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مقدمة :
رافــق االنفجــار التقنــي والتنافــس
االقتصادي والنمو املعرفــي ،تطور كبير
جدا ً فــي العمليات الصناعيــة واإلدارية
بجميع القطاعــات احلكومية والتجارية
فــي جميــع أنحــاء العالم ،ممــا جعل
عمليات التحســن املســتمر من أهم
شــروط بقاء املنظمات وتنويــع قدرتها
التنافسية .فقط املؤسسات والشركات
التي اســتخدمت أســاليب التحسني
املستمر واإلبقاء على سياسات مقبولة
ومســتويات مرتفعة من رضــا العمالء،
استطاعت املنافسة والبقاء في الظروف
االقتصادية الصعبة وأثناء األزمات املالية
املتالحقة .ولم تكن التجربة اليابانية في
التفــوق التقني واالقتصــادي لتمر على
علمــاء اإلدارة في العالم بدون دراســة
وبحث عميقــن للتعرف على أســباب
التفوق الياباني العاملــي في فترة زمنية
قصيرة نســبياً .وقد كانت املفاجأة التي
جعلت الكثيــر من الشــركات العاملية
تهتم بالتجربة اليابانية :كيف أن بعض
الشــركات اليابانية تبيــع منتجات ذات
جودة عاليــة بكمية اقل مــن مثيالتها
فــي الدول الغربية وبســعر أرخص ،ومع
ذلك حتقــق أربــاح أكبــر؟!! وإذا علمتم
بأن شــركة تويوتــا اليابانيــة بدأت في
مطلع اخلمسينيات امليالدية في صناعة
الســيارات التجارية  ،ثــم اصبحت في
نهاية العام2008م أكبر مصنع للسيارات
فــي العالــم .وإذا علمتم بــأن اليابان
تستورد حوالي%97من مواردها من خارج

اليابان وهي مع ذلك تعتبر ثاني أكبر قوة
اقتصادية فــي العالم .ســنتعرف على
االستراتيجية التي اســتطاع اليابانيون
من خاللها ان يحققوا كل هذه املعجزات
وعلى االســتراتيجية التي اســتطاعت
بها اليابان أن تتغلب على تدمير مدينتي
جنازاكي وهيروشــيما بعد احلرب العاملية
الثانيــة وتنهض بالصناعــة واالقتصاد
لتحتل هــذه املرتبة املتقدمــة بني دول
العالم أجمع إنها اســتراتيجية الكايزن
اليابانية  KAIZENحيــث تتكون كلمة
كايزن باليابانية من كلمتني  KAIوتعني
املستمر  ZEN ،وتعني التحسني .وتعني
كلمة كايزن باليابانية التحسني املستمر
وهي عبــارة عن اســتراتيجية ســهلة
وابداعية تســتطيع أن تخفــض الهدر
فــي الطاقة والوقت واملــوارد واملصاريف
واملســاحات وبحيــث مهــدت الطريق
للشــركات اليابانيــة لتحقيــق أعلى
معدالت صافــي أرباح فــي العالم على
الرغم من أنها تبيع عدد منتجات أقل من
منافساتها العاملية وبجودة أعلى .كايزن
كانت االستراتيجية التي مهدت الطريق
جلميع برامج وأنظمة اجلودة احلالية والتي
تعتمد على البساطة واملشاركة وحتتوي
على أعلى درجات املتعة واملرح وتتســم
باإلبــداع االبتكار  .ومع ان اســتراتيجية
الكايزن بدأت فى صناعه السيارات اال انها
انتقلت الى باقي الصناعات ومت تطبيقها
بنجاح منقطــه النظير مثــل القطاع
الصحــي والبنوك والتأمني واالنشــاءات
وغيرها على مستوى العالم.

الهدف العام :
التعرف على و الكايزن والستة سيجما.
األهداف التفصيلية :
7 7التعــرف علــى فلســفة الكايــزن
اليابانية والتفريــق بينها وبني بقية
عمليات التحسني املستمر.
 7 7حتديد الهدر(األنشــطة ذات القيمة
الغير مضافة)وذلك في العمليات أو
الوقت.
 7 7حتديد اجملاالت ذات األولوية للتحسني
باستخدام كايزن.
 7 7التعرف على طرق حتليل املشــكالت
في كايزن.
 7 7التعامــل مــع النهــج التدريجي
والبســيط لعمليــات التحســن
املستمرة في كايزن.
 7 7التعــرف علــى املهــارات اإلداريــة
املطلوبــة لتطبيق عمليــات كايزن
للتحسني املستمر.
 7 7التعرف علــى مهارات وإجراءات حث
مقدمي اخلدمة على تبني والتعامل
مع كايزن.
 7 7التدرب على عمليات تنظيم املكاتب
واماكن العمل اخملتلفة باســتعمال
ال(.) 5Ss

موضوعات الحلقة :
 遏 遏االفتتاح وتنمية روح الفريق
 遏 遏التعريف بفلسفة كايزن اليابانية:
 遏 遏الهدر في كايزن:
遏 遏متطلبــات التهيئــة لتطبيــق
منهجية كايزن.
 遏 遏ادوات التحليل في كايزن.
 遏 遏أســاليب التحليل الرئيســية في
كايزن.
 遏 遏عنق الزجاجة في املؤسسات.
 遏 遏أدوات التحســن الرئيســية في
منهجية كايزن.
 遏 遏التطبيــق العملي الســتراتيجية
كايزن في بيئة العمل
.)Gemba KAIZEN( 遏 遏
 遏 遏أسلوب العمل في الوقت املناسب
(.)JIT
 遏 遏تطبيق ال  SS 5في بيئة العمل.
الفئة المستهدفة :
9 9مديــرو وموظفــو االدارات العليــا
بوحــدات اجلهــاز اإلداري للدولــة
ومؤسسات القطاع اخلاص القادرون
علــى حتمــل مســئوليه التغيير
ومساعده افراد املؤسسة بالتفويض
ومتابعة التطور ومراقبته.

 9 9مديرو وموظفو االدارات املتوســطة
والقــادرون علــى حتمل مســئولية
وتنفيذ وتسريع العمليات املؤسسية
بالتعاون مع االدارات العليا.
 9 9مشــرفو وموظفــو االدارات الدنيا
والفنية النهم سيكونون نواة التغيير
فى االمــور الفنية وامور التعامل مع
املراجعني حتت اشراف وتعاون االدارات
املتوسطة والعليا.
 9 9أي مديــر او موظف لديه الرغبة في
تطوير االعمال املؤسسية سواء في
القطاع العام او املؤسســات اخلاصة
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملــف املتدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د/حامت عبد الفتاح مرزوق
عضو االحتاد العربى العداد القاده

المؤهالت :
7 7دكتــوراه املوارد البشــريه – «حتليل
وتقييم الوظائف املبنى على اجلدارات
 Job analysis & evaluation on a competency basesجامعه نورتون
فيلــل – الواليات املتحده االمريكيه –
اغسطس ( 2018قيد التنفيذ).
7 7ماجســتير اداره اعمــال MBA -
«التخطيط االســتراتيجى كأساس
لالداره االستراتيجيه للموارد البشريه
لتطوير االداء العــام » جامعه هال -
كليه اداره االعمال – بريطانيا.2014 -
الوظيفه :
7 7مستشار و مدرب اقليمى فى :
 إداره اجلوده الشامله. -املوارد البشرية.

 التخطيط االستراتيجى اإلدارة العامة. اللني – الكايزن – الستهسيجما.
 26عاما من اخلبره فى الشرق االوسط فى
اســتراتيجيات التدريب وتطوير األعمال
واداره املــوارد البشــريه والتخطيــط
االســتراتيجى وتقييــم االداء و إدارة
املشــاريع و إدارة اجلــوده وبرامج التميز
املؤسسى اخملتلفه )اللني –سته سيجما
الكايزن  -منوزج التمييز االوربى ()EFQMواداره املشتريات واخملازن وسلسله االمداد
املتطــوره باالضافه لبرامج متخصصه
فى التدريب الطبى واداره املستشفيات
فى البلدان األتيه:
مصر –الســعوديه – االمارات – سلطنه
عمــان – الكويــت – البحريــن – قطر -
االردن  -اليمن.

