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 ملخص البحث:

اإلنتاجية داخل مصانع  ( على تحسين5Sتطبيق سياسات اإلدارة المرئية والخمسة تاء)تأثير يهدف هذا البحث إلى دراسة 

المالبس الجاهزة وتكمن الفكرة الرئيسية وراءه أن مكان العمل النظيف والمنظم يساهم في توفير الجهد والوقت المبذول، 

أحد مصانع المالبس الجاهزة فتم دراسة ويخفض التكاليف، ويزيد من معدل اإلنتاجية وقد تم تطبيق تلك السياسات على 

الوضع الحالي وتحديد نقاط الضعف في األقسام المختلفة في المصنع. وتحديد األسباب الجذرية للمشاكل وطرق الحل 

لتحسين األداء. وتم دراسة أوجه النقص من تصنيف، ترتيب، تنظيف بيئة العمل. وكذلك تحديد أوجه النقص في أنشطة 

 ة كأحد متطلبات الترتيب.اإلدارة المرئي

( علاى المصانع موضاول الدراساة مان حياث الحصاول 5Sوتم تحديد خطوات تنفيذ سياسات اإلدارة المرئية والخمسة تااء)

علااى التاازام اإلدارة العليااا واسااتعدادها لتطبيااق السياسااات الجدياادة ونشاار الااوعي بااين جميااع العاااملين بالمصاانع فيمااا يتعلااق 

بشاكل منهجاي بطريقاة تدريجياة كماا خطاط التطبياق  Sفاي المصانع بأكملاه وتنفياذ كال  5S  وتطبياق برناام 5S ببرناام 

 في المصنع وإجراء عمليات التحسين المستمر. 5Sلتنميط والحفاظ على نظام برنام  

ماال وإتقاانهم للعمال وحابهم لاه وأن تطبيا ق قواعاد الا  وكانت نتائ  الدراسة أن لبيئة العمل األثر البالغ في زياادة إنتاجياة العا

5S  ماال منهاا تحساين نفسااية العماال أثنااء العمال وتقليال حاوادث العمال نتيجاة لترتيااب نات  عناه مناافع عديادة للشاركة والعا

ماال وتقليال  األدوات وتوحيد أسااليب العمال. وكاذلك تقليال الجهاد والوقات المباذول للقياام بالعمال، وبالتاالي رفاع انتاجياة العا

 كما حقق المصنع مردودا اقتصاديا عاليا بسبب تطبيق تلك القواعد. .مصاريف التنظيف في الشركة

 .مصانع المالبس الجاهزة-تحسين اإلنتاجية-( 5Sالخمسة تاء)-سياسات اإلدارة المرئية  الكلمات المفتاحية:
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