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معلومات مهمة في مكان العمل    تهدف إلى توصيلتقنية إدارة أعمال  بأنها اإلدارة المرئية تعرف 

المرئية ، والملصقات والعالمات ،  الرقابةالمعلومات ، وعناصر  فهى نظام يركز على عرض  

ير بشكل كبالمرنة تعتمد المؤسسات  .والعالمات األخرى بدالً من التعليمات المكتوبة والرموز 

سالمة ضمان االستقرار والل وتعزيز المعايير انحرفات التنفيذ على اإلدارة المرئية للكشف عن 

يحتاج  كما،  ي المنظمة تقيم الموقف بشكل سريعوبالتالي يستطيع كل فرد ف  .في مكان العمل

مرئية  حتى تظهر لهم  ما هو المتوقع منهم  وجعلهم على علم بواقع ن إلى اإلدارة الالموظفو

  .ءاإلنتاج واحتياجات العمال

وتوفير المعلومات  في الشركة  جيركز نظام اإلدارة المرئية على شرح وتوضيح  حالة االنتا

مع تحديد  المعايير المطلوبة والتعليمات   وجعل المشاكل واألخطاء   المتعلقة بمستويات األداء

ف والتدخل عيساهم في زيادة فرصة التواصل بين العاملين  وتحديد نقاط الض واضحة للجميع مما 

 .اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لزيادة كفاءة وفعالية العملياتلعالجها بصورة سريعة من خالل 

دائما أن تصل المعلومات إليهم في شكل صورة، حيث ان فضلون وتشير الدراسات ان الناس ي

ة في ارة المرئي.  وبالتالي يمكن االستفادة من االدللمعلومة يعتمد على الصورة من التذكر 80%

لمتحقق ا يزيد من العائد   مل الع التدريب المباشر على رأس ألن جدد تدريب الموظفين وخاصة ال

  .بالتدريمن 

يز عزت، ع مستوى الروح المعنوية للموظفينرفا،  هوتحقق اإلدارة المرئية العديد من المزايا من

حسين كفاءة تخطط والمنفذ، تقليل األخطاء وتقليل الفجوة بين الم، التحسين المستمر وجودة العمل 



قليل تين وبين جميع المستويات االدارية، زيادة درجة المشاركة بين الموظفاالتصاالت النظيمية، 

 نسبة الفاقد   من المواد  المستخدمة في االنتاج.

قق إحداث التغيير والنجاح في إدارة التغيير  وهذا لنن يتحوبالنسبة للتحسين المستمر يعتمد على 

إال إذاكانت هناك فلسفة واضحة تحكم نظام العمل في المؤسسة وهذا يتحقق من خالل االدارة 

المكان  يوضع الشيء الصحيح فالتي تقوم على اإلدارة المرئية  ويتضح من فسلفة المرئية. 

وكما يتضح  ةين المستمر ، ألن اإلدارة المرئيتحسالبشكل كبير على   الصحيح، أن فلسفتها تساعد

 فعال عنالسهل معرفة ردود  األأنها تركز على الشفافية والوضوح وبالتالي من  مفهومها من 

الوقت  ا يمكن التدخل فياألداء ومعرفة النتائج ومعرفة المعايير التي يعتمد عليها في العمل ، وهن

ئية اإلدارة المر ومن هنا تعتبر المناسب الجراء التعديالت التي تضمن االستمرارية في العمل.

ركيزة أساسية في الجودة الشاملة  والتي تهدف إلى تقليل األخطاء  وهذا لن يتحقق إال اذا كانت 

 هناك شفافية  ووضوح لنظم العمل بين جميع الموظفين في المنظمة. 

 


