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شركة ادم 
للصناعات الكيماوية 

)شبانة جروب(

نبذة عن الشركة
شركة ادم للصناعات الكيماوية )شبانة جروب(االسم:

العبور – القليوبية - مصرالموقع:

132 عاملعدد العاملين:

200٨تاريخ اإلنشاء: 

أدوات الدهان والديكور واللصق والقياسالمنتجات: 

وحدات
”SCOREسكور“

التى تم تطبيقها:
الوحدة 1:

التعاون فى مكان العمل – 
أساس نجاح العمل

الوحدة 2:
الجودة –

 إدارة التحسين المستمر 

تدريب “سكور SCORE” يؤدى إلى بيئة عمل 
ممتعة ويزيد من كفاءة العمل
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يقــول كريــم جــالل مديــر الجــودة بشــركة آدم ان المصنــع، الــذي ينتــج أدوات للدهــان والديكــور، كان بــه فجــوة تواصــل 
ضخمــة بيــن العمــال مــن ناحيــة، واإلدارة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــاكان ينعكــس بشــكل واضــح علــى العمــل، حيــث 
كانــت عمليــة قيــاس الجــودة تختلــف مــن عامــل لعامــل، مــع صعوبــة اإلدارة فــي إقنــاع العمــال بااللتــزام بشــكل موحــد 

 . للعملية

تدريــب  الشــركة  خاضــت  أن  بعــد 
برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة "ســكور 
الوحــدة  تطبيــق  وتــم   "  SCORE
األولــى " التعــاون فــى مــكان العمــل  ، 
والثانية وهى "الجودة – إدارة التحســين 
ــذه  ــت ه ــول جــالل: "انته المســتمر" يق
الفجــوة بعــد التدريــب، حيــث نجــح فــي 
نشــر الوعــي بيــن العمــال وتحســين 
التواصــل للمديريــن، والوصــول إلــى 

أرض مشــتركة تضــع جــودة العمــل فــي المقــام األول". 

أحــد األســباب الرئيســية لذلــك، هــو ســعي اإلدارة إلــى تحســين بيئــة العمــل، 
بعضهــا لــم يتطلــب ســوى  إضافــات بســيطة مثــل توفيــر  كولديــرات 
)مبــردات الميــاه( واالهتمــام بنظافــة الحمامــات وإضافــة مــراوح فــي 
ــوات  ــب خط ــا تطل ــال، وبعضه ــوارئ لي ــافات ط ــة كش ــا، وإضاف الكافتيري
جذريــة مثــل تشــكيل لجنــة الســتقبال الشــكاوى والمقترحــات، وتخصيــص 
ــم التواصــل.  ــال واإلدارة لدع ــي العم ــن ممثل ــة بي ــبوعي للمقابل ــت أس وق

 ســاهم فــي ذلــك أيضــا أن منظمــة العمــل الدوليــة قــد طبقــت أيضــا 
ــت  ــث قام ــع حي ــي ذات المصن ــغيل" ف ــل التش ــن أج ــب م ــج "التدري برنام
بتوفيــر العمالــة التــى يطلبهــا المصنــع مــن الشــباب  الباحــث عــن العمــل 
وتدريبهــم علــى مهــارات التواصــل والســالمة والصحــة المهنيــة وحقوقهــم 
وواجباتهــم، وهــو الــذي حفــز العمــال علــى التواصــل اإليجابــي، ودربهــم 
علــى حــل المشــكالت وروح الفريــق، وايضــا التخطيــط للترقــي الوظيفــي. 

علــى  كبيــر  إيجابــي  بشــكل  انعكســت  التدريبــات  أن  جــالل  يضيــف 
اســتراتيجية الشــركة ككل، فقــد بــدأت الشــركة فــي اتبــاع أســاليب علميــة 
ــتبيان  ــتمارة اس ــم  اس ــي تصمي ــادرت ف ــة، فب ــا الحيوي ــاذ قراراته ــي اتخ ف
للعمــالء لمعرفــة المواصفــات المختلفــة  المفضلــة لهــم، مثــل "هــل  ســكينة 
ــة الســوق  ــن خــالل دراس ــة؟" وم المعجــون ســميكة أم عريضــة أم دائري
ــرارات  ــذ ق ــركة تتخ ــدأت الش ــا، ب ــن مع ــار والفنيي ــتطالع رأي التج واس
مختلفــة تتعلــق بنــوع وشــكل ومواصفــات منتجاتهــا، ممــا ســاهم فــي توفيــر 

ــا الســوق.  ــاج أدوات ال يحتاجه ــي إنت ــه ف ــت تبذل ــال كان ــد وم جه

ــًرا للغايــة ، حيــث يشــعر العمــال اآلن بالحافــز واالســتعداد للعمــل، االمــر  كان تأثيــر تدريــب ســكور SCORE كبي
الــذى يضمــن اســتدامة التدريــب وتأثيــره المســتمر علــى بيئــة العمــل حتــى بعــد االنتهــاء مــن فتــرة التدريــب

               قبل                                        بعد

"أنا فعال أثر فيا التدريب بدليل 
إني اتغيرت وبان شغلي أكتر، 

وأنا دلوقتي على وشك الترقية 
من فني إلى مشرف." 

السيد / بالل السعيد 
عامل فنى
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SCORE مصر 
دراسة حالة 

شركة
 سهم للتصنيع

طور العمال طرًقا جديدة لسالمة العمل على المرتفعات

نبذة عن الشركة
شركة سهم للتصنيعاالسم:

العبور – القليوبية - مصرالموقع:

1٨٤ عاملعدد العاملين:

1997تاريخ اإلنشاء: 

تصنيع خزانات الوقودالمنتجات: 

وحدات
”SCOREسكور“

التى تم تطبيقها:
الوحدة 1:

التعاون فى مكان العمل – 
أساس نجاح العمل

الوحدة 5:
السالمة والصحة فى العمل: 

برنامج لإلنتاجية 

تقليل المخاطر تؤدي إلى إنتاجية افضل بشركة سهم للتصنيع
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"تدريب "سكور SCORE " ساعدنا 
في تطوير الشغل على مستويات كتير، 
لكن كان أهمها هو تطوير بيئة العمل 

والسالمة المهنية اللي ساعد على الحفاظ 
على عمالنا وحمايتهم من الخطر، وبالتالي 

تقليل مشاكل وشكاوى العمالء. 
بعد التدريب، اإلصابات قلت كتير جدا، 

وبالتالي بقينا أكثر قدرة على تسليم الشغل 
المطلوب في مواعيد مظبوطة، وكمان 
العمال بقوا حاسين بأنهم أكثر أمنا." 

السيد / خالد يوسف،
مدير إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئة

يقــول خالــد يوســف مديــر إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة والبيئــة، إن عمــال مصنــع ســهم، الــذي يصنــع خزانــات وقــود، 
عانــوا مــن تكــرر اإلصابــات التــي تتــراوح بيــن إصابــات بســيطة إلــى جســيمة خالل عملهــم. حاول يوســف تحســين الوضع 
بعــد أن تولــى منصبــه، لكــن نســبة التحســن وعــدد اإلصابــات قــل بشــكل كبيــر جــدا بعــد أن خضــع المصنــع للتدريــب علــى 
برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة اســتدامة تنافســية ومســئولية الشــركات "ســكور SCORE" ، حيــث تــم تطبيــق الوحــدة 

األولــى مــن التدريــب )التعــاون فــي 
مــكان العمــل(، والوحــدة الخامســة 
فــي  والصحــة  "الســالمة  وهــى 

العمــل"  

يقــول يوســف ان تدريــب ســكور 
فاعليــة  مــن  زاد   SCORE
بالمصنــع  الســالمة  اســتراتيجيات 
وقــدم حافــز اقــوى للعمــال فبعــد 
مســاحات  تنظيــم  تــم  التدريــب 

العمــل وتوفيــر مســاحة آمنــة لــكل عامــل، كمــا وضــع المصنــع حواجــز حــول بعــض المعــدات الخطــرة، وركــز المصنــع 
ــل احتمــاالت الخطــأ. كمــا  ــة العمــل وتقلي ــة العمــل وترتيــب المعــدات ممــا ســاهم بشــدة فــي تحســين بيئ ــم بيئ ــى تنظي عل
ــة  ــواد الكيميائي ــر الم ــى مخاط ــرف عل ــول التع ــة ح ــادية والتحذيري ــات اإلرش ــن اللوح ــد م ــا العدي ــرت اإلدارة أيض نش

المختلفــة، وكيفيــة التعامــل مــع الحرائــق، الحفــاظ علــى الســالمة 
الشــخصية. 

ــن  ــي زادت م ــية الت ــباب الرئيس ــد األس ــف أن أح ــف يوس يضي
ــج  ــي برنام ــع شــارك أيضــا ف ــو أن المصن ــب، ه ــة التدري فاعلي
ــة  ــه ايضــا منظم ــذي  تقدم ــغيل" ، ال ــل التش ــن أج ــب م "التدري
ــم  ــع وتدريبه ــة للمصن ــة المطلوب ــر العمال ــة لتوفي ــل الدولي العم
ــة  ــة المهني ــالمة والصح ــل والس ــارات التواص ــض مه ــى بع عل
وحقوقهــم وواجباتهــم فــى العمــل، حيــث أن التدريــب ســاهم فــي 
رفــع الــروح المعنويــة للعمــال، ومعرفتهــم بحقوقهــم وكيفيــة  
تعاملهــم مــع المشــكالت والتحديــات المختلفــة، وزاد وعيهــم 
ــي  ــة ف ــة و الحديث ــاليب العلمي ــد واألس ــال للقواع ــة االمتث بأهمي

ــالمتهم.  ــي وس ــتقبلهم الوظيف ــى مس ــل وعل العم

اجتماع فريق التحسين بالشركة



دراسة حالة
 

SCORE مصر 
دراسة حالة 

مصانع نصار 
للمواسير 
والبالستيك

توفير الطاقة فى وردية العمل الصباحية عن طريق عمل ثقوب دائمة بالسقف مغطاة
 بطبقة أكريليك شفافة

نبذة عن الشركة
مصانع نصار للمواسير والبالستيكاالسم:

العبور – القليوبية - مصرالموقع:

٨6 عاملعدد العاملين:

19٨2تاريخ اإلنشاء: 

مواسير وقطع بي في سي و بي بي أرالمنتجات: 

وحدات
”SCOREسكور“

التى تم تطبيقها:
الوحدة 1:

التعاون فى مكان العمل – 
أساس نجاح العمل

الوحدة 3:
اإلنتاجية عبر إنتاج أنظف 

نظام 5 ت )5S( ومشاركة العمال وفاعلية فرق 
العمل من اسباب النجاح
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يقــول ســامح يوســف مديــر مصنــع نصــار أن العامليــن بالمصنــع كان ينقصهــم الحمــاس للعمــل والرغبــة فــي التحســن، 
وذلــك رغــم ســيادة أجــواء التعــاون وروح الفريــق بيــن العامليــن، لكــن األمــور تحســنت لألفضــل بعــد تدريــب العامليــن 
ــم  ــة اســتدامة تنافســية ومســئولية الشــركات "ســكور SCORE" ، حيــث ت مــن خــالل برنامــج منظمــة العمــل الدولي

ــب  ــن التدري ــى م ــدة األول ــق الوح تطبي
)التعــاون فــي مــكان العمــل(، والوحــدة 
الثالثــة )اإلنتاجيــة عبــر إنتــاج أنظــف(. 

مثــل  البســيطة  الخطــوات  بعــض 
وصيانــة  المصنــع،  مدخــل  تنظيــف 
دواليــب العمــال ســاهمت فــي رفــع 
معنويــات العمــال بشــكل كبيــر. إضافــة 
صندوقــا  اإلدارة  خصصــت  لذلــك، 
للمقترحــات، اســتقبل ٥ مقترحــات مــن 

ــا كل  ــمل اجتماع ــال، يش ــع العم ــادة التواصــل م ــا لزي ــدوال واضح ــت اإلدارة ج ــهرين، ووضع ــالل أول ش ــال خ العم
أســبوعين لحــل المشــكالت ومراجعــة المقترحــات. ســرعان ماتحســنت نســبة رضــاء العامليــن 90٪ نتيجــة للتدريــب. 

أمــا تطبيــق وحــدة " اإلنتــاج األنظــف"، فيقــول ســامح أنــه تضمــن التركيــز علــى ركنيــن أساســيين، األول تعلــق بدراســة 
بيئــة المصنــع ومحاولــة االســتفادة منهــا، ونظــرا ألن المصنــع يقــع فــي 
منطقــة صحراويــة، فقــد تولــى العمــال تنظيــف ســقف المصنــع، وتحديــد 
ــا أدى  ــو م ــفاف، وه ــك الش ــاة باإلكليري ــات لإلضــاءة مغط ــن فتح أماك
ــارا. اســتطاع  ــارة نه ــي اإلن ــاء ف ــى الكهرب ــع عل ــاد المصن ــل اعتم لتقلي
المصنــع توفيــر مايقــرب مــن 1٥00 جنيــه شــهريا فــي تكلفــة اإلضــاءة 
نتيجــة لذلــك، وهــو مايصفــه ســامح أنــه قــد يبــدو رقمــا صغيــرا، لكنــه 
يصــل ســنويا إلــى 20 ألــف جنيــه تقريبــا، يوفرهــم المصنــع، ويســتطيع 

أن يخصصهــم ألنشــطة أفضــل تــدر بالنفــع علــى العمــال.  

ــي كان اســتخدام نظــام ٥ت مــن أجــل تحســين أداء العمــل  الركــن الثان
ــاج  ــادة اإلنت ــه زي ــج عن ــو مانت ــع، وه ــاحات التصني ــي المخــزن ومس ف
ــي البحــث عــن األدوات  ــدر ف ــت المه ــر الوق ــة لتوفي ــبة 1٨٪ نتيج بنس

والخامــات. إضافــة لذلــك، يقــول ســامح أن زيــادة معــدالت اإلنتــاج إضافــة لتقليــل الهــدر فــي المــواد بعــد تطبيــق تدريــب 
ــه خــالل شــهرين فقــط ــع ٨0 ألــف جني ــر للمصن "ســكور SCORE" ، وف

تمكــن المصنــع مــن بيــع النفايــات والخــردة واســتخدام هــذا العائــد فــي شــراء ماكينــة جديــدة بالمصنــع توفــر شــهريا 
ــة. 7000 جني

نظام ٥ ت ) تنظيم – تثبيت – تصنيف – تلميع – تنميط ( لتوفير الوقت والجهد

            قبل                                بعد

"أنا متفائل للغاية بخصوص 
مستقبل الشركة ، حيث اننا  

نواصل التحسينات والتعديالت 
بالمصنع مرتكزين على المعرفة 
والخبرات المتكتسبة بعد تدريب 

“سكور” ." 

السيد / سامح يوسف
مدير المصنع



دراسة حالة
 

SCORE مصر 
دراسة حالة 

شركة الصفا 
للمشغوالت السلكية

نبذة عن الشركة
شركة الصفا للمشغوالت السلكيةاالسم:

العبور – القليوبية - مصرالموقع:

30 عاملعدد العاملين:

2007تاريخ اإلنشاء: 

رفوف الثالجات وستاندات العرضالمنتجات: 

وحدات
”SCOREسكور“

التى تم تطبيقها:
الوحدة 1:

التعاون فى مكان العمل – 
أساس نجاح العمل

الوحدة 4:
إدارة قوة العمل نحو التعاون 

وإنجاح العمل

تدريب “سكور SCORE” يؤدي إلى
بيئة عمل ناجحة واكثر انتاجية
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يشــرف محمــد الســيد المديــر التنفيــذي لمصنــع الصفــا للمشــغوالت الســلكية علــى كافــة العمليــات اإلنتاجيــة بالمصنــع، 
والتــي تشــمل إنتــاج رفــوف الثالجــات وســتاندات العــرض. ورغــم تعــدد مهامــه وكثــرة مســؤولياته، فــإن أحــد أكبــر 

المشــكالت التــي يواجههــا هــي عــدم القــدرة علــى االحتفــاظ بالعمــال لفتــرة طويلــة. 

               قبل                                           بعد
يقــول الســيد: "العمالــة فــي المصنــع لدينــا كانــت تتعــرض للكثيــر مــن المشــاكل كغالبيــة المصانــع، تنتهــي باالســتغناء 
عــن العامــل أو اعتــذاره عــن اســتكمال العمــل، كنــا نعــرف بعــض الحلــول ولكــن لــم نــدرك كيفيــة تطبيقهــا عمليــا علــى 

أرض الواقــع بشــكل فعــال".

تغيــر هــذا كثيــرا بعــد أن خــاض المصنــع تدريــب برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة "ســكور SCORE" وطبــق الوحــدة 
األولــى "التعــاون  فــى مــكان العمــل"، والوحــدة الرابعــة “إدارة قــوة العمــل”.

كان أول مــا نفــذه المصنــع هــو تطبيــق نظامــا واضحــا وشــفافا لتقييــم أداء 
العمــال، وربطــه بنظــام المكافــآت والحوافــز. يقــول الســيد: "لمســنا بنفســنا 
نتائجــه، حيــث أشــعل نظــام التقييــم الحمــاس  فــى نفــس العامــل مــن ناحيــة 
ونشــر منافســة محمــودة بيــن العمــال جميعــا مــن ناحيــة أخــرى، فاجتهــد 
العامــل فــي تحســين أدائــه مــن خــالل اإلنتــاج وااللتــزام بمواعيــد الحضــور 
وتقليــل الغيــاب، وتســابق الجميــع فــي الحصــول علــى معــدالت نســب عالية 
ــة  ــى إشــادة معنوي ــم ســواء الشــهري أو الســنوي، للحصــول عل ــي التقيي ف
بالتزامــه وتحســين أدائــه ومكافــأة ماديــة مجزيــة لعملــه وجــودة إنتاجــه". 

صممــت اإلدارة آليــة الســتقبال مقترحــات العمــال، ثــم قــررت ترقيــة أحــد 
العمــال إلــى مشــرف مكافــأة لــه علــى تقديمــه عــددا كبيــرا مــن االقتراحــات 
المفيــدة، كمــا اهتمــت اإلدارة بتحســين بيئــة العمــل مــن خــالل زيــادة عــدد 
دورات الميــاه، وتخصيــص مــكان للصــالة، وتنظيــف أماكــن دخــول 

وخــروج العامليــن. 

نتيجــة لــكل هــذه التحســينات، يقــول الســيد أن معــدل االحتفــاظ بالعمالــة زاد إلــى ٨٥٪ بعــد تطبيــق األســاليب اإلداريــة 
الجديــدة التــي تعلمهــا خــالل التدريــب، إضافــة  لعــودة بعــض العمــال الذيــن ســبق أن تركــوا الشــركة مــن قبــل، كمــا 
زادت معــدالت اإلنتــاج نتيجــة لرغبــة العامــل فــي الحصــول علــى تقييــم أفضــل، مــا جعلــه يســرع فــي أدائــه فيزيــد 
إنتاجــه، وهــو مــا حقــق زيــادة فــي اإلنتــاج بنســبة 70٪ عمــا قبــل التدريــب، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى المبيعــات. 

 SCORE بعد تدريب سكور"
أصبح لدينا أساليب علمية 

واضحة للتعامل مع المشكالت 
واحتوائها وحلها بأسلوب أكثر 

فاعلية." 

محمد السيد 
المدير التنفيذي



دراسة حالة
 

SCORE مصر 
دراسة حالة 

التعلب الذهبي

نبذة عن الشركة
التعلب الذهبياالسم:

قويسنا – المنوفية - مصرالموقع:

٥٥ عاملعدد العاملين:

201٥تاريخ اإلنشاء: 

أدوات منزلية وأدوات تنظيف بالستيكالمنتجات: 

وحدات
”SCOREسكور“

التى تم تطبيقها:
الوحدة 1:

التعاون فى مكان العمل – 
أساس نجاح العمل

الوحدة 2:
الجودة –

إدارة التحسين المستمر 

تدريب سكور SCORE يؤدى
إلى بيئة عمل اكثر انتاجية ونجاح
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يقــول علــي جــودة مديــر المصنــع أن المصنــع الــذي يصنــع منتجــات بالســتيكية مثــل الكراســي واألدوات المنزليــة، كان 
يعتمــد فــي عملــه علــى قســمين فقــط، وهمــا اإلنتــاج والبيــع، موضحــا: "لــم يكــن لدينــا فــي المصنــع متخصــص بالجــودة، 
ــن  ــر م ــا الكثي ــك كان لدين ــة لذل ــر،  ونتيج ــام كبي ــه دون اهتم ــل تغليف ــج قب ــى المنت ــريعة عل ــرة س ــي نظ ــل يلق كان العام

الشــكاوى مــن جانــب العمــالء".

النتيجه  بعد  قبل  المؤشر 
٪٤٥ 6 11 تصفيط
٪٤٤ ٥ 9 تغيير لون
٪2٨ ٥ 7 تنفيخ
٪20 ٤ ٥ اخرى
٪100 0 ٤ تساقط قالووظ

0

2

4

6

8

10

12

   تساقط قالووظ         اخرى            تنفيخ          تغيير لون        تصفيط

قبل

بعد

تقليل نسب العيوب فى قسم الحقن

قســم المبيعــات أيضــا كان يســتقبل العديــد مــن شــكاوى العمــالء، ممــا أثــر علــى عملــه ســلبا. تغيــر حــال المصنــع بعــد أن 
خــاض المصنــع برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة "ســكور SCORE" وتــم تطبيــق الوحــدة األولــى " التعــاون فــى مــكان 

العمــل  ، والثانيــة وهــى "الجــودة – إدارة التحســين المســتمر" 

يقــول علــى أن التدريــب غيــر مــن الــروح الســائدة فــي المصنــع، حيــث تحســن رضــاء العمــال عــن بيئــة العمــل بنســبة 
9٥٪، وذلــك بعــد تطبيــق مــاورد فــي  التدريــب مــن أفــكار، مثــل إنشــاء لجنــة لتلقــي االقتراحــات والشــكاوى، وســهولة 
ــث  ــي لوحــات واضحــة، وتحدي ــح مؤشــرات األداء ونشــرها ف ــام بتوضي ــد االهتم ــال بع ــن المشــرفين والعم التواصــل بي

لوحــة اإلعالنــات باإلشــعارات الهامــة طــوال الوقــت. 

ــى جــودة  ــا نركــز عل ــا وأصبحن ــا نظرتن ــب غيرن ويضيــف: "بعــد التدري
المنتــج بشــكل كبيــر، وبعــد أن كانــت مراحــل العمــل تقتصــر علــى اإلنتاج 
والتعبئــة أصبحــت الجــودة مــن المراحــل األساســية بالمصنــع، وبــات لدينــا 
مهندســة جــودة تشــرف علــى عمــال الجــودة فــي كل ورديــة، كمــا أصبــح 
العامــل أكثــر قــدرة علــى مالحظــة العيــوب وتالفيهــا دون إشــراف مــن 
مراقــب أعلــى، وتحولــت مراقبــة الجــودة إلــى فكــرة عامــة وجــزء رئيســي 

مــن طريقــة العمــل بالمصنــع". .

 يوضــح علــي أنــه مــازال هنــاك مســاحة للتحســن، فبعــد التدريــب قلــت 
نســبة أخطــاء التصنيــع لـــ70٪، وانخفضــت تكلفــة اإلنتــاج 10٪، ولكــن 
هنــاك إصــرار داخــل الشــركة علــى تحســين هــذه النتائــج بقــدر اإلمــكان، 
كمــا أن الشــركة عينــت متخصــص جــودة فــي كل ورديــة، وعممــت 
اســتمارات لتســجيل العيــوب فــي كل منتــج لضمــان متابعــة مــدى تحســنه 
ــدون  ــه ب ــاع اإلدارة، أن ــتطعنا إقن ــب، اس ــد التدري ــكل دوري،  "و بع بش

جــودة، لــن نحقــق مبيعــات" 

 SCORE بعد تدريب سكور"
طبقنا فى المخازن نظام )5 ت( 

اللي اتعلمناه في التدريب من خالل 
5 أدوات هم التصنيف والتنظيم 
والتنظيف والتنميط  والتثبيت. 

وطبقنا كمان نظام العامل المثالي 
ومكافئته، وده خلق جو تنافسي 

حفز العمال وحّسن أدائهم. ." 

على جودة
مدير المصنع 



دراسة حالة
 

SCORE مصر 
دراسة حالة 

الشركة الهندسية 
للصناعة 

تخطيط ارضيات المصنع لمزيد من االمان

نبذة عن الشركة
الشركة الهندسية للصناعة االسم:

مدينة السادات – المنوفية - مصرالموقع:

2٥2 عاملعدد العاملين:

19٨6تاريخ اإلنشاء: 

الصناعات المغذية للسيارات المنتجات: 

وحدات
”SCOREسكور“

التى تم تطبيقها:
الوحدة 1:

التعاون فى مكان العمل – 
أساس نجاح العمل

الوحدة 2:
الجودة –

إدارة التحسين المستمر 

مع نظام 5 ت ضمن تدريب سكور SCORE تم زيادة االحساس بالمسؤلية 
الجماعية بين الموظفين مما ادى إلى تغييرات ايجابية فى بيئة العمل
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درس محمــد محمــود مديــر المصنــع مجــال الجــودة، واحتــرف فيــه، لكــن رغــم دراســته األكاديميــة وحبــه الشــديد لمجالــه 
وتعلــم كل جديــد، واجــه صعوبــات بالغــة فــي محاولــة تطبيــق مــا درســه علــى أرض الواقــع فــي المصنــع، والــذى يصنــع 
ــن  ــوه بي ــذه الفج ــد ه ــى س ــا ف ــكور Score" كان ناجح ــب "س ــات، تدري ــواب واالكصدام ــيارات، كاألب ــار الس ــع غي قط

الدراســة االكاديميــة وارض الواقــع. 

اشــاد محمــود ان التدريــب تنــاول تفاصيــل فنيــة 
فيهــا،  أدائهــم  تحســين  علــى  والتدريــب  دقيقــة، 
أيضــا  التدريــب  بعــد  متابعتهــم  إلــى  باإلضافــة 
ــدراء  ــن الم ــع بي ــى أن الجم ــود إل ــير محم ــا يش كم
والعمــال والفنييــن فــي تدريــب واحــد إلنشــاء )فريق 
التحســين( هــو مــا حســن بشــدة مــن التواصــل داخــل 
فريــق العمــل، وخلــق تناغمــا، ورفــع مــن أداء 
الشــركة، فقــد بــدأ التحســن فــي التواصــل والتعــاون 
بيــن العامليــن فــي الشــركة ســريعا، فبــدأت الشــركة 
ــدراء  ــن الم ــة بي ــات اليومي ــام االجتماع ــق نظ تطبي

والعمال في ٤ أقسام إنتاج مختلفة، وهو مفهوم لم يكن معمول به قبل التدريب.   

ويشــرح محمــود أثــر التدريــب علــى شــركته، إذ كانــت الشــركة تعانــي مــن مشــكالت فنيــة متعــددة فــي "اكصــدام" ســيارة 
تصنعــه الشــركة. "تمكنــا مــن دراســة المشــكلة ثــم حددنــا الســبب واتضــح لنــا  تقريبــا 7 عيــوب فنيــة أثنــاء عمليــة التصنيــع، 
ثــم طبقنــا الخطــوات العمليــة التــي تعلمناهــا فــي التدريــب، وبدأنــا فــي وضــع حلــول نظريــة للمشــكلة ثــم تطبيقهــا عمليــا 

ــا نســبة المعيــب بنســبة  ــي قللن ومراجعــة النتائــج مــع مــدرب ســكور، وبالتال
20٪، وباتــت لدينــا طريقــة علميــة فــي حــل المشــاكل بنفــس األســلوب".

ــودة  ــكاوى بخصــوص ج ــى ش ــع كان يتلق ــود أيضــا أن المصن ــف محم يضي
دهانــات بعــض القطــع، وتطبيقــا للتدريــب، بــدأ العمــال فــي مالحظــة خطــوات 
ــبابها ســوء  ــم أس ــن أه ــة الخــروج بســبب المشــكلة، وكان م ــاج ومحاول اإلنت
ترتيــب األدوات المســتخدمة  فــي منطقــة الــرش والدهــان مايزيــد مــن 
ــة  احتمــاالت الخطــأ. طبــق العمــال مــا تعلمــوه فــي التدريــب، فنظمــوا منطق
الدهــان بترتيــب األدوات فــي أرفــف واضحــة، ووضــع ملصقــات توضيحيــة 
بأســماء كل أداة ودهــان مســتخدم. أدى هــذا لتقليــل عمليــة البحــث عــن األدوات 
المطلوبــة مــن ٥ دقائــق إلــى 30 ثانيــة فقــط، ممــا ســهل وســرع العمــل بشــكل 
كبيــر. تمكــن العمــال أيضــا مــن مالحظــة العيــوب الفنيــة التــي تــؤدي لتقليــل 
الشــكوى، وصممــوا حلــوال لهــا، وحاولــوا مــرة أولــى وثانيــة وثالثــة، حتــى 

وصلــوا إلــى عمليــة دهــان ســليمة خاليــة مــن األخطــاء. 

ــات للشــركة  ــر االف الجنيه ــي توفي ــرات ف ــذه التغيي شــيئا فشــيئا، ســاهمت ه
ــواد  ــاد الم ــرعة إيج ــي س ــاهمت ف ــة س ــل المنظم ــة العم ــا، فبيئ ــكل جوانبه ب

ــه، كمــا أن المســاحة  ــف جني ــر للشــركة مايقــرب مــن ٥2 أل ــي المخــازن، وهــو ماوف ــق لهــا ف ــة والحصــر الدقي المطلوب
المتاحــة للعمــل فــي المصنــع زادت مــن ٤٥0 متــرا إلــى ٥37 متــرا بعــد التنظيــم والترتيــب وإعــادة تدويــر المخلفــات، 

ــة للعمــال.  ــروح المعنوي ــى جــودة العمــل، وال ــا عل ــرا إيجابي ــه أث ــاكان ل وهــو م

ــره  ــال وتقدي ــه بالعم ــن ثقت ــه زاد م ــي أن ــه، ه ــب ســكور SCORE بالنســبة ل ــرى لتدري ــدة الكب ــود أن  الفائ ــول محم يق
ــن  ــى إيجــاد المشــكلة وحلهــا، كمــا أن العمــال الذي ــدرة عل ــن لديهــم الق ــح العمــال والفنيي لجهودهــم، خاصــة بعــد أن أصب
خاضــوا التدريــب شــرعوا فــي نقــل خبراتهــم لزمالئهــم الجــدد ممــا ســاهم فــي رفــع مســتوى كافــة العامليــن بالمصنــع.

نظام ٥ ت ) تنظيم – تثبيت – تصنيف – تلميع – تنميط (

            قبل                                بعد

 SCORE قبل تدريب سكور"
لم أكن أعرف كيف أنقل 

أساليب الجودة الحديثة لفريق 
العمل، لكن اآلن الجميع 

يعمل فى تناغم بنفس الروح 
والرؤية للتقدم." 
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مدير المصنع


