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 الداخلي الجدكيق جودة ضبط في  (Six sigma)شجت شيجنب بننهج االلجزام ندى
 (غزة في كطبع العبنلت النصبرف يعل جطبيليت دراشت)

 نلخص الدراشت
 يصْ اهخؼطفػوٓ إهٓ اهصطاغج غخجُصفحُضٍ غٖخيب تيٌِح فٕ Six sigmaاالهخظاى

فٕاهيضبطفاهؼبيوجفٕكطبعغظث،ّهخرلٖقأُصافاهصطاغجكبيحضتطخّصثاهخصكٖقاهصاشوٕ
خضيٖى فٕخى ّاهخّصث اهصاشوٕ اهخصكٖق كغيٕ يّظفٕ يً ػٌَٖ ػوٓ ّظػح خومإغختبٌج
،ّكصخىاغخشصاىاهيٌِحاهّضفٕاهخروٖوٕيًشاللصطاغجاهيرخّٔ،ّاهٌغةاهيئّٖجاهيضبطف

 ّاشختبط نطٌّتبز أهفب ّاشختبط اهرغبتٕ ّاهيخّغط اهّضّل T-Testّاهخنطاطاح أخل يً
ٖوٕ.هوٌخبئح يب اهصطاغج اهخٕخّضوحإهِٖب اهٌخبئح أُى ّيً فٕ(1: اهيضبطفاهؼبيوج خوخظى

تيؼب غظث غخجكطبع غٖخيب ّاهلٖبع،) Six Sigmaٖٖط اهؼنغٖج اهخغضٖج اهؼوٖب، اهلٖبصث صػى
اهتشطٖج اهيّاطص ّاألٌظيج، اهؼيوٖبح اهيغخيط، اهخرغًٖ نتٖطث( اهيضبطف(2.تصطخج خوخظى

تيؼبٖٖطاهخصكٖقاهصاشوٕ فٕكطبعغظث اهخصكٖقاهصاشوٕ،)اهؼبيوج أٌشطج إصاطث اهيٌِٖج، اهنفبءث
خّخص(3.تصطخجنتٖطثخصًا(خشطٖطّخٌفٖضػيوٖجاهخصكٖقاهصاشوٕ،إٖضبلاهٌخبئحيخبلاهؼيل،

 ػالكجضاحصالهجإرضبئٖجتًٖاهخظاىاهيضبطفاهؼبيوجفٕكطبعغظثتيؼبٖٖطيٌِحغٖخيبغخج

 Six Sigma ّضتطخّصثاهخصكٖقاهصاشوٕػٌصيغخّْصالهج(α ≤ 0.05.)
 Sixضطّطثاالُخيبىتيٌِحغٖخيبغخج(1:ّضٖبحأُيِبّشوضحاهصطاغجإهٓػصثخ

Sigmaّاهخأنٖصػوٓإينبٌٖجاغخشصايَفٕاهيضبطفهيبهَيًأُيٖجيًاهٌبرٖجاهؼويٖجّضهم
خّكؼبحاهؼيالء، خخٌبغةيغ ّاهخٕ اهشصيبحاهيلصيج ّخرغًٖخّصث األشطبء خلوٖل يًشالل

اهخظاىّصػىكٖبصثاهيضبطفهوؼيلتيٌِحغٖخيب(2.ُّّٕيبٌٖؼنعػوٓخّصثاهخصكٖقاهصاشو
خّفٖطتٖئجخخّافط(3.ٖغبُىتبهخشطٖطهنبفجػيوٖبحاهخصكٖقّخلٖٖىاهيشبطط Six Sigma غخج

،ّيربّهجإظاهجاهرّاخظ Six Sigmaفِٖباهؼّايلاألغبغٖجاهالظيجهخطتٖقيٌِحغٖخيبغخج
  Six Sigma. اهخٕخّاخَخطتٖقيٌِحغٖخيبغخج
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Abstract 

Compliance with Six Sigma Methodology in Controlling 

Internal Auditing Quality 

(An Empirical Study on the banks operating in the Gaza Strip) 

 
     This study aimed to identify the extent of the Compliance with Six 

Sigma Methodology in Controlling Internal Auditing Quality in banks 

operating in the Gaza Strip, In order to achieve the objectives of the study, 

the researcher designed a questionnaire distributed to a sample of the staff 

sections of the Internal Audit and quality in banks operating in the Gaza 

Strip, has been using descriptive analytical method by studying the content, 

percentages, frequencies, averages and test alpha Cronbach and testing of 

T-Test in order to access the results. 

     Some of the most important results of the study were the following: 

1. is committed to banks operating in the Gaza Strip, the standards of Six 

Sigma (the senior leadership support, feedback and measurement, 

continuous improvement, processes and systems, human resources) 

significantly. 

2. is committed to banks operating in the Gaza Strip, the standards of 

Internal Audit (professional competence, managing the activities of 

internal audit work, planning and implementation of the internal audit 

process, the delivery of results) very much. 

3. There is a statistically significant relationship between the obligation of 

banks operating in the Gaza Strip, the standards approach Six Sigma 

quality control and internal audit at the level of significance (α ≤ 0.05). 

     The study came up with some recommendations including: 

1. attention to six sigma approach and the emphasis on the possibility of its 

use in banks because of its importance in terms of scientific and that by 

reducing errors and improving the quality of services provided, which 

are commensurate with the expectations of customers, which is reflected 

on the quality of internal audit. 

2.  the commitment and support of the leadership of the banks to work six 

sigma approach contributes to planning for all audits and risk 

assessment. 

3.  provide an environment where there is the basic factors necessary for 

the application of Six Sigma approach, and try to remove the barriers 

facing the implementation of six sigma approach 
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 اإلهداء
إىل  ِٓ أمحً امسو ثىً  فخش ، إىل رٌه اجلجً اٌشبِخ اٌزُ أحت اٌعٍُ ًأًسثين حجو، إىل اٌزُ 

 أبي احلبيب...ًاٌعشفبْ ثبجلًّْ شًاٌشى ال رفْو اٌىٍّبد

إىل رٍه اٌشّعخ اٌذافئخ اٌيت أٔبسد دسثِ ثىً حت ًحنبْ، إىل ِٓ سوع اٌعطبء أِبَ لذِْيب، 

 أهي احلبيبت...اٌغبٌْخ اٌيت ال أسٍ األًِ إال ِٓ عْنْيب إىل

 شوجي العصيص... إىل رٌه اٌشجً اٌزُ أعزظً ثظٍو، إىل سفْك دسثِ

رٍه اجملٌّعخ اٌمضحْخ اٌيت ٌٌٔذ حْبرِ ًأعطزيب طعّبً ًٌٌٔبً مجٍْني، إىل اٌمٌٍة اٌطبىشح ًاٌنفٌط  إىل

 إخوتي...اٌربّئخ، إىل سّبحني حْبرِ

 إىل كافت األهل واألصدقاء

 اإلسالهيت بغصةاجلاهعت ... إىل رٌه اٌظشح اٌعظُْ احلجْت إىل اٌنفظ

 احلبيبت يتأصدقائي، أقازبي، عائلأساترتي، ... إىل رٍه اٌىٌوجخ ادلغزنريح

ألف ٌو ًلفخ ...ًٌىً ِٓ عبعذِٔ ًًلف جببٔيب ًلفخ طذق ًإخالص إلمتبَ ىزا اٌعًّ 

 .إجالي ًاِزنبْ ًشىش

 



 ٍ 

 الشكر والتقدير
"  من مل يشكر الناس ال يشكر اهلل"ثغُ اهلل ًاحلّذ هلل ًاٌظالح ًاٌغالَ عٍَ سعٌي اهلل اٌمبئً  

 ... 339سًاه اٌرتِزُ ًحغنو ص 

اٌجششّخ ًِبحنيب اٌعمً أْ ٌٔجو اٌشىش إىل خبٌك  ٌىٓ لجً أْ ٔشىش اٌنبط عٍْنب أًالً

فْو حزَ رشضَ  ِجبسوبً وثرياً شىشن شىشاًإِٔ أاٌٍيُ : لٌيًاٌزفىري ًأ

 ...ه إْ سضْذ ًاٌشىش ٌه ثعذ اٌشضبًاٌشىش ٌ

عٍْو أفضً اٌظالح  ّذاٌشىش إىل ِٓ أضبء دسثنب هبذاه إىل أششف األٔجْبء ًادلشعٍني حم

 ...ًاٌزغٍُْ

أعزبر احملبعجخ ادلشبسن  هشسيف الدكتوز الفاضل هاهس دزغاموّب أخض ثبٌزمذّش ًاٌشىش  

 دلب ثزٌو ِٓ عٌْ يف اإلششاف ًاإلسشبد دعّبً إلمتبَ ىزه اٌذساعخ ًسئْظ لغُ احملبعجخ

  ُلٌي سعٌٌنب اٌىشّ ًألٌي ٌو ثششان

 صلى اهلل عليه وسلن

 "إْ احلٌد يف اٌجحش، ًاٌطري يف اٌغّبء، ٌْظٌٍْ عٍَ ِعٍُ اٌنبط اخلري"

وزٌس ٌّعف عبشٌس ذٌا األعزبر إىل األستاذين الكسمينيًوً اٌشىش اجلضًّ 

عٍَ رفضٍيّب مبنبلشخ ىزه اٌذساعخ ًإثشائيب مبالحظبهتّب اٌيت  محذُ صعشة ًاٌذوزٌس

 وبْ ذلب عظُْ األثش يف حتغني ًجتٌّذ اٌذساعخ 

 ...ًأعأي اهلل رعبىل أْ جيعً رٌه يف ِْضاْ حغنبهتُ، ًأْ جيضّيُ خري اجلضاء
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 الهلدهت 1.1
 (Total Quality Management, TQM) بح ىبُح إدارث ايسؤدث اياوبًٍج  ٙك٘ ايذٍبُُٙ     

ٙزداد خبصج كو٘  تدأ ايختبظؤ ك٘ ْذا األشًٔة ٔ، ٖ خظٔٙر ايتراٍزابئؽج سدًا ٔىبُح خرىز ؼً
ايهرَ ايؽارَٔ ٔتداٙج ايهرَ ايضبدٗ ٔايؽارَٙ ضٙد آد ايؽبيٌ خضدٙبح ٔاشؽج ايُظبم ك٘ إظبر 
ايؽٔيٍج ٔايخفٙر ايخىُٔئس٘ ايشرٙػ ٔايخُبكس ايىتٙر تَٙ ايٍُعٍبح تٍخخًق أُٔاؼٓوب انُخبسٙوج   

بش ٔايخسدٙود  ايٍُعٍبح ٍزٙودًا ٍوَ افُلخو    ًٍُٖٓب أٔ ايخدٍٙج، ٔىل ْذِ ايخضدٙبح خلرض ؼ
ٔايخظٔٙر ٔانتداغ ٔذيو تٓدق ايخضشَٙ ايٍشخٍر يسٔدث ايخدٍبح ٔايٍُخسبح ٔخخلٙض ايخىبيٙق 

 .ٔىشة رطب ايزتبئَ ٔايٍضبكعج ؼًٌٙٓ
يذيو خٌ ايتدء تخظٔٙر إدارث ايسٔدث ايابًٍج ٔإٙسبد ظرم ٔأشبيٙة سدٙدث ٍٔخظٔرث ك٘ خهًٙل      

درسوج   ْٖٔ٘ ظرٙهج خشبؼد ايٍُعٍبح ئًصٔل إي Six Sigma ايخظأ ٍُٓب ظرٙهج شٙسٍب شخج
 .ؼبيٙج ٍَ درسبح ايسٔدث ٔايدنج تبشخخداٌ أدٔاح ٔخهُٙبح إضصبئٙج

ٍُٓز اُخٓسخّ ايٍُعٍبح كٍٙب ٙخخص تؽًٍٙبخٓب األشبشوٙج  Six Sigma خؽختر شٙسٍب شخج ٔ     
ظٍؽًب ك٘ ائصٔل  ٍرانتج األداء ٔاألُاظج ٔاألؼٍبل ايٍٙٔٙج ُٖٓز ؼًٍْٔٙىًٓب ضٙد ٙهٌٔ ْذا اي

يدرسج ٍخهدٍج ٍَ درسبح ايسٔدث ايابًٍج ٙخٌ كٙٓب خهًٙل ايلبند ٔخهًٙص كرص ايؽٙة ؼًًٍب تأُوّ  
ىًٍب زاد خؽهٙد ايٍُخز ىًٍب زادح اضخٍبيٙج عٓٔر ايؽٙٔة تّ ك٘ ُلس ائنح، ٔيذيو ٙؽختر ٍُٓز 

Six Sigma َٔ2007،٘ايُؽٍٙو ) أشًٔة ؼًٍ٘ ٔضٙد ك٘ ٍذل ْذِ ايضبفح يخًتٙج ضبسج ايزت : 

1). 
ٔشًٙج يخضشَٙ ايؽًٍٙبح خؽخٍد ؼًٖ ٍالضعبح ايؽٍالء  Six sigmaٙؽختر ٍُٓز شٙسٍب شخج      

 Sixىٍب ٙاٙر ٍصوظًص شوٙسٍب شوخج    . ٔسٍػ ايتٙبُبح ٔخهُٙبح ايخضًٙل يهٙبدث ؼًٍٙج ايخضشَٙ

Sigma  ٍَ ؼٙٔة ك٘ ايلرص؛ ألَ ْذا ايٍؽدل  3.4إيٖ ايؽًٍٙج ايخ٘ ف ُٙخز ؼُٓب أىذر ًٍَٔٙ
أضٙبًُب ٍػ ٍصظًص اُؽوداٌ   Six Sigma  ٍَ ايؽٙٔة ٍُخلض سدًا ٔٙرختظ ٍصظًص شٙسٍب شخج

 . Zero Defects (Garrison, et. al., 2010: 11-12)ايؽٙٔة أٔ خىبد خىَٔ ايؽٙٔة صلر 
خٍر ٙخٌ خظتٙهٓب ٍَ تأُٓب ٍُٓسٙج ؼًٍٙج يًخضشَ ايٍش Six Sigmaٔخؽرق شٙسٍب شخج      

خالل خٍس ٍراضل ٍضددث ٍَ ايؽٍل ايٍُعٌ، ك٘ ىل ٍرضًج ٙخٌ خُلٙذ ٍسٍٔؼج ٍَ األُاظج، 
، ذٌ خًٙٓب Measure، ٔخًٙٓب ٍرضًج ايهٙبس Defineرضًج خضدٙد ايٍاىًج ٍْذِ ايٍراضل ختدأ ت

يخضىٌ ، ٔخُخٓ٘ تٍرضًج ايٍرانتج ٔاImprove، ذٌ ٍرضًج ايخضشَٙ Analyzeٍرضًج ايخضًٙل 
Control ٔخخخصر خًو ايخظٔاح ايخٍس ك٘ ىًٍج ،DMAIC  ٍَ ٖايضرٔق األٔي ْ٘ٔ

ايىًٍبح افُسًٙزٙج ايٍؽترث ؼَ ْذِ ايٍراضل، إذَ كٓ٘ ٍُٓسٙج ٍضددث ايٓدق، ٍدؼٍٔج ٍٔؤٙدث 
تبيتٙبُبح ٔايٍؽًٍٔبح، ٍتُٙج ٍٔرخىزث ؼًٖ خضًٙل ٍظبية ايؽٍالء ٔاضخٙبسبخٌٓ، ْدكٓب إرطبء 
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خالل خهًٙص ايؽٙٔة ٍٔضبٔيج خلبدٙٓب، ٔخهًٙل األخظبء ٔايؽٍل ؼًٖ خالكٙٓب شٔاء ك٘ ايؽٍالء ٍَ 
 (16: 2111ايأُاُٖ، )ؼًٍٙبح انُخبر أٔ ك٘ ٍسبل ايخدٍبح 

ؼُدٍب أؼًَ ايٍدٙر  1979ؼبٌ  Six Sigmaشٙسٍب شخج ٔيهد آدح ارىج ٍٔخٔرٔف ٍٙالد      
ك٘ اسخٍبغ يإلدارث أَ ايٍاىًج ايضهٙهٙج ك٘  Art Sundry"" "أرح شُدرٗ"ايخُلٙذٗ ُْبو 

ٍٔخٔرٔف ْ٘ ؼدٌ خظٔر ايسٔدث ٔند أذر ْذا انؼالَ ؼَ تزٔؾ ؼصر سدٙد ك٘ ارىج 
شٙسٍب   ٍَٔ خالل خظتٙم أشًٔة( ٙرتظ تَٙ أؼًٖ سٔدث ٔأنل خىبيٙق إُخبر ٔخظٔٙر)ٍٔخٔرٔف 

 .(1 : 2007،٘ايُؽٍٙ)ُٔاح تًَٙٔ دٔفر يًارىج خالل أرتػ ش( 2.2)اشخظبؼح خٔكٙر ُضٔ شخج 
ُٔعرًا يٍب أكرزخّ ايلطبئص ايٍبيٙج ٔدؼبٕٔ افضخٙبل ايٍبي٘ ايخ٘ ضدذح ك٘ ايشُٔاح األخٙرث      
تبيخدنٙم  زٙبدث افْخٍبٌإيٖ  أدٗأُعٍج ايرنبتج ايداخًٙج ك٘ ايؽدٙد ٍَ ايارىبح ٍٍب  حطؽل

بل ايضدٙذج ك٘ طتظ األداء ايداخً٘ ٔأُعٍج ايرنبتج ايداخًٙج ٔدٔرٍْب ك٘ ٍُعٍبح األؼٍ
(Arena, et. al., 2006: 275)، و(Rezaee, 1996: 30.) 

إيٖ ؼدٌ اؼخٍبد ْذِ ايداخًٙج  ؼزا ايىذٙر ٍَ ايتبضذَٙ ْذا ايطؽق ك٘ أُعٍج ايرنبتج ٔند     
ؼًٖ ٔعٙلج ايخدنٙم ايداخً٘ ٔؼدٌ إؼظبئٓب األٍْٙج يدٔر ْذِ ائعٙلج  ايارىبح تاىل ىبق

/ ىأداث خشؽٖ طٍَ ٍب خشؽٖ إيّٙ يخلؽٙل ايُعٌ ايرنبتٙج ٔتبيخبي٘ خضهٙم ايسٔدث ك٘ ايٍُخسبح 
 (. 2005:89 تىرٗ،)ايخدٍبح ايٍهدٍج 

ك٘ ايٍُعٍبح ايٌٙٔ ُعرًا يًخٔشػ  ايٍٍٓجٔيٓذا خؽد ٔعٙلج ايخدنٙم ايداخً٘ ٍَ ائعبئق      
ايىتٙر ك٘ ضسٌ األؼٍبل، ٔايخظٔراح ايىتٙرث ايخ٘ خضدد ك٘ ايٍسبفح ايٍبيٙج ٔاندارٙج، ٔزٙبدث 
ضدث ايٍُبكشج تَٙ ايٍُعٍبح ٔتبيخبي٘ ؼدٌ ندرث ٔخلرؾ اندارث يًهٙبٌ تبئعبئق ايرنبتٙج ٔايخدنٙهٙج 

، Six Sigmaيٍُٓز شٙسٍب شخج  ٓدق األشبسْٔٔ ُلس اي .(12:  2111ايرأٗ،) ائٍُظ تٓب
 Sixيٍُٓز شٙسٍب شخج  أَ ايٓدق األشبس (47 :2008 ٔصٔٙص، ايُؽٍٙ٘)كهد تَٙ ىل ٍَ 

Sigma  ىبكج ٍسبفح ايٍُعٍج يخخٍىَ ٍَ ٍٔاسٓج افضخٙبسبح  ؼًٖٙخٍذل ك٘ خلؽٙل دٔر ايرنبتج
َٙ ٔايؽٍالء ٔايٍشبٍَْٙ ايٍخفٙرث يًؽٍالء، ٔايشٔم ٔايخىُٔئسٙب ٍَ أسل ٍُلؽج ائٍعل

 .ٍٔصًضخٌٓ
ٌٍٓ دٔر  يٍب خًؽتّ ٍَيُبتض ك٘ انخصبدٙبح ايدٔل، ٔخؽد ايصُبؼج ايٍصركٙج تٍذبتج ايهًة ا     

ٔخضٔيح ٍَ  ك٘ دكػ ؼسًج ايخٍُٙج افنخصبدٙج، ضٙد دخًح ايهظبؼبح ايٍصركٙج ضهتج سدٙدث
اشخذٍبرٙج  َٙ إيٖ خًم كرصيًٍشخذٍر٘ سذة ائدائػ ٔإنراطٓب ؼًٍٓب ايخهًٙدٗ ٔايٍخٍذل ك

 ذٍرَٙ ؼًٖايٍشخ ٔخاسٙػايٍبيٙج ٔانؼخٍبداح ايٍشخُدٙج ٔـٙرْب ايىذٙر،  سدٙدث ٍذاًل ائشبظج
بَ ايرئٙس ايارٙ ىذيو كئَ ايهظبغ ايٍصرك٘ ٍٙذل ك٘ ٍؽعٌ دٔل ايؽبيٌ. دخٔيٓب ٔإدارث األٍٔال

ٔأصتص ايهظبغ  بدٙج األخرٕ،ح افنخصبُج ايصدارث تَٙ ايهظبؼبخٓب، ضٙد ٙضخل ٍىك٘ انخصبدٙب
 دٔل ايؽبيٌ خٍخًؤكًشظَٙ ىفٙرْب ٍَ  .(4: 2118درـبٌ، )ايٍصرك٘ ٍٙذل ٍرآث انخصبد ايدٔيج 
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 ًٍُٔا ٍَ ضٙد ٔند آد ايهظبغ ايٍصرك٘ ايلًشظُٙ٘ ك٘ ايشُٔاح األخٙرث. سٓبزًا ٍصركًٙب ىبٍاًل
ك٘ آر دٙشٍتر  ٍٔتبارخٓب فخخصبصبخٓبضٙد سبء خأشٙس شًظج ايُهد ايلًشظُٙٙج . ايىٌ ٔائُغ

األشس ٔايٍؽبٙٙر  أٍرًا كرطخّ ايعرٔق نؼبدث تُبء ايُعبٌ ايٍصرك٘ ٔكم أضدد 1994يًؽبٌ 
ايسٓبز ايٍصرك٘  ٙخطػٔ .(12: 2111ابَْٙ، )ٍج ْذا ايسٓبز ٔتٍب ٙطٍَ نٔث ٔشال

 .بيٌيرنبتج ؼبيٙج ٍذًّ ىٍذل تبن٘ ايهظبؼبح ايٍصركٙج ك٘ دٔل ايؽ ايلًشظُٙ٘
ك٘ طتظ سٔدث  Six Sigmaٍُٓز شٙسٍب شخج ت افيخزاٌ ٕيذيو خأخ٘ ْذِ ايدراشج يتٙبَ ٍد     

 .ايخدنٙم ايداخً٘ ك٘ ايٍصبرق ايخسبرٙج ايلًشظُٙٙج تهظبغ ـزث
 هشكمت الدراشت 2.1  

إَ ايزٙبدث ك٘ خُٔغ ٔخؽهٙد ايؽًٍٙبح ايٍبيٙج ايٍصركٙج، ٔزٙبدث ايطفٔظ ؼًٖ ايٍصوبرق       
ايخسبرٙج أدح إيٖ ختُ٘ ٔاؼخٍبد أشبيٙة ٔأدٔاح خخطٍَ ٍُبْز إدارٙج ٍٔضبشتٙج يطتظ سؤدث  
األداء ٔخضهٙم ٍشخٔٙبح سٔدث ؼبيٙج تبيٍهبرُج ٍػ ايٍُبكشَٙ، ٔألَ خضهٙم سٔدث األداء ايؽبيٙوج  

ظًة ٍَ ايٍصبرق ايخسبرٙج رنبتج ٔطتظ أدائٓب، كئَ ذيو ٙخظًة ٍُٓب ايخدنٙم ايداخً٘ ؼًوٖ  ٙخ
أُاظخٓب ايٍبيٙج ٔـٙر ايٍبيٙج ٔتبيخبي٘ افشخؽبُج تأُعٍج ايسٔدث يخضهٙوم ايدنوج، ٔكطواًل ؼوَ     
ايطفٔظ ايخ٘ خخؽرض يٓب ايٍصبرق ايخسبرٙج ؼًٖ ايٍشخٔٗ ايؽبيٍ٘ كُٓبو خضدٙبح ٔطوفٔظ  

خفٙراح افنخصبدٙج ٔايشٙبشٙج ك٘ األراط٘ ايلًشظُٙٙج ؼًٖ ٔسّ ايخصٔص ْٔوذِ  خلرطٓب ايٍ
ايخضدٙبح سٍٙؽٓب سؽًح إدارث ايٍصبرق ايلًشظُٙٙج خشؽ٘ إيٖ ايخفٙٙر كو٘ ُعٍٓوب ٔأشوبيٙتٓب    
اندارٙج ايخهًٙدٙج، ايخ٘ ف خخُبشة ٍػ ٍب خٔاسّٓ ْذِ ايٍصبرق ٍَ خضدٙبح ٔذيو يخخٍىَ ٍوَ  

دٙبح ٔايطفٔظ ٔايخفًة ؼًٙٓب يخضهٙم األداء األكطل، شوؽًٙب إيوٖ ايتهوبء    ايخؽبٍل ٍػ ْذِ ايخض
ٔافشخٍرار ك٘ ؼبيٌ ايٍُبكشج، ٔاشخُبدًا يٍب ذىر شبتهًب، ٍٙىَ صٙبـج ٍاىًج ايدراشج ك٘ ايشؤال 

 :ايرئٙس ايخبي٘
 جايخفذٙوج ايؽىشوٙ   ايخزاٌ ٔدؼٌ ايهٙبدث ايؽًٙب،) Six Sigma ٍُٓز شٙسٍب شخجت افيخزاٌ ٍٕب ٍد

٘   ( ايتارٙج ٔائٍارد ،ايؽًٍٙبح ٔاألُعٍج ايخضشَٙ، ٔايهٙبس،  ك٘ طتظ سؤدث ايخودنٙم ايوداخً
خخظوٙظ ٔخُلٙوذ ؼًٍٙوج ايخودنٙم      ،ٍسبل ايؽٍل ،إدارث أُاظج ايخدنٙم ايداخً٘ ،ايؽُبٙج ايٍُٓٙج)

 نظبغ ـزث؟ايؽبًٍج ك٘  ك٘ ايٍصبرق( إٙصبل ايُخبئز ،ايداخً٘
 :األشئًج ايلرؼٙج ايخبيٙجايرئٙس ٔٙاخم ٍَ ْذا ايشؤال      

٘   افيخزاٌ تبشخخداٌ ٍٕب ٍد -1 كو٘   ايخزاٌ ٔدؼٌ ايهٙبدث ايؽًٙب ك٘ طتظ سٔدث ايخودنٙم ايوداخً
 نظبغ ـزث؟ايؽبًٍج ك٘  ايٍصبرق

كو٘  ايخفذٙج ايؽىشٙج ٔايهٙبس ك٘ طتظ سٔدث ايخودنٙم ايوداخً٘    افيخزاٌ تبشخخداٌ ٍٕب ٍد -2
 ث؟نظبغ ـزايؽبًٍج ك٘  ايٍصبرق
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 ك٘ ايٍصوبرق ايخضشَٙ ايٍشخٍر ك٘ طتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘  افيخزاٌ تبشخخداٌ ٍٕب ٍد -3
 نظبغ ـزث؟ايؽبًٍج ك٘ 

 ك٘ ايٍصبرقايؽًٍٙبح ٔاألُعٍج ك٘ طتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘  افيخزاٌ تبشخخداٌ ٍٕب ٍد -4
 نظبغ ـزث؟ايؽبًٍج ك٘ 

 ك٘ ايٍصوبرق ك٘ طتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘  ايتارٙج ائٍارد افيخزاٌ تبشخخداٌ ٍٕب ٍد -5
 نظبغ ـزث؟ايؽبًٍج ك٘ 

 أههٍت الدراشت 3.1
كو٘ طوتظ سؤدث     Six sigmaخٓب ٍَ أٍْٙج ٍُٓز شٙسٍب شخج خشخٍد ْذِ ايدراشج أٍْٙ     

ايخدنٙم ايداخً٘ ٔتبيخبي٘ خضهٙم درسبح سٔدث ٍٔشخٔٙبح أداء ؼبيٙج يًٍُعٍبح تبيٍهبرُوج ٍوػ   
 ُٖعٍبح ايؽبًٍج تُلس ايهظبغ، ْٔذا ٙخظًة ٍوَ ايٍُعٍوبح ايخؽورق ؼًو    ايٍُبكشَٙ ٍَ ايٍ

اضخٙبسبح ؼٍالئٓب يخضشَٙ ؼًٍٙج خهدٌٙ خدٍبخٓب ٔتبيخبي٘ خخلٙض ايخىبيٙق تٍب ُٙؽىس تبيُخٙسوج  
ٍَ األرتبش ٔخضهٙم ـبٙبح ٔأْداق ايٍُعٍج، ٍَٔ ذٌ خٔسّٙ  خضهٙم ٍشخٔٙبح ؼبيٙج ٖايُٓبئٙج ؼً

يصضٙضج ٔتبيخبي٘ خظٔٙر ايؽًٍٙبح ٔخضشَٙ األداء ٔافرخهبء تّ ئًصٔل ائٍارد ك٘ افخسبْبح ا
 .إيٖ درسبح سٔدث أداء ؼبيٙج ٔخًتٙج اضخٙبسبح ايؽٍالء األشبشٙج ٔخظًؽبخٌٓ ايٍشخهتًٙج

ٔخخٍذل أٍْٙج ْذِ ايدراشج أٙطًب ك٘ ايُخبئز ايخ٘ خٔصًح إيٙٓب ٍَ أسل ايخؽرق ؼًٖ أٔسّ      
ايٍلٌٓٔ ٍٔب ْ٘ ؼٔاٍل ُسبش خظتٙهّ ٔىذيو ىالح ْذِ ايدراشج ؼوَ  ايٍٍبرشج ٔايخظتٙم يٓذا 

ٍدٕ افيخزاٌ تٍُٓز شٙسٍب شخج ك٘ طتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ك٘ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ 
 .ـزث
ايهٙبٌ تٍزٙد ٍَ ايدراشبح ايخ٘ ختَٙ أٍْٙج ٍُٓز  ٖند خشبٌْ ْذِ ايدراشج ك٘ ايضد ؼًىٍب ٔ     

ٔايخدنٙم ايداخً٘ ىأشًٔتَٙ رنبتَٙٙ ك٘ ايطتظ ٔايرنبتوج شؤاء ٍوَ      six Sigmaشٙسٍب شخج
 .ايُبضٙج ايٍبيٙج أٔ ايخافًٙٙج

 أهداف الدراشت  1.1
ٍدٕ افيخوزاٌ تٍوُٓز شوٙسٍب    إَ ايفرض ايرئٙس يٓذِ ايدراشج ٙخرىز ك٘ ايخؽرق ؼًٖ      
نظبغ ـزث ٔذيو ٍَ ك٘ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘  ك٘ طتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘  Six sigmaشخج

 :خالل خضهٙم األْداق ايخبيٙج
ٔدٔرِ ك٘ خضشَٙ أداء ايٍصبرق ٍَ خوالل   Six Sigmaايخؽرق ؼًٖ ٍُٓز شٙسٍب شخج  1-

 .طتظ سٔدث ايخدنٙم ٔخهًٙل ايؽٙٔة
 Six ٍؽبٙٙر ٍُٓز شٙسٍب شخج)ضصبئٙج تَٙ ٍخفٙراح ايدراشج اندفيج اي ذاح خضدٙد ايؽالنبح 2-

 Sigma  ك٘ نظبغ ـزث ايؽبًٍجايٍصبرق ك٘  ايخدنٙم ايداخً٘ٔسٔدث.) 
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ايخزاٌ ٔدؼٌ ايهٙبدث ايؽًٙب، ايخفذٙج ايؽىشٙج، ) Six Sigma أذر ٍؽبٙٙر ٍُٓز شٙسٍب شخج ختٙبَ 3-
ك٘ طوتظ سؤدث ايخودنٙم    ( ايتارٙج ، ايؽًٍٙبح ٔاألُعٍج، ٔائٍاردٔايهٙبس ايخضشَٙ ايٍشخٍر

 .ثـز نظبغيؽبًٍج ك٘ ايداخً٘ ك٘ ايٍصبرق ا
 

 فرضٍبث الدراشت  1.1
 :ايخبيٙجايدراشج ٔأْداكٓب خٍح صٙبـج ايلرطٙبح ٍاىًج  ٖاشخُبدًا إي     

 األولي الفرضٍت الرئٍشت
ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـزث تٍؽبٙٙر ٍُٓز      

 .(α ≤ 0.05)ٍشخٕٔ دفيج ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد  Six Sigma شٙسٍب شخج
 :وٍشجق هىهب الفرضٍبث الفرػٍت الجبلٍت     
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -1

 .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ايخزاٌ ٔدؼٌ ايهٙبدث ايؽًٙب
تٍؽٙوبر   ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  ُْبو -2

 .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ايخفذٙج ايؽىشٙج ٔايهٙبس
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -3

 .(α ≤ 0.05)م ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج ٔطتظ سٔدث ايخدنٙ ايخضشَٙ ايٍشخٍر
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -4

 .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ايؽًٍٙبح ٔاألُعٍج
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -5

 .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ايتارٙج ائٍارد
 ثبىٍتالفرضٍت الرئٍشت ال

سٔدث  ٍؽبٙٙرتُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـزث      
 .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ايخدنٙم ايداخً٘

 :وٍشجق هىهب الفرضٍبث الفرػٍت الجبلٍت     
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -1

 .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ايىلبءث ايٍُٓٙج
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -2

 ≥ α)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشوخٕٔ دفيوج   إدارث أُاظج ايخدنٙم ايداخً٘ 

0.05). 
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 الهوارد

تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -3
  .(α ≤ 0.05)ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج  ٍسبل ايؽٍل

 تٍؽٙوبر  ئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصب -4
ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ  ايداخً٘ خخظٙظ ٔخُلٙذ ؼًٍٙج ايخدنٙم ايداخً٘

 .(α ≤ 0.05)دفيج 
تٍؽٙوبر   ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ ايخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـوزث  -5

 .(α ≤ 0.05)داخً٘ ؼُد ٍشخٕٔ دفيج ٔطتظ سٔدث ايخدنٙم اي إٙصبل ايُخبئز
 الفرضٍت الرئٍشت الثبلثت

٘     Six Sigmaٙؤذر اشخخداٌ ٍُٓز شٙسٍب شخج       كو٘   ك٘ طوتظ سؤدث ايخودنٙم ايوداخً
 .ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـزث

 الفرضٍت الرئٍشت الرابؼت
ُْبو ؼالنج ذاح دفيج إضصبئٙج تَٙ آراء أكراد ايؽُٙج كٍٙب ٙخؽًم تبيخزاٌ ايٍصبرق ايؽبًٍج      

، ٔىذيو خٔنؽبخٌٓ كٍٙوب ٙخؽًوم توبيخزاٌ    Six Sigmaك٘ نظبغ ـزث تٍؽبٙٙر ٍُٓز شٙسٍب شخج 
ايٍصبرق ايؽبًٍج ك٘ نظبغ ـزث تٍؽبٙٙر سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘ خؽزٕ يًٍخفٙراح ايدٍٙٔـراكٙوج  

ايؽٍر، ايٍؤْل ايؽًٍ٘، ايخخصص ايؽًٍ٘، شُٔاح ايخترث، ايٍشٍ٘ ائعٙل٘، ٍىوبَ  )ٙلٙج ٔائع
 .(α ≤ 0.05)ؼُد ٍشخٕٔ دفيج ( ايؽٍل، ايآبداح ايؽًٍٙج، ٔؼدد ايدٔراح

 هجغٍراث الدراشت 1.1
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ٍٔؽبٙٙر ايخدنٙم  ٍشخهلىٍخفٙر  Six Sigmaند اؼخٍدح ْذِ ايدراشج ٍؽبٙٙر شٙسٍب شخج      
تُبًء ؼًٖ ٍب أٔردِ  Six Sigmaٔخٌ خضدٙد ٍؽبٙٙر شٙسٍب شخج . خبتػايداخً٘ ىٍخفٙر 

(Salaheldin and Abdelwahab, 2010: 23-35)  . ٌٔكٍٙب ٙخؽًم تٍؽبٙٙر ايخدنٙم ايداخً٘ خ
 .(Aghili, 2009: 40)دِ افؼخٍبد ؼًٖ ٍب أٔر

 الدراشبث الشببلت .71
 الدراشبث الؼربٍت: أواًل

فٌ ضبط جوودة   Six Sigmaاشجخدان هىهج شٍجهب شجت : "بؼىواو ، 2011)الراوً،)دراشت 
الجودة والجهٍوز فوٌ    ػميالهشجشفٍبث الخبصت الحبئزة  ػميدراشت هٍداىٍت : الجدكٍق الداخمٌ
 "1هحبفظت ػهبو

اشخخداٌ ٍُٓز شٙسٍب شخج ك٘ طوتظ سؤدث ايخودنٙم ايوداخً٘ كو٘       ٖايدراشج إيْدكح      
ٔيخضهٙوم أْوداق    .سبئزث ايسٔدث ٔايخٍٙز ك٘ ٍضبكعج ؼٍبَ ٖايٍشخالٙبح ايخبصج ايضبئزث ؼً

ٍوَ   (67)تخصٌٍٙ إشختبُج يسٍػ ايٍؽًٍٔبح األٔيٙج ٍَ ؼُٙج ايدراشج ايٍىُٔج ٍوَ   ايدراشج خٌ
سبئزث ايسٔدث  ٖٔايخدنٙم ايداخً٘ ك٘ ايٍشخالٙبح ايخبصج ٔايضبئزث ؼًايؽبًٍَٙ ك٘ أنشبٌ ايسٔدث 

 .ٔايخٍٙز ك٘ ٍدُٙج ؼٍبَ
 Six Sigmaٔد خأذٙر ذٗ دفيج ٍؽُٔٙج يٍؽبٙٙر ٔس أٍْٓبٔخًصح ايدراشج إيٖ ؼدث ُخبئز      

 ٔايٍؤارد  ،ايؽًٍٙبح ٔاألُعٍوج  ايخضشَٙ ايٍشخٍر، ،ايخفذٙج ايؽىشٙج ،ايخزاٌ ٔدؼٌ ايهٙبدث ايؽًٙب)
، ٍسبل ايؽٍل، إدارث أُاظج ايخدنٙم ايداخً٘ ،ايؽُبٙج ايٍُٓٙج)ؼًٖ سٔدث ايخدنٙم ايداخً٘  (ايتارٙج

سبئزث  ؼًٖتبيٍشخالٙبح ايخبصج ايضبئزث  (، إٙصبل ايُخبئزخخظٙظ ٔخُلٙذ ؼًٍٙج ايخدنٙم ايداخً٘
 .(0.05)ايسٔدث ٔايخٍٙز ك٘ ٍدُٙج ؼٍبَ ؼُد ٍشخٔٗ دفيج 

هدى جووافر هلوهوبث جطبٍوق شوٍجهب شوجت فوٌ       : "، بؼىواو(1111جوادة، )دراشت      
الهشجشفٍبث الحكوهٍت فٌ كطبع غزة ودورهب فٌ جحشٍو جودة الخدهبث الصحٍت هو وجهوت  

 "1ىظر اإلدارة الؼمٍب
ك٘ ايٍشخالٙبح ايضىٍٔٙج   ْدكح ايدراشج إيٖ ٍؽركج ٍدٕ خٔاكر ٍهٍٔبح خظتٙم شٙسٍب شخج     

ب ٔيخضهٙم رْب ك٘ خضشَٙ سٔدث ايخدٍبح ايصضٙج ٍَ ٔسٓج ُعر اندارث ايؽًٙك٘ نظبغ ـزث ٔدٔ
خبصج فشخظالغ آراء ؼُٙج ايدراشج ايٍىُٔج ٍَ سٍٙوػ  خصٌٍٙ اشختبُّ  خٌ أْداق ْذِ ايدراشج

 .ٍٔعلًب( 217)ٍٔعل٘ كئج اندارث ايؽًٙب ك٘ ايٍشخالٙبح ايضىٍٔٙج ك٘ نظبغ ـزث ٔايتبيؿ ؼددٌْ 
خٔكر ايٍخظًتبح ايرئٙشج ايالزٍج يخظتٙم ٍوُٓز   (1: ٔخٔصًح ايدراشج إيٖ ؼدث ُخبئز ٍُٓب     

خأىٙد اندارث ايؽًٙب أَ ايخٍٙز ك٘ خدٍج  (2. شٙسٍب شخج ٍذل ايٍخظًتبح اندارٙج ٔايتارٙج ٔايخهُٙج
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َ  (3. ايٍرط٘ ٍَ أٌْ أْداكٓب ٔؼًٖ اشخؽدادْب يدؼٌ خظتٙم شٙسٍب شخج نتول   ُْبو ٍٔاكهج ٍو
 .ذر ؼًٖ خضشَٙ سٔدث ايخدٍبح ايصضٙجأؽًٙب ؼًٖ أَ خظتٙم شٙسٍب شخج يّ اندارث اي

 
 

لجحشٍو األداء  Six sigmaإهكبىٍت اشجخدان شٍجهب شجت : "بؼىواو ،(2007الشالٍهت، )دراشت 
 "1الصحٌ فٌ الهركز الؼربٌ الطبٌ

شٙسٍب شوخج كو٘ ٍشخاول٘    إٍىبُٙج اشخخداٌ ٍلٌٓٔ  ٍٕد ٖايخؽرق ؼً ْٖدكح ايدراشج إي     
خٍشوج   ٖضٙد رىزح ايدراشج ؼً. ايٍرىز ايؽرت٘ ايظت٘ تبألردَ ٔذيو يخضشَٙ األداء ايصض٘

ؼُبصر أشبشٙج فشخخداٌ ٍلٌٓٔ شٙسٍب شخج ك٘ ايٍشخال٘ ْٔ٘ افيخزاٌ ايلؽبل يوإلدارث ايؽًٙوب   
خضشَٙ األداء ايصض٘ ٔايخدرٙة ٔائٍارد ايتارٙج ُٔعٌ ايٍؽًٍٔبح ٔايذهبكج ايخُعٍٙٙج تٍُٙب ٍٙذل 

ٔند خىَٔ ٍسخٍػ ايدراشج ٍَ سٍٙػ  .يًٍشخال٘ ك٘ خهًٙل األخظبء ايظتٙج ٔزٙبدث رطب ايٍرطٖ
 .ٍٔعلًب (55)ايؽبًٍَٙ ك٘ كئبح اندارث ايؽًٙب ٔائشظ٘ ك٘ ايٍرىز ايؽرت٘ ايظت٘ ٔايتبيؿ ؼددٌْ 

ايؽبًٍَٙ ك٘ ايٍرىز ايؽرت٘  ٕٔسٔد اشخؽداد يد (1: ٖ ؼدث ُخبئز ٍُٓبخٔصًح ايدراشج إئ     
ٔخٔسد ؼالنج ٍخٔشظج ٍٔٔستج تَٙ افيخزاٌ ايلؽبل يإلدارث ايؽًٙب  (2. فشخخداٌ ٍلٌٓٔ شٙسٍب شخج

ٔخٔسد ؼالنج نٔٙج ٍٔٔستج تَٙ إٍىبُٙج اشخخداٌ  (3. ج اشخخداٌ شٙسٍب شخج ك٘ ايٍشخال٘ٔإٍىبُٙ
 . ايٍشخالٖ ٔخهًٙل األخظبء ايظتٙج شٙسٍب شخج ك٘

دور وظٍفت الجدكٍق الداخمٌ فٌ ضبط األداء الهبلٌ : "، بؼىواو(1117الهدلل، )دراشت 
دراشت جطبٍلٍت ػمي شركبث الهشبههت الؼبهت الهدرجت فٌ شوق فمشطٍو لألوراق : واإلدارً

 "1الهبلٍت
خٔطٙص دٔر ٔعٙلج ايخدكم ايداخً٘ ك٘ طتظ األداء ايٍبي٘ ٔاندارٗ  ْٖدكح ايدراشج إي    

 ٖشبٍْج ايؽبٍج ايلًشظُٙٙج ٔيخضهٙم أْداق ايدراشج خٌ خصٌٍٙ اشختبُّ ٔزؼح ؼًتبيارىبح ايٍ
( 36)سٍٙػ ايارىبح ايٍشبٍْج ايؽبٍج ايٍدرسج ك٘ شٔم كًشظَٙ يألٔرام ايٍبيٙج ٔؼددْب 

 .اشختبُج 36، ٔخٌ خٔزٙػ ارىج
َ ٔضداح ايخدنٙم ايداخً٘ ك٘ ايارىبح إ( 1: ٔخًصح ْذِ ايدراشج إيٖ ؼدث ُخبئز ٍُٓب      

ايٍشبٍْج ايؽبٍج خهٌٔ تدٍٔر سٙد ك٘ طتظ األداء اندارٗ ٔايٍبي٘ ٔايٍشبٍْج تدؼٌ ضٔىٍج 
ايارىبح ٍَ خالل دٔرْب ك٘ خهٌٙٙ ُعبٌ ايرنبتج ايداخًٙج ٔخهٌٙٙ ٔدؼٌ إدارث ايٍخبظر ٔنٙبس 

ج ىبكٙج ٍَ افشخهاليٙج ئضدث ايخدنٙم خٔسد ؼالنج ىتٙرث تَٙ خٔكر درس( 2. ىلبءث ٔكؽبيٙج األداء
 .ايداخً٘ ٔتَٙ طتظ األداء اندارٗ ٔايٍبي٘ تبيارىبح ايٍشبٍْج ايؽبٍج

طرٔرث خٔكٙر ائٍارد ايٍبيٙج ( 1: ٍسٍٔؼج ٍَ ايخٔصٙبح أٍْٓبإيٖ ٔند خٔصًح ايدراشج      
طرٔرث ( 2 .لًشظُٙٙجٔايتارٙج ايىبكٙج ئعٙلج ايخدنٙم ايداخً٘ ك٘ ايارىبح ايٍشبٍْج ايؽبٍج اي
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ك٘ ايارىبح ايخ٘ فزال ايخدنٙم ايداخً٘ كٙٓب )اُلصبل نشٌ ايخدنٙم ايداخً٘ ؼَ اندارث ايٍبيٙج 
ٔختؽخّٙ إي٘ اندارث ايؽًٙب أٔ يسُج ايخدنٙم يًٍشبٍْج تاىٍل أىتر ك٘ خدنٙم ( ٙختػ ايدائرث ايٍبيٙج

 .ايىلبءث ٔايلؽبيٙج ٔخهٌٙٙ األداء
 

 األجىبٍت الدراشبث: ثبىًٍب
 Six Sigma Practices" :بؼىواو، (Salaheldin and Abdelwahab, 2010) دراشت

in the Banking Sector in Qatar". 

ٍَ نتول   Six Sigma شخج شٙسٍب ٍُٓز خظتٙم ؼًٍٙج ؼَ ايىاق إيٖ ايدراشج ْذِ ْدكح     
 Six Sigma  شوخج  ايتُٔو ك٘ دٔيج نظر يخضدٙد ايٍُبكػ ايٍخٔنؽج ٍَ اشخخداٌ ٍوُٓز شوٙسٍب  

 خىُٔح ؼُٙج ايدراشج ٍَ ايؽوبًٍَٙ كو٘ ٍخخًوق   . تبنطبكج إيٖ خضدٙد ؼٔاٍل ايُسبش ايضرسج
 . موظفا  ( 73)خٔٙبح اندارٙج ٔايتبيؿ ؼددٌْ ايٍش
ُْبو ايؽدٙد ٍَ ايلٔائد ايٍخأخٙوج   ٔند خٔصًح ايدراشج إيٖ ايؽدٙد ٍَ ايُخبئز ىبَ أترزْب أَ     

 .ٍُٔٓب ايرنبتج ٔايخهٌٙٙ Six Sigmaشخج ٍَ اشخخداٌ ٍُٓز شٙسٍب 
 A Six Sigma Approach to Internal" :بؼىووواو ، (Aghili, 2009)دراشووت

Audits". 

تٙبَ ايؽالنج تَٙ ٍُٓز شٙسٍب شخج ٔايخدنٙم ايداخً٘ ٔذيو ٍَ خالل  إيْٖدكح ْذِ ايدراشج      
 ،ٔايهٙوبس  ،ْٔو٘ ايخضدٙود   DAMICدٍز ٍراضل ٍُٓز شٙسٍب شخج تبشخخداٌ خظٔاح ضًهج 

 ،ٔاألداء ،ٔايخٔصٙج، ٔايرنبتج ٍػ ٍراضل ايخودنٙم ايوداخً٘ ٔايٍخطوٍُج ايخخظوٙظ     ،ٔايخضًٙل
 . ٔايخٔصٙج، ٔايٍخبتؽج ،ٔايخضًٙل

ٔسٔد ؼالنج تتَٙ أشًٔت٘ شٙسٍب شخج ٔايخودنٙم ايوداخً٘، ٔأَ    إئٖند خٔصًح ايدراشج      
 .ٍُعٍبحاشخخداٌ ايٍدخًَٙ ٍؽًب ٙضشَ ٍَ أداء اي

 Internal audit in Italian : "، بؼىواوArena, et.al, 2006))دراشت 

organizations: A multiple case study". 

 شح ك٘ ايداخًٙج ايخدنٙم ألنشبٌ ايرئٙشٙج ايخصبئص ؼًٖ ايخؽرق إيٖ ايدراشج ْدكح     
 تَٙ ٍهبرُج دراشج ؼتر ٔذيو ؼًٙٓب ايٍارؼج ايخؽًٍٙبح أذر ٔخضًٙل ٔخضرٗ إٙظبيٙج ارىبح

 ايخدنٙم ٍدٙرٗ ٍػ ٍهبتالح إسراء ؼتر ٔذيو ايشح ايارىبح ْذِ ك٘ ايداخً٘ ايخدنٙم أنشبٌ
 ايؽبٍج ٔائذبئم ايداخً٘ ايخدنٙم خهبرٙر ٍَ ؼُٙبح ؼًٖ ٔافظالغ ايارىبح ْذِ ك٘ ايداخً٘

 جايرئٙش ايخصبئص ك٘ ىتٙرًا خُٔؼب ايدراشج ٔٔسدح كٙٓب تبيضٔىٍج ايٍخؽًهج ايداخًٙج ٔايخؽًٍٙبح
 .ايداخًٙج ايخدنٙم ألنشبٌ
 أداء خظٔر ؼًٖ ايٍؤذرث ايؽٔاٍل َأايؽدٙد ٍَ ايُخبئز ىبَ أترزْب  إيٖ ايدراشجٔخٔصًح      
 ٔايذهبكج ايخدرٙة: ىبيخبي٘ ضصرْب ٍٙىَ ايٍؤششبخٙج ايطفٔظ ؼًٖ ؼالٔث ايداخًٙج ايخدنٙم أنشبٌ
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 ك٘ ايؽٍل ٍراضل تسٍٙػ انيٍبٌ إيٖ ٙطظرٌْ ايداخًَٙٙ يًٍدنهَٙ افشخابرٗ ايدٔر إَ إذ
 سٍٙػ إنُبغ ؼًٖ نبدرا ايداخً٘ ايٍدنم خسؽل ٔايخ٘ ايهٙبدٙج ٔايهدراح ٔاياخصٙج، ايارىج

 ايخؽبَٔ ْذا أَ ضٙد ٔخسبٔتٓب اندارث ٔخؽبَٔ، ايُابظ ٔإشُبد خدؼٌٙ ك٘ تدٔرِ ايارىج ٍشخٔٙبح
  .ايداخً٘ ايٍدنم يدٔر سدا ٌٍٓ

 Using Design for Six Sigma to Design an" :، بؼىواو(Joseph, 2005)دراشت 

Equipment  Depot at A hospital". 
 Six Sigmaىأداث ٍَ أدٔاح ٍُٓز شٙسٍب شخج DFSS ْدكح ْذِ ايدراشج إيٖ اشخخداٌ      

يهٙبس كبؼًٙخٓب ك٘ خظٔٙر ؼًٍٙبح ايؽُبٙج تبيصضج، ٔند خٌ خضدٙد ٍخفٙراح ٍالئٍج يًؽًٍٙج ىبُح 
يهٙبس ٍدٕ خضهٙم ٍخظًتبح ايؽٍالء كٍٙب ٙخؽًم  DFSSؼَ ٍؽداح سدٙدث، ٍَٔ خالل ختُ٘ 

 .تئدارث ائنح
ْٔ٘ اخخصبر  DFSSأٍْٙج اشخخداٌ ( 1: ؼدث ُخبئز أٍْٓبايدراشج إيٖ  ٔخٔصًح     

Design for six sigma  أٗ خصٌٍٙ شٙسٍب شخجSix Sigma أٗ إؼداد خرٙظج ؼًٍٙبح ،
ئٍاسٓج ٍاىالح ايسٔدث، ْٔ٘ ظرٙهج، يضل ايٍاىالح، ٔـبيتًب ٍب خشخخدٌ ك٘ خظٔٙر ايٍُخسبح 

ىبُٔا ـٙر راطَٙ  أرتؽج ؼٍالء كهظ شًُٔٙبإَ ( 2. ٔايخدٍبح ٔايخرىٙز ؼًٖ اضخٙبسبح ايؽٍالء
 ج يٌٓ، ٔند اؼختر ذيو رنًٍب ٍهتًٔف ك٘ ايخأخر ك٘ خٔصٙل ايخدٍج يٌٓ ٔكهًبؼَ ايخدٍج ايٍهدٍ

 .DFSSيٍؽبٙٙر 
 ٍهٍز الدراشت الحبلٍت ػو الدراشبث الشببلت هب  8.1

 إَ أٌْ ٍب ٍٙٙز ايدراشج ايضبيٙج ؼَ ايدراشبح ايشبتهج ْٔ ُدرث ايدراشبح ايخ٘ خرتظ تَٙ     
ايخدنٙم  ىٍخفٙر ٍشخهل ٍٔؽبٙٙر Six Sigmaٍؽبٙٙر شٙسٍب شخج  ٍخفٙراح ايدراشج ايٍخٍذًج ك٘

ٔايخ٘ خرتظ  ،اشبح ايٍظتهج ؼًٖ ايهظبغ ايٍصرك٘ىٍخفٙر خبتػ، تبنطبكج إيٖ ُدرث ايدر ايداخً٘
تبنطبكج إيٖ اخخالق ايدارشج  ، ايخدنٙم ايداخً٘ ٍٔؽبٙٙر Six Sigmaٍؽبٙٙر شٙسٍب شخج تَٙ 

شٙخٌ ايخظتٙم كٙٓب ٍَ ضٙد نظبغ ايخظتٙم ٔايلخرث ايزٍُٙج ايخ٘  ايضبيٙج ؼَ ايدراشبح ايشبتهج
 .ٔتٙئج ايخظتٙم
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 الهلدهج 1.1

ٖتضد ؿً اهنيبل ّٖضبّل سبُدًا خسٌة األخػبء ّٖلّى تبهتضد ؿً  اً اإلٌشبً تػتـَ     
اهـّٖة ّاهـيل ؿوٓ اظالضِب، ُّنذا اهيٌضأح ؤٖغًب ختضد ؿً اهنيبل ّخضبّل خسٌة األخػبء 

يً ؤفنبر يٌِز ّيً ٌُب ٌالضؼ ؤً اهنذٖر  .ّخـيل ؿوٓ اظالش اهـّٖة اهخٕ خؼِر فٕ ؤٌضػخِب
ؿوٓ  Six Sigma هٖشح سدٖدث ّاٌيب اهسدٖد ُّ كدرث يٌِز شٖسيب شخج Six Sigma شٖسيب شخج

 .خسيٖؾ نل األفنبر داخل ؿيوٖج ادارٖج يخراتػج

هى ٌٖضإ فسإث تًٖ هٖوج ّغضبُب ّاٌيب ُّ ايخداد هخػّر ؿوى  Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج     
اهغرة يٌذ اهشتـٌٖٖبح ّاهذيبٌٌٖٖبح ضٖد ؼِرح اهسّدث  اإلدارث ّييبرشبخَ فٕ اهٖبتبً ّفٕ

 .اهضبيوج ّاهخٕ ؤدح اهٓ خػّر األدّاح اإلضظبئٖج فٕ شتٖل اهنضف ؿً اهيضنالح

ٖـيل ؿوٓ اهرتػ تًٖ ؤؿوٓ سّدث ّؤكل خنبهٖف  Six Sigma هذهم فبً يٌِز شٖسيب شخج     
ٌخبسٖج ؤّ اهخديٖج ّهٖس ؿوٓ اهيٌخز هإلٌخبر ؤّ اهخديبح ّٖػتق ُذا اهيٌِز ؿوٓ نل اهيراضل اإل

ّكد خى خػّٖر ُذٍ اهيٌِسٖج فٕ اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج ّاهٖبتبً ييب ؤؿػٓ . اهٌِبئٕ فلػ
ٌخبئز يخلديج فٕ يسبل اهسّدث اهضبيوج ّخلوٖل األخػبء، ّنبٌح ضرنج سٌرال اهنخرٖم ّيّخّرّال 

ّكد ؤؿػح ٌخبئز يخلديج  Six Sigma ّغٖرُب يً اهضرنبح اهخٕ اشخخديح يٌِز شٖسيب شخج
 Six ضٖد ؤظتضح ُذٍ اهضرنبح يً اهضرنبح اهرائدث ؿبهيًٖب، ّٖخى ٌضر يٌِز شٖسيب شخج

Sigma  تضنل ّاشؾ ّفٕ نبفج اهيسبالح اإلٌخبسٖج ؤّ اهخديٖج ّفٕ نبفج اهلػبؿبح االكخظبدٖج
 (.662: 2009اهٌـٖيٕ، )

ؿيبل تضنل ؿبى ّيسبالح اهيضبشتج ّاهخدكٖق ٌؼرًا هوخػّراح اهخٕ ضدذح فٕ يسبل األ     
تضنل خبط خػّر اهخدكٖق اهداخوٕ هٖظتص ؤّشؾ ٌػبكًب ّؤنذر ضيّاًل اذ ؤظتص اهخدكٖق اهداخوٕ 
ٖضيل سيٖؾ يسبالح ؿيل اهضرنج اهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج ّذهم تشتة نتر ؤضسبى اهضرنبح ّخّشـِب 

ؿتد )دارث ّاهخغٖراح اهخنٌّهّسٖج اهيخشبرؿج اهسغرافٕ ّزٖبدث اهخـلٖد فٕ اهـيوٖبح ّاليرنزٖج اإل
 (.250 :1994اهالٍ، 

ّكد ازدادح اهضبسج اهٓ ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ تشتة اؿخيبد اهيدكق اهخبرسٕ ؿوٓ اهـٌٖبح      
ّنذهم شبُى فٕ . اإلضظبئٖج ّضدّد خرنٖز نتٖر ؿوٓ ؼبُرث اهخضبٖل اهيبهٕ ّاهغص ّاهخالؿة

خػّر اهخدكٖق اهداخوٕ اهفغبئص اهيبهٖج اهخٕ ُزح ؿددًا يً نترٖبح اهضرنبح فٕ اهغرة يذل 
 دٖشيتر ؿبىاضدْ نترٖبح ضرنبح اهػبكج األيرٖنٖج ؤؿوٌح افالشِب فٕ ج اٌرًّ ُّٓ ضرن

ؿلة اكرارُب تييبرشبح يضبشتٖج يرٖتج ّٖـد ُذا اإلفالس األنتر فٕ خبرٖخ اهّالٖبح  2001
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ُّٕ ضرنج ؤهتبً ّ يّاد غذائٖج يخـددث اهسٌشٖبح   ، ّضرنج تبريبالح االٖػبهٖجاهيخضدث األيرٖنٖج
 2003بهٖب، ّنبٌح ضرنج رائدث ؿبهيًٖب فٕ اٌخبر اهضوٖة اهيـلى هنٌِب اٌِبرح فٕ ؿبى يلرُب اٖػ

 .ؤّرّتبؤنتر ؿيوٖج افالس فٕ خبرٖخ  نبٌحيوٖبر ّٖرّ يً ضشبتبخِب ضٖد  14يؾ فلداً 
.(Arena, et., al., 2006: 275) 

ّٖى ٌؼرًا هوخّشؾ ّهِذا خـد ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ يً اهّؼبئف اهيِيج فٕ اهيٌؼيبح اه     
اهنتٖر فٕ ضسى األؿيبل، ّاهخػّراح اهنتٖرث اهخٕ ضدذح فٕ اهيسبالح اهيبهٖج ّاإلدارٖج، ّزٖبدث 
ضدث اهيٌبفشج تًٖ اهيٌؼيبح ّتبهخبهٕ ؿدى كدرث ّخفرف اإلدارث هولٖبى تبهّؼبئف اهركبتٖج ّاهخدكٖلٖج 

 .(250 :1994ؿتد اهالٍ، )اهيٌّػ تِب 

ُّّ ٌفس اهِدف . ؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ كد ؼِرح تِدف انخضبف األخػبءنيب ؤً اهضبسج هّ     
( 47: 2008اهٌـٖيٕ، ّظّٖط، )، ضٖد تًٖ نل يً  Six Sigma األشبس هيٌِز شٖسيب شخج

ٖخيذل فٕ خفـٖل دّر اهركبتج ؿوٓ نبفج  Six Sigma ؤً اهِدف األشبس هيٌِز شٖسيب شخج
االضخٖبسبح اهيخغٖرث هوـيالء، ّاهشّق ّاهخنٌّهّسٖب يً يسبالح اهيٌؼيج هخخينً يً يّاسِج 

 .ؤسل يٌفـج اهيّؼفًٖ ّاهـيالء ّاهيشبُيًٖ ّيظوضخِى

 :Six Sigmaخبرٍخ هىهز شٍسهب شخج  1.1

اهٓ ٌُدشج األٌؼيج فٕ ّزارث    Six Sigmaخـّد اهسذّر اهخبرٖخٖج هيٌِز شٖسيب شخج     
، ضٖد خى اؿخيبد األشبهٖة اإلضظبئٖج اهيخلديج فٕ اهدفبؽ اهيدٌٕ األيرٖنٖج ّيٌؼيج ٌبشب هوفغبء

ُذا اهيسبل تًٖ اهيدخالح ّاالٌخلبل اهٓ اهـيوٖبح يً تٌبء ّاخختبر اهٓ االضخيبهٖج يً خالل 
ّاهخػتٖق اهـيوٕ هِذٍ اهػرٖلج . اشخخداى ػرق اهخضوٖل ّاهيئذراح ّخظيٖى اهخسبرة ّاهيضبنبث

آرائِى ّٖخى خضوٖل ذهم ّفق خػج يتريسج هخضدٖد ؤُداف تدؤ يً خضوٖل ؤراء اهزتبئً ّيخػوتبخِى ّ
اهيٌؼيج فٕ ؿيوٖج خلدٖى اهيٌخز ؤّ اهخديج تـد اسراء ؿيوٖبح اهخضوٖل ّخضخٖط األخػبء 

فيذاًل ؿٌديب ٖلّل . ّاهِفّاح اهخٕ خضدد فٕ نل ؿيوٖبح اإلٌخبر يً خالل خختؾ يخشوشل هويراضل
فنٖف ٖخى خضّٖل ُذٍ اهفنرث اهتشٖػج اهٓ  يشخخديٕ اهضّاشة اهضخظٖج ؤً اهشرؿج يِيج،

ُل اهشرؿج ُٕ ؿدد دّراح اهسِبز فٕ اهدكٖلج ؤى ُل ُٕ شرؿج كتّل . خػّاح ضلٖلٖج هألداء
 .(Goffnett, 2004: 3)ّخخزًٖ اهيـوّيبح؟ ؤى شرؿج اٖسبد اهيـوّيبح؟ 

ٖق اهـيل يٌِز هضل اهيضنالح كتل ؤً ٖتدؤ فر   Six Sigmaهِذا ٖـد يٌِز شٖسيب شخج     
تبهخػّٖر اهفـوٓ ّاهذٔ ٖشبؿد تبزاهج اهغيّع يٌذ اهتدء تبهـيوٖج اهخظيٖيٖج هإلٌخبر، هذهم فبً 

خـّد هنًّ اهيٌخسبح كبدرث ؿوٓ خوتٖج رغتبح  Six Sigma اهسذّر اهخبرٖخٖج هيٌِز شٖسيب شخج
فٕ ؿدث  اهزتبئً هخّكـِى تإً اهيٌخسبح ّاهـيوٖبح خخػوة خترث ّخضنٖوج ّاشـج يً األدّاح
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خخظظبح، هذهم ٖخػوة ادخبل خـدٖالح ؿوٓ اهيّدٖالح هفِى نٖفٖج خإذٖر خّزٖؾ االخخالف ؿوٓ 
ّكد ؿيوح ضرنج يّخّرّال ؿوٓ اشخخداى ُذا اهيٌِز اهذٔ ؤّظوِب هوضظّل . األداء اهيػوّة

، ّاخشؾ ٌػبق 2000ؿوٓ سبئزث يبهنّى اهلّيٖج هوسّدث ّاختـخِب ضرنج سٌرال اهنخرٖم ؿبى 
ضٖد خى اؿخيبدٍ يً كتل اهسيـٖج األيرٖنٖج هوسّدث  Six Sigma ٖق يٌِز شٖسيب شخجخػت

American society for guality   ٕتبؿختبرُب يـٖبر يِى فٕ خظٌٖف اهضرنبح اهيٌخسج ف
ؤيرٖنب، ّيٌِب اٌخلل ُذا اهيفِّى فٕ خػتٖلبح يِيج نذٖرث فٕ يسبل اهخديبح يذل اهيشخضفٖبح 

 .(Pande and Holpp, 2002: 11)ب ػٖراً ّغٖرُّاهفٌبدق ّضرنبح اه

 : Six Sigmaهىهز شٍسهب شخج خؼرٍف 1.1

ؿوٓ اُخيبى اهتبضذًٖ هنٌَّ يً اهيفبُٖى اإلدارٖج  Six Sigma شٖسيب شخجضؼٕ يٌِز      
اهضدٖذج فٕ اهيسبالح اهظٌبؿٖج ّاهخديٖج، فخـددح آرائُى ّذهم ختـًب هخوفٖبخِى اهـويٖج فيٌِى يً 

ؤٌَ يلٖبس اضظبئٕ ّيٌِى يً ٌؼر اهَٖ نفنر  ٓؿو Six Sigma شٖسيب شخجٌؼر اهٓ يٌِز 
 .خٌؼٖيٕ ّيٌِز

شٖسيب تإٌَ ضرف فٕ األتسدٖج اهٌّٖبٌٖج ّاهخٕ ؤظتضح ريزًا  (park, 2003: 1)ّكد ؿرف      
 .اضظبئٕ ٖدل ؿوٓ االٌضراف اهيـٖبرٔ ّٖشخخدى هلٖبس االخخالف ؤّ االٌضراف ؿً اهيخّشػ

ؤٌَ  ٓؿو Six Sigma شٖسيب شخجفلد ؿرف يٌِز  (Garrison, et., al., 2010: 11)ؤيب    
ً ُذا يوًّٖ ؿّٖة فٕ اهفرط؛ أل 3.4ب ؤنذر يً يظػوص ٖضٖر اهٓ اهـيوٖج اهخٕ ال ٌٖخز ؿٌِ

ؤضٖبًٌب يؾ يظػوص  Six Sigma  اهيـدل يً اهـّٖة يٌخفع سدًا ّٖرختػ يظػوص شٖسيب شخج
 Zero Defects.اٌـداى اهـّٖة 

ُّ ؤذنٓ اهػرق  Six Sigma ؤً يٌِز شٖسيب شخج( 15: 2005تبٌد، ُّّهة، )ّتًٖ      
الء فٕ اهخرخٖة األّل ّٖشخخدى اهضلبئق ّاهتٖبٌبح ّظّاًل اهٓ ٖغؾ اهـي نيب ؤٌَ. إلدارث اهـيل
اهٓ خسٌة ؤنتر ٌشتج يً األخػبء اهيينٌج  Six Sigma ِّٖدف يٌِز شٖسيب شخج. ضوّل ؤفغل

 .فٕ نل األٌضػج

ُّ هٖس يتبدرث هوسّدث تل ُّ اهخزاى يً اإلدارث  Six Sigma نيب ؤً يٌِز شٖسيب شخج     
ٖز ؿوٓ اهزتبئً ّخضشًٖ اهـيوٖبح ّخفـٖل دّر اهلٖبس تداًل يً االكخظبر ّفوشفج هوخيٖٖز ّاهخرن

ؤفغل يٌِز فٕ يّاسِج  Six Sigma ؿوٓ اهضـّر ّاالؿخلبد، ّٖـختر يٌِز شٖسيب شخج
اهٌـٖيٕ، )االضخٖبسبح اهيخغٖرث هوزتبئً ّاهشّق يً ؤسل يٌفـج ّيظوضج اهيّؼفًٖ ّاهيشبُيًٖ 

 (.47: 2008ّظّٖط، 
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 :Six Sigmaهتبدئ هىهز شٍسهب شخج  1.1
 خلّى اهخٕ األشبشٖج اهيتبدة اهٓ( (Pande and Holpp, 2002: 14-16 يً نل ؤضبر     
 .Six Sigma شٖسيب شخج  يٌِز ؿوِٖب

 الؼهالء رضب ػمي والصبدق الحلٍلٌ الخركٍز: 

 اهيٌضإث فٕ ّاهـبيوًٖ ـيالءاه خضيل Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز فوشفج فٕ اهـيالء اً     
 ارغبء ّٖـد ُبخٌفٖذ ّيضبّهج ّخّكـبخِى اضخٖبسبح خوتٖج ؿوٓ ٖـخيد اهيٌضإث ٌّسبش اشخيرار ّاً

 . اهسّدث خضلٖق فٕ األشبشٖج اهرنٖزث اهـيٖل
 ضٖد اهـيالء ؿوٓ هوخرنٖز اهـوٖب األّهّٖبح ٖغؾ Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز ًؤ نيب     
 .اهخديج ؤّ اهيٌخز ؿً اهـيٖل رغب تدراشج ّخٌخِٕ اهـيٖل ّخّكـبح  يخػوتبح تدراشج ختدؤ
 والتٍبىبح الحلبئق ػمي الهؼخهدث اإلدارث : 

 خلّى ضٖد ؤفغل تٖبٌبح ؿوٓ اهيٌضإث ضظّل فٕ Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز ٖشبؿد     
 ٖـنس ييب ّنبفٖج ّاكـٖج تٖبٌبح ؿوٓ اهخرنٖز خالل يً األداء خلّٖى ؿيوٖج فٕ اهيٌضأح خوم

 .اهـّٖة ّخخفٖع اهخنبهٖف ّاضخّاء اهـيالء يخػوتبح
 اإلسبتج ؿوٓ اهيدراء ٖشبؿد Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز فبً يويّشج، ّاكـٖج ّتظّرث     
 :ُّيب اهتٖبٌبح ؿوٓ اهلبئيج ّاهضوّل اهلراراح اخخبذ هدؿى ؤشبشًٖٖ شئاهًٖ ؿوٓ
 .اهِٖب فـاًل اهيٌضإث خضخبر اهخٕ ّاهيـوّيبح اهتٖبٌبح ُٕ يب -1
 .يينٌج درسج ؤكظٓ اهٓ ّاهضلبئق اهتٖبٌبح ُذٍ يً االشخفبدث ٖينً نٖف  -2

 الداخمٍج واألىشطج الؼهمٍبح ػمي الخركٍز: 

 ذاخَ تضد ؿيوٖج ٖضنل ؿيوٕ اسراء نل فبً Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز خػتٖق ؿٌد     
 هذا هوـيالء ارغبء ؤّ هوفبؿوٖج خضشًٌٖب ؤّ هألداء كٖبشب ؤّ ّاهخديبح هويٌخسبح خظيٖيًب ؤنبً شّاء
 ّاهخضشًٖ اهـيالء ّارغبء ّاألداء اهيلديج ّاهخديبح اهيظييج اهيٌخسبح ؿوٓ ٌرنز ضٌٖيب

 ٖشبؿد اهذٔ اهرئٖس اهيضّر ّٖـخترُب اهـيوٖج غؾٖ Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز فبً اهيشخير
 .اهيشخير اهٌسبش خضلٖق ؿوٓ اهضرنج
 ُٕ ُذا ّٖيٌب ضخٓ Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز فٕ هوٌؼر فخجْواهُي اهػفراح اضدْ اً     

 يً اهخينً ًتإ ّاهظٌبؿبح اهخديبح يسبل فٕ بظجخ ّاهيدراء اهلٖبداح اكٌبؽ ؿوٓ رخِبكد
 .اهـيالء خديج هخلدٖى خٌبفشٖج يٖزث هتٌبء اهػرٖق ُّ ّاهـيوٖبح اإلسراءاح
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 (:هتبدأثال اإلدارث) الهشتق الخخطٍط ػمي الهتىٍج الفؼبلج اإلدارث 

 ٌُبم ؤً تيـٌٓ ضدّذِب كتل اهيضنوج يـبهسج اهٓ خشـٓ اهٌبسضج اإلدارث ؤً تِب ٖلظد     
 .خفبدِٖب ؤسل يً ّذهم اهيضنوج ضدّد كتل اخخبذُب خى ّفٌٖج ادارٖج اسراءاح

 اٌخؼبر يً تداًل ٌفشِب األضداد ؿوٓ شبتلج تظّرث اهفـل ٖـٌٕ تبهيتبدؤث األخذ فبً ّهوختشٖػ     
 اهيضنالح يـبهسجّ تبهيتبدؤث اإلدارث بًف اهضلٖلٕ اهـبهى ّفٕ ؿوِٖب، ّاهرد يـِب اهخفبؿل ذى ضدّذِب

 ؤّهّٖبح ّخضدٖد يشخير تضنل األُداف ُذٍ ّيراسـج ػيّضَ ؤُداف خضدٖد خـٌٕ ضدّذِب كتل
 .يـبهسخِب يً تداًل اهيضنالح ضدّد يً اهّكبٖج ؤشوّة ؿوٓ ّاهخرنٖز ّاغضج

 حدود تال الخؼبوو: 

 اهـيل ّخضشًٖ اهٌسبش خضلٖق ؿوٓ خشبؿد اهخٕ اهضّٖٖج اهـٌبظر ؤضد اهخـبًّ ؿٌظر اً     
شٖسيب  يٌِز ّٖرنز .ّاهـيالء اهتٖؾ ّنالء ّيؾ هوضرنج اإلدارٖج اهيشخّٖبح سيٖؾ ؿوٓ اهسيبؿٕ

 يً تداًل اهيٌضإث فٕ اإلدارٖج اهيشخّٖبح يخخوف تًٖ اهخـبًّ ؤُيٖج ؿوٓ Six Sigma شخج
 يً األخرْ األكشبى اضخٖبسبح يـرفج األكشبى خشخػٖؾ اهخـبًّ خالل يً اٌَ ضٖد. تٌِٖى اهيٌبفشج
 اهخضشًٖ ؿيوٖج دؿى ؿوٓ خشبؿد اهخٕ اهيخخوفج اهيشخوزيبح يً ّغٖرُب ّفٌٖج يبهٖج يّارد

 .هويٌضإث اهيشخير
 ٌالفشل خحهل ػمي اللدرث هغ الكهبل إلي الشؼ: 

 ؿوٓ اهلدرث يؾ اهنيبل اهٓ اهشـٕ يتدؤ ؤُيٖج ؿوٓ Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز ٖئند     
 نبً اذا ضٖد اهتـع، تـغِيب خنيالً اهفنرخبً األير ضلٖلج فٕ ألٌَ ّذهم اهفضل، خضيل

. ؤتدًا ٖضبّهّا هً فبٌِى اهفضل، ٖخضًّ األداء فٕ اهنيبل يً هالكخراة ٖشـًّ اهذًٖ األضخبط
 نِدف Six Sigma شٖسيب شخج يٌِز خغؾ يٌضإث ؤٔ ؤً اهيتدؤ ُذا فٕ اهسُّرٖج اهٌلػج ؤً نيب
  اهّكح ذاح فٕ ُٕ تٌٖيب األداء فٕ اهنيبل يً يزٖد اهٓ هوّظّل اهشـٕ خّاظل ؤً ؿوِٖب هِب

 .ألخر ضًٖ يً االٌخنبشبح تـع ادارث ؿوٓ ّكبدرث كبتوج

 :Six Sigmaهىهز شٍسهب شخج هؼبٍٍر  1.1

 Salaheldin and Abdelwahab, 2009: 23-25; Antony and)كد ضدد نل يً      

Bhaiji, 2003: 2; Pande and Holpp, 2002: 14-16)  يـبٖٖر يٌِز شٖسيب شخجSix 

Sigma ٕنبهخبه ُّٕ: 
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 الؼمٍب اإلدارث والخزان دػن 

 هٌسبش ؤشبشًٖب ضرػًب خـختر Six Sigma  شخج شٖسيب هيٌِز اهـوٖب اإلدارث ّاهخزاى يشبٌدث اً     
 يً خختؾ ؤً ٌٖتغٕ يِيج اشخراخٖسٖج ؿيوٖج Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ٖـختر ضٖد ،َخػتٖل
 اهدٌٖب ّاإلدارث اهّشػٓ اإلدارٖج اهيشخّٖبح فٕ اهـبيوًٖ ّخضفٖز اكٌبؽ ّخخػوة اهيٌؼيج كيج

 هدِٖى اهـوٖب اإلدارث كبدث ٖنًّ ؤً تد ّال Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ٌضّ اهخغٖر تإُيٖج
 .َهخػتٖل ّاالُخيبى اهضيبس

 الخغذٍج الؼكشٍج 

 اهيٌبشة اهّكح فٕ ّاهيدٖرًٖ هويّؼفًٖ ّؤدائِب اهسّدث ترايز ؿً ؿنشٖج خغذٖج خّفر اً     

 فرط زٖبدث فٕ ٖشبُى ييب اهسّدث يشخّٖبح رفؾ ّتبهخبهٕ اهـيوٖبح تخضشً ٖشيص يشخير، ّتضنل

 .تِب ؿيالئِب ارختبػ ّزٖبدث ٌضإثهوي ّاهخيٖٖز ّاإلتداؽ اهٌسبش

 الهشخهر الخحشٍو  

 فٕ خرغة اهخٕ هويٌضأح اهيشخير اهخضشًٖ ؤُيٖج ؿوٓ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ٖئند     
 يً شوشوج ذيرث ُّ اهـيل ؤً يفبدُب فرغٖج ؤشبس ؿوٓ اهيتدؤ ُذا ّٖرخنز اهخػّٖر ؿيوٖج

 اهخضشًٖ ّٖـد ،ٌِبئٖج يضظوج اهٓ اهيػبف ٌِبٖج فٕ خئدٔ اهخٕ اهيخراتػج ّاهٌضبػبح اهخػّاح
 اهضفبؼ فٕ ٖشبؿد ييب اهفٌٖج اهـيوٖج فٕ خضدد اهخٕ االٌضرافبح هخخفٖع يِيًب ؿٌظرًا اهيشخير

 .اإلٌخبسٖج ّزٖبدث األداء سّدث ؿوٓ

 واألىظهج الؼهمٍبح 

ؿوٓ ؤً نل اسراء ؿيوٕ ٖخى فٕ اهيٌضإث ُّ ؿيوٖج  Six Sigmaٖئند يٌِز شٖسيب شخج      
اهـيوٖبح ّاألٌؼيج اهيضّر األشبشٕ اهذٔ  Six Sigmaتضد ذاخَ هذهم ٖـختر يٌِز شٖسيب شخج 

 .ٖشبؿد اهضرنج ؿوٓ خضلٖق اهٌسبش اهيشخير

 التشرٍج الهوارد 

 اهخركٖبح ٌؼبيٕ رتػ خالل يً اهتضرٖج دتبهيّار Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ػٖرخت     
 يٌِز خػتٖق تبٌسبش اهـوٖب اإلدارث ينبفأح ّرتػ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِزت ّاهضّافز

 .Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ّختراء يشخضبرًٖ ّخـًٖٖ Six Sigma شخج شٖسيب
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 :Six Sigmaهراحل خطتٍق هىهز شٍسهب شخج  1.1
يسخيـج فٕ يب ٖشيٕ يً خالل خيس يراضل  Six Sigma ٖخى خػتٖق يٌِز شٖسيب شخج     

ُّٕ اخخظبر هونويبح األشبشٖج فٕ ؿيوٖج ضل اهيضنالح تبشخخداى ُذا   DMAICتٌيّذر
ُذٍ اهيراضل ُٕ نبهخبهٕ نيب ، Six Sigmaّخػتٖق يٌِز شٖسيب شخج  اهٓاهٌيّذر خى اهخّظل 

 ,Hung and Sung, 2011: 581; Garrison, et. al., 2010: 11-12; Goffnett)ذنرُب 

2004: 4-6; sung, 2003: 37-39; Chowdhury, 2001: 4-5:) 
 :Define الهشكمج خحدٍد هرحمج -1

ضٖد  Six Sigma يرضوج خضدٖد ؤّ خـرٖف اهيضنوج ُٕ اهخػّث األّهٓ هيٌِز شٖسيب شخج     
تبخخٖبر اهيضرّؽ ّّغؾ األُداف األّهٖج ّخػّٖر  Six Sigmaكبئد فرٖق شٖسيب شخج ٖلّى 

نوفج اهٌّؿٖج اهردٖئج هوـيوٖج اهضبهٖج ّخخيٌِٖب هوـيوٖج خاهـيل ّخضوٖل يـبٖٖر اهيضرّؽ ؤّ تٖبٌبح 
 .اهسدٖدث
ّفٕ ُذٍ اهيرضوج ٖخى اهخـرف ؿوٓ اهيضنوج ّاهشتة اهرئٖس اهيشتة هِب ّخضدٖد ؤُيٖخِب      

ّؿٌد اهخـرف ؿوٓ   Six Sigma.شٖسيب شخج سّدث اهـبهٕ ؤٔتبهٌشتج اهٓ خػتٖق يـٖبر اه
اهذٔ  Six Sigmaاهيضنوج ّخضدٖدُب ٖسة ؿوٓ اإلدارث اهـوٖب اخخٖبر ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 

شّف ٖلّى تخضدٖد اضخٖبسبح ّيخػوتبح اهـيالء ّذهم يً خالل اهيلبتالح ؤّ االشختبٌج، ّخشيٕ 
رسج هوسّدث ّاهخٕ خـختر هِب األذر األنتر ؿوٓ خّكـبح ّيخػوتبح اهـيالء تبهخظبئط اهض

ّتـد سيؾ اهتٖبٌبح اهخبظج تبهسّدث ّخضوٖوِب ٖخى ّغؾ رشى خّغٖضٕ هوـيوٖج اهخٕ . اهسّدث
 .Six Sigmaشّف ٖـيل ؿوِٖب ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 

 :Measure اللٍبس هرحمج -1

، ّذهم يً Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز خػتٖق فٕ سدًا يِيج خػّث خـختر اهيرضوج ُذٍ     
ألٌِب خخػوة سيؾ اهتٖبٌبح ّاهيـوّيبح هغرع فِى ؤشتبة اهيضنوج ّاهتضد ؿً األشتبة اهسذرٖج 

 .اهيشتتج هِذٍ اهيضنوج، ّخضدٖد ؤفغل اهيلبٖٖس اهخٕ ٖينً ؤً خشخخدى هخضدٖد ػتٖـج اهيضنوج
تخضدٖد اهـيوٖبح اهداخوٖج  Six Sigmaّفٕ ُذٍ اهيرضوج ٖلّى ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج      

اهخٕ خئذر ؿوٓ خّكـبح ّيخػوتبح اهـيالء ّاهخٕ خـرف تبهخظبئط اهضرسج هوسّدث ّٖخى كٖبس 
اهـّٖة اهيرختػج تخوم اهـيوٖبح اهداخوٖج ّدراشج اهينٌّبح األشبشٖج هوٌؼبى ّاهخٕ خضيل ؿوٓ 

 :اٗخٕ
 الهدخالح: 

يخرسبح، ّخـختر يً اهينٌّبح األشبشٖج  هٓااهـيوٖج هٖخى خضّٖوِب  ُّٕٓ اهخٕ خدخل اه     
شّف ٌٖخز ؿٌِب  هوٌؼبى اهخٕ خشبؿد ؿوٓ اهخـرف ؿوٓ اهيضنوج، فبذا نبٌح اهيدخالح ردٖئج

 .يخرسبح ردٖئج هذهم فبً كٖبس اهيدخالح ٖشبؿد فٕ اهخـرف ؿوٓ اهيضنوج
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 الؼهمٍج: 

 .ح اهٕ يخرسبحّخخغيً األٌضػج ّاهيِبى اهخٕ ٖخى اهلٖبى تِب هخضّٖل اهيدخال     
 الهخرسبح: 

كٖبس اهيخرسبح ٖرنز ؿوٓ اهيضظوج اهيتبضرث . ُّٕ ؿتبرث ؿً اهٌبخز اهٌِبئٕ هوـيوٖج     
ّاٌٖٗج يذل اهيٌخسبح ّاهخديبح ؤيب اهٌخبئز فخرنز ؿوٓ اهخإذٖر اهييخد يذل األرتبش ّرغب 

 .اهـيالء
ّٖينً خضدٖد ُدفًٖ هيرضوج اهلٖبس ُّيب، سيؾ اهتٖبٌبح ّاهيـوّيبح هوخضلق يٌِب ّهغيبً      

اهيظداكٖج ّّظف اهيضنوج تػرٖلج ٖينً ضشبتِب ركيًٖب، ّاهتدء تسيؾ اهضلبئق ّاألركبى ّاهخرنٖز 
ُذٍ ؿوٓ ؤُيٖخِب ّاالشخفبدث يً دّرُب فٕ فِى اهيضنوج ّاهّظّل اهٓ األشتبة اهخٕ خٌخز ؿٌِب 

 .اهيضنوج

 :Analyze الخحمٍل هرحمج -1

 اهيالئيج األدّاح اشخخداى ذى ّيً اهيضنوج ؤشتبة ؿوٓ اهخـرف ٖخى اهيرضوج ُذٍ ّفٕ     
 اهخٕ اإلضظبئٖج اهػرق هخضدٖد ّذهم اهيضنوج هِذٍ ّاهيشتتبح اهـالكبح ؿً اهنضف هغرع
 .اهيضنوج يشتتبح خضوٖل فٕ خشبؿد
فٕ ُذٍ اهيرضوج اهٓ ؿيق اهيضنوج ّدراشج  Six Sigmaّٖدخل ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج      

ؤتـبدُب تضنل ؤنذر خفظٖاًل ّذهم تبشخخداى ؤدّاح ؿويٖج ّيً ؤنذر ُذٍ األدّاح ضّٖؿًب 
 Sixّاهيشخخديج فٕ ُذا اهخضوٖل ُٕ اهشتة ّاهٌخٖسج، ضٖد ٖلّى ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 

Sigma شتبة اهيضخيوج اهخٕ ؤدح اهٓ ّسّد ُذٍ اهيضنوج ّاألخذ تبهيشتتبح هِذٍ تبشخنضبف األ
 :اهيضنوج ّاهخٕ كد خٌضإ يً ؿدث يظبدر يخخوفج ُّٕ نيب ٖوٕ

 اهػرق ُّٕ ؿتبرث ؿً األشبهٖة ّاهخلٌٖبح اهخٕ خى اشخخدايِب فٕ اهـيل. 

 اٗالح ُّٕ اهخنٌّهّسٖب اهيشخخديج فٕ اهـيل. 

  ؿً اهتٖبٌبح ّاهخـوٖيبح ّاهضلبئق ّاألركبى ّؤٖغًب ؤٌّاؽ اهـّٖة اهيّاد اهداخوج ُّٕ ؿتبرث
 .ّؿددُب

  ًٌٖاهتٖئج اهػتٖـٖج ُّٕ اهتٖئج اهخبرسٖج اهخٕ خخنًّ يً اهـبداح ّاهخلبهٖد االسخيبؿٖج ّاهلّا
 .اهضنّيٖج

 اهيّارد اهتضرٖج ُّٕ خخغيً األضخبط ّاألفراد اهـبيوًٖ فٕ اهيٌضإث. 
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ّتـد خضدٖد األشتبة اهيضخيوج هويضنوج ّاالخخالفبح ّاهـّٖة اهخٕ خئذر ؿوٓ ٌبخز اهـيوٖج      
ترتػ اهختراح ّاهتٖبٌبح ّاهيلبٖٖس ّيراسـج  Six Sigmaٖلّى ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 

اهـيوٖبح ّّغؾ فرغٖج يتدئٖج ؿً ؤشتبة اهيضنوج ّتـد ذهم ٖلّى ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 
Six Sigma هتضد ؿً يزٖد يً اهتٖبٌبح هٖرْ اً نبٌح ُذٍ اهتٖبٌبح خخالءى يؾ األشتبة تب

 .اهيلخرضج ّٖلّى تخضوٖوِب ضخٓ ٖخّظل اهٓ األشتبة اهسذرٖج اهضلٖلٖج هويضنوج
 :Improve الخحشٍو هرحمج -1

 ّيـرفج األخػبء خضخٖط تـد األداء ّخضشًٖ األخػبء يـبهسج خخغيً اهخٕ اهيرضوج ُّٕ     
 .ؤشتبتِب
 Six Sigmaؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج  ّٓخـختر ُذٍ اهيرضوج اهضل ّاهفـل ّٖسة ؿو     

اهخـرف ؿوٓ يسيّؿج األٌضػج اهخٕ خشبُى فٕ خضشًٖ األداء ّاالرخلبء تيشخّٔ اهيٌضإث ّذهم 
يً خالل اشخخداى ؤدّاح ؿويٖج إلٖسبد ّخضدٖد اهضوّل اهيينٌج تـد خضدٖد اهيخغٖراح األشبشٖج 

ٓ اهخظبئط اهضرسج هوسّدث ّيً ذى يشبؿدث اإلدارث ؿوٓ خغٖٖر ػرٖلج اهخفنٖر ّخإذٖرُب ؿو
 .ّاشخخرار ؤفنبر سدٖدث

نيب ؤً ؿيوٖج اهخضشًٖ خـختر اشخراخٖسٖج يخـولج تخػّٖر اهضوّل اهخٕ خرنز ؿوٓ اهخخوط      
ٖلّى فٕ ُذٍ  Six Sigmaيً األشتبة اهرئٖشج هويضنوج، ضٖد اً ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 

هيرضوج تبشخِداف اهيخغٖراح اهيشخلوج اهخٕ هِب خإذٖر ؿوٓ اهيضنوج يضل اهدراشج ّاهخٕ خشتة ا
 .اٗذبر اهشوتٖج ؤّ االٖسبتٖج فٕ اهيخغٖر اهخبتؾ ُّّ تظفخَ اهٌخٖسج اهيشخِدفج فٕ ؿيوٖج اهخضشًٖ

 :Control والخحكن ركبتجال هرحمج -1

ّختدؤ ُذٍ اهيرضوج األخٖرث يً خالل اهخإند يً ؤً اهخضشٌٖبح شّف خشخير هفخرث ػّٖوج يً      
هويشبؿدث تخػّٖر تـع األدّاح اهـويٖج  Six Sigmaؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج اهزيً ّٖلّى 

 .فٕ اهشٖػرث ؿوٓ اهـيوٖج
األخػبء ّؤٖغًب ٖخى فِٖب  ٖخى فٕ يرضوج اهركبتج يخبتـج اهـيوٖبح ّاهخإند يً ؿدى خنرارٖد ض     

 Sixخزّٖد يـوّيبح هإلدارث اهـوٖب ؿً يخرسبح اهيضرّؽ، ّٖلّى ؤؿغبء فرٖق شٖسيب شخج 

Sigma فٕ ُذٍ اهيرضوج تبهـيل ؿوٓ خزّٖد اإلدارث اهـوٖب تيـوّيبح ؿً يخرسبح اهيٌضإث. 
شخج فرٖق شٖسيب  ّيً يِبى اهركبتج اهيضددث ّاألشبشٖج اهخٕ ٖسة ؤً ٖلّى تخٌفٖذُب ؤؿغبء     

Six Sigma ٗخّٕاهخٕ خخغيً ا: 
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 إثاهيٌض فٕ خضظل اهخٕ اهخغٖٖراح هيخبتـج ركبتٖج ؿيوٖج خػّٖر. 

 خضدد كد اهخٕ نالحاهيض يؾ هوخـبيل خػج ّغؾ. 

 تيـوّيبح خزّٖدُب ؿوٓ يلخـ يضددث يلبٖٖس ؿوٓ خرنٖزُب خّسَٖ ؿوٓ اهـوٖب اإلدارث يشبؿدث 
 .اهـيوٖبح ّيلبٖٖس ٌضإثاهي يخرسبح ؿً

 ؿوج اهشٖػرث خالل يً االخخالف خخفٖع ؿوٓ اهـيل ُّ اهيرضوج هِذٍ اهٌِبئٕ اهِدف اًّ     
 .اهيخرسبح ّيراكتج اهيدخالح

 Six Sigma:  شخج شٍسهب هىهز خطتٍق أشبلٍة 1.1

 Six شخج شٖسيب هيٌِز اهٌبسضج اإلشخراخٖسٖج ؤً( 69: 2008 ّظّٖط، اهٌـٖيٕ) ضدد     

Sigma اهخضوٖل ؤشبهٖة اشخخداى اهٓ تبإلغبفج كظّْ ؤُيٖج ذاح يـوّيبح خسيٖؾ خخػوة 
 Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز اً ضٖد يٌِب، اهخخوط ّػرق اهخػإ يظبدر هخضدٖد اإلضظبئٕ

 Sixٖخػوة اشخخداى ؤشوّة يـًٖ ّؿوَٖ فلد خى خضدٖد ذالذج ؤشبهٖة هخػتٖق يٌِز شٖسيب شخج 

Sigmaُّٕ ،: 

  خحوٍل الهىشأث: األولاألشموة 

ُّّ ػرٖلج هدراشج ّغؾ اهيٌضإث ّاهخضلق يً فـبهٖج األؿيبل اهخبظج تبهيٌضإث يذاًل ُل      
 سدد، زتبئً اهيٌضإث هدْ ُل سدٖدث، ّيٌخسبح شوؾ خلدٖى فٕ اهيٌضإث خفضل ُل ٌُبم خشبئر،

 ّخسدٖد اٌـبص ؤسل يً اهلبئيج اهفرط يً اشخفبدح ؤّ سدٖدث خنٌّهّسٖب اهضرنج ايخونح ُل
 .اهيٌضإث؟

 اهـبداح يً ّاهخخوط ذهم اشخضـبر اهيٌضإث ادارث ؿوٓ اهيضرفًٖ األضخبط ّؿوٓ     
 ُٕ اهذٔ اهيشخّْ يً تبالٌخلبل ّاهيضبّهج اهّاكؾ خضخٖط تـد  األفغل اهٓ ّاهخضّل اهلدٖيج،

 .اهضبيوج اهسّدث يـبٖٖر إلختبؽ ؿوَٖ

 االشخراخٍسٌ الخطور :الذبىٌ األشموة 

 خلدى اهخٕ اهػرق ؤنذر يSix Sigmaً  شخج شٖسيب يٌِز ختٌٕ فٕ األشوّة ُذا ٖـختر     
 ؿوٓ اهخـرف ؤّ هوخغٖر اهيخبضج اهفرط ؤُى الشخػالؽ ايب اشخخدايَ ٖينً ضٖد يخـددث خٖبراح

 اهـّايل ّخضوٖل دراشج فٕ اهضيّهٖج اهػرٖلج ُٕ اهػرٖلج ُذٍ اؿختبر ّٖينً اهغـف، ٌلبػ
 . Six Sigmaشخج شٖسيب يٌِز هخضلٖق اهّضٖد اهـبيل هٖشح ّهنٌِب اهيٌضإث فٕ اهيئذرث
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 الهشكالح حل: الذبلد األشموة 

 يضنالح ٌُبم خنًّ ؿٌديبSix Sigma  شخج شٖسيب يٌِز ختٌٕ فٕ األشوّة ُذا ٖشخخدى     
 ؿيل فرٖق خضنٖل ٖخى ّؿوَٖ. ذهم فٕ خٌسص هى ّهنٌِب هضوِب اهينذفج اهسِّد تذل ٖخى كد دائيج

 .هوتدء فٕ ؿيوٖج اهخغٖٖر Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز اشخخداى ؿوٓ يدرة

 Six Sigma:  شخج شٍسهب هىهز لخطتٍق األهذل األشموة 1.1

 ؿوٓ ٖـخيد اهيٌضإث فSix Sigmaٕ  شخج شٖسيب يٌِز هخػتٖق األيذل األشوّة اخخٖبر اً     
 يً نل ذنر ّنيب اهيخبػر ّتـع اهيزاٖب تـع ؤشوّة هنل اً. تبهيٌضإث اهخبظج االضخٖبسبح

 ذهم فبً( اهيٌضإث خضّٖل) األّل األشوّة اشخخديٌب اذا ؤٌٌب( 46-45: 2005 ُّّهة، تبٌد)
 فيً اٗخر اهسبٌة ّؿوٓ كوٖوج، ضِّر غغًّ فٕ يوضّؼج ّخػّراح شرٖؾ خغٖٖر اهٓ شٖئدٔ
 اهّكح ّخدٖر اهـبيوًٖ خضضد ؤً خضدًٖب تبهخإنٖد ّشٖنًّ اهخضّٖص تـع ٌُبم شٖنًّ ؤٌَ اهيئند

 .األشوّة ُذا يخػوتبح هيّاسِج

 ؿوٓ اهخرنٖز فٕ اهيٌضبث ٖشبؿد ؤً ٖينً ؤشوّة( االشخراخٖسٕ اهخػّر) اهذبٌٕ األشوّة اً     
 ذهم ّيؾ نوِب، هويٌضإث اهخغٖٖر ّتٖؾ ادارث فٕ اهخضدٖبح خلوٖل ّاهٓ اهـوٖب األّهّٖج ذاح اهفرط

 اهـيل ؤً ٖضـرًّ اهـبيوًٖ تـع ٖسـل تبً تبإلضتبػ ضـّرًا ٖخوق ؤً ٖينً األشوّة ُذا فبً
 خى اهخٕ اهـيوٖبح خّفٖق تِب شٖخى اهخٕ اهنٖفٖج فٕ اهٖلًٖ تـدى ضـّرًا ٖخوق ؤّ ؿٌِى خخوٓ

 .خػّٖرُب ٖخى هى اهخٕ يؾ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز اشخخداى تّاشػج خػّٖرُب

 اهيٌضإث ٖـػٕ ؤٌَ نيب هإلرتبم اضداذًب األشبهٖة ؤكل فِى( اهيضنالح ضل) اهذبهد األشوّة ؤيب     
 اهضؼ هشّء ّهنً ؿيوِب، ّنٖفٖج Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ؤدّاح ؿوٓ هوخـرف اهفرظج

 ٌؼرث ٖلدى ّال اهخفٖج اهيضنالح تضل ٖلّى ال ألٌَ خبدؿج، تظّرث خػر األشوّة ُذا فبً
 االهخِبة اهشرٖـج اهيّاد اشخخرار اهٓ تباًل ٌُولٕ ؤً دًّ اهضرٖق اػفبء يذل اٌَ. هوخغٖٖر ضيّهٖج
 .تبهلبؽ

 هخػتٖلَ اهيٌضإث خشـٓ اهذٔ األشوّة هٖس ؤُيٖج األنذر فبً اهيضبّالح، يً اهـدٖد فٕ ّنيب     
 ادارث ّؿوٓ. ال ؤى ضنل ّتإفغل تبخلبً خػتٖلَ خى ُّل األشوّة ُذا خػتٖق شٖخى نٖف ّاٌيب

 .Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز هدؿى سدٖدث ؤدّارًا خوـة شّف ؤٌِب خدرم ؤً اهيٌضإث
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  Six Sigma: هىهز شٍسهب شخج خطتٍق فوائد 1.1

 Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج الشخخداى فّائد ؿدث (Antony, 2004: 8) ؤّرد ّكد     

 :ّيٌِب

 .ثاهيٌضإ نبيل هخضشًٖ اهـيل فرق خػّٖر -1

  .األخػبء يٌؾ ٌيػ اهٓ األخػبء ينبفضج ٌيػ يً اهخٌؼٖيٖج اهذلبفج خضّٖل -2

 .هوـبيوًٖ اهيـٌّٖج اهرّش رفؾ -3

 .اهـيوٖبح فٕ يِيج غٖر خـختر اهخٕ اهخػّاح ازاهج -4

 .اهردٖئج اهٌّؿٖج نوفجخ خخفٖع -5

 رغب اهٓ ٖئدٔ ُّذا نالحاهيض ضل فٕ اهيشخخديج اهخلٌٖبحّ دّاحهأل اهيخزاٖد اهّؿٕ -6
 .اهـبيوًٖ

 ؤّ اهضخظٖج اٗراء يً تداًل ّضلبئق تٖبٌبح ؿوٓ اؿخيبدُب تشتة اهفـبهج اإلدارث كراراح -7
 .االفخراغبح

 ؤٔ فٕ Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج خػتٖق ؤً اهٓ(Anbari, 2004: 5)  ؤضبر ّؤٖغًب     
 :اهلػبؿبح ُذٍ ّيً نتٖرث فّائد هَ اهلػبؿبح يً كػبؽ

 الهبلٌ اللطبع: 

 اٌسبز فٕ اهدكج ؿوٓ خشبؿد اهيبهٕ اهلػبؽ فٕ Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج خػتٖق اً     
 .اهـبيوًٖ ؤداء ّخضشًٖ اهيبهٖج األخػبء ّخلوٖل اهيبهٖج ّاهخلبرٖر اهيٖزاٌٖبح

 اإلىشبءاح كطبع: 

 خظبيٖى فٕ األخػبء ٖلول اهلػبؽ ُذا فٕ Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج خػتٖق اً     
 يٌِز شٖسيب شخج شبؿدّٖ اهخظبيٖى خوم هخشوٖى اهيخبش كحاهّ غيً اهيضبرٖؾ ّخلدٖى اهيضبرٖؾ

Six Sigma  ٓهويضبرٖؾ اهيـدث اهيٖزاٌٖبح غيً اهٌفلبح ادارث ؿو. 

 والخطوٍر التحد كطبع: 

 خلوٖل ؿوٓ خشبؿد ّاهخػّٖر اهتضد اهلػبؽ فٕ Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج خػتٖق اً     
 تـيوٖبح ّاهخػّٖر اهتضد رتػ ؿيوٖج ؿوٓ ّٖشبؿد اهـيوٖبح خػّٖر شرؿج ّزٖبدث اهخنبهٖف

 .ؿيبلاأل
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 Six Sigma: هىهز شٍسهب شخج  أدواح 1..1

خيد اهيٌضإث تبهـدٖد يً األدّاح  Six Sigmaتيٌِز شٖسيب شخج اهخبظج  اً كبئيج األدّاح     
 Sixّٖلّى يٌِز شٖسيب شخج . ضرّؽ فٕ اخيبى ؤُدافَاهيفٖدث، ّاهٌخبئز اهخٕ ٖينً ؤً خشبؿد اهي

Sigma ّاألدّاح اإلضظبئٖج هنل يرضوج يً  يضرّؽتبهّظف اهيشتق الشخخداى ؤدّاح ادارث اه
ٖشيٕ  ، ّخضنل ُذٍ األدّاح يب(خـرٖف، كٖبس، خضوٖل، خػّٖر، ركبتج) DMAICيراضل 

 .، ّاهـدٖد يً ُذٍ األدّاح يـرّفج يٌذ زيً ػّٖلSix Sigmaتظٌدّق ؤدّاح شٖسيب شخج 

 ُذٍ يً تبهـدٖد األشّد اهضزاى ضبيوٕ ايداد ٖخى ،Six Sigmaّػتلًب هيٌِز شٖسيب شخج      
 ّذاح اهيغبفج، اهلٖيج ذاح األدّاح اخخٖبر األشّد اهضزاى هضبيوٕ ٖينً ذى ّيً األدّاح،
 .رضدًا األنذر اهيغزْ

 هّغؾ اهغرّرٔ األشبس خغؾ ألٌِب هويدٖرًٖ؛ يفٖدًا يٌِسًب  DMATCيراضل ّخـختر     
 شخج شٖسيب يٌِز ّٖظف اهخٌفٖذ، يّغؾ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ؿوٓ اهيتٌٕ اهيضرّؽ

Six Sigma  اشخخداى ؤدّاح اضظبئٖج يـٌٖج هنل يرضوج يً يراضلDMAIC  ٕنبٗخ ُّٕ
 (:65-52: 2008تٖرزٖنّة، )نيب ذنرخِب 

 :هرحمج الخؼرٍف: أواًل

 وذٍلج الهشروع: 

تّسّد يٖذبق اهيضرّؽ، ّاهذٔ ٖغيً اهضبهج  Six Sigmaختدؤ يضرّؿبح شٖسيب شخج      
اهـيوٖج ّتٖبً اهيضنوج ؤّ اهفرظج، ّتٖبً اهِدف، ٌّػبق اهيضرّؽ فٕ ُذا اهيٖذبق ّٖخى ؤٖغًب 

اً خضلٖق خوم اهـٌبظر . خضدٖد كبئد ّؤؿغبء اهفرٖق ّاهيِخيًٖ ّ األُداف اهيراد خضلٖلِب
يضرّؽ، ضٖد ٖشيص ألؿغبء اهفرٖق تخّغٖص اهرئٖشج يتنرًا ٖـد ؤيرًا ضبشيًب تبهٌشتج هٌسبش اه

اذا نبٌح اهيٌضإث نتٖرث تيب ٖنفٕ هغيبً خضنٖل فرٖق ؿيل؛ . اهػرٖق ّيدْ فِيِى هويضرّؽ
ّهخلوٖل اهزيً اهيشخغرق فٕ . فبً ّذٖلج اهيضرّؽ ُٕ ؤداث شِوج ّشرٖـج، ّهِب كٖيج يغبؿفج

يل، ّاهضبهج اهـيوٖج ضشة يب ُذا اهٌضبػ ٖينً ضظر يٖذبق اهيضرّؽ ؿوٓ األُداف ٌّػبق اهـ
 .ُّ يالئى
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 خطج الهشروع: 

اذا نبً اهيضرّؽ ظغٖر، فبً نل ضخط ٖينٌَ اٖسبد ّذٖلج خـِد يتشػج ؤّ خػج يضرّؽ 
خخغيً اهخفبظٖل اهرئٖشج إلنيبل اهيضرّؿبح اهفردٖج، ّنضد ؤدٌٓ ٖسة ؤً خخغيً خػج 

خضلٖلَ، ّشّف ٖئدٔ ذهم اهٓ اهفِى اهيضرّؽ ُدف اهيضرّؽ، ّاهضبهج اهـيوٖج ّيب ُّ اهيراد 
 .اهنبيل ّاالخفبق ؿوٓ ُذٍ اهيضرّؿبح اهفردٖج

 والخركٍز ػمٍه صوح الزتوو خحمٍل: 

خِخى فنرث خضوٖل ظّح اهزتًّ تيب ٖرٖدٍ اهزتًّ، فبهيدٖر ٖسة ؤً ٖشإل ؿيب ٖرٖدٍ      
األّكبح ؤٌِى ٖـرفًّ  اهزتبئً، ّيب ٖضخبسًّ اهَٖ يً اهيٌضإث، ضٖد ٖـخلد اهيدٖرًّ فٕ اهـدٖد يً

ّكد ٖنًّ ذهم ألً يشئّهٖبح اهيدٖر ٖخى خيرٖرُب اهٓ .تبهفـل اإلسبتبح ؿوٓ خوم األشئوج اهضبشيج
 ؿوٓ يشخّْ اهيشخّٖبح اهدٌٖب ؿتر خغٖراح فٕ اهيٌضإث خالل اهخركٖج، ؤّ ؤٌِى اهخضلّا تبهيٌضإث

اهسدٖدث، ؤّ اهزٖبدث فٕ ٌػبق ادارٔ يـًٖ، ٌُّبم دائيًب يٌضٌٓ اهخـوى اهيرختػ تبهيشئّهٖبح 
 .اهـيل

اً انخضبف يب ٖرٖدٍ زتبئً اهيٌضإث ّاضخٖبسبخِى كد ٖنًّ فٕ تشبػج خرخٖة سدّل اهيلبتالح      
ٌفشِب يـِى ّشئاهِى ؿٌِب يتبضرث، ّكد ٖنًّ االخخٖبر األيذل ُّ اهسوّس ّسًِب هّسَ يؾ زتبئً 

ح اهخٕ هدِٖب اهـدٖد يً اهزتبئً فبً اسراء ّتبهٌشتج هويئششب. اهيٌضإث اذا نبً ذهم تبإلينبً
يلبتالح يؾ يسيّؿج يً ُئالء اهـيالء هوضظّل ؿوٓ ردّد ّاضظبئٖبح كد ٖنًّ تدٖاًل يفٖدًا 

 .ّيسدًٖب

  ٌ(:الؼصف الذهىٌ)الخفكٍر السهبػ 

اً اهِدف يً اهـظف اهذٌُٕ ؤّ اهخفنٖر اهسيبؿٕ ُّ اٖسبد كبئيج تبألفنبر ؤّ اهتدائل      
هألٌضػج ّاهضوّل، تبهرغى يً ؤً ذهم ٖـد خدرٖتًب سبدًا ّضبكًب اال اٌَ ٖسة خضسٖؾ نل  اهسدٖدث

ّال ٖسة ؤً ٖنًّ . اهيضبرنًٖ ؿوٓ اتخنبر ؤفنبر سدٖدث ؤّ ؤً ٖفنرّا فٖيب ّراء اهّغؾ اهضبهٕ
ّتًٖ اهضًٖ  ّاٗخر كد . ٌُبم كوق تضإً ادرام اٗخرًٖ، ّؤً ٖنًّ اإلتداؽ ُّ اهِدف اهرئٖس

م ؤضد األفراد تفنرث كد ال خنًّ ظضٖضج خيبيًب، ّهنً اهيضبرنًٖ فٕ اهـيل كد ٖغٖفًّ هِب ٖضبر
ؤّ ٖغٖرٌِّب، فِى ٖتخنرًّ يـًب خفنٖرًا ؤّهًٖب نبياًل، ّكد ٖظوًّ اهٓ خػج فرٖدث ؤّ فنرث كبتوج 

بفج اً يذل ُذا األشوّة نذٖرًا يب ٖضسؾ اهخـبًّ داخل اهيئششج، ّٖشبؿد فٕ تٌبء ذل. هوخػتٖق
 .اتداؿٖج سٖدث
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 ػهل هخطط تٍبىٌ لالىسذاة: 

اً ؿيل يخػػ تٖبٌٕ هالٌسذاة ٖـٌٕ خسيٖؾ اهـٌبظر اهيخضبتِج، ّخضسٖؾ اهخفنٖر اإلتداؿٕ،      
. اذ ٖينً هنل يضبرم ؤً ٖنخة تِدّء ؤفنبرٍ ّاكخراضبخَ ّاخخٖبراخَ اهتدٖوج ؿوٓ ّركج الظلج

ّتـد ذهم ٖخى خسيٖؾ ُذٍ األّراق اهالظلج تِدف ّغؾ اهـٌبظر اهيخضبتِج يـًب، ُّذٍ ػرٖلج 
 .فٖدث هخٌؼٖى األفنبر، ّيً ذى ٖينً خضدٖد اهخػّاح اهيٌػلٖجي

  (:رشن خوضٍحٌ)خرٍطج الؼهمٍج ػبلٍج الهشخوى 

اً اهرشى اهخّغٖضٕ ُّ ػرٖلج شرٖـج ّشِوج هخـرٖف نل يً اهيّردًٖ، ّاهيدخالح،       
ّٖينً ؤً ٖنًّ ُذا اهرشى . ّاهيخرسبح، ّاهيشخِونًٖ هنل ّاضدث يً اهـيوٖبح اهرئٖشج

اهخّغٖضٕ يفٖدًا فٕ خضدٖد ضدّد اهـيوٖج ّؿٌبظرُب اهضبشيج دًّ اهدخّل فٕ اهنذٖر يً 
اهخفبظٖل، ُّّ ٖشبؿد ؿوٓ اتلبء اهخرنٖز ؿوٓ اهظّرث اهنتٖرث ؿٌد يضبّهج خضدٖد االٌسبزاح 

 .اهيػوّتج، ّنذهم اضخٖبسبح ّزتبئً اهيٌضإث

 :هرحمج اللٍبس: ذبىًٍب

 الهؼبٍىج: 

اً اخخٖبر . يً كٖبس ؿدد كوٖل يً اهّضداح ٌشتًٖب، تداًل يً كٖبس نل ّضدثُخينً اهيـبٌٖج      
ؤّ يراسـج ؤّ ضشبة نل ّضدث فٕ ؿيوٖج يب، ٖينً ؤً ٖشخِوم ّكخًب نذٖرًا هوغبٖج، ّٖـد ذهم ؤيرًا 

ٌُّبم اهـدٖد يً اشخراخٖسٖبح اهيـبٌٖج، ّاهخٕ ٖينً خػتٖلِب ختـًب هٌّؽ . غٖر يٌػلٕ ألٔ يٌضإث
ً اهّشٖوج اهفـبهج فٕ اخذ اهـٌٖبح ُٕ خضدٔ اهّضدث، ّخضدٖد يخّشػ ؿدد اهّضداح اهخٕ يـًٖ، هن

ٖسة اخخٖبرُب ؤّ يراسـخِب ؤّ ضشبتِب هوضظّل ؿوٓ اهيشخّْ اهيرغّة فَٖ يً اهذلج تإً سّدث 
 .اهـٌٖج شّف خـنس اهيسخيؾ اهذٔ ُشِضتح يٌَ

 ىهبذر خسهٍغ التٍبىبح وسداول الحشبتبح الشبهمج: 

ّٖينً ؤً خلّى ؤٖغًب تدّر . خى اشخخداى ٌيبذر خسيٖؾ اهتٖبٌبح هسيؾ ّخٌؼٖى ُذٍ اهتٖبٌبحٖ     
كّائى اهيراسـج هخإنٖد ؤً نل اهخفظٖالح اهخبظج تبهّضدث كد خى يراسـخِب ّكٖبشِب ّضشبتِب، 

 .ّٖسة ؤً خضخّٔ ٌيبذر خسيٖؾ اهتٖبٌبح ؿوٓ اهتٖبٌبح اهيٌبشتج اهخٕ ٖشِل اشخخدايِب
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 ح الخشغٍمٍجالخؼرٍفب: 

هخإنٖد ؤً نل األػراف يخفِيج هويـبٖٖر ؤّ اهيظفّفبح اهخٕ خى اخخٖبرُب هوخختؾ ّاهخضوٖل،      
ّشّف ٖلّى اهّظف . فيً اهيِى ّسّد ّظف ّاغص ّيفظل، ّكبتل هوفِى هيب خـٌَٖ اهتٖبٌبح

اهّاغص ؤٖغًب تخإنٖد ؤً اهتٖبٌبح يسيّؿج ضيّهٖج، ّٖـد ُذا ؤيرًا ضبشيًب ّغرّرًٖب هخضوٖل 
 .ٖبٌبح ّيضبرنج ؤّ خّاظل ُذٍ اهيـبٖٖراهت

 :هرحمج الخحمٍل: ذبلذًب

 الهضبفج وغٍر الهضبفج خحمٍل اللٍهج: 

ؿٌد خلٖٖى ؿيوٖج يب ؤّ اخخبذ كرار تضإٌِب ٖسة ؤً ٖغؾ اهيدٖر فٕ اؿختبرٍ دائيًب ؿيب اذا      
نًّ ذهم ّفٕ اهتٖئج ٖسة ؤً ٖ. نبٌح اهخػّث ؤّ اهخظرف ذاح كٖيج يغبفج هوزتًّ يً ؿديَ

ّهّ ؤً سزءًا نتٖرًا يً ّكح اهيٌؼيج . ؤٖغًب يخبػرث يضشّتج فٕ يلبتل يٌبكضج اهلٖيج اهيغبفج
ُٖتذل فَٖ اهٌضبػ اهذٔ ٖغٖف كٖيج كوٖوج ّهَ يخبػرث يٌخفغج فلد ُٖفغل كغبء ُذا اهّكح فٕ 

 .ؤٔ ينبً آخر ؤّ فٕ ؿيوٖج ؤخرْ

 ٌخرائط ػهمٍج هفصمج أو رشن خوضٍح: 

ّتدءًا يً خػّاح اهيشخّٔ اهـبهٕ فٕ اهرشى اهخّغٖضٕ . اً فِى اهـيوٖج ٖـد ؤيرًا ضبشيًب     
اً اهػرٖلج اهـيوٖج هولٖبى تذهم . ُٖينً اإلدارث اهـيل يؾ فرٖلِب هرشى خرائػ يفظوج هوـيوٖج

نفرٖق ُٕ اهخفنٖر اهسيبؿٕ فٕ نل خػّث يً خػّاح اهـيوٖج تبهخفظٖل، ّنخبتخِب ؿوٓ ؤّراق 
ّتيسرد ؿيل ُذٍ اهرشّى اهخّغٖضٖج ٖينً اشخنضبف اهفسّاح . ظغٖرث  ٖخى هظلِب ؿوٓ ضبئػ

ّاذا نبً ذهم يينًٌب فيً األفغل ؿيل . ّنٖفٖج خٌبّهِب، ُّذا تِدف خػّٖر اهـيوٖج نيب ٖسة
 .رشّى خّغٖضٖج تبشخخداى تريسٖبح ضبشّتٖج، تبهرغى يً ؤً اهّرق ّاهلوى ٌلػج سٖدث هوتدء

 الؼهمٍج خحمٍل خدفق: 

 Sixّتيسرد ؿيل اهرشّى اهخّغٖضٖج هوـيوٖج ٖينً هإلدارث ّ ألؿغبء فرٖق شٖسيب شخج      

Sigma  ّاهتدء فٕ خلٖٖى اهـيوٖج، تبضذًٖ ؿً اهفّائع ّاألضٖبء غٖر اهيالئيج، ؤّ اهخػّاح ؤ
اح ّٖينً ؤٖغًب خلٖٖى خػّاح كد خئدٔ اهٓ ؤؿيبل يخرانيج ّخإخٖر. اهلراراح غٖر اهغرّرٖج

فٕ اهـيل ُّنذا، ّؿٌد اهيشخّْ اهّؼٖفٕ ٖينً اهلٖبى تِذٍ اهيٌبكضج فٕ اسخيبؿبح اهفرٖق ؤّ 
االسخيبؿبح اهفردٖج يؾ اهيشئّهًٖ، ّختـًب هضسى ٌّػبق يشئّهٖبح اهيٌضإث فبٌَ كد ال ٖخى خّذٖق 
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هوغبٖج ّنضد ؤدٌٓ فبً رشى خدفق اهـيوٖج تبهّركج ّاهلوى ُّ ظّرث يرئٖج يفٖدث . نل اهـيوٖبح
 .هيشبؿدث اهيٌبكضبح، ضخٓ ضّل اهـيوٖبح اهظغٖرث

 ٌخحمٍل تبرٍخو والرشن التٍبى: 

اً اهرشى اهتٖبٌٕ هتبرٖخّ ُّ ػرٖلج شِوج إلٖغبش األُيٖج اهٌشتٖج هوضبالح ّاهـّٖة      
 ؿوٓ اهخرنٖز ؿوٓ ٖشبؿدّ اهيضنوج، يشتتبح ؤُى هخضدٖد يٌِب ٖشخفبدّ ّاهـٌبظر األخرْ هوـيوٖج،

 نل يً %80 ؤً ؿوٓ ٌٖط ُّّ  (20/80) كبًٌّ تبرٖخّ يخػػ ّٖوخط. ضنوجاهي ُذٍ ضل
 ضبالح، ؤّ ؤٌّاؽ اهٓ يظٌفج األخػبء نبٌح اذا فيذاًل األشتبة يً %20 ؿً خٌخز اهيضنالح

 .ّخنرارُب ّاألخػبء األشتبة هخظٌٖف يرئٖج ّشٖوج يسرد ُّ هتبرٖخّ اهتٖبٌٕ اهرشى فبً

 :هرحمج الخحشٍو: راتؼًب

 هصفوفج الخأذٍر والخأذر: 

اً اتخنبر يظفّفج اهخإذٖر ّاهخإذر ٖنًّ يفٖدًا ؿٌد يّاسِج خظرفبح ّاسراءاح ؤّ ضوّل      
يٌبكضج نل  Six Sigmaّتبهخشوص تلبئيج اهضوّل، ٖينً هويٌضإث ّفرٖق شٖسيب شخج . يٌبفشج

هٓ ؤرتؾ يسيّؿبح، ّاضدث فٕ غّء اهخإذٖر ّاهخإذر ّٖينً خظٌٖف يشخّٖبح اهخإذٖر ّاهخإذر ا
ّٖسة ؤً خٌبكص نل يسيّؿج ؤشئوج يـٌٖج ّتيسرد اؿػبء اهخلٖٖيبح هنل ضل ّتدٖل، فبٌَ ٖينً 
خلٖٖى ُذٍ اهضوّل ؿً ػرٖق ؤرتؾ يسيّؿبح هخضدٖد ؤٔ اهتدائل ؤنذر ّغّضًب ّيب ُّ خإذٖرُى 

ًء ؿوٓ ضٖد ٖخى ّغص اهضوّل ّاالخخٖبراح فٕ اهيسيّؿج اهيالئيج، تٌب. ّخإذرُى اهيػوّة
اهيـدالح اهيـػبث، ّاهيسيّؿج اهذبٌٖج خنًّ إلٖسبد اهضوّل ؤّ اهتدائل اهخٕ شّف خخػوة ؤكل نيٖج 
يً اهسِد، إلضداد ؤنتر كدر يً األذر، ّٖسة خسٌة اهضوّل ؤّ اهتدائل اهّاكـج فٕ اهيسيّؿج 

 .اهراتـج، ضٖد شخنًّ هِب ؤكل خإذٖر ّخخػوة ؤنتر نيٖج يً اهخإذٖر ّاهسِد

 ٌاالخختبر الهتدئ: 

ٖسة ؿيل اخختبر يتدئٕ ألٔ خغٖر فٕ اهـيوٖج كتل اهخٌفٖذ اهخبى، ُّذا ؤير ضبشى هخإنٖد ؤً نل 
اً االخختبر اهيتدئٕ هوـيوٖج ؿوٓ ٌػبق . األشس خى خغػٖخِب، ّؤً اهـيوٖج شخـيل نيب ُّ يخّكؾ

اخختبرُب، ّنذاهم خّذٖق  اظغر ٖشيص تيٌبكضج نل اهخفبظٖل، ّاخخٖبر اهضوّل اهخنٌّهّسٖج اهيراد
اهـيوٖج ننل، ّتبهٌشتج هوـيوٖبح ؤّ اهيضرّؿبح األكل ٌػبكًب ٖينً ادارث ُذٍ االخختبراح اهتدائٖج 

 .تشرؿج ّتضنل غٖر رشيٕ
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 :هرحمج الركبتج: خبهشًب

 خوذٍق الؼهمٍج: 

وٖج فٕ تيسرد ؤً ٖخى خضدٖد اهخدفق األيذل هوـيوٖج ٖنًّ يً اهغرّرٔ ؤً ٖخى خّذٖق اهـي     
اً . خػتٖق خضغٖل يـٖبرٔ ؤّ خػتٖق ؿيل يـٖبرٔ ُّّ يب ٖشيٕ ؤضٖبًٌب تيشبؿداح اهّؼٖفج

. ضرش اهـيوٖج تخفظٖل ؤنذر ؤّ ضنل رّائٕ ؤنذر ُّ ؤير ضبشى هوخإند يً اشخيرار ذتبح اهـيوٖج
ّيً اهغرّرٔ خدرٖة فرٖق سدٖد ّايداد اهفرٖق اهلبئى تيرضد هورسّؽ اهَٖ يً آً ٗخر ؤّ 

 .خخدايَ ّٖيًٖب ختـًب هيدٔ خـلد ؿيوٖبح اهيٌضإثاش

 كوائن هراسؼج الؼهمٍبح: 

اهٓ سبٌة اهرشّى اهخّغٖضٖج اهيخػّرث ّّذٖلج اهـيوٖج، فبً كّائى يراسـج اهـيوٖج خـختر      
ّتٌبًء . غرّرٖج هوـدٖد يً اهـيوٖبح، ّخئند كّائى يراسـج اهـيوٖج ؤً نل اهخػّاح كد خى انيبهِب

ُّٕ يفٖدث تبألخط فٕ اهـيوٖبح . ج، فلد خنًّ كّائى اهيراسـج يٌبشتج ؤّ غٖر يٌبشتجؿوٓ اهـيوٖ
اً كّائى اهيراسـج يفٖدث ؤٖغًب فٕ . اهيخنررث، ّاهخٕ خخػوة خػّاح ؿدٖدث ٖنيوِب ضخط ّاضد

ؿيوٖبح خدفق اهـيل اهٖدّٔ، ضٖد ٖخى خشوٖى األّراق اهخبظج تبهـيل هوـدٖد يً األفراد، ّيً 
ً خنًّ كّائى اهيراسـج شِوج اإلنيبل، ّٖسة ؤً خخغيً ضٖزًا يـًٌٖب ألٔ يـوّيبح، اهغرّرٔ ؤ

 .نيب ٖسة خشسٖوِب ؿوٓ كبئيج اهيراسـج

 خرائط الركبتج: 

، فِٕ خخغيً اهيـدل اهػتٖـٕ خـختر خرٖػج اهركبتج األداث اهرئٖشج هيراكتج اهـيوٖج اضظبئًٖب     
خشبؿد اهيٌضإث فٕ خضدٖد يب اذا نبٌح اهـيوٖج خـيل هوخٌّؽ اهيخّكؾ فٕ ؿيوٖج يب، ُّنذا فِٕ 

هوخٌّؽ، ركبتج هِب ضدّد يلتّهج هاً خرٖػج ا. ّخشيٕ اهخٌّؿبح اهيخّكـج تبهشتة اهـبى. تبٌخؼبى
ّؿٌديب ٖنًّ ٌُبم ٌلبػ تٖبٌبح ّاكـج خبرر . ٖضبر اهِٖب تضد اهركبتج األدٌٓ ّضد اهركبتج األؿوٓ

نًّ تٖبٌبح خخغيً خٌّؿًب غٖر ؿبدٔ ؤّ شتتًب خبظًب ٖسة اهضد األدٌٓ ّاهضد األكظٓ فِٕ خ
اهخضلق يً، ّخوم األشتبة ٖينً خضدٖدُب ضٌٖئذ ّاشختـبدُب إلرسبؽ اهـيوٖج خضح اهركبتج، ّخـختر 
اهـيوٖج خضح اهركبتج اذا نبٌح سيٖؾ اهخٌّؿبح ؿضّائٖج، ّاذا نبٌح خخفق يؾ اهلّاؿد اهذالذج 

 :اٗخٖج
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 .ح خبرر ضدّد اهركبتجؿدى ّسّد ٌلبػ تٖبٌب -1

ُّذا دهٖل ؿوٓ ؤً . ؤال ّٖسد ؤنذر يً شتؾ ٌلبػ تٖبٌبح ظبؿدث ؤّ ُبتػج فٕ اهخضغٖل -1
 .اهخغٖٖر ٖضدد فٕ اهـيوٖج

ُّذا دهٖل ؿوٓ ؤً . ؿدى ّسّد ٌزؿبح هشتؾ ٌلبػ تٖبٌبح فّق اهّشػ اهضشبتٕ ؤّ ؤشفوَ -1
 .اهـيوٖج كد خضّهح

 :Six Sigma شخج شٍسهب ػهل لفرٍق الخىظٍهٌ الهٍكل 11.1

 اهيٌضإث داخل اهـيل فٕ هخػتٖلَ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز تبخخٖبر اإلدارث خلّى ؿٌديب     
 اهفرق ّكبدث اهفرق ّؤؿغبء اهـيل كبدث يً ؿدد ضضد خالل يً ٖتدؤ هِب اهضلٖلٕ اهدّر فبً

 .ّاهيٖشرًٖ
هِى ؤدّار خبظج  Six Sigma شخج شٖسيب ؿيل هفرٖق اهخٌؼٖيٕ اهِٖنل ؤؿغبء ؤً نيب     

اهضزاى األشّد اهرئٖس : ٖػوق ؿوِٖب ؤشيبء خـّد اهٓ فً اهنبراخَٖ ُّّ فً يً فًٌّ اهضسبؿج يذل
Master Black Belt، األشّد ّاهضزاى Black Belt ّاهضزاى األخغر ،Green Belt، ٍُّذ 

 فوِب خرْاأل األدّار ؤيب. اهنبراخَٖ فً ٖـضق اهذٔ يّخّرّال ختراء ؤضد اتخنرُب اهيشيٖبح
؛ 217-214 :2008 تٖرزٖنّة،) يً نل ّغضِب نيب ُّٕ. ؤنذر يإهّفج ؤخرْ يشيٖبح

Matins, et., al., 2006: 2-3 ؛Kwak and anbari, 2006: 713 ؛Gygi, et., al., 2005: 

46-54:) 
 :Master Black Beltالحزان األشود الرئٍس : أواًل

فٕ اهـدٖد يً اهيٌؼيبح ٖنًّ اهضزاى األشّد اهرئٖس تيذبتج يدرة ّيدرس ّيراكة      
 .ّيشخضبر هضبيوٕ اهضزاى األشّد ّٖػوق ؿوَٖ ؤٖغًب ُيـوى اهضزاى األشّد ؤّ ؤشخبذ اهضزاى األشّد

 شخج شٖسيب يٌِز تخػتٖق اهيخـولج اهٌّاضٕ سيٖؾ فٕ اهضزاى األشّد اهرئٖس ختٖرًا ّٖـختر     
Six Sigma ٕاهيٌضإث داخل ف. 

 فٕ اهخغٖٖر ّنٖل تدّر كٖبيَ يً تإنذر اهرئٖس األشّد اهضزاى ٖلّى اهيٌضأح تـع ّفٕ     
. ّضوّهَ ّػركَ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز اشخخداى خضشًٖ فٕ ٖشبؿد اٌَ ضٖد اهيٌضإث،
 Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز نيدرة سزئٕ تضنل ٖـيل ؤً اهرئٖس األشّد هوضزاى فٖينً

 يضبرنًب اهرئٖس األشّد اهضزاى ٖنًّ ؤً ّٖينً األخرْ، اهيسيّؿبح ّتبكٖج اهشّداء هألضزيج
 ؿوٓ اهخـرف يذل Six Sigma شخج شٖسيب تيٌِز اهـالكج ذاح اهخبظج اهيضرّؿبح ؤضد فٕ

 .اهيِيج اهـيوٖبح إلضدْ كٖبس يـبٖٖر ّغؾ ؤّ اهـيالء يخػوتبح
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 Six  شخج شٖسيب يٌِز خػتٖق ؿوٓ شّداأل اهضزاى تيشبٌدٍ اهرئٖس شّداأل اهضزاى ّٖلّى     

Sigma نٖفَٖ ؿً خلٌَٖ ؤشئوج ّٖاسَ اهفرٖق يذاًل ـبدٖجاه غٖر اهضبالح فٕ اهظضٖص تبهضنل 
 تبإلغبفج. نيشخضبر اهرئٖس األشّد اهضزاى هٓا ٌٖؼر ضٖد Six Sigma شخج شٖسيب داءؤ ضشبة

 .اهرئٖشج اهشّداء ضزيجاأل ػجاشتّ فلػ ٖخى ؤً ٖسة اإلضظبئٕ اهخدرٖة فبً مذه اهٓ
 :Black Belt األشود الحزان: ذبىًٍب

 Six شخج شٖسيب ؿيل هفرٖق اهخٌؼٖيٕ اهِٖنل فٕ األدّار ؤُى يً اهدّر ُذا ٖـختر     

Sigma، تخضرٔ ٖلّى هضخط دائيج ّؼٖفج ُّ األشّد فبهضزاى. األدّار ؤخػر ُّ ٖنًّ ّرتيب 
 ذى ّيً ّخػتٖلِب، تبشخخدايِب ٖلّى ذى اهّكح، ػّال خإذٖر هِب ّاهخٕ اهضرسج اهخغٖٖر فرط

 .اهٌخبئز هخضلٖق خّسِِٖب
 ٖسة ضٖد Six Sigma شخج شٖسيب ؿيل فرٖق فٕ األؿغبء ؤُىيً  داألشّ اهضزاى ٖـدّ     

 خـرٖف ؿً اهيشئّل ُّّ اهٌخبئز ّخضلٖق اهيضنالح هيـبهسَ خيبيًب يخفرف ضخط ٖنًّ ؤً
 خلّٖى دّاحؤ اشخخداى فٕ يِبراح ّهدَٖ اهيضرّؽ فٕ اهـبيوًٖ ّخدرٖة تبدارث ّاهلٖبى اهيضنوج

 اهسّدث هسِّد ينرشَ يشئّهٖخَ ّخنًّ ؿبى تضنل ّاهيٌخسبح اهـيوٖبح ّخظيٖى اهيضنالح
 .هِب اهيخػػ ُدافاأل ّخضلٖق

 Six شخج شٖسيب يضرّؿبح اٌسبش ؿوٓ دائيج تظفج األشّد اهضزاى هلة ضبيوّ ٖـيل     

Sigma، اهخإذٖر ذاح األيّر فضط ؿوٓ يدرتًّ فِى اهيضرّؽ، فرٖق تلٖبدث ٖلّيًّ اٌِى ضٖد 
 ٖإخذ. ّؤدّاخَ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز تبشخخداى األيّر ُذٍ تيـبهسج ّٖلّيًّ اهنتٖر
 تخترخِى ٖشبُيًّ ُّى. اهخػتٖق يّغّؽ ّٖغـٌِّب اهٌؼرٖج اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ
 خيح كد اهينوفج األيّر ؤً يً هوخإند Six Sigma شخج شٖسيب ؤدّاح اشخخداى نٖفٖج فٕ اهخلٌٖج

 .يشخيرث تظفج يـبهسخِب
, يضبرٖـِى فٕ اهخغراء األضزيج هلة ضبيوٕ تخدرٖة اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ ٖلّى     
     .نتٖرًٖ ّّكخًب سِدًا خخػوة فبٌِب شِوج ختدّ كد اهـيوٖج ُذٍ ؤً يً اهرغى ّؿوٓ

 اهضزاى هلة هضبيوٕ خظبئط تـضرث كبئيج( 217-215: 2008 تٖرزنّة،) ذنرح ّكد
 يٌِز يسبل فٕ اهيضِّرًٖ اهيضخرفًٖ ؤضد ُّّ( ّانشر خضبرهز) ٖراٍ هيب ػتلًب ّذهم األشّد
 :نبهخبهٕ ُّٕ Six Sigma شخج شٖسيب

 الؼهٍل خأٍٍد: 

 ٖخولًّ اهذًٖ ُى اهـيالء ؤً ُّٕ يِيج، ٌلػج اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ ٌٖلل ؤً ٖسة     
 ؤّ اهيٌخز هسّدث اهٌِبئٕ اهضنى ُى خبرسًٖٖ ؤى داخوًٖ ؿيالء نبٌّا شّاء ّؤٌِى اهـيوٖبح، ٌخبئز

 .اهخديج
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 الهواٍج: 

 ّاهضخظٖج يتبدرث، ّرّش ضخظٕ، ضبفز اهشّداء األضزيج هلة ضبيوٕ هدْ ٖنًّ ؤً ٖسة     
 فرٖق ّيشبؿدث اهيضسؾ، تدّر ٖلّيّا ؤً يٌِى اهيخّكؾ يً ٖنًّ األضٖبً تـع فٕ. االٖسبتٖج
 ّاهيذبترث االشخيرارٖج رّش اهِّاٖج ّخـػِٖى اٌخبسٖج، ؤنذر تػرٖلج كديًب اهيغٕ ؿوٓ اهيضرّؽ

 .اهيضرّؽ تِب ٖير كد اهخٕ اهـظٖتج األّكبح فٕ ضخٓ

 الخغٍٍر كٍبدث: 

 كبدث فبً ّهذا اهيّؼفًٖ، هدْ اضتبػًب ٖخوق كد األؿيبل ؤداء ّنٖفٖج اهيٌضإث خـيل نٖف خغٖر     
 فَٖ ٖخّهًّ اهذٔ ٌفشَ اهّكح فٕ اإلٖسبتٕ اهخغٖٖر إلضداد ػرٖلج هدِٖى ٖنًّ ؤً ٖسة اهخغٖٖر
 .اهخغٖٖر اضداد

 االخصبل: 
 ألً تبٗخرًٖ، اخظبالخِى فٕ نفبءث ذّٔ اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ ٖنًّ ؤً اهيخّكؾ يً     
 ؤّ يدرتًٖ، نٌِّى فٕ خخيذل ّاهخٕ تِب، ٖلّيًّ اهخٕ األدّار سيٖؾ فٕ سدًا غرّرٔ ُذا

 اهـيبل يً اهِٖى ٖشخيـًّ يً هسيٖؾ يفِّيج تػرٖلج ٖخضدذّا ؤً ٖسة نيب. يّسًِٖ ؤّ ادارًٖٖ،
 يضددث ييٖزث ؤّ خبظٖج ُّ اهيخػوتبح ُذٍ فِى اً. اهـوٖب اإلدارث فٕ اهيٌبظة ؤؿوٓ ّضخٓ

 .اهتبرؽ هوضخط
 الخسبرٍج األػهبل فطىج: 

 فٕ ٖضدد نيب هوسّدث يدٖرًٖ يسرد ّهٖشّا كبدث اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ ٖـختر     
 تبهٌخبئز اهيضرّؿبح رتػ ؿوٓ ّاهلدرث اإلدارٖج اهيـوّيبح هدِٖى خخّافر ؤً ٖسة هذا. اهيبغٕ
 .ّاهيبهٖج اهخٌبفشٖج اهيٌضإث كدرث زٖبدث اهٓ اهيضرّؿبح ُذٍ خئدٔ ّنٖف اهيرخلتج،

 الهشروع إدارث: 
 تإً اهرئٖج خفلد ؤً ٖسة ّال ،تيضرّؽ يضرّؿًب Six Sigma شخج شٖسيب خضلٖق ٖخى     

 اهٌػبق، يذل ؿدٖدث ٌّاٍش يً اهيضرّؽ ٖدٖرّا ؤً ٖسة اهشّداء األضزيج هلة ضبيوٕ
 فٕ ّاهخترث اهيضرّؽ إلدارث األشبشٖج تبهيتبدة اإلهيبى ّاً. ّاهّكح ّاهيّارد، ّاهيخػوتبح،

 .ّضبشيج غرّرث خـختر اهيضرّؿبح ُذٍ يذل ادارث
 الفىٍج االخسبهبح: 

 خوفٖج هدِٖى اهذًٖ ؤّ اهيٌِدشًٖ غٖر يً األشّد اهضزاى هولة اهيئُوًّ ٖنًّ ؤً ٖينً     
 اهضبالح نل ّفٕ. نتٖرث فبئدث ذاح اهيخػوتبح ُذٍ خنًّ كد اهضبالح تـع فٕ هنً. اضظبئٖج

 اشخراخٖسٖج اؿداد تظدد ُّى اهتٖبٌبح ّخضوٖل خسيٖؾ اهشّداء األضزيج هلة ضبيوٕ يً ٖػوة
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 كد اهخضوٖوٖج ّاهيِبراح اهنيتّٖخر تريسٖبح يً اهفٌٖج االخسبُبح ُذٍ ّتدًّ اهـيوٖج، هخضشًٖ
 .ؤؿيبهِى ؤداء ؤذٌبء اهشّداء األضزيج هلة هضبيوٕ اضتبػًب ذهم ٖشتة

 وكبئد فرٍق ػضو: 
 فرٖق، داخل ّاهـيل اهلٖبدث ؿوٓ اهلدرث اهشّداء األضزيج هلة ضبيوٕ هدْ ٖنًّ ؤً ٖسة     
 .اهفرٖق دٌٖبيٖنٖج فِى يً ؿويٖج درسج ؿوٓ ٖنٌّّا ّؤً اهفرٖق ُذا يً سزءًا ٖنٌّّا ّؤً

 يضتّتًٖ ٖنٌّّا ؤً ٖسة فبٌِى اهفرٖق، كٖبدث يً اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ ٖخينً ّهنٕ     
 خضفٖز ّتبينبٌِى اإلكٌبؽ، ؿوٓ كدراح ّهدِٖى اهٌبس، يؾ اهخـبيل ّٖشخػٖـًّ ذِّٖى، يً

 .اٗخرًٖ
 لمىخبئز هحلق: 

 ؿوٓ خإذٖر ّذاح يويّشج ٌخبئز ٖضللّا ؤً اهشّداء األضزيج هلة ضبيوٕ يً اهيخّكؾ يً     
 اهٌسبضبح ؿرع فٕ نفبءث ّهدِٖى ؤؿيبهِى فٕ سبدًٖ ٖنٌّّا ؤً ّٖسة هويٌضإث، اهيبهٕ اهيّكف
 .تشرؿج

 الهخؼج: 
 ُذٍ ٖضتًّ نبٌّا يب اذا الشٖيب تإؿيبهِى، اهشّداء األضزيج هلة ضبيوّ ٖشخيخؾ ؤً ٖسة     

 .ٌفشَ تبهضٕء اهلٖبى ؿوٓ ّٖضفزُى اٗخرًٖ ٖضسؾ اهضنل تِذا اهـيل اً. نتٖرث هدرسج األؿيبل
 ّؤً اهسد، يإخذ اهـضر اهظفبح ُذٍ اهيدٖرًّ ٖإخذ ؤً ٖسة ؤٌَ ٖخغص ذنرٍ شتق ّييب     

 .Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز خػتٖق فٕ يسِّدُى هٌسبش ّضبشيج يِيج ٖـخترُّب
 Green Belt:الحزان األخضر : ذبلذًب

 فٕ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز خػتٖق يِبراح هدَٖ ضخط ُّ األخغر اهضزاى ضبيل     
 غٖر ّهنٌَ شّداأل اهضزاى ضبيوّ اهَٖ ّظل اهذٔ اهيشخّْ ؿوٓ ٖنًّ يب ًبّغبهت. اهيٌضإث داخل

 ؿوٓ دّرٍ ّٖلخظر ؤخرْ، يِبى هدَٖ خنًّّ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز هخػتٖق نوٖب يخفرف
 خػّٖر تِدف ّذهم اهّٖيٖج فـبهٖبخَ يً ًاسزء هخظتص ٖنخشتِب اهخٕ دّاحّاأل اهيفبُٖى خلدٖى

                  .ؿيبلاأل

 نذٖر فٕ األشّد اهضزاى هلة ضبيوٕ تيشبؿدث ٖلّيًّ ختراء األخغر اهضزاى ضبيوّ ّٖـختر     
 يـؼى ّٖلغًّ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ؿوٓ يدرتًّ يّؼفًّ ُّى. اهيضرّؿبح يً

 ّتٌبًء. تِب اهيخـولج ّاهيشئّهٖبح اهـبدٖج تإؿيبهِى ٖضخفؼًّ تضٖد اهيضرّؿبح، انيبل فٕ ّكخِى
 ٖلّى. اهيضرّؿبح ُذٍ فٕ ّكخِى يً %50 اهٓ 10 تًٖ يب ٖلغًّ فبٌِى تَ، ٖلّيًّ يب ؿوٓ
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 ٖشخػٖـّا ضخٓ األخغر، اهضزاى هلة ضبيوٕ اهٓ ٖـرفٌَّ يب تٌلل األشّد اهضزاى هلة ضبيوّ
 .اهٌػبق يضدّدث اهخػتٖلبح فٕ اشخخدايِب

 شٖسيب يٌِز اشخخداى ٖتدئًّ اهيّؼفًٖ فبً اهسّدث، ادارث ترايز خػّر يرضوج فٕ ّخلوٖدًٖب،     
 Sixشخج شٖسيب يٌِز ؿوٓ اهخظرف ٖإخذ ال ُّنذا اهّٖيٖج، ؤٌضػخِى فSix Sigmaٕ  شخج

Sigma َاهّكح، يً %100 ؤؿيبهِى اٌسبز تِب ٖخى اهخٕ اهػرٖلج ُذٍ ّخنًّ نتٖرًا، ّكخًب ّؤدّاخ 
 .اهدّر تِذا اهيرئّشًٖ ٖلّى اهيٌضإث داخل ّفٕ
 :Champion/Sponsor الراػٌ أو التطل: راتؼًب
 اهراؿٕ ؤّ ّاهتػل ، Six Sigmaشخج شٖسيب يسبل فٕ ٖـيل هيً يإهّفج اهيشيٖبح ُذٍ اً     
 يٌِز فٕ اهـبيوج اهفرق يضبرٖؾ ؤّ األشّد اهضزاى تدؿى ٖلّى اهذٔ اهيدٖر ُّ ٖنًّ يب ؿبدث

 إلزاهج سِدُى كظبرْ ٖتذهًّ اهذًٖ ُى ، ّاألتػبل ؤّ اهداؿيSix Sigmaًّ شخج شٖسيب
 اهـّائق ُذٍ نبٌح اذا ؿيب اهٌؼر تغع .Six Sigma شخج شٖسيب ٌسبش دًّ خضّل اهخٕ اهـّائق
 ّهّ. ؤؿيبهِى ألداء اهشّداء هألضزيج اهػرٖق ٖيِدًّ اهذًٖ ُّّ. ّؼٖفٖج ؤّ ضخظٖج، ؤّ يبهٖج،

 ُّذا اهـيوٖبح يبهنٕ ٖنٌّّا ؤً اهيفرّع يً فبٌَ يالئيج تػرٖلج خٌؼٖيِى خى األتػبل ُئالء ؤً
 اهينٌّبح ادارث ٖراكتًّ اهذًٖ ُى هنٌِى ؿبدًٖٖ، ؤّ يٌفذًٖ يدٖرًٖ ٖنٌّّا ؤً ايب ؤٌِى ٖـٌٕ

، ّٖسة ؤً ٖرفـّا خلبرٖرُى اهٓ Six Sigma شخج شٖسيب يضرّؿبح ؤضد فٕ ّاهضبشيج اهرئٖشج
 Sixاإلدارث اهـوٖب، تخظّط يدٔ خلدى اهيضرّؽ، ّؤً ٖدؿيّا ؤفراد فرٖق يٌِز شٖسيب شخج

Sigma. 
 اهداؿيًّ، األتػبل ؤٔ ُّى، اهشّداء هألضزيج اهيرضضًٖ األفراد اهداؿيًّ األتػبل ٖخخبر     

 تبهـيوٖج ِٖخيًّ ؤٖغًب ُّى. يضرّؽ ؤٔ تخظّط هولٖبس ّكبتوج ّاغضج ؤُدافًب ٖغـًّ
 فبً اهشوٖى، االخسبٍ فٕ خخلدى اهـيوٖج ؤً هوخإند ّكخِى يً %30 اهٓ %20 تًٖ يب ّٖشخخديًّ

 يـيـج فٕ ٖنٌّّا اً ٖسة فبهداؿيًّ(. اهسبٌتٕ اهخػ) االضخٖبػ دنَ ؿوٓ ٖسوشًّ ال اهداؿيًّ
 ٌسبش ؿً ّيشئّهًٖ ّادارًٖٖ، يّسًِٖ، نيدافـًٖ، ٖخظرفًّ اهداؿيًّ اً اهـيوٖبح،
 ،Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز ّاشخراخٖسٖج هٌؼى دكٖق فِى هدِٖى ٖنًّ ؤً ّٖسة. اهيضرّؽ

 .اهيّغّؽ ُذا تخظّط اٗخرًٖ خـوٖى ؿوٓ كبدرًٖ ٖنٌّّا ّؤً
 :ٖوٕ فٖيب اهتػل يِبى ّخخوخط     

 هوضرنج اهـبيج اهفـبهٖبح يؾ اٌسبزُب اهيػوّتج اهيضبرٖؾ يّازٌج. 

 اهيضبرٖؾ تخلدٖى اهفرٖق اؿالى . 

 ؤخرْ يشبؿداح ّؤٔ ّاهيبل اهّكح يذل اهيػوّة اهيّارد خّزٖؾ. 

 اهغرّرٖج تبهيراسـبح ٖلّى. 
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 اهخٌشٖق خشِٖل تغرع ّاهخداخالح اهٌزاؿبح فٕ ٖتضد. 

  Implementation Leader: الخىفٍذً الهدٍر: خبهشًب
 يدٖر ُّ ؤّ اهسّدث خػّٖر ؤّ اإلدارٔ اهخػّٖر فٕ يخيرس يٌِٕ اهخٌفٖذٔ اهيدٖر ٖـختر     

 ّٖينً. ادارٖج ّكدراح ؿبهٖج كٖبدٖج كدرث ّهدٖج اهيٌضإث ؿيل فٕ يخيٖزث خترث يؾ داخوٕ خٌفٖذٔ
 هوشٖسيب اهخٌفٖذ كبئد ؤّ ،Six Sigma شخج هوشٖسيب اهرئٖس ٌبئة يذل ؿوَٖ ؤخرْ ؤشيبء خػوق ؤً

 .Six Sigma، ؤّ اهيٌفذ األنتر، ؤّ يشئّل شٖسيب شخج Six Sigma شخج
 اهيدْ كظٖرث ؤُداف يؾ اهنذٖر يٌِب ّٖخّكؾ نذٖرث غغّػ ؿوِٖب اهخٌفٖذٔ اهيدٖر ّؼٖفج اً     

 .اهيشبءهج يً ؿبهٖج ّدرسج اهيدْ ييخدث ّرئٖج
فبً اهيدٖرًٖ اهخٌفٖذًٖٖ داخل اهيٌضإث ٖسة ؤً  Six Sigma شخج شٖسيب هيٌِز ّػتلًب     

، ّٖسة ؤً ٖنٌّّا ُى Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز تخػتٖق اهخبط ٖنٌّّا ُى يخخذٔ اهلرار
 اهيدٖرًٖ ؿوٓ ّٖسة اهيٌضإث، خضخبسَ اهذٔ اهداؿيًٖ هِذا اهلرار ُّذا ُّ اهدؿى ؿبهٕ اهيشخّْ

ُذا . ؿوٓ نل اهيشخّٖبح Six Sigma شخج شٖسيب هيٌِز اهضبيل اهٌػبق رعف اهخٌفٖذًٖٖ
االهخزاى اهضبشى هويضبرنج اهنتٖرث االٌخضبر خالل اهيٌضإث ٖـد يِيًب ّضبشيًب هيٌِز شٖسيب شخج 

Six Sigma .نذهم فبً اهيًٌِٖٖ اهخلوٖدًٖٖ ٖرًّ ؤٌَ يً اهغرّرٔ هيٌِز شٖسيب شخجSix 

Sigma ٖسة ؤً ِٖخى اهيّؼفًّ تِذٍ . ؤً يتبدرث ضبيوج هويٌضإث ننل، ّال ٖسة اهيتبهغج فٕ ذهم
 .اهلغٖج ّاهٌخبئز اهيخّكـج يٌِب ّؤً ٖنًّ هذهم ؤّهّٖج داخل اهيٌضإث

ّٖـيل اهيدٖر اهخٌفٖذٔ نـلل ّغيٖر هإلدارث اهـوٖب فِّ ٖشبؿد ؤؿغبءُب هالشخيرار فٕ      
ّسـوِب فٕ كيج ؤّهّٖبخِى ُّّ اهيشئّل األّل ؿً خٌفٖذ  Six Sigmaييبرشج يٌِز شٖسيب شخج 

ّيذل اهضزاى األشّد فبً اهيدٖر اهخٌفٖذٔ ُّ . Six Sigmaخػػ خػتٖق يٌِز شٖسيب شخج 
يٌظة يئكح، ّاهِدف اهٌِبئٕ يً ّسّد ُذا اهيٌظة ُّ كٖبدث اهخفنٖر ّاألدّاح ّاهـبداح 

ؿدث فٕ ؤً ٖخى خضلٖق ٌخبئز يبدٖج يرغٖج ّخديج ّاهيشب Six Sigmaاهيخـولج تيٌِز شٖسيب شخج 
 .اهزتبئً ّخوتٖج اضخٖبسبخِى تػرق ؿدٖدث

 Six Sigma: هىهز شٍسهب شخج  خطتٍق هحدداح 11.1

 Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج خػتٖق يضدداح تـع( ,Antony 10 :2004) ذنر كد     

 :ّيٌِب

 سيؾ يرضوج خإخذ كد) اهـيوٖبح تداٖج فٕ خظّظًب اهيػوّتج تبهسّدث تٖبٌبح خّافر ؿدى 
 (.يٌضإثاه فٕ نتٖر ّكح اهتٖبٌبح
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 ً  فرظج اهيوًّٖ فٕ فضل ؤّ ؿٖة Six Sigma ُّ 3.4 شٖسيب شخجه اإلضظبئٕ اهخـرٖف ا
 ضبسبح ٖوتٕ ال ضٕء ؤٔ ٖنًّ كد اهخديبح كػبؽ فٕ ؤيب ،ضشبتِب ٖينً اهظٌبؿج كػبؽ فٕ
 .خػإ ؤّ فضاًل ٖـختر اهـيٖل خّكـبح ؤّ

 ً  .ضخظَٖ كراراح ؿوٓ ٖـخيد ٖزال ال ّخفغٖوِب اهيضبرٖؾ اخخٖبر ا

 ً  .يويّشًب ٖنًّ ال كد اهخديبح فٕ Six Sigma شخج شٖسيب يٌِز يشخّْ فٕ اهخغٖٖر ا

 ً  هّسّد ّذهم اهتٖرّكراػٖج اهٓ تشِّهَ خخسَ ؤً ٖينً Six Sigma يٌِز شٖسيب شخج ا
 .اهيٌضإث داخل يضرّؽ ؤٔ ؿوِٖب ٖرخنز ّاهخٕ اهخغراء ّ اهشّداء األضزيج

 Six يٌِز شٖسيب شخج اشخخداى يضدداح تـع ذنر ((Benedetto, 2003: 270 ؤيب     

Sigma  ّٕيٌِب اهظٌبؿج تلػبؽ ّيلبرٌخِب اهخديبح كػبؽ ف: 

 ً  ألً ّذهم اهظٌبؿج كػبؽ يً ظـّتج ؤنذر اهخديبح كػبؽ فٕ اهيـوّيبح سيؾ ؿيوٖج ا
 .اهـيٖل يؾ هّسَ ّسِب خالل يً خخى اهخديبح فٕ سيـِب ٖخى اهخٕ اهتٖبٌبح يـؼى

 ً  اهخفبؿل تشتة ّذهم اهظٌبؿج يً ظـّتج ؤنذر اهخديبح فٕ اهـيالء رغب كٖبس ؿيوٖج ا
 .اهظـّتبح تـع ٖخوق اهذٔ اهخديج ّيلديٕ اهـيالء تًٖ

 اهخديبح اً تشتة ّذهم اهظٌبؿج يً ظـّتج ؤنذر اهخديبح فٕ ّاهيراكتج اهلٖبس يرضوج 
 .يٌخز يؾ خخـبيل اهظٌبؿج فٕ ؤيب ؿيالء يؾ خخـبيل
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 الهلدهج 1.1

 األشتبة يً ؤضسبيِب ّخغبؿف اهيٌضأح فٕ ّاهٌضبػبح األؿيبل ّخٌّؽ ـلدخ ٖـختر     
 اهٓ خِدف اهداخوٕ هوخدكٖق اهضبسج نبٌح ضٖد اهداخوٕ، اهخدكٖق ؼِّر اهٓ ؤدح اهخٕ اهيتبضرث
 .ّاهخالؿة ّاألخػبء اهغص انخضبف

 اُذ يً بحٖاألرتـٌٖ تداٖج يٌذ نّؼٖفج تَ فاّاالؿخر اهداخوٕ تبهخدكٖق ُخيبىاال ازداد ّكد     
 ّكد 91<1 ؿبى فٕ اهيخضدث اهّالٖبح فٕ اهداخوًٖٖ اهضشبتبح يدكلًٖ يـِد اٌضبء خى فلد اهلرً،
 اهخّظٖبح، تـنس يوزيج غٖر ؤٌِب اال اًٗ ّضخٓ >9<1 ؿبى يٌذ حاٌضر ؿدث اهيـِد ؤظدر

 نّؼٖفج اهداخوٕ اهخدكٖق ّؼِر. اهلبًٌٌّٖٖ هويضبشتًٖ األيرٖنٕ اهيـِد ؿً خظدر اهخٕ ّاهيـبٖٖر
 ؿّايل ؤدح ّكد ػّٖل، تزيً اهخبرسٕ اهخدكٖق ّخّاسد ؼِّر تـد اهيظبرف داخل يشخلوج

 اهيٌضأح ضسى نتر تـد خبظج اهداخوٕ اهخدكٖق خّاسد غرّرث اهٓ ّيخـددث نذٖرث ّؤشتبة
 اهيشخّٖبح ضبسج خخػوتِب اهخٕ ّاهيٌبشتج، اهيالئيج ّاهخلبرٖر اهتٖبٌبح اهٓ اهضبسج ّضدث ّخّشـِب

 يالءيخَ ّيدْ اهداخوٖج، اهٌضبػبح نبفج فٕ اهـيل شٖر ؿوٓ خػيئً هنٕ اهيٌضإث، ادارث فٕ اهـوٖب
 نبفج ؤداء ّخلٖٖى اهيٌضإث، ألظّل اهنبفٖج اهضيبٖج خّفٖر اهٓ ّشـًٖب ّيرغّة، يخػػ ُّ يب يؾ

 اهيٌضإث فٕ ّاإلدارٖج اإلٌخبسٖج ّاهنفبءث اهنفبٖج خضلٖق ؿوٓ ّاهخضسٖؾ اهيشئّهج، اهيشخّٖبح
 (.028: 0212 ّدٖبً،ّ اهّكبد)

 ؿوٓ اهخبرسٕ اهيدكق اؿخيبد ؿوٓ تٌبًءا اهداخوٕ اهخدكٖق ّؼٖفج اهٓ اهضبسج ازدادح ّؤٖغًب     
 ّٖينً ّفـبل كّٔ اهداخوٖج اهركبتج ٌؼبى ؤً اهيشخلل اهخبرسٕ اهضشبتبح يراسؾ ّسد فبذا ؿيوَ،

 ؤشبس هدَٖ ّٖنًّ اإلسراءاح، فٕ ّٖخّشؾ االخختبراح يً ٖضد فبٌَ ّيػتق ؿوَٖ االؿخيبد
 ينوف ٖـختر تبهنبيل اهيبهٖج اهـيوٖبح فضط ؤً اذ اإلضظبئٖج، اهـٌٖج ؤشوّة الشخخداى يـلّل
: 0220 سرتّؽ،) كّٔ اهداخوٖج اهركبتج ٌؼبى ؤً ػبهيب هَ داؿٕ ّال ػّٖل ّكح اهٓ ّٖضخبر

 اهخدكٖق فّسّد ،(01: <022 اتراُٖى،) اهخبرسٕ اهخدكٖق هـيوٖج ينيوج ؿيوٖج ّٖـختر ،(::1
 ؿيل ؿوٓ اهخبرسٕ اهيدكق اؿخيبد يدْ ٖخّكف نيب اهداخوٖج، اهركبتج فـبهٖج خضلٖق ٖـٌٕ اهداخوٕ
 .(>0: <022 سيـج،) اهداخوٕ اهخدكٖق ٌضبػ هفـبهٖج خلٖٖيَ ٌخبئز ؿوٓ اهداخوٕ اهيدكق

 هَ ضدذح اهخٕ ّاهخػّراح اهداخوٕ اهخدكٖق خـرٖف اهفظل ُذا ٖخٌبّل شتق يب ؿوٓ ّتٌبًء     
 ّؼٖفج ّدؿبئى يلّيبح ّؤٖغًب اهداخوٕ اهخدكٖق ّؤٌّاؽ اهخػّراح ُذٍ فٕ شبُيح اهخٕ ّاهـّايل

 اهيبهٕ اهخدكٖق فٕ ّدّرٍ ّيـبٖٖرٍ ّيزاٖبٍ ّؤُدافَ اهداخوٕ اهخدكٖق ّؤُيٖج اهداخوٕ اهخدكٖق
 .ّاهركبتج ّاهخضغٖوٕ
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 الداخمً الخدكٌق خؿرٌف 1.1

 خـدد اهٓ ؤدح اهخٕ األشتبة ّيً اهداخوٕ، اهخدكٖق يفِّى خٌبّهح اهخٕ اهخـرٖفبح خـددح هلد     
 ّؤُدافِب ػتٖـخِب فٕ اهخػّراح يً اهـدٖد ضِدح كد ّؼٖفج نٌَّ ُّ اهداخوٕ اهخدكٖق خـرٖفبح

 خـرٖف ؤخذ ّتبهخبهٕ اهداخوٕ، اهخدكٖق ّؼٖفج يفِّى فٕ ؤخر خػّر اهخػّراح ُذٍ ّانة ّكد
 .اهيخػّر اهخدكٖق ّؼٖفج يفِّى هٖـنس ألخرْ فخرث يً ّاالخشبؽ اهخػّر فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق

 يّؼف تِب ٖلّى اهخٕ اهيراسـج" تإٌَ اهداخوٕ هوخدكٖق ؼِرح اهخٕ اهخـرٖفبح ؤّائل ّيً     
 (. 2;: >=<1 اهسزار،" )اهخبرسٕ اهيراسؾ تِب ٖلّى اهخٕ خوم تخالف تبهيٌضإث

 اهراؿٖج اهيٌؼيبح هسٌج ؿرفخَ فلد اهداخوٕ، اهخدكٖق يفِّى اهسِبح يً اهـدٖد خٌبّهح هلد     
 Committee of (COSO) هسٌج ؿوِٖب ٖػوق ّاهخٕ اهيخنبيل اهداخوٖج اهركبتج إلػبر

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ٌَخخإذر ؿيوٖبح تإ 
 يـلّاًل خإنٖدًا هخـػٕ خظيٖيِب ٖخى اهيٌضإث، فٕ اٗخرًٖ ّاألفراد ّاإلدارث اهيٌضإث ادارث تيسوس

 ؿوٓ ّاالؿخيبد ّفبؿوٖخِب اهـيوٖبح نفبءث: اهخبهٖج اهٌّاضٕ فٕ ألُدافِب اهيٌضإث خضلٖق ضّل
 (.01: <022 اتراُٖى،) تِب اهيـيّل ّاألٌؼيج تبهلّاًٌٖ ّاالهخزاى اهيبهٖج اهخلبرٖر

 خبتـج داخوٖج ّؼٖفج تإٌَ اهداخوٕ اهخدكٖق هويضبشتًٖ اهـرتٕ اهيسيؾ ؿرف اهشٖبق ٌفس ّفٕ     
 هخلٖٖى اهيضبشتٖج فِٖب تيب اإلدارٖج اهركبتج إلكبيج يشخلل داخوٕ ٌضبػ ؿً هخـتر ٌضإثاهي إلدارث
 اهنفبٖج ٖضلق تيب اهيّارد اشخخداى ضشً ؿوٓ هوـيل ؤّ اإلدارث خخػوتَ يب يؾ اهٌؼبى خيبضٕ يدْ

 (.>00: 0221 ،للمحاسبين العربي المجمع) هويٌضإث اإلٌخبسٖج

 اهيٌضإث غيً يلبيج خلٖٖيَٖ فـبهٖج" تإٌَ اهداخوٕ اهخدكٖق هويضبشتًٖ اهدّهٕ االخضبد ؿرف نيب     
 ٌّؼبى اهيضبشتٕ اهٌؼبى يجيالء ّيراكتج ّخلٖٖى اخختبر ّؼبئفِب غيً ّيً خديخِب هغرع
 .(IFAC, 2001: 213) ّفـبهٖخِيب اهداخوٕ اهغتػ

 American Institute of اهلبًٌٌّٖٖ هويضبشتًٖ األيرٖنٕ اهيـِد خـرٖف فٕ سبء ّكد     

Certified Public Accountants (AICPA)  ؤً اهخدكٖق اهداخوٕ ُّ ؿتبرث ؿً يراسـج
اهـيوٖبح ّاهلّٖد اهخٕ خخى تضنل يشخير ضٖد خٌفذ يً كتل ؤضخبط ٖـًٌّٖ ّفق ضرّػ خبظج 

 (.<10 :0212اهخػٖة، )

ّؼٖفج ادارٖج  األيرٖنٕ اهخدكٖق اهداخوٕ تإٌَؿرفح هسٌج اهيراسـج تيـِد ادارث اهتٌّم  نيب     
ٌّّؿٖج  خلّى تظفج يشخلوج تخلٖٖى نفبٖج ّفـبهٖج ّدكج ؤٌؼيج اهركبتج اهلبئيج فٕ داخل اهيٌضإث

 (.8>1 :;022اهلتػبً، ) اهـيوٖبح اهسبرٖج
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ّكد ؿرف يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ اهخدكٖق اهداخوٕ تإٌَ ٌضبػ يشخلل، يّغّؿٕ      
يظيى هٖزٖد يً كٖيج اهيٌضإث، ّخضشًٖ ؿيوٖبخِب، ّيشبؿدخِب ؿوٓ اٌسبز ؤُدافِب  ّاشخضبرٔ،

تّاشػج خنًّٖ يدخل يٌؼى ّيٌغتػ هخلٖٖى ّخضشًٖ فـبهٖج ادارث اهيخبػر ّاهركبتج ّؿيوٖبح 
 (.;9 :0211سيـج، )اهخضنى 

يشخلوج  اهخدكٖق اهداخوٕ تإٌَ ّؼٖفج خلٖٖيَٖ( 128 :;<<1اهظًتبً ّآخرًّ، )كد ؿرف ّ     
خٌضإ داخل اهخٌؼٖى اهيـًٖ تغرع فضط ّخلٖٖى األٌضػج اهخٕ ٖلّى تِب ُذا اهخٌؼٖى، ّيً اهّاغص 
ؤً ُذا اهخـرٖف ٖضٖر اهٓ ضيّل اهخدكٖق اهداخوٕ هسيٖؾ األٌضػج داخل اهيٌضإث ّتبهخبهٕ ال 

هّؼبئف ا ٖلخظر ؿوٓ اهٌضبػ اهيبهٕ ّاهيضبشتٕ نيب ٖضٖر اهٓ اشخلالهٖج اهخدكٖق اهداخوٕ ؿً
 .يَٖخلٖٖاألخرْ فٕ اهيضرّؽ ّؤٌِب ّؼٖفج 

اهخدكٖق اهداخوٕ تإٌَ يسيّؿج يً ؤٌؼيج ؤّ ؤّسَ ٌضبػ ( 1=1 :0222ؿتد اهلل، )نيب ؿرف      
يشخلل داخل اهيضرّؽ خٌضئَ اإلدارث هولٖبى تخديخِب فٕ خضلٖق اهـيوٖبح ّاهلّٖد تضنل يشخير 

نفبٖج كٖيج االضخٖبػبح اهيخخذث هضيبٖج  ّاهخإند يًهغيبً دكج اهتٖبٌبح اهيضبشتٖج ّاإلضظبئٖج 
ؤظّل ّييخونبح اهيضرّؽ ّفٕ اهخإند يً اختبؽ يّؼفٕ اهيضرّؽ هوشٖبشبح ّاهخػػ 
ّاإلسراءاح اإلدارٖج اهيرشّيج هِى، ّفٕ كٖبس ظالضٖج خوم اهخػػ ّاهشٖبشبح ّسيٖؾ ّشبئل 

ادخبهِب ؿوِٖب، ّذهم ضخٓ ٖظل  ةاهركبتج األخرْ فٕ ؤداء ؤغراغِب ّاكخراش اهخضشٌٖبح اهّاس
 .اهيضرّؽ اهٓ درسج اهنفبٖج اإلٌخبسٖج اهلظّْ

ؤً ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ُٕ ّؼٖفج يشخلوج ٖلّى تِب ( 88: 0212اهذٌٖتبح، )ّكد ّغص      
فرد ؤّ ؤفراد ؤّ سِبز يً داخل اهيٌضإث يً ؤسل خديج اإلدارث ؿً ػرٖق اهخإند يً ؤً نبفج 

اهداخوٖج خـيل تضنل نفئ ّفـبل هخضلٖق سيٖؾ ؤُداف اهٌؼبى اهركبتٕ نيب ضددخِب ؤٌؼيج اهركبتج 
اإلدارث، ّذهم تبشخخداى ػرٖلج يخػػج ّيٌؼيج هخلٖٖى ّخضشًٖ فبؿوٖج ادارث اهيخبػر ّاهركبتج 

 .ّؿيوٖج اهخضنى اهيئششٕ

ػ يشخلل ّٖخغص يً سيٖؾ اهخـرٖفبح اهشبتلج ؤً ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ؿتبرث ؿً ٌضب     
داخل اهيٌضإث نٌِّب ؤداث ركبتٖج، ّٖـختر اهخدكٖق اهداخوٕ ؤضد يلّيبح ٌؼبى اهركبتج اهداخوٖج 

، ُّٖالضؼ ