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 أبي رحمه هللا                ... فخري واعتزازي  مصدر سمه هو إسمي بإاقتران  كان إلى روح من

 أمي                                  ... اتها هي رفيقة دربي وملجأي اآلمندعو كانت  منإلى 

 لي في كل مرحلة من مراحل حياتي ...
ً
 أخــوي                                  إلى من كانا سندا

 معنى الحياة ولم و إل
ً
  أصــدقــائــي                لن تفرقنا ُبعد املسافات ...ى من اختبرنا معا
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 الّشكر والتّقدير

 

ددددر والتبقددد ير لح دددرة  دددة  الدددّدرت أن ار دددبأ  را ددد  أتقددد بج بج يدددك الاب الً لقبولهدددا تدددولبي مهمب أوب

ا ومدددا أوتددده بددد  مددده توٍيهدددا    اإلشدددرال  لدددا بددد ا البحدددثا وذاتيددداً لمدددا ب لتددد  مددده ٍهددد  

 وإرشادا   كان لها بالغ األذر في إتمام ..

ددددر الدبيدددر ددد  بالاب ٍب دددلوا بقبدددوم تحدددديم البحدددث ومنا ادددت ا كمدددا أتو ا للجندددة المنا ادددة الددد يه تب ب

 ما وآراءبما ستغني البحث وتثري .وال شكب أنب مالحظاته

فدددي كدددك مرحلدددة مددده مراحدددك    موزمال دددي الددد يه  ددد موا لدددي الدددأتددد  ا ي  وأخدددا بالاددددر

سدددمر  –ُ دددال حيددد ر  –رود  –: سدددايا وبا  فدددي ت ادددي ال دددع  دددون لددديكددداتوا خيدددر و دراسدددتي

  ال محم .  –

أو  دكما أشمك بالابدر ككب مه سابم مه  ريب  أو بعي  في ب ا البحث سواًء بال برة أو اإلرشا

 ..أو التحديم  لالتوٍي  أو اإلشرا
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 هدددداتابيق متالبددددا  وأبددددم وأدواتهددددا الرشدددديقة اإلدارة بمبهددددوج التعريدددد  هدددددلد الدأالدددد   لدددد 

  سدددمي فدددي السدددورية االفتراضدددية الجامعدددة فدددي اإلداريدددة العمليدددة وا ددد   راسدددةكمدددا بددد فه ل

بدددد يه  فددددي الرشدددديقة االدراة تابيددددا مبددددادئ وأدوا  مدددد ىتقيدددديم و والمعلوماتيددددة االمتحاتددددا 

 .القسميه

مددده خدددالم االلدددالف والبحدددث فدددي ال رسدددا  السدددابقة  مرٍعدددينهج الوتدددبي التدددم اسدددت  اج المددد

تدددم اال تمددداد  لدددا المعلومدددا  المتح دددلة وا وماتوتدددله إليددد  بمدددا يتعلدددا بموضدددوف البحدددث

مدددده مقددددابال   الدددددادر اإلدارو والمددددوشبيه والمالحظددددة الا  ددددية للتعددددرل  لددددا الوا دددد  

معدددددة االفتراضدددددية السدددددورية وتقيددددديم اإلدارو لمددددد يريتي االمتحاتدددددا  والمعلوماتيدددددة فدددددي الجا

 م ى تابيقهم لمبادئ وأدوا  اإلدارة الرشيقة. 

مسدددتوى تدددوفر أدوا  اإلدارة الرشددديقة مددده حيدددث  العمدددك القياسدددي خلصدددد الدأالددد   لددد  ا  

العدددددامليه متعددددد دو الوشدددددا  ي متبددددداو  بددددديه م يريدددددة  –التادددددوير والتحسددددديه المسدددددتمر  –

 االمتحاتا  وم يرية المعلوماتية.

للمااكك التي يعاتي منها مدان العمك م مج     من الحل ل وال قترحبت هد الدأال   تقديارت

 والتي    تسابم في تابيا التحوم إلا اإلدارة الرشيقة.
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Abstract 

Name: Dina Nazeer Aboursheid 

Study title: Evaluating the extent of adopting the principles and tools of 

Lean Management at Syrian Virtual University in Examination and 

Informatics Departments. 

Syrian Virtual University                                               Year: 2022-2023 

Supervised by: D. Anmar Orabi 

 

The study aimed to introduce the concept of lean management, its 

tools, and the most important requirements for its application. It 

also aimed to study the process of the administrative in the Syrian 

Virtual University in the exams and informatics departments, and 

to evaluate the extent of applying the principles and tools of lean 

management in these two departments. 

The descriptive approach was used through viewing and 

researching the previous studies and their findings in relation to 

the subject of the research, and it was relied upon the information 

obtained from the interviews of the administrative staff and 

employees, and personal observation to identify the administrative 

process of the Exam and Informatics Directorates at the Syrian 

Virtual University and assess the extent of their application of the 

principles and tools of lean management. 

The study concluded that the level of availability of lean 

management tools in terms of (standard work - continuous 

development and improvement - multi-functional workers) varies 

between the Exam Department and the Informatics Departmen. 

The study concluded by presenting a set of solutions and proposals for the 

problems that the workplace suffers from, which may contribute to the 

implementation of the transition to lean management. 
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 األولالفصل 

 اإلطبأ العبم للبحث

   ال قدم :

مدد  ت ايدد  التحدد يا  التددي تواٍدد  منظمددا  األ مددام اليددوج فددي  ددالم سددري  التغيددرا  وبا تبددار 

الددة وكبددأةا ت ايدد  أبميددة أسددان تجددا  أو منظمددة بددو  دد رتها  لددا ت حقيددا أبدد افها باريقددة فعب

فعاليدددة. وإن أكثدددر مدددا تحقيدددا األبددد ال المركوبدددة بدبددداءة والقيدددادة فدددي المنظمدددة لواإلدارة ور د

االسددت  اج األمثددك لمددوارد المنظمددة سددواًء  مدده تحدد يا  بددو  دد ج تمدنهددا مدده لمأسسددةايجابدد  

ا باإلضدددافة إلدددا  ن دددر كافدددة مر لمواردبدددابدددك والهددد ر المسدددت االبادددرية أو الماديدددة او الماليدددة 

االتتاٍيددددة فددددي يددددة وفددددي العمليددددا  االدار واألساسددددي الو دددده والدددد و يعتبددددر العن ددددر األبددددم

القدد رة  لددا المنافسددة تحتدداي إلددا كثيددر مدده المروتددة لتدددون  ددادرة  لددا ا كمددا أن أسسددا الم

 تلبية للبا  ال با ه بسر ة و كباءة والتدي  م  بيئة العمك المتسار ة.

 Leanومه بنا شهر في ب ايدة التسدعينا  مبهدوج االتتداي الرشديا أوالت دني  ال دالي مده الهد ر 

Production تابيا بأن اال تقاد ساد الب اية ي. و في Lean  ًفي اإلتتايا  لا فقط للتابيا  ابال 

  اا ا  العمك.كافة مجاال  و في تابيقها يمده المبادئ ب ه أن حيه تبيه اليوج

التددأ لم فددي واٍهدده بعددم المنظددا  الع يدد  مدده التحدد يا   أزمددة كوروتددااتددة بعدد  وخ واليددوج

 داريدددة والعمدددك  ددده بعددد ا فددددانسدددير العمليدددة اإلتجدددا  إوالتديددد  مددد  مسدددتج ا  بيئدددة العمدددك و

وتابيدددا  اإلدارة الرشددديقةتبندددي مدددنهج التوٍددد  لبدددو  أحددد  الحلدددوم للتغلدددب  لدددا بددد ه التحددد يا 

أتمتدددة العمليدددا  و إتجددداز األ مدددامألداء والعمدددك  لدددا التدددي ترتدددد   لدددا مروتدددة اومباد هدددا 

 .وضددددمان التحسدددديه المسددددتمر والتدييدددد  مدددد   المتغيددددرا  المتسددددار ة اإلداريددددة والتاددددغيلية

هدددي المدددنهج اإلدارو الددد و يركددد   لدددا االتسدددياي واالسدددتقاايا والسدددعي تحدددو الدمدددام مددده ف

وسدددر ة التجددداوي مددد  خدددالم  مدددك البريددداا إضدددافة إلدددا حسددده اسدددت  اج الحقدددا ا والبياتدددا ا 

أٍدددك تحقيدددا أف دددك الم رٍدددا  للعمدددالءا والدددت لا مدددا  حالتحددد يا  والبدددر  التدددي تتدددا  مدددن

 .أمده مه كك أتااة ال تمثك أو  يمة م افة للعمك أو العميك
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 و ددد  ٍددداء  بددد ه ال راسدددة لتحليدددك وا ددد  العمليدددة اإلداريدددة فدددي الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية  

بغدددر   الرشددديقة للتحدددوم إلدددا اإلدارةمقتدددر   تقددد يمواتيدددة والمعلوم فدددي  سدددمي االمتحاتدددا 

   في الجامعة. تاوير األداء المأسسي

 مشكل  البحث: .1.1

وبمدددا فددديهم مأسسدددتنا محدددك ال راسدددة  الجامعدددة االفتراضدددية تواٍددد  مأسسددداتنا التعليميدددة اليدددوج 

  دددد  االزمددددا تو وأبمهددددامدددده أٍددددك االسددددت امة والتاددددور  السددددوريةي الع يدددد  مدددده التحدددد يا 

و الماديددددة الباددددرية أ ثددددك لمددددوارد المأسسددددة سددددواءً ماالسددددتغالم األوا ومعالجتهددددا  بددددك حدددد وذها

زمددده التحدددرب السدددلبي ضدددمه البنددداء تنظددديم مو ددد  العمدددك وووالبا ددد  المسدددتمر لتلدددك المدددواردا 

 وأبميتهدددا التدددي  ددد  تبقددد  مابيتهدددا المعدددامال  بعدددم زمددده إتجدددازباإلضدددافة إلدددا والمداتدددبا 

بدددد ر ر  دددده دون إكبددددام الدددد كا كيرال ددددروريةبعددددم العمليددددا  و الددددروتيهدا ددددرة  بسددددبب

المدددوشبيه لتادددوير  بعدددم لددد ى ركبدددةفقددد ان ال العمليدددا  كيدددر ال دددرورية وتلدددك الو ددده فدددي 

 للتغيير. مماتعتهممهاراتهم وكباءاتهم و

والدبدداءة فددي  ملياتهددا تبنددي سياسددا  وتهددج إداريددة ٍ يدد ة ت ددمه البعاليددة البدد  مدده وبالتددالي  

 وذلك ل مان االستمرارية والتحسه المستمر. اإلدارة الرشيقةتعليمية كالاإلدارية و

 : يبو ةالتاليالر يسية   تم لر  التساؤال وبناًء  لا ماسبا 

 مدددد يريتيفددددي  اإلدارة الرشدددديقةتبنددددي الجامعددددة االفتراضددددية السددددورية ألدوا  مددددا مدددد ى . 1

 وتتبرف من  األسئلة التالية: ؟االمتحاتا  والمعلوماتية

 فدددي مددد يريتي  ألداة تنظددديم مو ددد  العمدددك ى تبندددي الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية مدددا مددد

 ؟االمتحاتا  والمعلوماتية

  فددددي مدددد يريتي  ألداة العمددددك القياسدددديمددددا مدددد ى تبنددددي الجامعددددة االفتراضددددية السددددورية

 ؟االمتحاتا  والمعلوماتية

  فدددي  مرألداة التادددوير والتحسددديه المسدددتمدددا مددد ى تبندددي الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية

 ؟م يريتي االمتحاتا  والمعلوماتية
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  فدددي ألداة العدددامليه متعددد دو الوشدددا   مدددا مددد ى تبندددي الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية

 ؟م يريتي االمتحاتا  والمعلوماتية

 . ما م ى توفر متالبا  تابيا اإلدارة الرشيقة في الجامعة االفتراضية السورية؟2
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 اهداف البحث: .2.1

 لا تحقيا األب ال التالية:يسعا ب ا البحث إ

 وأدواتها وأبم متالبا  تابيا ب ه اإلدارة. اإلدارة الرشيقةمبهوج التعري  ب 

 فدددددي  سدددددمي  دراسدددددة وا ددددد  العمليدددددة اإلداريدددددة فدددددي الجامعدددددة االفتراضدددددية السدددددورية

  االمتحاتا  والمعلوماتية

  ة لمبددددددادئ وأدوا  اإلدار م يريددددددة االمتحاتددددددا  والمعلوماتيددددددةتابيددددددا مدددددد ى تقيدددددديم

  .الرشيقة

  الجامعددددة االفتراضددددية االدراة الرشدددديقة فددددي تابيددددا  تددددوفر متالبددددا مدددد ى دراسددددة

 السورية.

 

 اه ي  البحث:  .3.1

 أبمية البحث مه   ة تقال: تنب 

  وتابيقهدددا فدددي المأسسدددا  محدددط ابتمددداج الدثيدددر سدددواًء البددداحثيه  اإلدارة الرشددديقةباتددده

  ة التنافسية.أو المنظما  الراكبة بتحقيا استمرارابا والمي

  بدددي المأسسدددة التعليميدددة بدددو الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية ومجدددام تابيدددا البحدددث

ليميددددة اسددددتاا ه أتظمتهددددا التعبسددددبب لبيعددددة وأتمتددددة التددددي و فددددي سددددورية الوحيدددد ة

  كأزمة كوروتا".ب  لا   ة تح يا  "التغل

  ج ال ددددوء للتوٍدددد  بات دددداذ تهدددد إلقدددداء لددددا مدددده الممددددده أن تسددددا   ال راسددددة الحاليددددة

ا تمادبددددا كنمددددوذي فددددي مأسسدددداتنا التعليميددددة لجميدددد  المسددددتويا  و اإلدارة الرشدددديقة

 للتابيا.
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 منهجي  البحث: .4.1

 في ب ه ال راسة وذلك مه خالم ال اوا  التالية:  لمرٍعيتم ا تماد المنهج الوتبي ا

 ه إليدددد  بمددددا يتعلددددا بموضددددوف ل رسددددا  السددددابقة وماتوتددددلااللددددالف والبحددددث فددددي ا

تابيددددا معددددايير " " وألداء المأسسدددديوأذربددددا فددددي تاددددوير ا دارة الرشدددديقةاإلالبحددددث "

 في  ااف التعليم". اإلدارة الرشيقة

  ومباد هددددا  اإلدارة الرشدددديقةالبحددددث فددددي أبميددددة وتدددددويه اإللددددار النظددددرو بال راسددددة

 قة.وسبك تابيقها مه خالم المراٍ  والدتب والمقاال  واألبحاث الموذب 

 لمعلومددددا  المتح ددددلة مدددده مقددددابال   ال تمدددداد  لددددا اأمددددا فددددي الجاتددددب العملددددي فددددتم ا

ا دددد  اإلدارو وال للتعددددرل  لدددداالمالحظددددة الا  ددددية و والمددددوشبيه دددددادر اإلداروال

االمتحاتدددا  والمعلوماتيدددة فدددي الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية وتقيددديم مددد ى  مددد يريتيل

 تابيقهم لمبادئ وأدوا  اإلدارة الرشيقة. 

 تدددوفر متالبدددا  مددد ى  القدددرار للتعدددرل  لدددا ابال  مددد  المددد راء وتدددنافإٍدددراء مقددد

 االفتراضية السورية. تابيا معايير اإلدارة الرشيقة في الجامعة

 

  حدود البحث: .5.1

ماتيبة:   .2022البترة الممت بة مه شهر أيلوم إلا شهر كاتون األوم  اج الح ود ال ب

 الح ود المداتيبة: الجامعة االفتراضية السورية.
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 ب ق :السّ أالبت الدّ  .6.1

  :أالبت العر يّ الدّ . 1.6.1

 ل  وزاأن التر يد  البشري  ال  اأد تن ي  ل  ودوأهب اإلداأن الرشيق  متطلببت ت لر "مدى .1

 (.2017 - غزن" ) يحي  مح د أربج العبل  والتعليم

 العمدك تنظديم مده الرشديقة رة اإلدا تحقيدا متالبدا  تدوافر مد ى دراسدة   لدا البحدث بد ا يقدوج

 فدي العدالي والتعلديم التربيدة وزارة فدي الوشدا   متعد د العامدك القياسي العمك- المستمر سيهالتح

 .والت ريب االستقااي مأشرو خالم مه الوزاة في البارية التنمية تحقيا في ودوربم ك ةا

 أتدك مده اسدتمارة(430 )  بدر اختياربدا تدم  ادوا ية  يندة  لدا باال تمداد إتجدازه تدم حيدث

 للدوزارة الر يس المبنا  بر منالا خمس في المنتارة وم يرياتها الوزارة يف موش  ي4119 

 .فر ية م يريا  وسب 

 مد يرياتها مد  بغد ة العدالي والتعلديم التربيدة واتتادار وزارة تمركد  أن إلدا الباحثدان وتوتدك

 ييرالمعدا با تمداد للعمدك المسدتمر التحسديه  لدا المرتد  بها المتب  العمك أسلويو بالمحافظا ا

 ٍوبريدة فرو دا  يوٍد  ال ذدم ومده ااإلدارة الرشديقة متالبدا  يحقا الوشيبي والت وير القياسية

 %ي.5  ال اللة مستوى  ن  فرضيات  اختبار  ن  إح ا ية داللة ذا 

 خدالم مده وتاويربدا لتنميدة  د راتهم  العدامليه تحبيد  ضدرورة إلدا أي داً  الباحثدان توتدك كمدا

 بديه االرتباليدة العال دة تبدايه أن وإلدا اإلدارة الرشديقة محد دا   يوبدا العمدك القياسدي معدايير

 بد ه يد  م افقدرا  ال راسدة بدا ي بديه العال دة بد ه ووٍود امو   العمك تنظيم وفقرة االستقااي

 األمدر .البادرية المدوارد تنميدة فدي اإلدارة الرشديقة متالبدا  مه المتحقا للم ى اإليجابية الق رة

 %ي.5   داللة مستوى  ن  ودالالتها االرتبال لمعامال  اإلح ا يةرا  االختبا أك ت  ال و

 

ل  ج دن مخرجبت األداء اإلداأي ل  جبمع  الك يد من وجه  رظر  اإلداأن الرشيق "دوأ  .2

 (2019 –ا ضبء هيئ  التدأيس" ) د. مطير ضيف هللا ال طيري 

ٍدودة  م رٍدا  األداء اإلدارو فدي في  اإلدارة الرشيقةب فه ب ه ال راسة إلا الدا   ه دور 

ٍامعة الدويه مه وٍهة تظر أ  اء بيئة الت ريس أتبسهم. وتم است  اج المنهج الوتدبي وذلدك 

ي فقددرة موز ددة  لددا خمددس مجدداال  للدادد   دده دور 25مدده خددالم إ دد اد اسددتباتة مدوتددة مدده 
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ي   واً مه 135ه  في ٍودة م رٍا  األداء اإلدارو. وتدوته  ينة ال راسة م اإلدارة الرشيقة

 ا  اء بيئة الت ريس في ٍامعة الدويها واختيروا بالاريقة العاوا ية.

