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الخالصة
ىناك اساليب عديدة لتقييم عمل اي منظمة ومنيا اسموب ( )5Sكأحد انظمة الجودة
فاذا تجولت في مكان عمل وشاىدت التنظيم والترتيب وكان ىذا المكان نظيف
وخالي من االتربة والزيوت والمواد وان المعدات موجودة بانتظام في مكانيا والعمل
مستمر بدون تأخير ،فإنك تدرك مباشرة ان ىذه المنظمة قابمة لمتطوير ،والعكس
صحيح.
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ابتداء من المدير
ان تحقيق التنظيم الجيد في اي منظمة يكون من مسؤولية الجميع
ً
انتياء بالعاممين.
و ً

لقد تم اختيار مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة ديالى لتقييم

ادائيا كونيا مخازن نموذجية من حيث المساحات المخزنية وموزعة عمى جميع
محافظات العراق ومن ثم باالمكان تعميم نتائج البحث.
لقد تمثمت مشكمة البحث في التأخير في انجاز االعمال المخزنية في مخازن الشركة
العامة لتجارة المواد الغذائية من حيث الوقت وزيادة الجيد المبذول في العمل
المخزني وارتفاع التكاليف المخزنية .ان تقميل الوقت والجيد والتكاليف في العمل
المخزني لو اىمية كبيرة بالنسبة الدارة المخازن كون المخزون يمثل جزء كبير من
رأس مال اغمب المنظمات ومنيا مخازن ىذه الشركة.
أما اىداف البحث فتمثمت في االتي (:تقييم اداء مخازن الشركة العامة لتجارة المواد
الغذائية من خالل استخدام نظام ( )5Sلتحقيق اآلتي-:
-1استفادة أكثر من المساحات المخزنية.
-2استغالل امثل لمعدات التخزين ومعدات النقل والمناولة.
-3االحتفاظ بكمية اقل من المخزون.
-4تخفيض نسبة الحوادث واصابات العمل.
 -5االرتقاء بجودة العمل المخزني داخل مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
في ديالى.
 ولقد ا فترض الباحث ان سبب التأخير في انجاز االعمال المخزنية عمى اختالفانواعيا ىو عدم اتباع االساليب العممية الحديثة ومنيا انظمة الجودة الشاممة في
العمل المخزني ولقد توصل الباحث الى مايأتي-:
 -1قمة معرفة العاممين في المخازن عمى مختمف المستويات االدارية بمفيوم الجودة
الشاممة ونظام (.)5s
 -2ضعف الجانب التدريبي لمعاممين في المخازن وقمة االىتمام بالبرامج التدريبية
والتطويرية.
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 -3ان اىتمام المخازن جميعيا كان يتركز عمى ترتيب وتنظيم معدات التخزين
ومعدات النقل والمناولة واىمال الجوانب المتبقية.
 -4قمة اىتمام االدارة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالجوانب التيذيبية
لعادات العمل والسموك وعدم اىتماميا بظروف العمل المخزني وخمق الروح التنافسية
بين العاممين في مخازن الشركة.
 -5ان االدارة لم تيتم بعممية ميمة جداً وىي التأكيد وتتبع النتائج وزيادة الرقابة
والتركيز عمى البرامج الرقابية.

 -6اظيرت نتائج التقييم لممخازن ما يأتي-:
المخزن رقم ()7بالمرتبة االولى ويأتيو المخزن رقم()6بالمرتبة الثانية اما المخازن رقم
( )3،2،4،1،5فقد حصمت عمى الترتيب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
عمى التوالي.
وقد أوصي الباحث بما يأتي-:

 -1ضرورة نشر الوعي المعرفي بمفيوم الجودة الشاممة وكذلك استخدام االساليب
العممية الحديثة وادخاليا في العمل المخزني ومنيا نظام ( )5sالتحسين المستمر.
 -2تدريب العاممين في المخازن عمى تطبيق االساليب الحديثة في العمل المخزني
وتدريبيم عمى كيفية تطبيق نظام ( )5sبجميع فقراتو.
 -3تشجيع العاممين في المخازن عمى العمل الجماعي والذي يؤدي الى التميز في
العمل وتطويره بشكل متميز.
 -4تنظيم المسابقات في المخازن واجراء تقييم العمل فييا بغية تحفيزىم عمى تطوير
وتحسين العمل ومنح المكافآت التشجيعية لمفائزين في المسابقات المقامة.
 -5ضرورة قيام اإلدارة العميا لممخازن بعقد اجتماعات وندوات لمعرفة المشاكل
والمعوقات عند تطبيق نظام( (5sلتالفييا في المستقبل.
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المقدمة

