيخ التعميؼ الجامعي السرخؼ( (95,8دراسة )يؾسف،

ىجف البحث التعخف عمى طبيعة أسمؾب جيسبا كايدن باعتباره احج األساليب الحجيثة في الجؾدة، 
ظبيقو، استعسمت البحث السشيج الؾصفي التحميمي. مؽ نتائج البحث: تؾضيح كيفية وخظؾات ت

التعميؼ الجامعي السرخؼ باستخجام أسمؾب جيسبا كايدن، وقج اعتسجت مشيجية تظبيق  تظؾيخ
كايدن عمى أربع مخاحل ىي: خظط، طبق، راجع، طؾر. أىؼ تؾصيات البحث تظبيق جيسبا 

اقتشاع والتدام اإلدارة العميا بالتغييخ ىؾ الدخ خمف نجاح إؼ  كايدن بالجامعات السرخية ىي:
تغييخ ألنيؼ السثل والقجوة لباقي العامميؽ فيؼ مؽ لزع األىجاف واالستخاتيجيات وىؼ مؽ يؾفخ 
السؾارد لمتحديؽ.التخكيد عمى مؾاقع العسل الفعمية التي تكؾن فييا العسميات ذات الكيسة السزافة 

نجاح التغييخ والتظؾيخ في إؼ مؤسدة، البج مؽ وجؾد رؤية واضحة لعسمية لمظالب احج مفاتيح 
 التغييخ وتفيؼ ما ىؾ مظمؾب لشجاح ىحه العسمية مع التحديؽ السدتسخ.

 التحديؽ السدتسخ في كافة أنذظة الجامعة لداعج عمى تظؾيخىا وتبؤىا مكانة عالسية 

 

 مشيجية البحث وإجخاءاتو

ا الفرل ىحا يتشاول  البحث تشفيح في الباحث اتبعيا التي لإلجخاءات مفرال   وصف 

 :البحث أواًل: مشيجية

فاي دراساتو ،ألناو الساشيج  التحميماي الؾصافي الساشيج الباحاث اتباع البحاث، أىاجاف تحقياق أجال ماؽ
اإلدارة باالسااتثشاء كميااات جامعااة بغااجاد وفااي ضااؾء مشيجيااة  معخفااة أجاال وذلااػ مااؽالسشاسااب ، 

kaizen. 

 إجخاءات البحثثانيًا: 
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 مجتسع البحث :1

معااوني العساجاء، ) الكيادات اإلدارياة فاي كمياات جامعاة بغاجاد وىاؼ إذ يتألف مجتسع البحث مؽ   
 (  يتؾزعؾن عمى )69( والبالغ عجدىؼ )95,4 -95,8لمعام الجراسي )( دام العمسيةورؤساء األق

( معاوناااا بيشساااا بماااغ عاااجد رؤسااااء 8,) آذ بماااغ عاااجد السعااااونيؽ فقاااط الجامعاااة  ( ماااؽ الكمياااات  6
  ( رئيذ قدؼ47)السحكؾرة ولمعام نفدو  ضسؽ كميات الجامعةاألقدام العمسية 

 عيشة البحث  .2

لقااج تااؼ   الكياادات اإلداريااة الاحيؽ لعسمااؾن فااي كمياات جامعااة بغاجاد ،لقاج اختيااخت عيشاة البحااث مااؽ 
( معااااون عسياااج و 0,)( فاااخدا   ماااشيؼ  05)%( ماااؽ السجتساااع األصااامي أؼ بماااغ 85ساااحب ندااابة )

 .( رئيذ 80)

 البحث ةأدا .1

  MBEاإلدارة باالساااتثشاء تحكيقاااا ألىاااجاف البحاااث الاااحؼ لداااعى إلاااى التعاااخف عماااى                
، لاحا الكياادات اإلدارياة فييااماؽ وجياة نغاخ  Kaizenفي ضاؾء مشيجياة  بغجاد في كميات جامعة 

تااؼ اسااتعسال االسااتبانة  إذ .ة معيشااةاء أدا ة لتحقيااق أىااجاف البحااث بشاافااان مااؽ السدااتمدمات الزااخوري
 كأداة لجسع السعمؾمات الالزمة ليحا البحث 

 خطهات بشاء أداة )االستبانة(

  مرادر بشاء فقخات االستبانة -
 .تاي مكشات ماؽ صاؾر فقخاتياا السختمفاةبعج الكيام بالعجياج ماؽ اإلجاخاءات ال تؼ بشاء ىحه األداة  

 :ما يتالئؼ مع تظمعات رؤية السؤسدات التخبؾية  مع بسا يتؾافق بيئيا  وإداريا  

( ذات وأجشبياااة –االطاااالع عماااى عاااجد ماااؽ االساااتبيانات التخبؾياااة لجراساااات ساااابقة )عخبياااة  -
 .صمة اإلدارة باالستثشاء 

 لمتحديؽ والتظؾيخ. Kaizenتؼ بشاء فقخات األداء وفق مشيجية  -

 عاخض تاؼحياث  التخبؾياةمشاقذاة مجسؾعاة ماؽ الخباخاء والستخررايؽ فاي مجاال اإلدارة  -

 مشاسبة عمى اجسعؾا وقج ، الغاىخؼ  الرج، مؽ التحقق بيجف األولية صؾرتيا في االستبانة

 فقخة. ( 0,الفقخات)  عجد أصبح وبحلػ ستبانة،اال في الستظمبات
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اعتساااد السكياااس الخساسااي الستااجرج ،حيااث انااو لعظااي حخيااة  :تااؼ بددجائل اإلجابددة ودرجاتيددا -
أوسع لمسدتجيب الختياار الباجيل السشاساب عاؽ وجياة نغاخه وبراؾرة أد، .والباجائل ىاي : 

ي بجرجددة يميمددة ي  ة)تشطبددع عميددو بجرجددة كبيددخة جددجًا ي بجرجددة كبيددخة ي بجرجددة متهسددط
 (,، 9، 8، 4، 0وأعظيت األوزان عمى التؾالي) بجرجة يميمة ججًا(

 

 

لزؼ ىحا الفرل عخض الشتائج التي تؾصل ألييا وفقا  لمبياناات والسعالجاات اإلحراائية ،وماؽ ثاؼ 
 تفديخىا ومشاقذتيا في ضؾء أىجاف البحث.

 اليجف األول:

كميددات فددي  اإلدارة باالسددتثشاء التعددخف عمددى تحكيقااا  لميااجف األول مااؽ أىااجاف ىااحا البحااث وىااؾ )
( مااؽ وجيااة نغااخ الكيااادات اإلداريااة فييااا. وذلااػ مااؽ Kaizenفددي ضددهء مشيجيددة  جامعددة بغددجاد

خالل األداة الخاصاة بكيااس اإلدارة باالساتثشاء وماا تتزاسشو ماؽ فقاخات. وبعاج تظبيقياا عماى عيشاة 
ألداة البحث وحداب تكاخارات إجاباات العيشاة بالشدابة لألساتبانة ككال . واعتساج الستؾساط الفخضاي لا

 لمحكؼ عمى الستؾسط الحدابي إلفخاد العيشة .

 الجرجة الكمية لألستبانة

( فااخدا  مدااتجيبا  عمااى أداة اإلدارة باالسااتثشاء 05بمااغ متؾسااط درجااات أفااخاد العيشااة البااالغ عااجدىا )  
( درجااة وىاؾ اصااغخ ماؽ الستؾسااط الفخضااي 61489( درجاة وبااانحخاف معياارؼ مقااجاره )891,98)

" T- test( درجة. ولسعخفة داللة الفخ، بيؽ الستؾسظيؽ استعسل االختبار التائي "04لألداة البالغ )
( وىااي اكبااخ مااؽ الكيسااة التائيااة الججوليااة ,8148لعيشااة واحااجة، وبمغاات الكيسااة التائيااة السحدااؾبة )

( وعمياو فاان ,( وكسا مؾضح بالججول)49( وبجرجة حخية )5.50( عشج مدتؾػ داللة )9البالغة )
الستؾسااظيؽ ذا داللااة إحرااائية لرااالح الستؾسااط الفخضااي لااألداة ، وتذاايخ ىااحه الشتيجااة  الفااخ، باايؽ

إلى ضعف تظبيق اإلدارة باالستثشاء في كميات جامعة بغجاد  في ضؾء مشيجية كاايدن ماؽ وجياة 
 نغخ الكيادات اإلدارية .

 (,الججول )
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 االستثشاءنتائج االختبار التائي لعيشة واحجة لجرجات أفخاد العيشة إلدارة ب

عجد أفخاد  اإلدارة االستثشاء 
 العيشة

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الؾسط 
 الفخضي

مستوى  الكيسة التائية 
 الداللة 

 الججولية السحدؾبة

 دالة 9 ,8148 04 61489 891,98 05 

 

ويتزح مؽ نتائج اليجف األول أن اإلدارة باالستثشاء ضعيف في كميات جامعة بغجاد مؽ وجية 
نغخ الكيادات اإلدارية فييا.  مسا لعشي أن أفخاد العيشة يشغخون نغخة متذابية ومتقاربة تقخيبا  

دبب لؾاقع اإلدارة في الكميات وبعجىا عؽ أسمؾب االستثشاء  في مسارسة العسل .  وقج لكؾن ال
في ذلػ ىؾ البشية األساسية لمييكل التشغيسي بسا يتزسشو مؽ أسذ وقؾاعج ال تدسح بتبشي 
أساليب إدارية ججيج، إؼ بسعشى الشغام اإلدارؼ نغام مخكدؼ  كؾنو عامال  أساسا  في الحج مؽ 

لا مذاكل مثل مذاكل البشية التحتية ، وقزاجؾد اعتساد أسمؾب اإلدارة باالستثشاء، فزال  عؽ  و 
االترال في السؤسدة ، واالنحخاف في العسمية ، وضعف جؾدة قؾاعج العسل ، والبيانات السزممة 

، عجم صعؾبات في تقديؼ السيام بذكل ال لبذ فيو ومدتقخ بيؽ السجيخيؽ والسخؤوسيؽ والفقيخة ، 
 ، كسا أنا عجم وجؾد تؾافخ الثقة الستبادلة بيؽ اإلدارة والعامميؽ لحؾل دون اعتساد اإلدارة باالستثشاء

 اليجف الثاني

داللة الفخو، في اإلدارة باالستثشاء فاي كمياات جامعاة بغاجاد لغخض تحقيق اليجف الثاني في ىل  
فااي ضااؾء مشيجيااة كااازيؽ مااؽ وجيااة نغااخ الكيااادات اإلداريااة فييااا حدااب متغيااخ السشرااب)معاون 

وتؼ اسااتخجام االختبااار التااائي لعيشتاايؽ مدااتقمتيؽ وكسااا مؾضااح فااي الجااجول رئاايذ قدااؼ(. –العسيااج 
(9 ) 

 (9الججول  )

الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ والكيسة التائية السحدؾبة وداللة الفخ، بحدب السؾقع 
 الؾعيفي 

مستوى  الكيسة التائية  االنحخاف الؾسط عجد أفخاد  السؾقع الؾعيفي
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 الداللة  الججولية السحدؾبة السعيارؼ  الحدابي العيشة

 دالة 9 486.,  87,.7 81890 0, معاون العسيج

   91,89 01966 80 رئيذ قدؼ

 

بمغاااات الكيسااااة التائيااااة  ( بأنااااو ال تؾجااااج فااااخو، ذات داللااااة إحرااااائية ،إذ9ويتزااااح مااااؽ الجااااجول )
( عشاااج مداااتؾػ داللاااة 9( وىاااي اصاااغخ ماااؽ الكيساااة التائياااة الججولياااة البالغاااة )486.,السحداااؾبة )

(  مسااا لعشااي إن نغااام العساال غيااخ متشااؾع وال يتزااسؽ أساامؾب اإلدارة 48( وبجرجااة حخيااة )5.50)
 .امباالستثشاء مسا لجعل وجيات الشغخ متقاربة بيؽ إجابات معاونييؼ ورؤساء األقد

 
 االستشتاجات:

اإلدارة باالسااتثشاء فااي كميااات جامعااة بغااجاد فااي أعيااخت نتااائج البحااث مااؽ خااالل أراء العيشااة بااان 
وماااؽ خاااالل ىاااحه الشتيجااة لسكاااؽ أن نداااتشج مجسؾعاااة ماااؽ  (ضااعيفضااؾء مشيجياااة كاااايدن كانااات )

 الشقاط:
 .ليكمية الشغام الستبع في اإلدارة ال يتزسؽ استحجاث أساليب ججيجة .,
 الكيادؼ لو األثخ الكبيخ في تذجيع واعتساد أساليب إدارية حجيثة.الشسط  .9
 اإلدارة باالستثشاء تحتاج لجعؼ وتظؾيخ ميارات العامميؽ بذكل مدتسخ. .8
 تجخل اإلدارة في جسيع تفاصيل العسل لحؾل دون تحقيق األىجاف بذكل مختمف. .4
 .يط الدميؼاتخاذ القخار لحتاج إلى رؤية ودرالة واضحة مؽ حيث اليجف والتخظ .0

 :التهصيات
ااااا مشيجي ااااا لمعساااال. مااااا لعشيااااو ىااااحا فااااي السسارسااااة ىااااؾ أن جسيااااع   ., اإلدارة باالسااااتثشاء نيج 

االحتياجااااات والستظمبااااات التذااااغيمية لمسشغسااااة لجااااب أن تكااااؾن مفيؾمااااة ومحااااجدة بذااااكل 
 .                                         صحيح. 

التكشؾلؾجيااا ومااا تحسمااو مااؽ فااؤاد فااي صااشاعة القااخارات التأكيااج بذااكل مدااتسخ عمااى أىسيااة  .9
 . بذكل سميؼ

فرااال األماااؾر الخوتيشياااة عاااؽ ضاااخورة التخكياااد عماااى القزاااالا الجؾىخياااة وذلاااػ ماااؽ خاااالل  .8
 .الحاالت االستثشائية
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ضخورة إشعار العامميؽ بان الخقابة الحاتية ىي األساس السعتسج في انجاز عسماو باجال  ماؽ  .4
 لعسل اإلدارؼ.الخقابة السخكدية في ا

القيؾد عمى تظؾيخ اإلدارة عؽ طخيق إبقاء السذاكل الرعبة العسل عمى إزالة جسيع  .0
 الكيادات الثانؾية.خارج حجود 

إن تقؾم اإلدارة بعقج ورش ونجوات مدتسخة لشذخ الؾعي حؾل الجابيات وسمبيات تؾعيف  .6
 اإلدارة باالستثشاء.

كفخيق مع العامميؽ مؽ اجل رسؼ الدياسة ضخورة العسل عمى تذجيع السجراء عمى العسل  .7
 .لإلدارة السدتقبمية

تعديد الجافع مؽ خالل ضسان شعؾر الؾعيفة بالسكافأة ودعؼ أدوارىؼ مؽ قبل اإلدارة  .8
 رفيعة السدتؾػ 

 
 السقتخحات :

إجاااخاء السدياااج ماااؽ الجراساااات حاااؾل متغياااخؼ الجراساااة الحالياااة ماااع ربظياااا بستغياااخات أخاااخػ  -
  كالثقافة التشغيسية

 

 

 السرادر 

  ،مسارسة مجيخؼ السجارس الثانؾية ألسمؾب اإلدارة ، 95,7خمف هللا، دمحم إبخاليؼ
باالستثشاء وعالقتيا بتحقق متظمبات بشاء الكيادات الخيادلة )دراسة تظبيكية(، مجمة 
جامعة األقرى )سمدمة العمؾم اإلندانية( السجمج الحادؼ والعذخون، العجد الثاني، 

 فمدظيؽ.
 كيفية استخجام أسمؾب جيسبا كايدن في تظؾيخ التعميؼ 95,8اليا طو محسؾد، يؾسف، د ،

، 4، الجدء 80الجامعي السرخؼ، مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذ، العجد 
 مرخ.
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of kaizen and the various systems and tools known today as Lean 

Management 

 

 

 

 

 (1ممحع )

 بدم هللا الخحسن الخحيم

 جامعة بغجاد

 كمية التخبية د ابن رشج لمعمهم االندانية

 أدارة تخبهية

 االستبانة بريغتيا الشيائية

 األستاذ الفاضل معاون العسيج السحتخم .

 األستاذ الفاضل رئيذ القدؼ السحتخم .

 تحية طيبة وبعج ..

وذلاػ ) اإلدارة باالسدتثشاء فدي كميدات جامعدة بغدجاد فدي ضدهء مشيجيدة كدايدن( يخوم الباحث أعجاد دراسة بعشؾان 
اإلداريااة ولسااا نعيااجه فاايكؼ مااؽ خبااخة وسااعة اطااالع ،نااؾد أن ندااتعيؽ بااآرائكؼ الدااجيجة فااي مااؽ وجيااة نغااخ الكيااادات 

تحجيج درجة تظبيق كل فقخة مؽ فقخات االستبيان .راجيؽ مشكؼ اإلجابة عمى الفقخات بجقة ومؾضؾعية وذلػ بؾضع 
 ( في الحقل الحؼ تخونو مشاسبا  مؽ وجية نغخكؼ خجمة لمبحث العمسي.عالمة )

ىي "سياسة تكخس مؽ خالليا اإلدارة وقتيا لمتحقيق فقط في السؾاقف التي تختماف فيياا الشتاائج  :باالستثشاء اإلدارة
 الفعمية بذكل كبيخ عؽ الشتائج السخظط ليا."

 مالحغة :يخجى ذكخ السعمؾمات آالتية مؽ دون ذكخ االسؼ .

           رئيذ قدؼ                              السؾقع الؾعيفي: معاون عسيج 
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 مع جديل الذكخ والتقجيخ

 أ.م. د..يهسف يعقهب                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداة اإلدارة باالستثشاء

 

 متؾافخة الفقخات ت

بجرجة  بجرجة كبيخة ججا  
 كبيخة

بجرجة 
 متهسطة

بجرجة يميمة  بجرجة يميمة
 ججاً 

 اإلداري مجال التسكين 

      يدسح بالتسكين لمعاممين اإلداري الشعام   .1

برهرة مباشخة وغيدخ مباشدخة  اإلدارةتتجخل   .2
 السفهضة  باإلعسال

     

التدمدددل اليخمددي فددي تفددهي   اإلدارةتتبدع   .3
 السيام
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 اإلعسددددددالبذددددددكل دوري عمددددددى  اإلشددددددخاف  .4
 السفهضة

     

فددي أعطددداء أي ندده  مدددن  اإلدارةال تدددسح   .5
 الحخية لمعاممين.

     

تسخكددد الدددمطات فددي مكددان  اإلدارةتحدداول   .6
 واحج

     

 متؾافخة الفقخات ت

بجرجة  بجرجة كبيخة ججا   الهيت إدارةمجال 
 كبيخة

بجرجة 
 متهسطة

بجرجة يميمة  بجرجة يميمة
 ججاً 

      محجدة بججول زمشي األىجاف ,

التكشهلهجيا الستثسار تتيح جسيع وسائل  9
 الهيت

     

مختمفة لتعهي   أساليب اإلدارةتتبع  8
 الهيت الزائع

     

      الهيت في تبادل السعمهمات أىسيةتتجاىل  4

 إدارةتعسل عمى عقج ورش ودورات في  0
 الهيت

     

      اإلعسالتتجشب الخوتين في انجاز  6

 متؾافخة الفقخات ت

بجرجة  ججا  بجرجة كبيخة 
 كبيخة

بجرجة 
 متهسطة

بجرجة يميمة  بجرجة يميمة
 ججاً 

 السذاركة في صشاعة القخار
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      السذاركة في صشاعة القخار اإلدارةتذجع   ,

الفخد في صشاعة  األسمهب اإلدارةتعتسج  9
 واتخاذهالقخار 

     

      عمى العسل الجساعي اإلدارةتحث  8

السعمهمات الكافية في صشاعة  اإلدارةتهفخ  4
 القخار

     

يهظف جسيع تقشيات االترال السهجهدة  0
 لتحدين عسمية اتخاذ القخارات

     

السذاركة في صشاعة  أن اإلدارةتجرك  6
 الحجيثة اإلدارية األساليبالقخار ىي من 

     

 