في ٍودة م رٍا  األداء اإلدارو فدي ٍامعدة الدويده  اإلدارة الرشيقةوأشهر  النتا ج أن دور  

كدكا ٍاء متوسااا وٍاء بالمرتبة األولا مجام " حك المادال  " ب رٍة متوساة ا بينمدا ٍداء 

تبة األخيرة مجام " القابلية للتغير" ب رٍدة متوسداةا وبينده النتدا ج  د ج وٍدود فدرو  فدي بالمر

فددي ٍددودة م رٍددا  األدار اإلدارو فددي ٍامعددة الدويدده مدده وٍهددة تظددر  اإلدارة الرشدديقةدور 

 أ  اء بيئة الت ريس تبعاً لمتغيرو الرتبة األكاديمية وال برة العلمية.

 

صددددددفبء   صر") ي لثبر التعليم اأس الرشيق  ل  مدداأن اإلا بل ي  ل  تطبيق ذج ب" ر ددددددـ .3

 (2020- الم مح د ا   طبلب 

للتغلددب  لددا الهدد ر الدد و تواٍهدد  مدد ارن التعلدديم  اإلدارة الرشدديقةبدد فه ال راسددة إلددا اسددت  اج 

 .اإلدارة الرشيقةالثاتوو العاج في م ر وذلك مه خالم بعم النماذي العالمية التي است  مه 

ل راسددة اإللددار العدداج لل راسددةا األسددس النظريددة لددفدارة الرشدديقة فددي البدددر التربددوو وتناولدده ا

للح  مده الهد ر  اإلدارة الرشيقةالمعاتر ذم أوضحه أوٍ  اإلفادة مه النماذي العالمية في تابيا 

 في م ارن التعليم الثاتوو العاج في م را والمنهج المست  ج بو المنهج الوتبي التحليلي.

 اإلدارة الرشديقةل راسة إلا   ة تتا ج منها تعظديم القيمدة لندواتج الدتعلم وذلدك بتقلديا وتوتله ا

يسا    لا السر ة و ال  ة في العمدك فدي و ده  اإلدارة الرشيقةلنسبة اله ر بهاا كما أن است  اج 

األبددداءي  –المعلدددم  –واحددد ا وأوتددده ال راسدددة ب دددرورة مرا ددداة احتياٍدددا  العميدددك   الاالدددب 

لا القيمة و التغلب  لا اله را وتد ريب القيدادا  التعليميدة واإلداريدة داخدك الم رسدة للح وم  

مه خالم إٍراء ٍلسا      ذبندي وحلقدا  تقاشدية  لدا تابيدا  اإلدارة الرشيقة لا أسلوي 

 لجمي  العامليه. اإلدارة الرشيقةأسلوي 
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 –غردايد (" ) زيندب    دبمر  جبمعد  حبلد  االزمبت )دأالد   داأن ل  الرشيق  القيبدن "اثر. 4

 (2021 -لبط    ن اح د 

 ٍامعدة فدي االزمدا  إدارة  لدا الرشديقة القيدادة وتدأذير ذرأ وتح ي  بحث إلا ال راسة ب ه تسعا

 بأبعادبا مستقك كمتغير الرشيقة بالقيادة المتمثلة متغيرا ال  ه لريا ال راسة بيدلة وتم كردايةا

 مجتمد  نأ كمدا التحليلدي و المدنهج الوتدبي الباحدث اتبد   د و .تداب  كمتغيدر االزمدا  إدارة و

اسدتباتة  55 توزيد  تدم  ال راسدة بد ل الدا الوتدوم ٍدكأ ومده االجامعة  ادة  ه  بارة ال راسة

 Lean Six Sigmaلنتا ج: وتبنا دراسة حالة تم فيها تدييد  مبدادئ ا تم    و العينة افراد  لا

(LSS ي مدتدددب مدددا  بدددك مدددنح برتدددامجPurdue   الددد  ا يSPS ي ا والم  دددا لددد  م إتاددداء

 برتدامج باسدت  اج اسدتباتة 50  لدا لتحليدك. Purdueمقترحدا  الجدودة والعقدود للمدوشبيه فدي 

spss المتاحة. البياتا  شك في البرضيا  و اختبار األذر لتح ي  وذلك االح ا ي للتحليك 

 ٍامعدة  دادة ٍي  ل ى بمستوى الرشيقة القيادة بعادأ تتوفر :أبمها تتا ج الا ال راسة توتله و   

إدارة  و الرشديقة القيدادة بديه إح دا ية داللدة ذا  لرديدة  ال دة وٍدود الدا إضدافة كردايدةا

 زما .األ إدارة  لا الرشيقة للقيادة ذرأ يأك  بوٍود مما األزما ا

 ةالرشدا  أسداليب باسدت  اج ٍ يد ة إدارة لدر  في وضد  متمثلة الن ا ح بعمب ال راسة أوته

 ممدها و ه أ ك في لحك االزما  ر يسي كمسار الرشيقة القيادة  لا الت ريب خالم مه اإلدارية

 متو عة.ال وكير متو عةال االزما  لمواٍهة وذلك الح يثة اإلدارية األساليب تاج  ذقافة وبناء

 

 الدأالبت األجنبي :. 2.6.1

 

العبل : دأالد   التعليم الخدمبت ل    ليبت تقديم لين لت  ليج ب لتحسين  التخدام ريفي  ".1

 لدين لدت  لديج ب حد ل الددول    ال دتت ر 2017وأق   حثي    (Li et all –2017 ) "حبل " 

 العبل . للتعليم

 العملية ال  مية لتحسيه سيجما ستة است  اج كيبية استداال البحثية بو الور ة ب ه مه الغر 

 .العالي التعليم في
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 االٍدراءا  ال  ميدة بديه لتوضديح البدرو  السدابقة األدبيدا  المقالدة هب  ل  ه منهجية البحث: 

 التعلدديم فددي مرحلددة  مليددة حالددة واسددت  مه دراسددة Six Sigma منظددور مدده الت ددني  و مليددة

 .التنبي  أذناء ح ذه التي والتح يا  العملية ال  مية في DMAICإلار  تنبي  كيبية لار  العالي

  بدك مدا مدتدب فدي (LSS) ليه ستة سديجما مبادئ تديي  تم حيث حالة النتا ج : تم وت  دراسة

 و قدود مقترحدا  إتاداء لد  م م  دا وبدو اي Purdue  SPS بر ايدة البدرامج خد ما  منح

 لتابيدا البريدا مد  LSS فريدا  مك كي  كما تم وت . Purdue في ٍامعة للموشبيه الجودة

DMAIC ا ال  مددة مهلددة تقليددك مثددك المحتملددة البوا دد  وتح يدد  بهددما ال اتددة ال  مددة  مليددة فددي 

 الحالدة دراسدة توضدح. المتدوازن كيدر العمدك سدير وتحسديه العمليدة في العمك م  ون وات با 

 وتح يد با  ليهدا التعدرل ي دعب التي الملموسة كير العوامك م  العمك في الع ي ة التح يا  ب ه

  .وتحليلها كميا

 ال د ما  تدنا ة في ستة سيجما بتنبي  دراية  لا توايدو أن للممارسيه المهم مه: العملية اآلذار

.  لدا المتحد ة تدنا الواليدا  فدي اإلٍمدالي المحلدي الناتج مه٪ 80 تادك ال  مة  مليا  ألن ا

 المقالددة تقدد ج. و المنهجيددة ا تحسددين  يجددب مددا تح يدد  تعقيدد  مدد ى ال  مددة ماددروف لبيعددة تحدد د

 .خ مية بيئة في المااري  تاغيك ذناءأ LSS ومبادئ أدوا  تابيا كيبية حوم ا تراحا 

 

  Stephan Höfer, Jörg Naever) "  العبل " التعليم ل  الرشيق  اإلداأن "تطبيق  .2

2017) 

في البيئا  الجامعية. تتناوم ب ه  ليهإشهار كي  يمده تابيا استراتيجية الإلا البحث   يه ل  

يمده  في بيئة ٍامعية وكي  الرشيقة اإلدارةتنبي   تعوبةالسأام  ه سبب البحثية الور ة 

 .رشيقة بح ٍامعة لتمأسسة للتعليم العالي الم ي   ًما ل

أمثلددة  لددا تنبيدد با  منا اددةو للدديهبندداًء  لددا مراٍعددة األدبيددا  ا تددم تقدد يم خمسددة مبددادئ ر يسددية 

ا مد  إليهد واالنتا ج التدي توتدلة الباحثيه. كم تم مقارتة باست  اج دراسا  حالة   يرة مه مأسس

 تلك الموٍودة في األدبيا .

بد ا يتالدب التد اج مده و. التعليم العاليفرتة لتحسيه إدارة مأسسا  ليه يوفر  :لنتا ج الر يسيةا

تسدا   المأسسدة  لديه ناف ٍمي  أتحاي الم لحة بأن ذقافدة الإلالجامعة  العليا في اإلدارة ٍاتب 

 لتعليم العالي.ة لتغيرالم البيئةسر ة لتدون  ادرة  لا التدي  م  
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 القطاع لجامعات تجريبية دراسة: التعليمي األداء على الهدر من الخالية الممارسات ( تأثير3
 (2019) " ماليزيا في العام

 .مالي يا في العاج القااف في اله ر مه ال الي للنهج المحتملة الم ايا بو لتح ي  المقام مه اله ل

 خ ما  5 ا (TQM  الااملة الجودة إدارة" ا ال راسة له ه لر  ذالث اختيار تم

 ا البحا بع  تم ا تماد استبيان وتوزيع   لا القااف العاج لجامعا  مالي يا. وا".  سري  وتغيير

 لتحليددك SPSS مدده 23 اإلتدد ار مدده خددالم اسددت  اج. البياتددا  إٍابددة تحليددك 367 فددي النظددر تددم

 االتحدد ارا   بددك الابيعيددة والحالددة ال ايددة قيدديمت ا تددم المتارفددة القدديم ا المبقددودة القدديم. البياتددا 

 .المتع دة

 األداء مدده ملحددوش بادددك و دد ز  ٍدداء ايجابيددا كددك مددايتعلا بددالثالث منددابج أن النتددا ج كاددبه

 باددك بد لك القيداج كيبيدة فهدم  لدا الجامعدا  مسدأولي ال راسة ب ه ستسا  . التربوو في مالي يا

  وبينه ال راسة  لدا .وكباءة فعالية أكثر بادك  ملياتهم وبناء ؛  ملهم تقليك أف ك بحيث يمدنهم

 النظدداج فددي اإلدارة الرشدديقة الكتاددال تو يددة دراسددة وإٍددراء األخددرى المنددابج دراسددة ضددرورة

 .مالي يا في التعليمي

 

 التعقيب  ل  الدأالبت السب ق :. 7.1

 مه خالم  ر  ال راسا  السابقة يمدننا است ال  النقال التالية:

 في  ااف التعليم بادك  داج  اإلدارة الرشيقةه ال راسا  واألبحاث السابقة موضوف تناول

وخاتة في مرحلة التعلديم العدالي و الجامعدا   د ا دراسدة واحد ة كاتده موٍهدا لمرحلدة 

 التعليم الثاتوو.

  وتابيددا مباد هددا فددي تحسدديه العمليددة   اإلدارة الرشدديقةاتبقدده ال راسددا   لددا أبميددة دور

التعليميددة وٍددودة م رٍددا  اإلداء اإلداروا وأبميتهددا كمسددار ر يسددي لحددك اإلداريددة و 

 األزما .

  كمددا أكدد   ال راسددا   لددا الدد ور الر يسددي لددفدارة العليددا فددي تجددا  تابيددا اسددتراتيجية

 وتبنيها كثقافة للمأسسة.اإلدارة وأبمية العمك كبريا واح  إلتجا  ب ه  اإلدارة الرشيقة



 

  11 
 

  فدي  اداف  اإلدارة الرشديقةال راسدا  السدابقة بتنداوم موضدوف  اتبقه ال راسة الحالية م

 التعليم وأبمية تابيقها.

  مه خالم البحث تبيه أن ٍمي  ال راسا  واألبحداث كاتده فدي دوم  ربيدة وأٍنبيدة  د ة

وبالتدالي فقد  تميد   الرسدالة الحاليدة  ده كيربدا    لا ح   لم الباحثةي باستثناء سوريا 

فددي إحدد ى الجامعددا  السددورية  الجامعددة االفتراضددية  الرشدديقةاإلدارة بتندداوم موضددوف 

 السوريةي 
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 بر ثالفصل ال

 : مق مبت اإلداأن الرشيق للبحث ظرياإلطبأ النّ 

 

 الرشيق : اإلداأنمفه م . 1.2

في  الم إدارة األ مداما وإتمدا بدي  اإلدارةالرشيقة بي ليسه مجرد تموذي مه تماذي  اإلدارةإن 

اإلدارة أ ددكا فدد وبدد ر أ ددك بمددوارد المالوبددة القيمددة تقددوج  لددا مبهددوج خلددا فلسددبة ولريقددة تبديددر

بي التغلب  لا كك أشدام  اله ر والبا   المستمر في الو ه واالتتدايا وأبميدة التحسديه  الرشيقة

  المستمر والتديي  م   المتغيرا  المتسار ة.

 أو العمدك  ده النظدر بغدم - بالعمدك للقيداج متبو ًدا بد يالً  تهًجدا يمثدك اليدوج المرن التبدير أتبحو

  .المنظمة حجم أو القااف

 وإتاداء المدوارد تحسديه خدالم مده للعمدالء  يمدة خلدا بو اإلدارة الرشيقة مه الر يسي الغر ف

 ٍد ء بدو المسدتمر التحسديه. الحقيقيدة العمدالء متالبدا   لدا بنداءً  مسدتقرة  مدك ت فقا  وتمديه

 .التحسيه  ملية في المااركة مه الموشبيه ي ٍم ويمدبه اإلدارة الرشيقة مه أساسي

البدد  أن تحظددا فلسددبة اللدديه بقبددوم كامددك ومادداركة كاملددة مدده  بددك المنظمددة اإلدارةولنجددا  بدد ه 

بأكملهاا كم إت  مه الم لك أن يوت  تنبي  الليه كماروف ألت  أكثر مه ارتبال وتحوم.
1
  

 تبديددر ولددر  والسددلوكيا دارة اإل الهدد ر بددو تغييددر مدده ال ددالي التحددوم فددي ٍدد ء و أتددعب

واألتظمة. واألدوا  العمليا  تغيير أكثر مه مجرد األش ا ا
2

 

 فإت  يجب  بوم  ب ه البلسبة كماروف اإلدارة الرشيقةومه الواضح أتنا  ن ما تتح ث  ه مبهوج 

 را التغيي ومثك ب ه ا مباد ها في الدامك االت رال إلا المنظمة في فرد كك يحتاي حيث ينتهي ال

وبالركم مه أتها سدهلة الدتعلم و البهدم تسدبياً إال أن التحد يا  تدمده  .وضحابا  اية بيه تح ث ال

.في تنبي  ب ه المبادئ
3

 

                                                           
1
 Nylund , Jaakko, (2013), Improving Processes Through Lean -Management 
2
 Kaizen Institute (2005) 
3
 Nylund , Jaakko, (2013), Improving Processes Through Lean -Management 
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 : اإلداأن الرشيق مببدئ  .2.2

 ملية تبدير مه خمس خادوا  لتوٍيد  المد راء فدي  1996 اج  Womack and Jonesا تر  

الليه " مبادئ لديه ال مسدة" وتتمحدور بد ه المبدادئ حدوم  كك  ااف في رحلة التحوم إلا التبدير

تلدك  تد فا فدي ال ادوا  التدي تسدابم تح ي  القيمدة مده وٍهدة تظدر العميدك وبالتدالي تح يد  ٍميد 

 باريقدة وأن يدون ت فا المنتج او ال  مة تحو  العميك .ال اوا  الغير ضرورية واستبعاد القيمة

تح ي  وتيدرة العمدك مده خدالم السدحبا وأخيدراً االسدتمرار ا والسما  للعميك ب اتقااف دون سلسة

في ذلك حتا يتم الوتوم إلا حالة الدمام التي يتم فيها إتااء القيمة المثالية دون بد ر. وفدي  داج 

الغايدةا  –كلمدا   3بتبسديط بد ه ال ادوا  واخت داربا ي  Womack and Jones اج  2007

: -اإلٍرا يةا األش ا 
 4

 

 بدو بسدياة تبديدر  مليدة أو فدي األولدا وال اوة مأسسة أو مه األساسية الغاية: الغاية 

 مده ببعاليدة العميدك ماداكك حدك أٍدك مده العميك  نها يبحث التي للقيمة ال حيح التح ي 

 االزدبار. مه المنظمة تتمده حتا التدلبة حيث

 سدت  مةالمي القيمدة تيدار  العمليدة  لدا يجدب التركيد  الغايدةا توضديح اإلٍرا ية: بمجرد 

 والعملية المنتج تاوير:  مليا  لثالث مجمعة تتيجة  اج بادك وبي اله ل. ب ا لتحقيا

 .للمندتج اإلتتداٍي العمدر خدالم والعميدك المندتج ود دم ا التسدليم إلدا الالدب مه والوفاء ا

 داخددك الثاتويددة الدد  م  مليددا  مدده وبددالاب  بدد ه العمليددا  األوليددة تددتم مدده خددالم الع يدد 

 منب .وال المنظمة

 األش ا : وبم المسأولون  ه تحقيا مب  ي الغاية و اإلٍرا ية 

أربعة  ار مبد أ تقدوج  "The Toyota Way"في كتاب   (liker Jeffrey)  ج  2004وفي  اج 

 فئدا  فدي أربد  ب ه المبادئ األربعدة  ادر بتنظيم  likerا و اج اإلدارة الرشيقة لي  تجا  فلسبة 

                                                           
4
 Lean Enterprise Institute 
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ادئ واالسددتبادة منهددا الحقددا فددي الجاتددب العملددي مدده البحددث سددنقوج  امددة ولسددهولة ربددط بدد ه المبدد

بت نيبها مباشرة  ضمه تلك البئا  : 
5

 

 

 وتت مه :  ال دى: ط يل  للسف  .1.2.2

  األب ال حساي  لا ذلك كان لو حتا األم ا لويلة فلسبة  لا القرارا  اإلدارية تركي 

   يرة األٍك. المادية

 وتت مه :   :الصحيح  النتبئج تنتج  الصحيح اإلجرائيبت .2.2.2 

  اإلٍرا يا  بالت فا المستمر وال و مه شأت  إبراز المااكك لمواٍهتها أن تتسم. 