تعود بداية الكتابات حول موضوع الجودة الى افكار كل من

 Juranو

 Demingو Feigenbaumو , Crosbyإذ إن فمسفتيم المختمفة أسست لفكرة
الجودة المعاصر بوصفيا أداة ادارية قبل أن تكون وظيفة مؤسسية فانتقمت الجودة
عمى فق ىذا المفيوم من كونيا عممية رقابية وتشغيمية الى سالح تنافسي تمتمكة
المنظمة من خالل تبني ستراتجيات وأىداف وق اررات تركز عمى الجودة بوصفيا
أسبقية تنافسية دون أىمال االسبقيات االخرى (الكمفة  ،المرونة  ،التسميم  ،االبداع)
بعد ذلك تطور مفيوم الجودة نظريا وتطبيقيا خالل العقديين االخيرين من القرن
العشرين وتراكمت التطورات لتصبح تحت عنوان أدارة الجودة الشاممة ()TQM
 Total Quality Managementومن ثم ظير مفيوم أو فمسفة التحسيين
المستمر

 continuous Improvementأو ( )CIأو ( kaizenوفق لغة

اليابانيون) نتيجة الحاجة والضرورة التي يشعر بيا اليابانيون لمتفوق واالمتياز في
االسواق العالمية وكذلك بسبب كون اليابان اليحتوي عمى موارد إقتصادية طبيعية
كالبترول والفحم وغيرىما وأنما االساس فييا ىو االنسان الذي يدرك مبدأ أن ال شيء
يأتي مجانا وقد إستطاع اليابانيون بعمميم الجاد وتعمميم المستمر الوصول الى ماىم
عميو اآلن.
مشكمة البحث  :تمثل مشكمة البحث باآلتي-:
تكمن مشكمة البحث من خالل االجابة عمى التساؤل الرئيسي اآلتي (ماىي العوامل
المؤثرة في كل من الكمفة والوقت والجيد في العمل المخزني في الشركة العامة لتجارة
المواد الغذائية).
ويتفرع من ىذا التساؤل االسئمة الفرعية اآلتية-:
ما درجة استخدام األساليب العممية في العمل المخزني؟
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مامدى التزام اإلدارة العميا بعمميات التحسين والتطوير لنشاطات العمل في المخازن؟
ماىو مستواى تطبيق العاممين في المخازن لمفيوم وفمسفة التحسين المستمر ألنشطة
المخازن كافة ؟
اهمية البحث :تتضح أىمية البحث من خالل شقين أساسيين ىما-:

 -1األهمية العممية :

وىي تظير من أىمية إدراة الجودة الشاممة ومفيوميا ورسائل التحسين والتطوير
المستمر وفمسفتو في أداء عمل أي وظيفة من وظائف المنظمات وعمى اختالف
انواعيا .
 -2االهمية العممية :
تظير ىذه االىمية من خالل استنتاجات وتوصيات الباحث والتي توصل الييا خالل
بحثو ىذا والتي من شأنيا تقويم عمل المخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
في ديالى وكذلك تطويرىا باستخدام نظام ( )5sوادخاليا في مجال العمل المخزني
في ىذه الشركة .
أهداف البحث  :يهدف البحث الحالي الى تحقيق اآلتي-:
تقويم أداء العمل المخزني في مخازن في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
من خالل تطبيق نظام ( )5sوىو أحد أنظمة التحسين المستمر لموصول الى
اآلتي-:
استفادة أكبر من المساحات المخزنية المتاحة .
اإلستغالل االمثل لمعدات التخزين ومعدات النقل والمناولة .
االحتفاظ بكمية أقل من المخزون السمعي .
تخفيض نسبة الحوادث واصابات العمل.
األرتقاء بجودة العمل داخل المخزن.
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منهج البحث واجراءاته-:

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لموصول الى اىداف البحث واعتمد الباحث
في عممو عمى إستمارة خاصة كمقياس لتقويم عمل المخازن -:
الصدق الظاهري  -:تم عرض استمارة التقويم في صورتيا االولية عمى المجموعة
من الخبراء والمختصين  ،وتم اجراء بعض التعديالت بناء عمى مالحظاتيم ووضعيا
في صيغتيا النيائية .
ثبات األداة  -:أستخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لقياس مدى ثبات األداة ومن
ثم استخدام معامل االرتباط عمى وفق معادلة سبيرمان حيث بمغت قيمة معامل
االرتباط ( )0888مما يدل عمى تمتع اإلستمارة بدرجة عالية من الثبات.

عينة البحث -:

تم ا ختيار مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة ديالى لتطبيق
البحث كونيا تمثل نموذح لممخازن الموجودة في جميع المحافظات العراقية.
فرضية البحث :لغرض الوصول الى اىداف البحث تم وضع الفرضية اآلتية:
إن سبب التأخير في انجاز االعمال المخزنية في مخازن الشركة العامة لتجارة
المواد الغذائية ىو عدم استخدام االساليب العممية الحديثة ومنيا نظام (.)5s

المبحث االول
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(الجانب النظري)

ان مفيوم ادارة الجودة الشاممة يتكون من ثالثة كممات فاالدارة تعني القيام بتطوير
ا لقدرات التنظيمية لمقيادات االدارية لخمق حالة تتضمن تحقيق التحسين المستمر
لغرض المحافظة عمى مستوى عالي من االداء  ،أما الجودة فالمقصود بيا تحقيق
متطمبات الزبائن في السمع التي تقدميا المنظمة وكذلك السعي الحثيث لتقديم
مستويات جودة اعمى من توقعاتيم واخي اًر فان معنى كممة الشاممة اشراك عناصر
العمل كافة لغرض التعرف الدقيق عمى حاجات الزبائن في كافة مراحل العمل وبذل

اقصى جيود لمجماعة في تحقيق تمك االىداف )الخطيب.(2008،
ويعرف نظام ادارة الجودة بأنو نشاطات منسقة لتوجيو وضبط الشركة قدر تعمق
االمر بالجودة  ،ويتضمن تحديد اليات تحقيق التوافق بين عناصر االداء في معادلة
قيمة المنتج (.)Dave,2006
وعرف الجودة المعيد الوطني االمريكي لممقاييس ( )ANSEوالجمعية االمريكية
لمجودة ( )ASEعمى انيا مجموعة المزايا والخصائص المتعمقة بالمنتج او الخدمة
والقدرة عمى تمبية احتياجات المستيمكين ). (Jams,2002
أما كونل فأنو وصف الجودة بأنيا المنافسة واألداء والتمييز لممنتج )الدرادكة
. (2002،
كما عرفيا الخطيب عمى أنيا فمسفة ادارية عصرية ترتكز عمى عدد من المفاىيم
األدارية الحديثة الموجية التي يستند الييا المزج بين الوسائل األدارية االساسية
والجيود االبتكارية وبين الميارات الفنية المتخصصة من اجل األرتقاء بمستوى األداء
والتحسين والتطوير المستمرين )الخطيب.)2006،
التحسين المستمر -:Continuous Improvement
وردت تعاريف عديدة لمتحسين المستمر  ،فيو فمسفة يابانية تمثل أحد مصادر
أسموب فرق االدارة الذاتية يمتزم بيا جميع العاممين بحيث يؤدون أعماليم في كل يوم
عمى نحو أفضل من السابق بما يتضمن منحيم صالحيات أداء الميام االعتيادية
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لممديرين وىي مرحمة ال تنتيي في اطار فكرة أن ىنالك مجاالت لمتحسين دوما
).(Harrison,2000
والتحسين المستمر مجموعة عمميات الدخال االبتكارات الصغيرة المستمرة عمى
المنتج أو الخدمة وسرعان ما يغدوان بتراكم ىذه التحسينات شيئاً جديداً يختمف تمام ًا

عن األصمي كما يعد فمسفة لمبحث المستمر عن الطرق الالزمة لتحسين العمميات

وىو يتضمن تحديد االفضل من حيث التطبيقات وغرس شعور ممكية العاممين ،
ويركز أحياناً عمى تخفيض الوقت المطموب ألداء العمل أو تخفيض الضياع أو
تخفيض عدد األصابات (.(Krajwiski,2005
عناصر التحسين المستمر)-:(Kaizen

تتمثل عناصر التحسين المستمر ) (5Sخمسة كممات يابانية تبدأ بحرف ) (Sوىي
) (Shitsuke, Seiri, Seiton, Seiso ,Seiketsوتعني نشاطات التحسين

ا ليومية وعمى كافة األصعدة المتمثمة ب ( المجتمع  ،البيت  ،المدرسة  ،المنظمة )
(.)Cole,2001
وترجمت ىذه الكممات الى العربية واألنكميزية وكما موضح ادناه (الجبوري )2008،
.
ت

المرحمة

العربية

االنكميزية

1

األولى

التصفية

Clearing up

2

الثانية

التنظيم

Organizing

3

الثالثة

التنظيف

Clearing

4

الرابعة

التقييس

Standardizing

5

الخامسة

التدريب واالنضباط

Training & discipline

مراحل تطبيق نظام التحسين المستمر ()5s
يمر تطبيق نظام الـ( )5sبخمسة مراحل ىي( -:نظيم )2001،
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تصنيف – تكهين

S-1

وتعني تصنيف الموجودات في مكان العمل من اآلت ومعدات وخبراء ومنتجات
ويمكن تقسيم ىذه الخطوة الى عدة خطوات فرعية وكما يأتي-:
حصر وتصنيف الموجودات.
التخمص من الرواكد والمعدات غير المستخدمة
دراسة اسباب حدوث ىذه الرواكد
ويمكن توضيح ذلك بالشكل اآلتـ ــي:

احصر وصىف انمىجىدات

تخهص مه انرواكذ وانمعذات غير انمستخذمة

ادرس اسثاب حذوث انرواكذ نهتغهة عهيها

المرحمة الثانية

ترتيب وتنسيق

S-2

المقصود بيا وضع ترتيب االصناف في المكان الذي يجب ان تكون فيو ألنو اذا
كان لكل صنف مكان محدد وكل صنف يوجد في مكانو فإن العمل يتم بسرعة
وبدون اخطاء او مخاطر.
وعممية الترتيب تيدف الى الغاء الزمن المفقود في البحث عن االصناف او اعادتيا
مرة ثانية الى اماكنيا بشرط:
ان يتم العمل بسالسة.
ان يتحقق شرط االمان.
ان تجعل العمل اكثر راحة.
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تنظيف وتفتيش

S-3

مع زيادة متطمبات الدقة في المعدات الحديثة فإن االتربة والتموث واالجسام
الغريبة وىي أىم اسباب حدوث االخطاء والعيوب .وأيضاً حصول كثير من الحوادث

ومن ثم تصبح النظافة ىي الحل ليذه المشكالت.
المرحمة الرابعة

تأكيد وتتبع

S-4

وتعني ىذه المرحمة التأكيد عمى المعايير ومتابعة تنفيذىا لممحافظة عمى

االستم اررية لمنتائج التي تحققت من تطبيق اسموب ( )5sوالتي تشمل التخمص من
الرواكد وترتيب االصناف والمعدات ونظافتيا مع المكان
كذلك تشمل ىذه المرحمة وضع المعايير التي يجب ان يمتزم بيا االفراد اثناء العمل.
المرحمة الخامسة

تشكيل وتهذيب العادات والسموك

S-5

وتيتم ىذه المرحمة بتشكيل وتيذيب العادات والسموك وخمق االلتزام بالتعميمات

لدى االفراد ألن الوقوع بالخطأ ىو احتمال وارد ولو بنسب قميمة حتى في أسيل
االعمال التي يقوم بيا الفرد.
ويمكن توضيح ذلك بالشكل االتي:
ومط طرق اعمال انفحص وانتفتيش

طرق اتصاالت انعمم

أكذ عهى انتذرية في مكان انعمم

وظم انعمم وحذد انمسؤونية

وشط انتطثيك الوجاح انتجرتة
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بعد التعرف عمى مفيوم إدارة الجودة الشاممة ومفيوم الجودة والتحسين المستمر البد
من توضيح بعض المفاىيم المرتبطة بالمخازن وىي (.)Stephen Hill,1989
المخزن ) (Storeوىو المكان المييأ إلستالم وحفظ مادة معينة والمحافظة عمييا
وتداوليا وصرفيا.
المخزون( :)stockعبارة عن جميع المواد واالجزاء والتجييزات واالدوات والبضائع
واالدوات تحت الصنع والجاىزة والتي تحتفظ بيا المنشأة في مخازنيا .
التخزين

(:)storage

ىو

االحتفاظ

باالشياء

لحين

الحاجة

الييا

(.)Walter,2000

(المبحث الثاني)
الجانب العممي

ان نظام ( )5sىو نظام لتحسين وتطوير العمل داخل المنظمات عمى اختالف
انواعيا ولغرض الوصول الى اىداف البحث تم تطبيق النموذج الخاص بــ( )5sبعد
اجراء بعض التغييرات لتالئم عمل مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

والجداول الالحقة توضح تطبيق النموذج عمى مخازن الشركة.
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الجدول رقم ()1
المرحمة االولى

تصنيف – تكيين
رقم المخزن
5
4
3
4
2
4

ت

الفقـ ـ ـ ـ ـرات

6
2

7
3

1

المواد مصنفة ومبوبة

2

المواد مرمزة او مرقمة

4

3

2

2

1

2

3

3

المواد في اماكنيا المناسبة

1

2

1

3

2

3

2

4

المواد الراكدة في اماكنيا المناسبة

1

1

1

3

2

3

2

5

المواد التالفة معزولة

2

2

1

1

2

3

1

10

11

9

11

11

13

11

المجمـ ـ ـ ــوع

1
2

2
3

الجدول رقم ()2
المرحمة الثانية

ترتيب وتنسيق المعدات
رقم المخزن
5
4
3
3
2
2

ت

الفقـ ـ ـ ـ ـرات

6
1

7
2

1

المواد المبوبة موضوعة في اماكنيا

2

معدات التخزين مناسبة

4

1

4

2

3

1

1

3

معدات النقل والمناولة مناسبة

2

3

1

3

4

3

3

4

االضاءة كافية

2

2

1

2

1

4

3

5

التيوية مناسبة

3

1

3

3

2

2

3

6

التدفئة والتبريد والتجميد مناسب

2

3

1

2

1

2

3

15

13

12

14

14

13

15

المجمـ ـ ـ ــوع

1
2

2
3

الجدول رقم ()3
المرحمة الثالثة
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تنظيف وتفتيش المكائن والمعدات

رقم المخزن
5 4 3
4 2 4

ت

الفقـ ـ ـ ـ ـرات

6
2

7
3

1

معدات التخزين موضوعة بشكل مناسب ونظيفة

2

معدات النقل والمناولة واقفة في مكان مناسب

4

3

2

2

1

2

3

3

الطرق والممرات الطولية والعرضية نظيفة

1

2

1

3

2

3

2

4

المواد المخزونة نظيفة

1

1

1

3

2

3

2

5

الجدران والسقوف واالبواب نظيفة

2

2

1

1

2

3

1

11 10

9

13 11 11

11

المجمـ ـ ـ ــوع

1
2

2
3

الجدول رقم ()4
المرحمة الرابعة

تأكيد وتتبع النتائج
رقم المخزن
5 4 3
1 1 1

ت

الفقـ ـ ـ ـ ـرات

6
1

7
1

1

وجود معايير موضوعة لمرقابة

2

ىنالك كادر متخصص لمقيام بعممية الرقابة

2

2

2

3

2

2

3

3

تحديد برنامج عمل لمرقابة والمتابعة

2

2

1

1

2

3

3

4

القيام بالرقابة والمتابعة بشكل دقيق

3

1

1

3

1

2

3

5

القيام بالمقارنة بين المعايير الموضوعة ونتائج

2

2

2

2

2

2

2

1
1

2
1

عمميات الرقابة والمتابعة
المجمـ ـ ـ ــوع

10

الجدول رقم ()5

المرحمة الخامسة
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تيذيب العادات والسموك

رقم المخزن
5 4 3
4 2 3

ت

الفقـ ـ ـ ـ ـرات

6
1

7
2

1

المسؤولية في العمل محددة و واضحة

2

التدريب مستمر بالنسبة لمعاممين في المخازن

1

1

1

1

1

1

1

3

اىتمام واضح بظروف العمل المخزني

2

2

2

2

2

2

2

4

خمق روح المنافسة بين العاممين في المخازن

2

2

2

2

2

2

2

8

7

8

7

9

6

7

المجمـ ـ ـ ــوع

1
3

2
2

الجدول رقم ()6

يوضح التقييم النيائي لممخازن
رقم المخزن
6 5 4 3
13 11 11 9

ت

الفقـ ـ ـ ـ ـرات

7
11

1

تصنيف المواد

2

ترتيب وتنسيق المعدات

13 14 14 12 13 15

15

3

تنظيف وتفتيش المكان

9

9

12 11 10 11

12

4

تأكيد وتتبع النتائح

10

8

7

10

8

10

12

5

تيذيب العادات والسموك

8

7

8

7

9

6

7

54 53 51 47 48 52

57

2 1
11 10

المجمـ ـ ـ ــوع

الجدول رقم ()7

ت

ترتيب المخازن تنازلياً حسب التقييم الذي حصل عميو كل مخزن

رقم المخزن

الترتيب
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1

7

األول

57

2

6

الثاني

54

3

5

الثالث

53

4

1

الرابع

52

5

4

الخامس

51

6

2

السادس

48

7

3

السابع

47

المبحث الثالث
االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات :من خالل البحث تم التوصل الى اآلتي-:
عدم معرفة العاممين في المخازن وفي مختمف المستويات االدارية بمفيوم ادارة

الجودة الشاممة ومنيا نظام (.)5s
من خالل التقييم بدا واضحاً أن أعمى درجة قد حصل عمييا المخزن رقم ( )7وىي

( )57وكانت قيمة متوسطة.

ان المخزن رقم ( )6قد اىتم بعممية تصنيف المواد اكثر من المخازن المتبقية.
المخزن رقم ( )7والمخزن رقم ( )1كان اىتماميم ينصب عمى ترتيب وتنسيق
المعدات اكثر من المخازن االخرى.
المخزنين ()6و( )7فإن اىتماىم كان واضحاً في عممية تنظيف وتفتيش المكان

مقارنة بالمخازن االخرى.

المرحمة الرابعة المتمثمة في تأكيد وتتبع النتائج فقد كان المخزن رقم ( )7ىو المخزن
الذي تفوق ادارتو ىذا المجال.
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ان المخزن رقم ( )5تميز في عممية تيذيب العادات والسموك داخل المخزن مقارنة
مع المخازن االخرى.
التوصيات  :من خالل البحث نوصي باالتي-:
ضرورة نشر الوعي المعرفي بمفيوم الجودة الشاممة وكذلك استخدام االساليب العممية
الحديثة وادخاليا في العمل المخزني ومنيا نظام ( )5sالتحسين المستمر.
تدريب العاممين في المخازن عمى تطبيق االساليب الحديثة في العمل المخزني
وتدريبيم عمى كيفية تطبيق نظام ( )5sوبجميع فقراتو.
تشجيع العاممين في المخازن عمى العمل الجماعي والذي يؤدي الى التميز في العمل
وتطويره بشكل مستمر.
تنظيم المسابقات في المخازن واجراء تقييم العمل فييا بغية تحفيزىم عمى تطوير
وتحسين العمل ومنح المكافآت التشجيعية لمفائزين في المسابقات المقامة.
ضرورة قيام االدارة العميا لممخازن بعقد اجتماعات وندوات لمعرفة المشاكل
والمعوقات عند تطبيق نظام ( )5sلتالفييا في المستقبل.

Abstract
Many methods exist to evaluate the work of any
organization one of these methods is (5s) consider as
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apart of the quality system. If you wander in a working
area checking the organizing and arrangement, finding
that the place in clean and free of dirt and grease, the
equipments are arranged accurately, and the consistency
of the work is without delay, you will immediately realize
the good work of this organization, the raised productivity
and that the organization is a developing material and vice
versa.
The achievement of good organizing is everyone
responsibility starting with the manager to the working
stuff.
The stores of general company for trading food materials
in Diyala province have been selected for evaluation as
typical stores in terms of the storage areas and as being
spread all over Iraq provinces which enable the research
results circulation.
The research problem represented in the delay of storing
duties completion occurred in the general company for
trading food materials in terms of time, increasing the
effort in storing duty, and the rise of storing costs. The
reduction of time, effort, and costs in storing duty is of
great importance for the store management because the
stock represents large amount of the most organization
capital including stores of this company.
Research goals set follows:
The stores of the general company for trading food
materials have evaluated according to the usage of (5s)
system to achieve.
1- more benefit of the storing areas.
2- more efficient use of storing and transporting
equipments and handling.
3- conserve less quantity of the stock.
4- reduce the rate of accidents and word related injuries.
5- Raise the quality of storing duty inside the general
company for trading food materials in Diyala province.
The research has assumed that the reason of the delay in
storing duties completion in different kinds is the miss
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follow of the use of the modern scientific methods
including the comprehensive quality system in storing
duty. The researcher has concluded the following:
1- lack of knowledge for stores stuff of various
administrative levels to the concept of comprehensive
quality or (5s) system.
2- weakness in the training aspect for store stuff and lack
of interest in the training and developing programs.
3- The interest of all stores focuses arrange and organize
storing and transporting equipments handling, and
neglecting the rest aspects.
4- The management of general company for trading food
materials lacks to the interest in disciplinary aspects of
work and behavior, habits, the in concern of storing duty
conditions and creating competitive spirit among the stuff
in company stores.
5- The management gives less attention to a huge
procedures such as, confirming and following up the
results in creasing control, and focusing on control the
programs.
6- Stores evaluation results the following store no-7 comes
in the first place following by store no-6 as the second
while stores no-5,1,4,2,3 have came in the thired, forth,
fifth, and sixth place respectively.
Researcher recommended the following:
1- The necessity of spreading the cognitive awareness of
the comprehensive quality concept as well as duty like the
continuous improvement system (5s).
2- Training the stores stuff to apply the modern methods in
storing duty and how to use the whole items of (5s)
system.
3- Encouraging the stores stuff for the group work which
lads to the distingnishment of work and the continuous
development.
4- Holding contests in the stores to evaluate the work for
motivation on developing and improving work, grinding
rewards to the contests winners.
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5- The necessity that stores senior management holds
meetings and symposiums to be familiar with problems
and obstacles at the applications of (5s) system to be
avoided in future.
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 1المواد مصنفة ومبوبة
 2المواد مرمزة او مرقمة
 3المواد في اماكنيا المناسبة
 4المواد الراكدة في اماكنيا المناسبة
 5المواد التالفة معزولة
ثاني ًا

4

المرحمة الثانية Seiton

3

2

1

 1المواد المبوبة موضوعة في اماكنيا
 2معدات التخزين مناسبة
 3معدات النقل والمناولة مناسبة
 4االضاءة كافية
 5التيوية مناسبة
 6التدفئة والتبريد والتجميد مناسب

ثالثاً

4

المرحمة الثالثة Seiso

3

2

1

 1معدات التخزين موضوعة بشكل مناسب
ونظيفة
 2معدات النقل والمناولة واقفة في مكان
مناسب
 3الطرق والممرات الطولية والعرضية نظيفة
 4المواد المخزونة نظيفة
 5الجدران والسقوف واالبواب نظيفة

رابعاً

4

المرحمة الرابعة Seiketsu
 1وجود معايير موضوعة لمرقابة
 2ىنالك كادر متخصص لمقيام بعممية
الرقابة
 3تحديد برنامج عمل لمرقابة والمتابعة
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 4القيام بالرقابة والمتابعة بشكل دقيق
 5القيام بالمقارنة بين المعايير الموضوعة
ونتائج عمميات الرقابة والمتابعة
4

خامساً المرحمة الخامسة shitsuke

 1المسؤولية في العمل محددة و واضحة
 2التدريب مستمر بالنسبة لمعاممين في
المخازن
 3اىتمام واضح بظروف العمل المخزني
 4خمق روح المنافسة بين العاممين في
المخازن
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