  .  ا تماد تظاج السحب مه أٍك اٍتناي االتتاي ال ا 

  االتسابية في األتااة  

  ترسدديث ذقافددة التو دد  المأ دده أو التبددالا لمعالجددة المادددال  وذلددك للح ددوم  لددا

 دة المالوبة مه المرة األولا.الجو

 المسدددتمر وتمدددديه  المهددداج واإلٍرا يدددا ا وبدددو القا ددد ة للتحسددديه وتوتدددي  تنمددديط

 الموشبيه.

  اإلدراة المر ية: حيدث يجدب أن تددون القوا د  واألسداليب اإلداريدة معروفدة وواضدحة

  ن  الجمي ا وذلك للدا   ه ٍمي  األخااء و  ج إخبا ها.

 موذو ة والتدي أذبتده مالءمتهدا ل  مدة االشد ا  و االٍرا يدا  است  اج التدنولوٍيا ال

 وتسابم في إضافة  يمة ٍ ي ة.

 وتت مه: :ال  ظفين و الشرربء تط ير خالل من ال نظ    ل  قي    ضبل  .3.2.2

 مك  بتباتيك كافية دراية مه داخك المنظمة يدوتون  لا  يادييه أش ا  إ  اد 

 يه  لا تعليمها لألخريه.المنظمةا ينتهجون فلسبتها و ادر

 .وض  فر  مت   ة في العمك اإلدارو تتب  النظاج و البلسبة ال و تقوج  لي  المأسسة 

                                                           
5
 Liker, Jeffrey (2004)."The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest 

Manufacturer" 
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 والتحسيه األف ك تحو دوما بالسعي وتاجيعهم والمورديه الاركاء احتراج. 

 وتت مه: التنظي  : للتعلم  بلت راأ يق د الجذأي  ال شكالت حل . 4.2.2

  للدا   ه األخااء ومتابعة العمك اإلدارو لبهم الوض   ي اتيالم العمك مب أ توشي

 القا م  ه  ري. 

  ج التسرف بات اذ القرارا  الغ ارية واألخ  بعيه اال تبار م لحة ٍمي  األلرال  

 داخك المأسسة وفي شك العوامك المتوفرة.

 لا  لعمكوا المأسسة مااكك أسباي وتَتب  التعلم لريا في دا ما تبقا أن المأسسة  لا 

 المستمر.  التحسيه فدرة تحقيا أٍك مه حلها

 :اإلداأن الرشيق ادوات  .3.2

  أسماء أبو بدر ي 2020وذلك بع  االلالف  لا   ة مراٍ  أبمها :  لابر شعبان حسها 

ي Bicheno & Holweg 2009  ي2019 مايرة المايرو ي 2020ت يا  ب  هللا 

 (Shaikh&Khalifeh ,2014 Abdulmalek, Rajgopal and Needy, 2006) ي

 leanproduction.com  يleanmanufacturingtools.org   يLean Enterprise 

Instituteي 

 لا مجمو ة واسعة ًٍ ا مه األدوا  والمبابيم وتع  ب ه األداوا  والتقنيا   Leanيحتوو 

الف  لا أبم ب ه أداةا ويسا   االل 25العمود البقرو لفدارة اللينة حيث بناب ما يقاري 

 األدوا  وفهم مابيتها  في توٍ  المنظما  في كك  ااف يه ل للتحوم إلا التبدير المرن .

ولهدد ه المبددادئ ٍميعهددا بدد ل تهددا ي واحدد  وبددو التقليددك إلددا الحدد  األدتددا مدده النبايددا  والهدد ر  

  اج و يدوي المنتجدا  وخلددا كبداءا  مثاليددة خدالم كددك مرحلدة مدده مراحدك اإلتتدداي ويمدده اسددت

الع ي  مه ب ه األدوا  بادك ت ريجي ومنب ك ا مما يسهك الب ء في  ملية التحويك إلدا التبديدر 

المرنا ومه تاحية أخرىا سول تتراكم البوا   م  است  اج الم ي  مه األدوا ا وتابيدا الم يد  

 مليا  مه المبادئ ألتها ت  م وتع ز بع ها البعما ويمده ت نيبها إلا ذالث فئا : الجودة و

 اإلتتاي واألساليب.
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 ادوات لين للج دن   .1.3.2

 

  ومه ب ه األدوا : والتي تسابم في تحسيه الجودة المق مة للعميكا 

1.1.3.2. Kaizen  :التحسيه المستمري  

كاي ن بي واح ة مه أكثر الدلما  الياباتية شهرةا "كاو" وتعني االستمرارية و "زيه" يعني 

يقة أت  ال توٍ   ملية يمده أن تدون مثالية  لا اإللال ا وبالتالي التحسيه. ويرك   لا حق

 يجب أن يدون بناب "تحسيه مستمر  لا ٍمي  مستويا  المأسسة .

 

 :IDEAو  PDCAدورا  التحسيه:   .2.1.3.2

و تعاي اإللار لعملية التحسيه المستمر فإن اتباف تهج موح  للتحسيه المستمر ل   يمة كبيرة 

 ا والب  لفشارة بأن بناب دورا  تحسيه م تلبة ولده المبهوج متااب : ألو منظمة

  PDCA) يPlan Do Check Act 

 وبي دورة التحسيه األكثر شهرة واألكثر است  اًما في العالم.

في ب ه ال ورة ا يجب أن تب أ الاركة بالت ايط ا ويت مه الت ايط إتااء فرضية م  

ي اال تبارا حيث يجب أن يدون بناب تواتك وتقاش وض  العميك النها ي ومتالبات  ف

مستمر في تاوير فرضية تتنبأ بالنتيجة المرٍوة كما يجب أن تت مه ب ه المرحلة أيً ا 

خاة زمنية. بع  الت ايط يأتي العمك و بو تنبي  التحسيه ال و تم الت ايط ل  مسبقاً. ذم 

تجازه كما بو متو   / م اط ا وإذا يأتي التحقا ال و يت مه التحقا مما إذا كان ما تم إ

لم يده األمر ك لك ا فلماذا الا وبمجرد اكتمام مرحلة التحقا يمده للاركة بع  ذلك 

 الت رل بناًء  لا ب ه النتا ج.

 Investigate Design Execute Adjust (IDEA) 

اولده تب أ  ب ه ال ورة بالتحقيا وذلك في PDCAتلك ال اتة بـ  IDEAتاب  دورة 

و شيء يعاي الاركة سببًا للتحقيا ؛ مادلة ا  مالء ا بياتا  ا وما إلا ذلك. بع  أ

التحقياا يأتي ت ميم حك ٍ ي  ذم يتم تنبي  الحك الج ي  وتع يل  بادك ذاتوو للتح ير 

 لل ورة التالية وٍعلها أ ري إلا متالبا  الاركة
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 ي :TPMال ياتة اإلتتاٍية الااملة   .3.1.3.2

ك لل ياتة يرك   لا ال ياتة االستبا ية والو ا ية ل يادة الو ه التاغيلي للمع ا . وبي تهج شام

 لددا تقلدديا التمييدد  بدديه ال ددياتة واإلتتدداي مدده خددالم التركيدد  بادد ة  لددا تمددديه  TPMيعمددك 

العامليه للمسا  ة فدي تدياتة معد اتهم. ينادا مسدأولية مادتركة  ده المعد ا  التدي تادج   لدا 

ك  مدام الم دات . فدي البيئددة المناسدبة ا يمدده أن يددون بدد ا فعدااًل ٍدً ا فددي ماداركة أكبدر مده  بدد

 تحسيه اإلتتاٍية  زيادة الو ه وتقليك أو ا  ال ورا  والق اء  لا العيوي.

 

4.1.3.2. Yoke-Poka: 

ا وبدو أسدلوي لتجندب األخاداء  وتسدا    Zero Quality Control (ZQCوبو أسان تهدج  

له ر حيث أت  مه ال عب  والمدل ي العثور  لا ٍمي  العيوي مه خدالم ب ه األداة  لا تقليك ا

البحاا وت حيح العيوي  ادة ما يددون أكثدر تدلبدة باددك ملحدوش فدي كدك مرحلدة مده مراحدك 

 اإلتتاي .

 ادوات لين لإلرتبج: .2.3.2

 وته ل إلا ٍعك  ملية اإلتتاي أكثر كباءةا مثك: 

1.2.3.2.Time (JIT)-in-Just : 

  سساؤمن مد يدلعامها في داست ج ايابانية تإدارة فلسبة و بي لمناس  ا ولافي ل فقي إلنتاا

في ون ابزلالي  ي اما يحتاي نتاإلا ج إاشلنذا ابدل يه . ولسبعينيام ائذ أواليابانية منالت ني  ا

ي  فون تكث بحيوارد. لمن انا مدألد الحداج اباست ا لتي يحتاجهاابالكمية ا ويحتاج ذو ل  ا ولا

بتحقيا فعالية للغاية في  Just-In-Timeج. ويسابم تابيا  لتسلي  اية لكمياومساي إلنتا  اكميا

 تقليك مستويا  الم  ون ويحسه الت فا النق و ويقلك مه متالبا  المساحة.

 ي:Kanbanتظاج كاتبان   .2.2.3.2

للتي تليها لددوة  ن م JITج اشنم  داكتها رحواد ولمم ايويقة في تحلددر" بي Kanbanن "كانبا

م تستعما أداةي  حةرةا لدددددوااا إا ةل المة  بن  رة بي  بان إلنتاجية. كلمة كانباالعملية م ا ال

 ا  .لعملين اسلسلة مم  الن مم لعمابسلسلة ج لتحكلرة واللسي
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ث حي"ا "pokي إلنتا  اا الب" وwkي "لسح  اا البن: كانبا  ا البن من  يونب بناحيث 

ذن إلاي للثانية تعاما ا أإلنتاجيةالعملية التي تحتاجها واد المن ام كميةي لا لسحوألدج اتست 

وتابيا تظاج ا ة. للبافي ددة  ا ة محدا  حولقياسية لاية ولحاايها ولتي تحتواد المالمعالجة 

كاتبان ي يك النبايا  مه الم  ون واإلفرال في اإلتتاي. ويمده أن يلغي الحاٍة إلا  مليا  

 ماد  لا باا ا  اإلشارة لفشارة إلا الحاٍة لالب الم ي  مه السل .الجرد المادوا واال ت

 

 : Jidokaتظاج .3.2.3.2

ٍنبًدددا إلدددا ٍندددب مددد  اإلتتددداي  Toyotaوبدددي واحددد ة مددده ركيددد تيه أساسددديتيه فدددي تظددداج إتتددداي 

ي . يقدددوج بددد ا النظددداج  لدددا تسدددليط ال دددوء  لدددا أسدددباي الماددددال  JITفدددي الو ددده المناسدددب  

  فدددور حددد وث الماددددلة ألوم مدددرةا ممدددا يدددأدو إلدددا تحسددديه العمليدددا  حيدددث أن العمدددك يتو ددد

 وبالتددداليوالددد و بددد وره يحسددده الجدددودة مددده خدددالم الق ددداء  لدددا األسدددباي الج ريدددة للعيدددوي. 

 المبدددادئ بددد ه وتتمثدددك اإلدارو لتجويددد  العمدددك  ددد ة مبدددادئ  لدددا يقدددوج ي Jidoka   تظددداج فدددإن

 يلي: بما

  لددددا متابعددددة العمليددددا  اإلداريددددة ومرا بددددة لجاتددددب  االتبتدددديم المباشددددر : يعمددددك بدددد ا

مددده  بدددك المدددوشبيه أتبسدددهم دون الحاٍدددة مددده وٍدددود ٍدددودة بددد ا العمدددك وم رٍاتددد  

فددددإن اسددددتعما م  اإلدارة الرشدددديقةمددددرا بيه م ت دددديه بددددالجودةا ألتدددد  وحسددددب مبددددادئ 

 مثك ب ا النوف مه المرا بيه يعتبر ب ر في الاا ة البارية.

  الجاتدددب  لدددا متابعدددة ومرا بدددة العمليدددا  اإلداريدددة التبتددديم مددده الم ددد ر: ويقدددوج بددد ا

والبحدددث  دددده األخادددداء و كيبيدددة حدددد وذها وأسددددبابها ذددددم العمدددك  لددددا وضدددد  الحلددددوم 

 ومعالجة م  ر ب ه األخااء وسببها.

  المسددددأولية الواضددددحة: يقددددوج بدددد ا الجاتددددب  لددددا تح يدددد  األخادددداء وزمدددده حدددد وذها

تم ذلدددك مددده خادددوا  ومعرفدددة م ددد ر العيدددوي والمسدددأوم المباشدددر  ددده حددد وذها ويددد

  ملية واضحة ومنظمة.

  التو دد  ال ددرورو: يقددوج بدد ا الجاتددب  لددا تح يدد  العيددوي و الدادد   نهددا وإيقددال

 معالجة المادال  التي ح له.العمليا  لحيه 
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 واضددددحة تدددددون  أن يجددددب اإلداريددددة المبدددد أ أن العمليددددا  بدددد ا تنمدددديط العمددددك: يعنددددي 

 الو دددوف  ددد ج فدددي يسدددهم ممدددا داريدددةاللعمليدددا  اإل ال ادددوا  الر يسدددية وتبددديه ومحددد دة

 الو دددده تددددوفير فددددي يسددددهم العمددددك تنمدددديط أن كمددددا العمليددددا ا أداء األخادددداء فددددي فددددي

 .الجودة مه  الي توىمس  لا إيجابية م رٍا  إيجاد إلا باإلضافة والجه 

 

 ادوات األلل ب الخبل  من الهدأ:  .3.3.2

 

 . بعم ب ه بي التالية:تسا   في تحسيه التاغيك الدلي للمناأة المنتجةالتي و

 : (5s)تنظيم مو   العمك بتابيا   .1.3.3.2

المرتدددة شددديوً ا ا والتدددي تسدددابم فدددي اإلدارة ي بدددي واحددد ة مددده أكثدددر أدوا  5sيعددد  مبهدددوج  

تدددوفير بيئدددة  مدددك إيجابيدددة ومناسدددبةا  كمدددا أتهدددا تعمدددك  لدددا تدددوفير الو ددده والجهددد  . يعمدددك 

موشبدددون بحيدددث يتو بدددون  ددده التبديدددر باددددك أيً دددا  لدددا التدددأذير  لدددا  قليدددة ال 5Sمبهدددوج 

سددلبي فددي العمددك بمدددان  مددك فوضددوو وكيددر مددنظم ويبدد أون فددي التبديددر بادددك إيجددابي فددي 

العمدددك فدددي مددددان  مدددك مدددنظم ٍيدددً ا حيدددث يدددتم تحقيدددا أو شددديء خددداري المددددان وت دددحيح  

  لا البور. 

 Seiriبدددي  و "S"ي مددده الم دددالحا  الياباتيدددة والتدددي تبددد أ بدددالحرل  5Sوٍددداء  تسدددمية  

ترتيددددددددددددددددددددددددددب لأو الت بية الا   إتترٍم يا وShitsukeو  Seiketsuو  Seisoو  Seitonو 

 الت ريب أو االت بال يبي:  –المعيارية  –التنسيا  -تظيم لتا  -

  .الت بية: وتعني الت لا مه كك مابو كير ضرورو في مدان العمك 

 :ٍعلها سدددرف و ددده وبأوتعندددي تنظددديم مددددان العمدددك مددده أٍدددك إيجددداد األدوا   التنظددديم

 لي .وم افي متنا

  يبعددددددددث مال م للعمك ومناسب خ توفير منال به التنسدددددددديا: تنظدددددددديم مدددددددددان العمددددددددك

 لالرتيا .

  المعياريددددة: وبددددي توحيدددد  المعددددايير الثالثددددة السددددابقة وٍعلهددددا ٍدددد ء مدددده إدارة مدددددان

 العمك.
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   االسدددت امة: وبدددي أبدددم المعدددايير وتعندددي كدددرن االت دددبال فدددي تبدددون وسدددلوب ٍميددد

 اشبيه لت بح ب ه المعايير  ادة ل يهم.المو

ي للسدددالمة ا  لدددا الدددركم مددده أتددد  فدددي Safetyي  6Sكمدددا ت دددي  بعدددم الادددركا  سادًسدددا  

ولددديس مرحلدددة  5Sرأو الدددبعم يجدددب أن يددددون بددد ا ٍددد ًءا ال يتجددد أ مددده خادددوا  مبهدددوج 

 منب لة في ح  ذاتها.

 

 العامليه متع دو الوشا  : .2.3.3.2

متعددددد دو الوشدددددا   إلدددددا ذوو المهدددددارا  المتعددددد دة والمتعلمدددددة ويادددددير مبهدددددوج العدددددامليه  

والمت   دددة والمت ربدددة القدددادرة  لدددا دراسدددة وفهدددم الوا ددد  الحدددالي فدددي كدددك تادددال والقدددادرة 

التقلي يدددة التدددي تعتمددد  اإلدارة  لدددا حدددك ماددددالت ا بدددك وتادددويره إلدددا األف دددكا وذلدددك ب دددالل 

والتادددغيك مددده ت  ددديا  لدددا أتدددحاي ال بدددرة. و لدددا خدددالل السدددا   فدددي بحدددوث العمدددك 

العمددددك وتج  تدددد  أو تقسدددديم ا فددددإن البحددددوث وال راسددددا  التددددي أٍريدددده بعدددد  شهددددور مبهددددو ج 

الاددددريك  وتددددب اإلدار ة الرشدددديقة أبدددد   تظددددرة مغدددداير ة للعمددددك مدددده وٍهددددة تظددددر العددددامليه ب

ج بتحسدددده المندددداخ البتمدددداالر يسددددي فددددي أ مددددام التاددددوير والتحسدددديه المسددددتمرا ف ددددال  دددده ا

 النبسي ل يهم.

لبًدددا مدددا تددددون بددد ه البئدددا  الدددثالث مددده أدوا  اللددديه مترابادددة وتدددوفر فوا ددد  وتتدددا ج متعددد دة كا 

للتحسددددديه الادددددامك لمنادددددأة و مليدددددة اإلتتدددددايا ويمدددددده أن ت دددددن  بدددددثالث فوا ددددد  أو م ايدددددا 

أساسية:
6
  

دة ياريا و زالتتظاا ه ورة  ول ا ه وتقليا : وتت مه  الف ائد الع ليبتي  للنظم الرشيق  -1

م دد ون تقليا   واإلداريدديه. وتدمدده أي دداً فددي املدديهشر للعيددر المبددال  م كيدده والعاملاتتاٍية إ

م المسدداحةا وزيددادة اسددتثمار المعدد ا  ستغالاتقليا ا و تحسدديه الجددودة و لعمكء اذناالمعالجددة  أ

وت بيم االستغالم الم  تي لاراء األٍ اءا المواد األوليةا العمك في أذناء العمليا ا المنتجا  

 ا ية وبالتالي ت ك لله ل األساسي و بو زيادة ال  ما  و ٍودة المنتج.النه

                                                           
6
 Krajeweski, Lee J. and Ritzman, Larry P. ,2005, Operation Management: Process and value 
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ء المعالجدا  فدي الالدبا اتسديابية خاا:وتت مه ت بيم أ الف ائد اإلداأي  للنظم الرشيق  -2

يدده لعامل  اتقليك طلبافددي مجدداال  المداتددبا و ي رلوالعمك وشددا   خ مددة ال بددونا ت بدديم ا

 مر.   واألامه بير كد   يه بمسك لعاملامه د لع النبس   لسماوا

 األ مددامي لوظا   داء ابأخاددوا  المعالجددة تمددده الم ددادر ال ارٍيددة تسيابية  واتوذيا كمددا أن 

 ل با ه.  ابا  لا حاٍادٍهو بتركي للاركة   لسماير الحرٍة واك

 ه : وتت مه تعلم الادركا  الناٍحدة كيبيدة تسدويا بد الف ائد االلتراتيجي  للنظم الرشيق  -3

 المناف  الج ي ة وت ويربا وأي اً زيادة الح ة السو ية.

 7اشكبل الهدأ اإلداأي: .4.2

 تبدرز والتدي المأسسدا  م تلد  اإلدارو فدي الهد ر خاللهدا مده يتم التي مه األشدام الع ي  بناب

 : يلي ما خالم مه

 :اإلرتبج زيبدن  .1.4.2

فدي  بد ر ييسدبب ال ا د  اإلتتداي فدإن وبالتدالي او مليات  تنظيم اإلتتاي  لا اإلدارة الرشيقة تعمك 

 .المأسسة داخك  البارية أو الماديةا الجواتب م تل 

 : ال نتظر ال قد .2.4.2

 الو دده وبدد ا اإلداريددةا العمليددا  مجددام فددي المبددرر كيددر الو دده المنتظددر اإلدارة الرشدديقة تعددالج

 اإلداريدة الم رٍدا  ضدع  لداإ يدأدو  د  كمدا والو دها الجهد  فدي الهد ر إلدا يدأدو المنتظر   

 .اإلتتاي ستوىم ت تي وك لك

 : القراأ التخبذ ال نبلب ال قد .3.4.2

 العمدك فدي الهد ر إلدا تأدو التي العوامك أبرز مه ات اذبا في التأخير أو القرارا  ات اذ سوء إن

 .الجاتب ب ا معالجة  لا تعمك اإلدارة الرشيقة فإن وبالتالي داروااإل

                                                           
7
(. دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت من وجهة نظر 2019المطيري، مطيرة ضيف هللا ) 

 أعضاء هيئة التدريس أنفسهم.
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 :اإلداأي  الع ليبت تجهيز .4.4.2

 معالجدة فدي يسدا   ممدا اإلداروا للعمدك الجي  لتجهي او ال اط وض  في اإلدارة الرشيقة تسهم  

 اسدت  اج خدالم مده داريدةاإل العمليدا  تجوي   لا تعمكاإلدارة  ب ه فإن وبالتالي اله را مادال 

 .اإلدارو العمك تجهي  في العلمية والمنهجية الار 

 : ضروأي ال غير الع ليبت .5.4.2

 مد  تتوافدا  د  التدي اإلدارو الهد ر أشددام أبدرز مده تع   روريةال كير والحركا  العمليا  إن

 ات داذ فدي يدأذر كمدا ٍودتهداا و د ج الم رٍدا  مسدتوى تد تي سدببي وبد ا إتجدازه المدراد العمك

 .اإلدارية بالعمليا  المرتباة القرارا 

 :ال ت قع  غير خطبءاأل .6.4.2

 تدأذر    األخااء ب ه فإن وبالتالي اإلداروا العمك خالم مه تح ث    التي األخااء مبع بناب 

 بد ه تالشدي  لا اإلدارة الرشيقة تعمك المنالا ب ا ومه وم رٍتهاا اإلدارية العمليا  ٍودة في

 .اإلدارية المادال  مه الع ي  حك في يسهم مما و و هاا  بك األخااء

 8:ل  اللين  طبأات الع ل للتح ل  .5.2

يتأسيس تظاج لفدارة الرشيقة بادك ٍي ا حيث لور   2015  امه الع ي  مه المنظا  في  اج

 معظم ب ه المنظما  أُلر  مك خاتة بها تتناسب م  احتياٍاتها.

وبناب الع ي  مه ألر العمك الم تلبة للتحوم إلا الليها و لا اختالل ب ه األلر إال أتد  اليمدده 

وتسددا   بدد ه اإللددارا  لتقريددر المددنهج واألولويددا  لنموذي األمثددك للتابيددا. ا تمدداد أحدد با بددا

 التديي  دا ماً مالوي.االبتدار و دون إكبام أنا اإلدارة الرشيقةواالست  اج األمثك ألدوا  

كإلار دليلي للتحوم إلا الليها فالبدرة   (VSM)خرياة ت فا القيمة ست  اج ا ومه الممده

لوض ا وذلك بتقييم الوض  اآلن وتح ي  الوض  المرٍو في المستقبك أو ال و األساسية بي تقييم ا

يجب أن يدونا والبجوة بيه ال ارلتيه بي خاة التنبي . وبع  تنبي  التحسينا  وتستقر العمليةا 

 يتم العمك  لا وض  خرا ط األٍ اء أو األ ساج األخرى للمنظمة.

  Toyota House of"ي ب ا المجام وبي : وسيتم التار  لثالث تماذي أو إلارا   مك ف

Lean, the Shingo Model , the Hierarchical Transformation Framework" 

                                                           
8
 Bicheno and Holweg" (2016) "The Lean Toolbox, 5th edition" " 
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1.5.2 ."The House of Lean" "يد اللين او :"  

وبو النس ة األولا مه " ي 1-2تم تاوير النموذي األتلي ل  في تويوتا كما يبيه الادك  

ي ويمثالن  Jidoka تيه أساسيتيه بما   في الو ه المناسب ا بيه الليه" ويعتم   لا ركي

  الت فا والجودة معاًي.

 

 

 

 

 

 

 

 The House of Lean" (Bicheno and Holweg)"(: 1-2الشكل )

وتم تاوير ب ا النموذي واستب له اإلت ارا  الالحقة الركي تيه الر يستيه   في الو ه المناسب 

  لا أسان دورا  التعلم.و احتراج النان المبني ي بالتحسيه المستمر Jidokaو 

 حقا تجدا  فدي المنظمدا  مثدك تويوتدااإن الجاتب الجي  به ه النماذي بأتها مألوفة و سهلة البهم وت

 .بحاٍتك للب ء مه األسان بغم النظر  ه الوض  الرابه فهو ا تراحهمأما الجاتب األخرا 

 Lean" لددا األدوا ا وبدد أ  تسددت  ج األن ة بادد  أكيدد أدركدده بعدد  ذلددك تويوتددا تقييدد ا  الت

Enterprise house"    وال و ي تل    ه سابق ا ول ي  تظرة واسعة وتأكي   لدا ي 2-2الادك

 فلسبة ومنهج الليه.

أساسيا  وبي: التح يا  المستمرة باستمرار تبني احتياٍا  العمدالء  4تتأل   ا  ة النموذي مه 

تحسيه أو التغيير المستمر تحو األف كا كما بنداب فريدا العمدك و والموشبيه والبيئة المحياةا ال

أو "مددان العمدك"  وبدو أسدلوي تهدج التد ريب  "Gemba"التأكي   لا العمك الجما يا وأخيدراً 
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العملي وذلك بااللالف  لا كك أ ساج وأٍ اء العمك. وال  امتيه للنموذي بمدا التحسديه المسدتمر 

 وبو الج ر الحقيقي الست امة األداء. -تبدير النان –واحتراج النانا واخيرا السق  

 

 

 

 

 

 

 The Lean Enterprise House" (Bicheno and Holweg)" (: 2-2الشكل)

 

2.5.2. "Shingo Prize Framework": 

يبتر  أن النموذي ليدون تاٍح حقداً يجدب أن تددون األدوا  والتقنيدا   حوم شامكبو تموذي تو

ا وأن تدون المنظمة  ادرة  لدا إذبدا  أن بد ه المبدادئ مت دمنة فدي ذقافدة تقودبا مبادئ إرشادية

 المنظمة مه خالم سلوب ٍمي  الموشبيه.

يأك  النموذي أن التحدوم إلدا اللديه ال يحد ث مده خدالم األدوا ا حيدث بد ه األدوا  تجيدب فقدط 

عال ددا   لددا السددأام "كيدد "ا ولددده مدده خددالم السددلوب الجمددا ي الدد و يتحقددا مدده خددالم فهددم ال

المتراباددة بدديه المبددادئ التوٍيهيددة والددنظم واألدوا  والنتددا ج تددتمده مدده اإلٍايددة  لددا السددأام " 

 لماذا". 

مبهددوج مدده المبددابيم ال ا مددة  20مبددادئ إرشددادية والتددي يدد  مها  10تددم بندداء تمددوذي شددينغو  لددا 

 النتا ج. أبعاد: العوامك الثقافية والتحسيه المستمر وموا مة المأسسة و 4وت ن  إلا 
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. يقيم السلوب العمك مه تاحية ال ور النتا جو السلوبيحتوو النموذي  لا مقياسييه للتقييم: 

والتدرار والم ة والناا  ليتم تح ي  م ى تولبا سلوب القادة والموشبيه م  مبادئ التاغيك 

 الجي ة. ويتم تقييم السلوب مه  بك القادة و الم يريه و الموشبيه كك حسب دوره.

 .والتحسيه االمواءمة المستوى/  واالتجاه ما النتا ج فتقيم األ مام مه تاحية االستقرارأ

3.5.2. "The Hierarchical Transformation  Framework"   او "  طبأ

 التح ل الهرم ":

ي يت مه ب ا اإللار مه ذالث مراحك ا تعتبر المرحلة األولا بي 3-2كما يوضح الادك  

األوس  واأل م ا وتأدو للمرحلة الثاتية وفي بعم الحاال  تتوس  المرحلة الثاتية إلا المرحلة 

 الثالثة. 

 

 

 

 

 

 

 

 " The Hierarchical Transformation Framework" (Bicheno and Holweg) (: 3-2الشكل )

 :الدبيرة الح وم  لا ال ورة  لا:المرحلة األو

. وتهتم ب ه المرحلة ببعك األشياء ال حيحةا تحو التحوم الرشياواله ل الر يسي بو التهيئة 

كما أن  . الاويك والم ىأ الق ير الم ى  لا سواء الع ي ة للجواتب تق يرعمك ب ا اليتالب و

يتم تابيق   لا ٍمي  الحاال ا تح ي  األولويا  سيعتم   لا الظرول إال أن فهم المبادئ س
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وبالتالي فإن االستراتيجية المناسبة ستدون مالوبة دا ماَ. وفي تهاية المرحلةا يجب أن تدون  لا 

 دراية بجمي  النواحي التي بحاٍة إلا التحوم الرشيا.

 المرحلة الثاتية:  يادة التحوم المست اج:

ت خك ب ه المرحلة بتباتيك " ماذا وكي " وتهتم ب ه المرحلة " ببعك األشياء بادك تحيح" ا 

لتحقيا التحوم المست اج. وفي تهاية ب ه المرحلةا يجب أن تدون  لا دراية كافية بتباتيك الع ي  

 مه أدوا  وأتظمة الليه.

وتن ري في ب ه المرحلة الع ي  مه البئا  البر ية والتي ليس بال رورة أن يتم تناولها بادك 

 متسلسك.

ويعتبدددر ت دددميم تظددداج الجددد وم  الثدددة: الج ولدددة التب ددديلية وت دددميم ال ليدددة وال دددط:المرحلدددة الث

 التب يلية مه ال اوا  األبم في تنبي  الليه. 

:اإلداأن الرشيق متطلببت تطبيق  .6.2
9
 

وأسلوبها كبلسبة إدارية يتالب ذلك الع ي  مه المتالبا  التي الب  مه  اإلدارة الرشيقةبالنظر إلا 

 ن تجا  ب ا األسلوي بما يحقا أب ال المأسسةا ومه أبرز ب ه المتالبا  مايلي:توفيربا ل ما

 العليب: اإلداأن د م  .1.6.2

اإلدارة م ال و يتم تق يم  مده المسدأوليه فدي   لا م ى ال  اإلدارة الرشيقةيتو   تجا  أسلوي  

تم مده خدالم الجواتدب العليا وما تق م  مه إمداتا  تسهم فدي تجدا  بد ا العمدك اإلداروا والد و يد

 اآلتية:

  والماليددةا باإلضددافة إلددا تنظدديم الو دده بهدد ل  ٍميدد  المتالبددا  الماديددة و الباددريةتددوفير

 تحقيا األب ال الم اط لها وتجا  ب ا العمك اإلدارو.

  فدي إتجداز العمليدا   اإلدارة الرشديقةاالبتعاد  ه األ مام الروتينية وإتباف فلسبة أسدلوي

 في تحقيا اإلتجاز و الجودة المالوبة. اإلدارية مما يسهم

                                                           
9
(. دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت من وجهة نظر 2019المطيري، مطيرة ضيف هللا ) 

 أعضاء هيئة التدريس أنفسهم.
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  توشي  النظاج الد يمقرالي فدي العمدك اإلدارو وتدوفير رو  اإلبد اف والمبدادرة للعدامليه

المقترحدا  التدي مده شدأتها أن تسدهم  فدي تادوير اًا وتادجيعهم  لدا تقد يم اآلراء وٍميع

 العمك اإلدارو.

 العبملين:واإلداأن التعبو   ين  .2.6.2

 لا ايجاد ٍو مه األلبة والتعاون بيه العامليها وب ا يتالب تدوفير  اإلدارة الرشيقة يعمك أسلوي

ا اإلدارة الرشدديقةسددلوي مدده خددالم تددوفير ٍميدد  مقومددا  تجددا  أالعليددا اإلدارة الدد  م الددالزج مدده 

وإخ اف ٍمي  العمليا  اإلدارية إلا مب أ التااركيةا والعمدك ضدمه الجما دة و ات داذ القدرارا  

ٍما يدةا واالبتعداد  ده العمدك الروتيندي والمسدابمة بالق داء  لدا الهد ر بم تلد  أشددال  ب بة 

 ل مان ٍودة العمليا  اإلدارية وم رٍاتها.

 التدأيب ر بً ور  بً:تأهيل واالهت بم   .3.6.2

يجب االبتماج بم تل  مجاال  الت ريب ل ى العامليه وت ويد بم بدالار  و األسداليب التدي تسدهم 

العمليددا  اإلداريددةا وتسدد ير العددامليه ذوو الدبدداءة و ال بددرة بادددك يسددهم فددي تحسدديه فددي تجددا  

األ مددام اإلداريددة واكتاددال األخادداء  بددك و و هددا ووضدد  الحلددوم التددي تسددهم فددي تقليددك الهدد ر 

 اإلدارو بم تل  مجاالت .

 التغيير ل  ثقبل  ال تلس : .4.6.2

 لدا تغييدر الثقافدة العامدة فدي العمدك اإلداروا يجدب العمدك  اإلدارة الرشيقةل مان تجا  أسلوي 

يركد  اإلدارة بيه العدامليه ٍميعداًا وبالتدالي فدإن أسدلوي بد ه  اإلدارة الرشيقةوتار ذقافة أسلوي 

 لا ضرورة ب ا التغيير و كدرن فددرة المبدادرة واإلبد اف بم تلد  مجداال  العمدك اإلدارو بمدا 

 لدا  في المأسسة.يسهم في المحافظة  لا ٍمي  الموارد والممت

 

الدوالع والتحديبت لإلداأن الرشيق :  .7.2
10

 

فعه بالع ي  مه المأسسدا  إلتتهداي بينه الع ي  مه ال راسا  واألبحاث ال واف  واألب ال التي د

األداء الدد اخلي للمأسسددة  بتحسدديه يتعلددا ا فدددان الدد اف  األوم واألبددم  اإلدارة الرشدديقةسددلوي أ

                                                           
10
   *Fiona Keru Mwachar/ CHALLENGES OF LEAN MANAGEMENT 

    *Mohammed AlManei et al,(2017) Lean implementation frameworks: the challenges for SMEs 
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ة  الية وتقليك مه كافة أتدواف الهد را إلدا ٍاتدب االسدت امة و خلدا  يمدة واستغالم مواردبا بدباء

 م افة للعميك.

العليا ال ور اإلدارة كما يوٍ  الع ي  مه التح يا  والعوا ا في تابيا أسلوي ب ه اإلدارةا وتلعب 

 األبم في تابيقها ضمه المأسسة والتح و الر يسي بو مماتعدة المدوشبيه و د ج  بدولهم للتغييدرا

اإلدارة فد. أسدلوي اللديه  لدا الحباش في بو اآلخر والتح و باإلضافة إلا تقا الموارد الالزمةا

 لددبعم تددعبة فهددي وبالتددالي اي أبددً ا تنتهددي ال  مسددتمرة  مليددة تدددون أن المبتددر  مدده الرشدديقة

 . ليها للحباش المأسسا 

اإلدارة  تابيددا برونسدديعت الدد يه بددم موشبيهددا ألتهددم تحبيدد  أبميددة فهددم إلددا المأسسددا  وتحتدداي

 ات دام  ندوا  إتاداء و مميد يه  دادة إلدا المدوشبيه يحتاي. فاك أو إلا تجا  النهاية في الرشيقة

 . ممتازة
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 ثلثبل الالفص

 " الدأال  ال رجعي " اإلطبأ الع ل 
 

 ت هيد:

مدا التعري  بالجامعة االفتراضية السورية والتي تادك مددان ال راسدةا ذدم التعتم في ب ا الب ك 

ب راسددة لبيعددة  مددك مدد يريتي االمتحاتددا  والمعلوماتيددة وذلددك مدده خددالم االلددالف  لددا النظدداج 

اال تماد  لا المالحظا  الموشبيه وم  إٍراء المقابال  واالفتراضية السورية ال اخلي للجامعة 

  ذم تم تقييم مد ى تابيدا معدايير وأدوامدان  مك الباحثةيا الا  ية وال برة مه مدان العمك  

 اإلدارة الرشيقة في الم يريتيه.

 و   تم تابيا ال راسة  لا م يرية االمتحاتا  لسببيه : 

   .إن م يرية االمتحاتا  بي تواة  مك الجامعة االفتراضية السورية 

  ددد  يددددون تدددوفر أسددداليب اإلدراة الرشددديقة فيهدددا بدددي أداة بامدددة إلتمددداج العمدددك وإتددد ار 

 القرارا  ضمه الو ه القياسي. 

 أي ا لسببيه: م تابيا ال راسة  لا م يرية المعلوماتيةتكما 

    .إن م يرية المعلوماتية بي م يرية متاعبة وترتبط بجمي  الم يريا  األخرى 

  ألن أسددددان سددددير و وأتظمتهددددالبيعددددة  مددددك الجامعددددة االفتراضددددية السددددورية بسددددبب

 .العملية التعليمية فيها  ا مة  لا الموارد المعلوماتية والتدنولوٍيا

وتم التوتك لع د مه النتا ج  المهمة المتعلقة ب راستنا سيتم ذكربا في تهاية الب ك باالضافة إلا 

 اإلدارة الرشدديقةلتحددوم إلددا تحددو ا ال اددوة األولدداتعتبددر بعددم المقترحددا  والتوتدديا  التددي 

 لجامعة االفتراضية السورية.ل
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بلجبمع  االلتراضي  الس أي :   التعريف .1.3
11
 

والددد و ي 25لمرسدددوج التادددريعي ر دددم  با 2002امعدددة االفتراضدددية السدددورية  ددداج أحددد ذه الج

السددددي  الددددر يس باددددار االسدددد  القاضددددي باحدددد اث بيئددددة  امددددة  لميددددة باسددددم الجامعددددة أتدددد ره 

االفتراضددددية السددددورية تتمتدددد  بالا  ددددية اال تباريددددة واالسددددتقالم المددددالي واالدارو مقربددددا 

 ث العلمي.والبح التعليم العالي زارةدماا وترتبط بو

الجامعدددة األولدددا فدددي سدددورية والثاتيدددة فدددي العدددالم التدددي تعتمددد  هدددي ا تمددداداً لتددداريث إحددد اذها فو

تددددوفير ال ددددبول االفتراضددددية بذلددددك التدددد ريس االلدتروتددددي والتعلدددديم االفتراضددددي و تمددددوذي

متنو ددددة ا وتقدددد ج منددددابج الدتروتيددددة والمدتبددددة االلدتروتيددددة وال دددد ما  الاالبيددددة االلدتروتيددددة

ولددددا وال راسددددا  العليددددا ا  التعلدددديم المتوسددددط والتقنددددي وال راسددددة الجامعيددددة األفددددي مسددددتوي

ومدددددأخراً الددددد كتوراها كمدددددا يدددددتم تقددددد يم خددددد ما  الددددد  م  ودراسدددددا  التأبيدددددك والت  دددددا

 .كاديمي والتقني لاالي الجامعة مه خالم شبدة افتراضيةاأل

يب الت   ددددي تددددوفير  مليددددة التعلدددديم المسددددتمر والددددتعلم مدددد ى الحيدددداة والتدددد رل كمددددا تعمدددد 

 دددامتهم دون اضددداراربم للتنقدددك وبمدددا إالمدثددد  وتيسدددير تقددد يمها للعدددامليه فدددي موا ددد   ملهدددم و

   .يتناسب م  التغيرا  السريعة للمهه والعلوج وحاٍا  سو  العمك

 

 أؤي  الجبمع  االلتراضي  الس أي  : .1.1.3

 تددددون أن و و ددداً مرم ت دددنيباً   الميددداً  الم دددنبة الجامعدددا  ضدددمه تددددون ألن الجامعدددة تسدددعا

 منسدددجم باددددك البادددرية المدددوارد تأبيدددك وفدددي المناقدددة فدددي االلدتروتدددي الدددتعلم لمسددديرة را ددد ة

 و الولنيدددددة العمدددددك سدددددو  لحاٍدددددا  ملبيدددددة و العالميدددددة والمهنيدددددة األكاديميدددددة السدددددويا  مددددد 

 و التعليميددددة ال بددددرا  أف ددددك السددددتقااي تسددددعا كمددددا.  متنو ددددة مجدددداال  فددددي و اإل ليميددددة

 .ال ريج و المتعلم فيها يتبا ك  لمية شبدة في اووضعه البحثية
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 و النظام الداخلي للجامعة االفتراضية السورية. www.svuonline.org*موقع الجامعة االفتراضية السورية :  

http://www.svuonline.org/
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 هدف الجبمع  االلتراضي  الس أي  : .2.1.3

 : لا السورية االفتراضية الجامعة تعمك 

 و الباددددرية المددددوارد تأبيددددك و التقاتددددة و للعلددددم العربيددددة و الولنيددددة االحتياٍددددا  تلبيددددة 

  للمجتم . المعرفي الرتي  تاوير و تنمية

  باددددك رباهدددا و العربيدددة المناقدددة إلدددا المعدددارل تقدددك بهددد ل تعريدددبال حركدددة تع يددد 

 العالمية. العلمية بالمسيرة منهجي

 و األكددداديمي المجدددام فدددي واسدددتثماره ترسدددي   و االلدتروتدددي الدددتعلم تقاتدددا  تادددوير 

 الحياة. م ى التعلم و المهني

 إليها. ينتمون التي المأسسا  و خريجيها م  األم  لويلة  ال ا  بناء 

 رتدددي با با تبددداربم والمتعا ددد  منهدددا الددد ا م واإلداريدددة التعليميدددة األلدددر وتنميدددة بيددد تح 

  األبم

 ملياتها. ٍمي  في الجودة ترسيث  

 

 الهيكل التنظي   للجبمع  االلتراضي  الس أي :. 3.1.3

 العلمية:اإلدارة التنظيمية واإلدارة مه االفتراضية السورية تأل  الهيدك التنظيمي للجامعة ي 

 :التنظيميةاإلدارة . 3.1.31.

 ات اذ في مسا  ة أتااة تمارن التي المرك ية والم يريا  المداتب  مه وتتدون

 في وتسا   العلمية ولفدارة الجامعة إلدارة مسات ة أتااة تمارن التي وك لك القرارا

 مه وتتأل  وال  مية واإلدارية المالية األمور ت ري 

 ب وربا ت م:ر اسة الجامعة والتي . 1    

 مدتب  ر يس الجامعة 

 اتب تواي ر يس الجامعةمد  

 أماتة السر 

 مدتب ضبط الجودة 
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 ت م :الجامعة والتي  م يريا . 2

 .م يرية الر ابة ال اخلية 

 .م يرية مدتب ر يس الجامعة 

 .م يرية الاأون اإلدارية والقاتوتية 

 .م يرية التنمية اإلدارية 

 .م يرية شأون الاالي 

 متحاتا .م يرية اال 

 .م يرية مراك  النباذ 

 .م يرية تحرير وتار المحتوى المعارفي 

 .م يرية المعلوماتية 

 .م يرية الاأون المالية 

 .م يرية العال ا  العامة والتبادم الثقافي 

 .م يرية الت ايط والتعاون ال ولي 

 

  :العلميةاإلدارة . 2.3.1.3

المعلوماتية واالت اال ا كلية  النظرية وبي: كليةوالعلمية  دليا   د مه الوت م 

العلوج اإلدارية وكلية العلوج اإلتساتية وكك كلية ب وربا ت م   د مه اإلٍازا  

 المعاب  والبرامجالعلمية اإلدارة كما ت م  الجامعية والماٍستيرا  المت   ةا

 التعليم في والت  ا التأبيك ماٍستيراألكاديمية المستقلة والتي أح ذه مأخراً وبي :

 البناء وماٍستير معلوما  وتم ٍة إدارة في والت  ا التأبيك الابيا ماٍستير

الجامعة االفتراضية وتق ج ا الابيعية للموارد المتداملةاإلدارة  في والت  ا التأبيك

بدافة تم التعري  و وبو برتامج خ مي لجمي  البرامجبرتامج اللغة االتدلي ية السورية 

ضمه مو عها االلدتروتي في الجامعة  ومتالباتها المتاحةتباتيك الدليا  والبرامج 

الرسمي.
12
  

                                                           
12
 .www.svuonline.orgموقع الجامعة االفتراضية السورية:  

http://www.svuonline.org/
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بي الجامعة الحدومية الوحي ة التي تحوو في مرسوج وتعتبر الجامعة االفتراضية السورية 

 إح اذها تا ب لر يس الجامعة لاأون التعلم م ى الحياة. 

البرامج الت ريبية التي  ويق ج المرك  أتمال 2017 اج  مرك  التعلم م ى الحياةإح اث تم و

 تتناسب م  حاٍا  سو  العمك ومتالبا  المجتم .

  م رسدديه ومدد ربيه /  الادداليبددرامج/ دورا  ت ريبيددة ت   ددية موٍهددة لدددك مدده/ 

 األفراد.

  والعدامليه فدي القاا ددا   بدرامج / دورا  ت ريبيدة ت   دية للمأسسددا  والادركا

 الم تلبة.

مدابيه  مدام  دامالً   ي250 راك بدا االمتحاتيدة مايقداري يعمك في المركد  الر يسدي للجامعدة وم

 .دا ميه و مام مأ تيهي

 

  :مديري  االمتحبربت. 2.3

ذا  لبيعددددة  مددددك د يقددددة وحساسددددة تتمثددددك بادددددك  دددداج  م يريددددةتعدددد  م يريددددة االمتحاتددددا  

ي موشدددد  باإلضددددافة 12وت ددددم مايقدددداري   ارارا  الت ددددريبج ولددددة االختبددددارا  وإ دددد اد  دددد

 إلا الم ير.

 : دوا ر وبي  مارن الم يرية أ مالها مه خالم ذالثوت

   دا رة تنسيا االمتحاتا 

  دا رة الرت  والت  يا 

  دا رة توتيك االمتحاتا  االلدتروتية 

. ت صيف مهبم مديري  االمتحبربت1.2.3
13
 

 

 . دا رة تنسيا االمتحاتا .1.1.2.3

لجميدددد  بددددرامج الجامعددددة ضددددلة واالمتحاتددددا  الب ددددلية ااختبددددارا  المبتنظدددديم وٍ ولددددة  يددددتم

والتدددي تتالدددب د دددة كبيدددرة وأسدددلوي  باإلضدددافة إلدددا امتحاتدددا  البدددرامج والددد ورا  الت ريبيدددة

                                                           
13
 .المقابال  خالم االلالف  لا النظاج ال اخلي للجامعة والمعلوما  المتح لة مهمه  
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 مدددك ممدددنهج حيدددث يدددتم األخددد  باال تبدددار تدددوزف الادددالي وأ ددد ادبم داخدددك سدددورية وخارٍهدددا 

 .وسعا  مراك  تباذ الجامعة م  مرا اة العاك الرسمية واأل ياد في البل ان األخرى

إتددد ار النتدددا ج االمتحاتيدددة و دددر  النتدددا ج االمتحاتيدددة المتعلقدددة بنسدددب مددده مهامهدددا  كمدددا يعددد 

 ددددرارا  الت ددددري للبددددرامج األكاديميددددة ا وبندددداًء  لددددا النتددددا ج االمتحاتيددددة يددددتم إ دددد اد النجددددا 

و دددددرارا  إتمددددداج البدددددرامج والددددد ورا  الت ريبيدددددة مددددده أٍدددددك إ راربدددددا مددددده  بدددددك المجدددددالس 

 .الم ت ة

اال تراضدددا  المتعلقددددة باالختبددددارا  والوشدددا   وإتدددد ار الوذددددا ا وباإلضدددافة إلددددا معالجددددة 

المتعلقة بم يرية االمتحاتا  وذلك وفا تظاج الالبا  االلدتروتي.
14
  

 

 .  دا رة الرت  والت  يا.2.1.2.3

تددد  يا وذدددا ا الت دددري وكادددول  المدددا  ال دددريجيه والتو يددد  ببددد ه الددد ا رة وتتمثدددك مهددداج 

   ليها.

 

 ك االمتحاتا  االلدتروتية. . دا رة توتي3.1.2.3

يدددتم مددده خدددالم دا دددرة توتددديك االمتحاتدددا  االلدتروتيدددة مرا بدددة  سدددير العمليدددة االمتحاتيدددة فدددي 

والتواتددك مدد  الماددرفيه فددي المراكدد  مدده خددالم تظدداج  اٍميدد  مراكدد  النبدداذ التابعددة للجامعددة

 .والتي تسابم في ترسيث ا تمادية الجامعة امرا بة االمتحاتا  االلدتروتية

 

 ادوات اإلداأن الرشيق : ببدئ و. تقييم مدى تطبيق مديري  االمتحبربت ل2.2.3

 تمهي :

والتدددي تدددم التركيددد  فدددي ومددده خدددالم المقدددابال  التدددي تمددده مددد  مدددوشبي م يريدددة االمتحاتدددا  

العمدددك  –وبدددي:    تنظددديم مو ددد  العمدددك  ي مجددداال  لدددفدارة الرشددديقة4تدددياكة أسدددئلتها  لدددا  

العامليه متع دو الوشا  ي  –تحسيه المستمر التاوير وال –القياسي 
15

 

                                                           
 تم التوس  بآلية  مك تظاج الالبا  االلدتروتي وخاوات  ضمه مهاج م يرية المعلوماتية. 14

15
 رة الرشيقة.والموضحة في الفصل السابق ضمن أدوات اإلدا 
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وباال تمدددداد  لددددا المالحظددددة الا  ددددية وال بددددرة مدددده مدددددان العمددددك والدددد و شدددددك  ددددامالً 

 :  مايلي مسا  اً بتحليك المعايا  تم التوتك إلا 

 . تنظيم مو   العمك: 1.2.2.3

 تدددي إن مو ددد  مداتدددب  مدددك الم يريدددة  ريدددب ومتوافدددا مددد  مداتدددب األ سددداج األخدددرى ال

 تتالب التواتك المستمر معها.

  كدددان بنددداب إٍمددداف مددده  بدددك المدددوشبيه  لدددا تدددعوبة الحركدددة بددديه المداتدددب ل ددديا

 المسافة بينها.

  بأرشدددبة الملبدددا  و تنظيمهدددا وذلدددك لسدددهولة الح دددوم  ليهدددا تتبددد  اإلدارة آليدددة محددد دة

حبددددخ تسدددد ة  دددده سددددجك االمتحاتددددا  و ددددرارا  الت ددددري حيددددث يددددتم   ندددد  الحاٍددددة

 كاديمية و رارا  إتماج البرامج وال ورا  الت ريبية.للبرامج األ

 

 . العمك القياسي2.2.2.3

 إتمدددداج لدددد ا وبادددددك روتينددددي ل ددددمان مقارتددددة األداء البعلددددي بددددالم اط تقددددوج اإلدارة ب

 تأخيرا ولتجنب تراكم العمك.دون ضمه الو ه القياسي وإتجازه العمك 

 

 . التاوير والتحسيه المستمر.3.2.2.3

 لجميددد  إٍدددراءا  العمدددك والتقيددديم المسدددتمر لدددألداء  لدددا عدددة مددده  بدددك اإلدارة يدددتم المتاب

 .كافة المستويا 

   فددددددي الم يريددددددة ووضدددددد  الحلددددددوم لتبسدددددديط العمليددددددا  تادددددد يا المادددددددال  يددددددتم

 . واالٍراءا  الروتينية ومتابعة تنبي  الحلوم أو تدلي  أح  الموشبيه لمتابعتها

 ة إمداتيدددة تنبيدددد با ممدددا يددددأدو بدددد وره دراسددددو لتعامددددك مددد  المقترحددددا  المق مدددةيدددتم ا

جدددددا  العمدددددك وإتمامددددد  باددددددك لتع يددددد  اتتمددددداء الموشددددد  وحرتددددد  الددددد ا م  لدددددا ت

 المالوي.

  المددددوشبيه حددددوم منهجيددددة تنميددددة مهدددداراتهم وتاويربدددداا  اإلٍمدددداف مدددده  بددددككمددددا تددددم

واتبقدددده ٍميدددد  اآلراء حددددوم  دددد ج وٍددددود بددددرامج ودورا  ت ريبيددددة محدددد دة لتاددددوير 
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ا ولدددده فدددي ذا  الو ددده ال يدددتم المماتعدددة را  التواتدددك لددد يهموتنميدددة مهدددا المدددوشبيه

مدددده  بددددك اإلدارة بركبددددة الموشدددد  بتاددددوير تبسدددد  أكاديميدددداً بااللتحددددا  بأحدددد  بددددرامج 

 .الجامعة االفتراضية السورية بك ويتم تق يم التسهيال  الممدنة ل لك

  تددد ريب الموشددد  الج يددد   لدددا آليدددة العمدددك ومنهجيتددد  تدددتم باددددك ش  ددديإن منهجيدددة 

و لددا مراحددك مدده  بددك ذوو ال بددرة فددي القسددم دون وٍددود توتددي  مدتددوي للمهدداج 

وآليدددة العمدددك المندددال بالوشيبدددة كمرٍددد  أساسدددي للموشددد ا ويتالدددب بددد ا فتدددرة زمنيدددة 

ألدددوم إلتقدددان  ملددد  وأدا ددد  بالاددددك المالدددوي وبالتدددالي بددد ر بالو ددده حتدددا ي دددبح 

 الموش  ش ا ُمنتج بادك ٍي .

 

 و الوشا  .العامليه متع د .4.2.2.3

  تددددم مالحظدددددة ا تمددددداد اإلدارة ألسددددلوي التددددد وير الدددددوشيبي ضددددمه الددددد ا رة الواحددددد ة

 .وب لك كك موش  بو  لا معرفة ودراية لعمك زمال  

   الماددداكك مثدددك اإلٍدددازا  االضدددارارية أو إتدددابة الموشددد  بحدددادث وبالتدددالي فدددإن

تم إدارة ال يتدددرب الم يريدددة فدددي حالدددة مددده البوضدددا. وبالتدددالي يددد معددديه أو مدددر   مدددا

  المتغيرا  بادك أف ك ويتم ضمان اتسيابية العمك بادك دا م .

 

 : ي1-3  التاليمه خالم الج وم  مه تحليك المعايا تك إلي  ويمدننا تل يا ماتم التو
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 محور
 

 مدى تطبيقه
 المالحظات

 متوفر  نوعاً ما  غير متوفر 

 تنظيم موقع العمل 

سمح توزع المكاتب والمسافة بينها ي
 للموظف بالتحرك بشكل جيد

√     

عدم تواجد مبنى خاص بالجامعة 
االفتراضية السورية وتواجد مكاتبها 
ضمن مبنى وزارة التعليم العالي يلعب 

 دور كبير في ذلك /

موقع المكاتب بالنسبة لألقسام األخرى 
 يضمن انسيابية العمل  

    √ 

  

 √     هناك منهجية واضحة في أداء العمل

  

 √     إتمام العمل ضمن الوقت القياسي   العمل القياسي 
  

التطوير والتحسين 
 المستمر

 √     تشخيص المشكالت التي تواجه المديرية 
  

 √     وضع حلول لإلجراءات الروتينية 

  

     √ توفير الدورات التدريبية لتحسين المهارات

ولكن ال تتم الممانعة من قبل اإلدارة 
بة الموظف الشخصية بااللتحاق لرغ

بأحد برامج الجامعة أو الدورات 
 التدريبية بل ويتم العمل على تسهيل ذلك 

العاملين متعددي 
 الوظائف 

 √     اعتماد أسلوب التدوير الوظيفي 
  

يتم تكليف الموظف بأداء مهام زميله في 
 حالة صحية( –الحاالت الطارئة ) إجازات 

    √ 

  

 

 تقييم مدى تطبيق مديرية االمتحانات لمبادئ وأدوات اإلدارة الرشيقةإعداد الباحثة،  (1-3)الجدول 

 

م يريددددة فددددي اإلدارة إن أسددددلوي العمددددك المتبدددد  مدددده  بددددك وي كننددددب االلددددتنتبج م ددددب لددددبق 

اضدددحة مددده حيدددث المنهجيدددة الو اإلدارة الرشددديقةتظددداج  يتوافدددا مددد  أسدددلوي  مدددكاالمتحاتدددا  

ه الو دددده المحدددد د لمندددد  تمدددداج العمددددك ضددددمإل الدددد ا ماإلدارة  سددددعيو والمحدددد دة لتنظدددديم العمددددك

 المادددال   لددا تادد يابادددك واضددح تددم تأكيدد ه مدده خددالم المقددابال  ا وحرتدده تراكمدد 

إال أن تدددوزف المداتدددب ا ترسددديث ذقافدددة التحسددديه المسدددتمرو ووضددد  الحلدددوم ومتابعدددة تنبيددد با

أن الددد ورا  الت ريبيدددة كمدددا وضددديا المسدددافة بينهدددا تسدددبب بدددبعم االز ددداي لددد ى المدددوشبيها 
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العمدددك اإلدارو وتنميدددة مهدددارا  المسدددتمر تادددوير للاإلدارة االبتمددداج الددددافي مددده  بدددك  اتدددولب لدددم 

  .ولده ال تمات  بأو مقتر  ذاتي لتاوير الموش  لمهارات 

 مديري  ال عل مبتي : . 3.3 

إدارة المدددوارد  تعددد  م يريدددة المعلوماتيدددة م يريدددة متادددعبة تدددرتبط بجميددد  المددد يريا  مددده خدددالم

ي 25وت دددددم الم يريدددددة مايقددددداري   االمعلوماتيدددددة فدددددي الجامعدددددة واإلشدددددرال  لدددددا تابيقهدددددا

 وش  باإلضافة إلا الم ير ومعاوت .م

 ة مهامها مه خالم ذالث دوا ر بي:تنب  الم يريو

 .دا رة التاوير والبرمجة 

 ة التحتية وم راء األتظمةة البنيدا ر  

  تيالمعلومادا رة التاغيك وال  م. 

للتعدددرل  لدددا أتظمدددة الجامعدددة وتدددم ت  ددديا ٍددد ء مددده المقدددابال  فدددي م يريدددة المعلوماتيدددة 

وإن كددددان مدددده الممددددده  االفتراضددددية السددددورية ودوربددددا فددددي العمليددددة اإلداريددددة والت ريسدددديةا

 أساليب اإلدارة الرشيقة. توشيبها في تابيا

. ت صيف مهبم مديري  ال عل مبتي :1.3.3
16
 

 

 ير والبرمجة.. دا رة التاو1.1.3.3 

مسددددأولة  دددده  تاددددوير األتظمددددة المعلوماتيددددة فددددي الجامعددددة االفتراضددددية السددددوريةا الوبددددي 

 .وضمان تدامك م تل  ب ه األتظمة م  بع ها البعما واختبار األتظمة الج ي ة

 

 .وال ياتة. دا رة البنية التحتية 2.1.3.3

وتددددياتة تية فددددي الجامعددددةا وماتيددددة واالت دددداالإدارة البنيددددة التحتيددددة المعلوتتمثددددك مهامهددددا بدددد

كافدددة التجهيددد ا  الحاسدددوبية والتقنيدددة بالجامعدددة ومسدددا  ة مدددوشبيب الجامعدددة  لدددا اسدددت  امها 

 ة كرفة الم  ما  وإدارة المستودف.وتيات

 

 

                                                           
16
 .المقابال  خالم االلالف  لا النظاج ال اخلي للجامعة والمعلوما  المتح لة مهمن  
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 . دا رة التاغيك وال  م المعلوماتي.3.1.3.3

الددد  م  بدددي الددد ا رة المسدددأولة  ددده تادددغيك كافدددة االتظمدددة المعلوماتيدددة فدددي الجامعدددة وتقددد يمو

مددده خدددالم فريدددا  م رسددديه ومدددوشبيهة مسدددت  مي بددد ه االتظمدددة مددده لدددالي والبندددي لدافددد

ج الدددد  م التقنددددي الددددالزج للم رسدددديه والاددددالي مدددده خددددالم تن يددددك والدددد و يقدددد الدددد  م التقنددددي 

برمجيددا  الجامعدددة وحدددك الماددداكك التقنيددة ال اتدددة بهدددا باددددك مباشددر أو  ددده لريدددا إحددد ى 

ه األمددور  دده لريددا البريدد  االلدتروتدديا وفددي حدداال  بددرامج الددتحدم  دده بعدد ا ومتابعددة بدد 

الماددداكك التدددي يتالدددب فيهدددا تددد خك برمجدددي أو معالجدددة مددده  بدددك أ سددداج أخدددرى يدددتم التواتدددك 

وتحويددددك البريدددد  االلدتروتددددي للقسددددم المعنددددي بالمادددددلة وإت ددددح مدددده خددددالم المقددددابال  أن 

يدددة األخدددرى والددد و التدددأخر بحدددك الماددددلة فدددي بعدددم األحيدددان سدددبب  القسدددم أو األ سددداج المعن

بددد وره يدددنعدس  لدددا تدددأخر اسدددتجابة فريدددا الددد  م التقندددي  وبالتدددالي تدددعوبة إمداتيدددة تح يددد  

م دددد ر التددددأخيرا خاتددددة أن تظدددداج العمددددك فددددي الجامعددددة االفتراضددددية السددددورية ال يت ددددمه 

 تظاج متابعة لعمك كك موش .

 

 ارظ   الجبمع  االلتراضي  الس أي  : التعرف  ل  . 2.3.3

كاديمدددة متدامدددك مددد مج مألددد  مددده  ددد ة أتظمدددة أعدددة تظددداج معلومدددا  وخددد ما  وت دددم الجام

فر يدددة يدددتم اإلشدددرال  لدددا بددد ه األتظمدددة وتنبيددد  االٍدددراءا  اال تياديدددة واالسدددتثنا ية  ليهدددا 

 جامعة.وضمان ٍاب يتها والتعاون م  الم يريا  األخرى ل مان سير  مك ال

امعددددة االفتراضددددية االلدتروتيددددة ومدددده الممددددده الولددددوي إلددددا بدددد ه األتظمددددة ضددددمه بوابددددة الج

  مو   الجامعة االلدتروتيي وبي: 

وبددددو بمثابددددة لوحددددة تحدددددم للاالددددب  :تظدددداج معلومددددا  الاالددددب واالمتحاتددددا . 1.2.3.3

تمدندددد  مدددده متابعددددة ح ددددوره فددددي الجامعددددة وشددددأوت  ال راسددددية واالمتحاتيددددة والتسددددجيك 

حاتاتدددد  المقددددررة  لددددا مددددواده أو  لددددا الب ددددوم الج يدددد ةا ويقددددوج الاالددددب بتقدددد يم امت

 وااللالف  لا تتا ج وشا ب  وامتحاتات .

 وكدددادر والم رسددديه الادددالي بددديه يدددأمه التواتدددكتظددداج البريددد  االلدتروتدددي: . 2.2.3.3

 البريددددد  برمجيدددددا  مددددده أو باسدددددت  اج أو ويدددددب واٍهدددددة خدددددالم مددددده وذلدددددك الجامعدددددة

  .االلدتروتي
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عمليددددة التعليميددددة وذلددددك مدددده ُوٍدددد  بدددد ا النظدددداج إلدارة التظدددداج إدارة الددددتعلم: . 3.2.3.3

خدددالم إتاددداء المقدددررا  ال راسدددية وإدراي المسدددت  ميه فيهدددا تلقا يددداً وبدددالتوافا مددد  تظددداج 

معلومدددا  الجامعدددة ود دددم اسدددت  اج م تلددد  أتدددواف المحتدددوى الر مدددي  الن ددديا االمدددرأو 

كمدددا يتددديح للاالدددب رفددد  وشا بددد  المقدددررة مددده  والمسدددموفي فدددي بنددداء وتقددد يم المقدددررا ا

 بط يتم إتاا ها مه  بك الم رن.خالم روا

وتحتدددددوو  لدددددا توتدددددي  مقدددددررا  بدددددرامج الجامعدددددة  موسدددددو ة الجامعدددددة:. 4.2.3.3

األكاديميددددة باإلضددددافة إلددددا ملبددددا  تعريدددد  المقددددررا  بدددداللغتيه العربيددددة واالتدلي يددددةا 

وتحتدددوو  لدددا مجمو دددة مددده رسدددا ك الماٍسدددتير المتميددد ة وأورا  بحثيدددة منادددورة مددده 

امعدددةا باإلضدددافة إلدددا بعدددم الدددروابط لموا ددد   لميدددة تدددوفر  بدددك لدددالي وخريجدددي الج

 مراٍ  وم ادر  لمية للاالي.

 لمفهااااوم الحقيقااااي المقاباااال النظااااام هااااذا يعتباااار نظااااام الصااااف االفتراضااااي:. 5.2.3.3

 وتلقااااي للنقااااا  الطااااالب ماااان ومجموعااااة الماااادرس فيااااه يلتقااااي الااااذي التقلياااادي الصااااف

 .المتزامنة بالجلسات يعرف ما ضمن المعلومات

يتددديح للادددالي تقددد يم للبددداتهم باددددك الدتروتدددي  و تظددداج الالبدددا  االلدتروتدددي:. 2.3.36.

تقددد يم للبدددا  ة الاالدددب إمداتيدددا وللح دددوم  لدددا الوذدددا ا التدددي يحتاٍوتهدددا مددده الجامعدددة

 الوذددددا ا بددد ه حركدددة وتتبددد  .والوشدددا  أاال تدددرا   لدددا  المددداتهم فدددي االمتحاتددددا  

 ت وربا واستالمها.  بك إلدتروتياً 

 

 م الطلببت االلكترور :رظب 

تظددداج الالبدددا  االلدتروتدددي ألبميدددة بددد ا النظددداج وكوتددد   إٍدددراءا   مدددك فدددي أكثدددر توسددد التدددم 

أحددد  األتظمدددة المتبدددردة فيهدددا الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية  ددده كيربدددا مددده الجامعدددا  فدددي 

سددددورية مدددده حيددددث إتدددد ار الوذددددا ا ال اتددددة بددددالاالي وتقدددد يم للبددددا  اال تددددرا   لددددا 

والددد و مددده الممدددده ا تبددداره كدددأداة مهمدددة مددده أدوا  االدراة ا الدتروتيددداً  االمتحدددانالوشيبدددة أو 

لعمك وت بدديم اتوشيبدد  بالادددك ال ددحيح مدده حيددث اسددتغالم المددوارد الرشدديقة فددي حددام تددم 

باإلضددددافة إلددددا  ن ددددر الو دددده والدددد و يعتبددددر وتيدددداً بتقدددد يم الالددددب ومعالجتدددد  الدتر ي رلوا

 .العن ر األبم واألساسي
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 تحدددو  لدددا ال راسدددية الوذدددا ا للبدددا  ٍميددد  للاالدددب بتقددد يمج الالبدددا  االلدتروتدددي يسدددمح تظدددا

تدددد وربا واسددددتالمها. وي دددد بج  دددد ة   بددددك الدتروتيدددداً  الوذددددا ا بدددد ه حركددددة وتتبدددد  الدتروتدددديا

 أ ساج:

 توتدددي  مقدددرارا   -كاددد   المدددا  ويدددتم إتددد ار الوذدددا ا التاليدددة:   :االمتحبردددبت- 

فددي حددام  دد ج تدد ور   ويددتم للددب بدد ه الوذيقددة إتهدداء مددواد  -اتهدداء مسددتويا  لغددة 

برتددددامج  -والت ددددريي  مددددواده إتهدددداءللاالددددب ب  ددددرار الت ددددري أو إشددددعار ا كثبوتيددددة 

 متحاتدددا اذبدددا  موا يددد  إل وذلدددكم ددد   وم تدددوج فدددي ويدددتم إتددد اره امتحددداتي   

 وخاتة لاالي ال  مة العسدريةي . الاالب

 :تأٍيدددك خ مدددة  لدددم  -عار ت دددري إشددديدددتم إتددد ار الوذدددا ا التاليدددة:   خددددمبت الطدددالب- 

 ي.حياة ٍامعية / بيان وض   أوتسلسك دراسي 

 :إ دددادة مدددواد تاٍحدددة أوركبدددة بالمباضدددلة التغييدددر يدددتم تقددد يم للدددب  شدددتو  الطدددالب .

رسدددام مددده  بدددك منسدددا البرتدددامج لادددأون الادددالي وإ ويدددتم معالجدددة الالدددب الدتروتيددداً 

 يددتم الحيددث الالبددا  تبسدد ا إيميددك للاالددب بددالرفم او القبددوم أو  دده لريددا تظدداج 

 لبا ة الالب تها ياً.

 

وبا تبدددار محدددور ال راسدددة بدددو مددد يريتي المعلوماتيدددة واالمتحاتدددا  فدددتم التركيددد  باددددك معمدددا 

 .االمتحاتا  بم يرية ال اتة الالبا أكثر آللية تق يم 

وسددددنورد خاددددوا  تقدددد يم للددددب اسددددتالج وذددددا ا م يريددددة االمتحاتددددا  مدددده كادددد   المددددا  

 وكيربا.

 –المالوبدددة  ددد د النسدددث :   التددداليتح يددد  ويدددتم يدددتم تقددد يم الالدددب مددده  بدددك الاالدددب  .1

مددددان االسدددتالج سدددواء فدددي مقدددر  -  اللغدددة المدددراد بهدددا الوذيقدددة اللغدددة العربيدددة أو االتدلي يدددة

 .يفي المحافظا  مراك  النباذأح  الجامعة او 

 .ال ف  يقوج الاالب بعملية . 2

 االب التتقام الالب للمرحلة الالحقة.مه  بك التأكي  ال ف   . يتم3



 

  42 
 

 ليتم الت  يا والتأك  مه تحة ال فعة . ينتقك الالب لقسم االمتحاتا  . 4

 . يتم لبا ة الالب وتو يع  مه  بك المنسا االمتحاتي وم ير االمتحاتا .5

 .  يتم تو يع  مه  بك ر يس الجامعة وي تم.6

 ستالم  مه  بك الاالب.ليتم االناف ة الواح ة  . يتم ارسال  إلا7

ليددتمده الاالددب مدده اسددتالج الوذيقددة سددا ة كحدد  أدتددا  24مايقدداري  بدد ه اإلٍرا يددةتسددتغر  و

مراكدد  النبدداذ بددو أحدد  فددي حددام كددان الاالددب  دد  حدد د مدددان االسددتالج مدده مقددر الجامعددةا ولددده 

 ا وذلددككحدد  أدتدداإلددا  اددرة أيدداج اسددبوف مدده مايقدداري مدده الو دده تسددتغر  فددإن اإلٍرا يددة 

ليدددتمده الاالدددب  كوتددد  يدددتم تجميددد  الوذدددا ا ذدددم إرسدددالها فدددي بريددد  المحافظدددا  إلدددا المراكددد ا

 الوذيقة. مه استالج

تسددددبياً بالنسدددبة لددددبعم الوذددددا ا الهامددددة مدددد ة أسددددبوف أو أكثددددر بدددي فتددددرة لويلددددة  ورالحدددن ا 

أو حتدددا الوذدددا ا األخدددرى ، ةوخاصاااة لطاااالب الخدماااة العساااكري ماااثال   متحاااانياالبرناااامج لكدددا

ابعدددة لأل سددداج األخدددرى كوذيقدددة تأٍيدددك خ مدددة العلدددما فهددد ا الو ددده المنتظدددر مددده  بدددك الاالدددب الت

الدددد و مدددده الممددددده تقلي دددد  والو دددده والجهدددد  المبدددد وم مدددده  بددددك الموشدددد  بابا ددددة ٍميدددد  

سددواًء سدديتم تسددليمها فددي مقددر الجامعددة االفتراضددية السددورية أو خارٍهددا يعدد  ور يدداًا الوذددا ا 

 و.شدك مه أشدام اله ر اإلدار

 

فسددددنورد  الوشيبددددة أو االمتحددددان المددددة  تددددرا   لددددا االللبددددا    اددددوا مددددا بالنسددددبة لا

 بي كالتالي : خاواتها و

مدده الممددده رفددم الالددب أو  بولدد  ومدده  بددك الاالددب اال تددرا  للددب  تقدد يم. يددتم 1

 .سب التاريث المسمو  لتق يم الالبمه  بك النظاج وذلك ح

 .توى ل راسة وض  االمتحان أو الوشيبة سم توتيك المح .  ينتقك الالب إلا 2

ر ددددم للتأكيدددد   لددددا تددددحة المعلومددددا  مدددده منسددددا المقددددرر يليدددد  المدددد رن  .  ذددددم 3

 أو اال ترا . الب ورم  المقرر وأسباي التع يكلاالمعرل ل
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 أي اً إلب اء الرأو.م ير البرتامج .  ينتقك إلا 4

 .المنسا االمتحاتي للبرتامج. وال اوة التي تليها إلا 5

 إلب اء الرأو بناًء  لا المعايا  السابقة. م ير االمتحاتا  .  يلي 6

 .م ير المعلوماتية  . 7

 .تا ب ر يس الجامعة. 8

 .ر يس الجامعة إلا .9

عرضدددها ل ور يددداً الالبدددا  لبا دددة مجلدددس الجامعدددة   يدددتم تقددد يم  ذدددم يعدددر   لدددا . 10

ا أمدددا  ادتددد  للاالدددبالدددرفم يدددتم إ فدددي حددداموموافقدددة أو الدددرفم ي وات ددداذ القدددرار بال

تسددد ة ذدددم إرسدددام  لتعددد يكٍدددراء ااالمتحاتدددا  إلرسدددالها لقسدددم إيدددتم فدددي حدددام الموافقدددة 

 .التع يك للاالب ه 

ا مايقددداري الادددهربدددي ة ٍرا يدددبددد ه اإل هاتسدددتغر ومددده خدددالم المقدددابال  تبددديه أن المددد ة التدددي 

لددة الاالددبا فبددي تتغيددر حا بندداًء  ليدد  ابة لهدد ا الالددب كوتدد  سددر ة االسددتجبددالركم مدده أبميددة 

أو الا  تأبدددك الاالدددب للتقددد يم لالمتحدددانيتحددد د  تدددرا   لدددا  المدددة الوشيبدددة اال للدددب حدددام

  تجدددا  أو  فدددي المقدددرر د وضددد  الاالدددبحددد يت تدددرا   المدددة االمتحدددان االفدددي حدددام للدددب و

 .رسويي

ا ي1-3فدددي الاددددك    لدددا خادددوا  ومراحدددك تظددداج الالبدددا  االلدتروتددديبدددااللالف  ورالحدددن

والتددددي تدددأذر وتددددنعدس باددددك سددددلبي  لددددا  ال دددرورية والحركدددا  كيددددر  بعدددم ال اددددوا 

 . لا ح  سواءو ه وٍه  الموش  والاالب 
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 (: خط ات طلب اال تراض  ل   الم  ال ظيف 1-3الشكل )
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:. تقييم مدى تطبيق مديري  ال عل مبتي  ل ببدئ وادوات اإلداأن الرشيق 3.3.3  

 ت هيد:

والتدددي تدددم التركيددد  فدددي مددده مددد  مدددوشبي م يريدددة المعلوماتيدددة ومددده خدددالم المقدددابال  التدددي ت

العمدددك  –وبدددي:    تنظددديم مو ددد  العمدددك  ي مجددداال  لدددفدارة الرشددديقة4تدددياكة أسدددئلتها  لدددا  

 العامليه متع دو الوشا  ي –التاوير والتحسيه المستمر  –القياسي 

امالً وباال تمدددداد  لددددا المالحظددددة الا  ددددية وال بددددرة مدددده مدددددان العمددددك والدددد و شدددددك  دددد

 مسا  اً بتحليك المعايا  تم التوتك إلا مايلي  : 

 . تنظيم مو   العمك:33.3.1.

 الادددابا فدددي  همتموضددد  مدددداتببدددإن  كدددان بنددداب إٍمددداف مددده  بدددك فريدددا الددد  م التقندددي

بالنسدددبة ا  1-يه األرضدددي و بينمدددا بقيدددة مداتدددب أ سددداج الجامعدددة فدددي الادددابق االرابددد 

لمسددددتمر والتواتددددك مدددد  معظددددم أ سدددداج لابيعددددة  ملهددددم  والتددددي تتالددددب التحددددرب ا

بدد ر و دده الجامعددةا وحاٍددة الاالددب للتنقددك بدديه القسددم واأل سدداج األخددرى يددأدو إلددا 

  بالنسبة للموش  والاالب أو الم رن. وٍه  كبير للتنقك بيه المداتب

   تددددتم  دددده لريددددا ال ددددياتة ومسددددا  ة المسددددت  ميه فريددددا إن وسدددديلة التواتددددك مدددد

الا  دددي مددده  بدددك الموشددد  وتددددرار تدددردده  لدددا االت دددام الهددداتبي أو الح دددور 

والدد و القسددم فددي حدديه يدددون البريددا يقددوج بعملدد  فددي أحدد  األ سدداج األخددرى بالجامعددة 

 إلا اله ر في الو ه والتحرب السلبي للموشبيه بيه المداتب. أي اً  ب وره يأدو

 

 . العمك القياسي:33.3.2.

  مابيتها وأبميتهاتأدو ألن تبق زمه إتجاز بعم العمليا  واإلٍرا يا  . 

  تدددأدو إن إٍرا يدددا  وخادددوا  تظددداج الالبدددا  االلدتروتدددي يت دددمه خادددوا  لويلدددة

  ه المح د.إلا تع ر معالجة الالب أو إت ار بعم الوذا ا في الو

  التددي تسددت  ي تدد خك  لدد ى األ سدداج  تددم مالحظددة تددراكم للمادددال فددي بعددم األحيددان

 .مه  بك البريا لحك المادلةفريا ال ياتة ومسا  ة المست  ميه والتأخر 
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  سدددبب بددد ا التدددراكم بدددو اسدددتن ال وبددد ر لو ددده مددده خدددالم المقدددابال  بددديبه البريدددا أن

وٍهدد  البريدددا بحددكب ماددداكك تقنيددة بسدددياة ٍدد اً كدددان مدده الممدددده للموشدد  حلبهدددا دون 

 .االستعاتة بأح  في حام كان يمتلك بعم المهارا  والمعلوما  البسياة

 

 سيه المستمر:. التاوير والتح33.3.3.

  فددددي أتظمددددة الجامعدددة والعمددددك  لددددا معالجتهدددا السددددتمرار العمليددددة  أمدددورمتابعددددة يدددتم

 التعليمية.

   تددددم مالحظددددة تدددددرار بعددددم اإلشددددداليا  مدددده  بددددك الاددددالي فددددي بعددددم ال اددددوا

ومددده ال بدددرة مددده مددددان العمدددك وأذنددداء المالحظدددة الا  دددية لدددوحخ  ماددددلة المتعلقدددة 

فددي  دد ج المعرفددة بإتمدداج خاددوة تأكيدد  الدد ف  متدددررة لدد ى بعددم الاددالي بنسدديان أو 

وبالتدددالي فدددإن الالددب يبقدددا فددي بددد ه المرحلدددة فددي حددديه ا تقددداد للددب اسدددتالج الوذددا ا 

 الاالب بأت  أتبح في المرحلة التالية وبع  التأكي  مه  بك الاالب ذم يرسك ذم 

 حددددوم  دددد ج وٍددددود بددددرامج ودورا  أي دددداً اآلراء  وفددددي م يريددددة المعلوماتيددددة اتبقدددده

هم وخاتددددة أن مجددددام  ملهددددم ريبيددددة محدددد دة لتاددددوير المددددوشبيه وتنميددددة مهدددداراتت 

وكددد لك األمددددر إلدارة م يريددددة ا يتالدددب التاددددوير الددد ا م لمواكبددددة كددددك مدددا بددددو ٍ يدددد 

تادددوير تبسددد  أكاديميددداً للموشددد  ش  دددية لركبدددة بدددأو  يدددتم المماتعدددة المعلوماتيدددة ال

ويدددتم تقددد يم التسدددهيال   بااللتحدددا  بأحددد  بدددرامج الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية بدددك

 .الممدنة ل لك

 

 . العامليه متع دو الوشا  :33.3.4.

  يدددتم اإلشدددرال  لدددا كدددك منهدددا مددده الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية أتظمدددة إن معظدددم

 بددددك مهندددد ن واحدددد  فقددددط دون تبددددويم أو تدليدددد  لمهندددد ن أخددددر مدددده  بددددك اإلدارة 

حدددداال  ال ددددحية لمتابعددددة حددددك المادددددال  فددددي حددددام اإلٍددددازا  االضدددداراراية أو ال

للموشددددد  والددددد و بددددد وره يدددددأدو للتدددددأخر بمعالجدددددة الماددددددال  وبعدددددم العر لدددددة 

 باتسيابية العمك.
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 ي: 2-3ويمدننا تل يا ماتم التوتك إلي  مه تحليك المعايا  مه خالم الج وم التالي  

 

 تقييم مدى تطبيق مديرية المعلوماتية لمبادئ وأدوات اإلدارة الرشيقة

   محور 
 ه مدى تطبيق

 متوفر  نوعا  ما  غير متوفر  المالحظات 

 تنظيم موقع العمل 

توزع المكاتب والمسافة بينها يسمح للموظف 
 بالتحرك بشكل جيد

√     

عدم تواجد مبنى خاص بالجامعة 
االفتراضية السورية وتواجد 
مكاتبها ضمن مبنى وزارة التعليم 
 العالي يلعب دور كبير في ذلك /

ب بالنسبة لألقسام األخرى يضمن موقع المكات
 انسيابية العمل  

√     

  

 √     هناك منهجية واضحة في أداء العمل

  

   √   إتمام العمل ضمن الوقت القياسي   العمل القياسي 

قد تلعب خصوصية عمل 
المديرية المتعلقة بأمور البرمجة  
واالنترنت وظهور بعض 

 المشاكل غير المتوقعة دور بذلك 

 لتطوير والتحسين المستمرا
)بما يخص أنظمة الجامعة 
 االفتراضية السورية(

 √     نظمةتشخيص المشكالت التي تواجه األ
  

   √   وضع حلول لإلجراءات الروتينية 

 

     √ توفير الدورات التدريبية لتحسين المهارات

ولكن ال تتم الممانعة من قبل 
اإلدارة لرغبة الموظف الشخصية 

لتحاق بأحد برامج الجامعة أو باال
الدورات التدريبية بل ويتم العمل 

 على تسهيل ذلك 

 العاملين متعددي الوظائف 

     √ اعتماد أسلوب التدوير الوظيفي 
  

يتم تكليف الموظف بأداء مهام زميله في 
 حالة صحية( –) إجازات  الحاالت الطارئة

√     

  

 

 لمبادئ وأدوات اإلدارة الرشيقة معلوماتيةقييم مدى تطبيق مديرية الإعداد الباحثة، ت (2-3الجدول )
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تسدددجاماً اأ دددك بدددو المعلوماتيدددة م يريدددة فدددي العمدددك  أسدددلويأن وي كنندددب االلدددتنتبج م دددب لدددبق 

تنظددديم مو ددد  العمدددك وزمددده التحدددرب السدددلبي للمدددوشبيه مددده حيدددث  اإلدارة الرشددديقة مبدددادئمددد  

مددده إتجددداز بعدددم العمليدددا  واإلٍرا يدددا  تدددأدو ألن والمدددراٍعيه بددديه المداتدددبا كمدددا إن ز

تبقددد  مابيتهدددا وأبميتهدددا بسدددبب بعدددم العمليدددا  الغيدددر ضدددرورية والتدددي مددده الممدددده تددد اركها 

 مه خالم تجوي  بعم العمليا  اإلدارية.

ت  ددددديا العمدددددك وتج  تددددد  واال تمددددداد  لدددددا  أسدددددلوي لدددددا ا تمددددداد  اإلدارة مددددد   كمدددددا 

تحددددو ا تمدددداد مبدددد أ العددددامليه متعدددد دو  رة الرشدددديقةاإلداأتددددحاي ال بددددرة فددددي حدددديه توٍهدددده 

 الوشا   ل مان استمرار سير العمك.

 

وبعددد  دراسدددة وا ددد   مدددك مددد يريتي االمتحاتدددا  والمعلوماتيدددة وتقيددديم مددد ى تابددديقهم لمعدددايير 

الجامعدددة وأدوا  اإلدارة الرشددديقةا تدددم دراسدددة مددد ى تدددوفر متالبدددا  تابيدددا بددد ه اإلدارة فدددي 

خدددالم مقابلدددة مددد راء المددد يريا  محدددك ال راسدددة ومعددداون ر ددديس  مدددهاالفتراضدددية السدددورية 

 الجامعة لاأون التاوير البرمجي.

 

 الرشيق  ل  الجبمع  االلتراضي  الس أي : اإلداأنتطبيق  ت لر متطلببتمدى . 4.3

إن تابيدددا تمدددوذي التعلددديم االفتراضدددي فدددي الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية مددده خدددالم األتمتدددة 

الجامعدددددة  لدددددا أتظمدددددة مادددددورة ذاتيددددداً فدددددي  دارة األكاديميدددددة ا تمددددداداً  مدددددام اإلالاددددداملة أل

أو معتمددد ة  لدددا برمجيدددا  مبتوحدددة الم ددد را كددد لك اسدددت  اج التقاتدددا  االفتراضدددية السدددورية 

الح يثدددة وأتمتدددة  ددد د مددده األ مدددام اإلداريدددة فيهددداا ٍعدددك مددده الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية 

داء لرشدددديقة مدددده حيددددث المروتددددة النسددددبية بددددأا إلدارةسددددلوي ابيئددددة حاضددددنة للمبهددددوج العدددداج إل

اإلدارة لتحددددوم إلددددا العمليددددة التعليميددددة والعمليددددا  اإلداريددددة. والدددد و بدددد وره يسددددا    لددددا ا

لا مددده ٍميددد  أشددددام  يمدددة م دددافة والدددت  إلدددا خلددداكنظددداج إدارو متدامدددك يهددد ل الرشددديقة 

 اله ر اإلدارو والتحسيه المستمر.

 بددد  مددده تدددوفر مجمو دددة مددده المتالبدددا ا أب افددد  الولنجدددا  أسدددلوي اإلدارة الرشددديقة وتحقيددد

 /التأبيددددك الدمدددي والنددددو ي  /التعددداون بدددديه المدددوشبيه واإلدارة  /د دددم االدارة العليددددا  أبمهدددا 

 ي السا  ة ذقافة المنظمة
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 :يمدننا التوتك إلا مايلي مقابال ومه خالم ال

  فتراضددددددية الجامعددددددة االفددددددي إن د ددددددم اإلدارة العليددددددا فددددددي تابيددددددا اإلدارة الرشدددددديقة

الماديددددة كددددان واضددددحاً فددددي بعددددم النددددواحي وذلددددك حسددددب االمداتيددددا  السددددورية 

تجهيددد  مددددان العمدددك بأحددد ث التجهيددد ا  مددده أٍهددد ة حواسددديبا لابعدددا ا المتاحدددة ك

 شاشددددا  مرا بددددة وتددددأميه تددددياتتها بادددددك مسددددتمر لتجنددددب أو تددددأخير فددددي العمددددك

  وتوفير كافة متالبا  العمك  ه بع .

 

 والدددد و عمددددك كبريددددا  ندددد  بعددددم المددددوشبيه فددددي الجامعددددة كيدددداي رو  التعدددداون وال

يددددددث إن دور المددددددوشبيه حيددددددا أسددددددلوي اإلدارة الرشدددددديقة يادددددددك  ددددددا ا فددددددي تاب

وتعدددداوتهم ال يقددددك أبميددددة  دددده دور اإلدارة العليددددا ويعدددد  مدددده مقومددددا  تجددددا  بدددد ا 

ا فددداإلدارة الرشددديقة تقددد ج تمدددوذي  مدددك ي دددم كدددك األفدددراد والعمليدددا  داخدددك األسدددلوي

 المنظمة.

 

 فدددي الجامعدددة فدارة ل دددرورة االسددتبادة مددده مركددد  الددتعلم مددد ى الحيدداة لدد اب توٍددد بندد

تأبيدددددك و الددددد و أحددددد ث مدددددأخراً وتدددددم إلدددددال  الددددد ورا  والبدددددرامج فيددددد ا وذلدددددك ل

 .الموشبيه وتاوير مهاراتهم العملية

 

  والعمدددك  لدددا التقليدددك الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية المحافظدددة  لدددا مدددوارد ذقافدددة إن

أ دددري مددداتدون إلدددا ذقافدددة ش  دددية  ا ددد ة بدددي  الهددد ر والتبددد ير  ددد ر اإلمددددان مددده

 للموش  بح  ذات  وليسه ذقافة وفلسبة الجامعة بأسربا.

 

 ا رز التحديبت الت  ت اجه الجبمع  االلتراضي  الس أي  ل  تطبيق اإلداأن الرشيق :. 5.3

لتابيدددا أبدددم إن مددده أبدددرز التحددد يا  وال دددعوبا  التدددي تواٍددد  الجامعدددة االفتراضدددية السدددورية 

مبدددادئ وأدوا  اإلدارة الرشددديقة مددده وٍهدددة تظدددر الباحثدددة وحسدددب المقدددابال  التدددي تمددده مددد  

 :المعنييه
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  األزمددة السددورية والتددي اسددتمر  مندد  أحدد ى  اددر  امددا حتددا اآلن ومدداتتج  نهددا مدده

  قبا  أذر   لا ٍمي  األتع ة أبرزبا:

التددددي حالدددده  العقوبددددا  والح ددددار ال ددددارٍي المبددددرو   لددددا الددددبالد وتأذيراتدددد  .1

دون الح ددددوم  لددددا التجهيدددد ا  الح يثددددة والتحدددد يثا  ال ددددرورية  للبرمجيددددا  

 واألتظمة.

اسدددتن ال المدددوارد البادددرية والماليدددة للحدددافخ  لدددا اسدددتمرارية العمدددك فدددي شدددك  .2

 الظرول الرابنة.  

 رة التعلددديم المقدددر الحدددالي للجامعدددة االفتراضدددية السدددورية والموٍدددود ضدددمه مبندددا وزا

والدددد و أذددددر بادددددك كبيددددر  لددددا تموضدددد  وتددددوزف مداتددددب لعلمدددديا العددددالي والبحددددث ا

 العمك وضيا المسافة. 

  فقددددد ان الركبدددددة لددددد ى بعدددددم المدددددوشبيه لتادددددوير كبددددداءاتهم ومهددددداراتهم وممددددداتعتهم

 .للتغيير

 

 اإلداأن الرشيق :لتح ل  ل  لمقترح   ل  .6.3

ة فددي الجامعددة تددم فددي بدد ا البحددث دراسددة معمقددة لوا دد   مددك مدد ريتي االمتحاتددا  والمعلوماتيدد

االفتراضدددية السدددورية مددده خدددالم المقدددابال  وااللدددالف  لدددا الوذدددا ا والمالحظدددة الا  دددية  

وتدددم تقيددديم مددد ى تابيدددا األدارة الرشددديقة فدددي بددداتيه المددد يريتيه وتدددم التوتدددك إلدددا مجمو دددة 

والتدددي  دددد  تسدددابم فددددي والحلددددوم للماددداكك التدددي يعدددداتي منهدددا مدددددان العمدددك  رشدددادا مددده اإل

 وتت مه   ة تقال: لا اإلدارة الرشيقة تابيا التحوم إ

  لددد ى ٍميددد  العدددامليه اإلدارة الرشددديقة معتقددد ا  تبندددي مبدددابيم والتركيددد   لدددا ضدددرورة

فلسدددبة لت دددبح  عدددة االفتراضدددية السدددورية و لدددا ٍميددد  المسدددتويا  اإلداريدددة فدددي الجام

  اإلدارة الرشددديقة القا مدددة  لدددا االسدددتغالم األمثدددك لمدددوارد الجامعدددة والدددت لا مددده ٍميددد

 مترٍمة مه خالم سلوب ٍمي  الموشبيه.أشدام اله ر اإلدارو 
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  تتعلدددا بمهدددارا  الحاسدددوي ومبدددادئ إلحدددا  مدددوشبي الجامعدددة بددد ورا  ت ريبيدددة خاتدددة

ضددمه مأسسددة  ا مددة  لددا أتمتددة أوليددة فددي مجددام األمددور التقنيددة والتددي يتالبهددا العمددك 

 العمك.

  ريبيدددة لتادددوير وتنميدددة مهدددارا  تبعيدددك دور مركددد  الدددتعلم مددد ى الحيددداة بتقددد يم دورا  ت

إتتمدداء والدد و بدد وره يعدد ز اتدداتهم ومددا يتالبدد  لبيعددة  ملهددما المددوشبيه حسددب اخت 

 للجامعة وينعدس  لا ٍودة أدا هم و ملهم.الموشبيه 

  للمدددوشبيه و لدددا ٍميددد  المسدددتويا  اإلداريدددة تع يددد  رو  التعددداون والعمدددك الجمدددا ي

 يرياتهم وتادددددجي  المبدددددادرا  البرديدددددة إشدددددراكهم فدددددي ات ددددداذ القدددددرارا  المتعلقدددددة بمدددددو

 وأخ با بعيه اال تبار ودراسة م ى إمداتية تنبي با.

   اتبددداف أسدددلوي تهدددج التددد ريب العملددديGemba يا وبدددو أن يددددون الموشددد   لدددا درايدددة

حيدددث يدددتم وضددد  برتدددامج تددد ريبي  ومعرفدددة بدافدددة أ سددداج الجامعدددة ومهامهدددا باددددك  ددداجا

رتبدددال العمدددك  ليهدددا واتظمدددة الجامعدددة وآليدددة للتعدددرل  لدددا أ سددداج وأ ٍ يددد  موشددد لددددك 

بدد ه األتظمددة ببع ددها وكيبيددة سددير العمليددة اإلداريددة كدددك بدديه األ سدداج ذددم يددتم اسددتدمام 

 ت ريب  ال ا  بالم يرية التي تم تعيين  فيها.

  إ دددادة تنظددديم مو ددد  مداتدددب العمدددك فدددي الجامعدددة وتنسددديقها لتسدددا    لدددا تبدددادو التحدددرب

 ٍعيه ضمه البناء وبيه المداتب.السلبي للموشبيه والمرا

 تمادبددددا كمرٍدددد  للموشدددد  إبدددددك وشيبددددة و ةإ دددد اد تمدددداذي لتوتددددي  المهدددداج خاتدددد 

ا  مليدددداً   ت ريبددددتناسددددب ومتالبددددا  الوشيبددددة ذددددم يددددتم الج يددد  وتحدددد يثها باسددددتمرار بمددددا ي

 وي بح الموش  ُمنتج ضمه و ه   ير. اوذلك الستثمار الو ه و  ج ب ره

  ك راسدددة مليدددا  واإلٍرا يدددا  اإلداريدددة الغيدددر ضدددروريةا زمددده إتجددداز بعدددم العتقليدددك

تقلددديا  ددد د ال ادددوا  ضدددمه تظددداج الالبدددا  االلدتروتدددي كالبدددا  اال تدددرا  إمداتيدددة 

  يبة واالمتحان. لا  المة الوش

  الهاااادر والفاقااااد لدتروتددددي فددددي إتدددد ار الوذددددا ا وذلددددك للددددت لا مدددده التو يدددد  اإلا تمدددداد

الوثااااائق التااااي ساااايتم تسااااليمها فااااي مقاااار طباعااااة يااااتم المسااااتمر للوقاااات والجهااااد، حيااااث 

إلااااى لكترونيااااا  ا الجامعااااة فقااااط، وإرسااااال بقيااااة الوثااااائق الخاصااااة بطااااالب المحافظااااات

فاا ن إجرائياااة بالتااالي اكااز النفاااذ حيااث ياااتم طباعتهااا فااي المركااز وتساااليمها للطالااب، مر
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ساااااعة كحااااد  48خااااالل  ها للطااااالب فااااي المحافظااااات تنجاااازواسااااتالمطلااااب الوثااااائق 

بطباعااة جمياااع الضااائع  الموظااف وقااتيااتم اسااتغالل المااوارد واسااتثمار  ، وبهااذاأقصااى

قاااات الضااااائع بالنساااابة للطالااااب أثناااااء اسااااتثمار الووكااااذلك المحافظااااات الوثااااائق لجميااااع 

 الطلبات بالبريد إلى المحافظات.  رسالإ

 وذلااك باسااتالم باعتماااد التوقيااع االلكترونااي  ب خااارج سااوريةتقااديم قيمااة مضااافة للطااال

سااااتالم ااسااااتغالل الوقاااات الضااااائع بو هناااااك ةالموجااااودالجامعااااة نفاااااذ كااااز وثااااائقهم بمرا

 إعادة إرساله باحد الشركات الخاصة.قبل ذوي الطالب والطلب من 

   اسدددت  اج تظددداج إدارة سدددير العمدددكWorkflow Management System ي والددد و

 يسدددا    لدددا متابعدددة المهددداج اإلداريدددة وتمدددديه المدددوشبيه وتنظددديم العمدددكا ومددده الممدددده

 في ب اية األمراست  ام  وتوشيب  في :

متابعددددة مهدددداج فريددددا ال ددددياتة ومسددددا  ة المسددددت  ميه حيددددث يددددتم إرسددددام  .1

الماددددلة مددده  بدددك الموشددد  للبريدددا وممدددده برمجدددة النظددداج لعدددر  المهددداج أو 

المادددداكك وترتيبهددددا حسددددب األولويددددة وبالتددددالي يسددددا    لددددا تبددددادو التحددددرب 

يددددوفر الاددددبافية فددددي  مليددددة سددددير و السددددلبي للمددددوشبيه للتواتددددك مدددد  البريددددا

 ا و ر  تباتيك كك مهمة وكك مه شارب فيها. العمك

تح يدد  المادددلة لدد ى الاالددب أو يددتم حيددث . متابعددة مهدداج فريددا الدد  م التقندديا 2

المددد رن ويدددتم إرسدددالها  بدددر النظددداج ا ليدددتم متابعتهدددا مددده  بدددك البريدددا أوإ دددادة 

يدددتم  دددر  تباتددديك كدددك  توٍيههدددا إلدددا القسدددم المعندددي فدددي الماددددلةا وكددد لك

 مهمة وكك مه شارب فيها

ومدددده الممددددده الحقدددداً برمجددددة بدددد ا النظدددداج ليلبددددي احتياٍددددا  المدددد يريا  األخددددرى فددددي 

تعمددديم القدددرارا  اإلداريدددة  –البدددا  االحتيددداي فدددي الجامعدددة المدددوشبيه لكتقددد يم الجامعدددة 

 تق يم للبا  اإلٍازا  والمهما  للموشبيه ...ي  –مه خالل  
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والت صيبت النتبئج   
 

 العبم  للدأال : النتبئج . 1.4

  تددم التعددرل  لددا أبميددة اإلدارة الرشدديقة و فا دد ة تابيددا أدواتهددا ودوربددا فددي تاددوير األداء

 المأسسي .

  بيقهمدداامدد ى تتقيدديم  دراسددة لبيعددة  مددك مدد يريتي االمتحاتددا  والمعلوماتيددة ومدده خددالم 

 : أبمها نتجا  است  ة تم التوتك إلا لمعايير اإلدارة الرشيقةا 

الجامعددددة االفتراضددددية السددددورية وبسددددبب لبيعددددة وأتمتددددة أتظمتهددددا التعليميددددة إن . 1

منسدددجمة مددد  المبهدددوج العددداج إلسدددلوي اإلدارة الرشددديقة مددده حيدددث المروتدددة النسدددبية 

 .اء العملية التعليمية والعمليا  اإلداريةأدب

  العمددددك تنظدددديم مو دددد محددددورمدددده حيددددث اإلدارة الرشدددديقة  وفر أدوا تددددمسددددتوى  .2

مددن بم فددي المدد يريتيها ويمددده  دد و بددد ه النتيجددة إلددا  دد ج وٍددود مبنددا مسدددتقك 

 بالجامعة االفتراضية السورية.

التاددددوير  –العمددددك القياسددددي مسددددتوى تددددوفر أدوا  اإلدارة الرشدددديقة مدددده حيددددث  . 3

مرتبدددددد  لدددددد ى م يريددددددة العددددددامليه متعدددددد دو الوشددددددا  ي  –والتحسدددددديه المسددددددتمر 

 .االمتحاتا  

التادددوير  –ابيدددا اإلدارة الرشددديقة مددده حيدددث محدددور العمدددك القياسدددي مسدددتوى ت. 4

العدددامليه متعددد دو الوشدددا  ي متوسدددط تو ددداً مدددا لددد ى م يريدددة  –والتحسددديه المسدددتمر 

 المعلوماتية. 

 مدددده خددددالم دراسددددة مدددد ى تددددوفر متالبددددا  اإلدارة الرشدددديقة فددددي الجامعددددة االفتراضددددية و

 تم التوتك إلا   ة استنتاٍا  أبمها:السورية 

 .الجامعة االفتراضية السوريةد م اإلدارة العليا لتابيا اإلدارة الرشيقة في  .1

 ادددددوير وتنميدددددة مهدددددارا التوٍددددد  لتبعيدددددك دور مركددددد  الدددددتعلم مددددد ى الحيددددداة لت. 2

 للموشبيه.

  التددي تواٍدد  الجامعددة االفتراضددية السددورية  والحلددوم للمادداككاالرشددادا  تددم ا تددرا  بعددم

 للتحوم إلا اإلدارة الرشيقة. 
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 الت صيبت :.2.4

   لدددددا اإلدارة العليدددددا فدددددي الجامعدددددةمقتدددددر  العمدددددك الددددد و تدددددم التوتدددددك إليددددد   دددددر  

ا ودراسددددة مدددد ى إمداتيددددة تابيقدددد ا قددددال  وتدددد  وضددددعب وبيددددان ت االفتراضددددية السددددورية

 وال و تم التركي  في   لا   ة تقال أساسية أبمها : 

   اتباف أسلوي تهج الت ريب العمليGemba.ي 

 مداتدددب العمدددك فدددي الجامعدددة وتنسددديقها لتسدددا    لدددا تبدددادو إ دددادة تنظددديم مو ددد  

 .التحرب السلبي للموشبيه والمراٍعيه

   إ ددددد اد تمددددداذي لتوتدددددي  المهددددداج خاتدددددة بددددددك وشيبدددددة وإ تمادبدددددا كمرٍددددد

 .للموش  الج ي  وتح يثها باستمرار

  زمه إتجاز بعم العمليا  واإلٍرا يا  اإلدارية الغير ضروريةتقليك. 

 الهاااادر إللدتروتددددي فددددي إتدددد ار الوذددددا ا وذلددددك للددددت لا مدددده ا تمدددداد التو يدددد  ا

 .والفاقد المستمر للوقت والجهد

   است  اج تظاج إدارة سير العمكWorkflow Management Systemي. 

  فدددددي الجامعدددددة االفتراضدددددية  تع يددددد  االبتمددددداج فدددددي اسدددددت  اج أدوا  اإلدارة الرشددددديقة

 ها.عة ألب افقيا الجاملما ل  مه أبمية في تحالسوريةا 

  مددد  الرشددديقة إلدارة ا بم ايدددا مدددوشبيهال لتعريددد   العمدددك وورش النددد وا  إ امدددة تادددجي 

 تابيقها في سبقه التي ال وم بتجاري االستعاتة

 تسددددابم فددددي تحسدددديه  جامعددددة فددددي ال مددددوشبيه ال تددددوفير دورا  ت ريبيددددة تو يددددة لتدددد ريب

 .وٍودة  ملهم أدا هم

  فدددي الجامعدددة  تابيدددا اإلدارة الرشددديقةالتدددي تواٍددد  التحددد يا  العمدددك  لدددي  دددالي و تددد ليك

 االفتراضية السورية.

  إٍدددراء الم يددد  مددده ال راسدددا  المعمقدددة لوا ددد   مدددك المددد يريا  األخدددرى فدددي الجامعدددة

 االفتراضية السورية 
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 ة.الجامعة االفتراضية السوري -( مقرر مادة إدارة العمليات2020. حسن، طاهر )1

 :األبحاث العلمية 

لتعليم ارن الرشيقة في م دارة اإلا المية في تابيا ذي ا" تمددددددددددـ( 2020أبااااااااااو طالااااااااااب، صاااااااااافاء )  .1
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 (.29(. العدد)11) المجلد. والنفسية التربوية والدراسات

فااي  البشاارية المااوارد تنميااة فااي ودورهااا اإلدارة الرشاايقة متطلبااات تااوفر ماادى( " 2017ركاااج ،يحيااى )   .3

 .بغزة" العالي والتعليم وزارة التربية

( " درجاااة ممارساااة القياااادات الجامعياااة ألبعااااد اإلدارة الرشااايقة وعالقتهاااا بفاعلياااة 2020ساااماء )عباااد هللا، أ .4

األداء الاااوظيفي مااان وجهاااة نظااار أعضااااء هيئاااة التااادريس بجامعاااة الاااوادي الجدياااد" . المجلاااة التربوياااة. العااادد 

(80.) 

 العااااملين لاادى اإلبااداع تحقيااق فاااي ودورهااا الرشاايقة اإلدارة( " 2018) شااذا ساااليم، أبااو القااادر، عبااد مساالم،  .5

 .التقنية فلسطين كلية".  غزة بمحافظة جوال شركة في

 شاركة تجرباة مان المساتفادة الادروس:ممارساات و مفااهيم الرشايقة اإلدارة ( "2019)  بطي هاشمي -،عمر مهدي   .6

 .,Journal of Economic Growth and Entrepreneurship Vol. 2, No. 1 -" اليابانية تويوتا

 بااين مقارناة " ) دراسااةالمؤسساي األداء تطااوير علاى الرشاايقه اإلداره تطبياق اثاار"( " 2022وآخارون ) خااطر .7

 (.41(. المجلة العربية للنشر العلمي. العدد )الكهرباء توزيع شركات
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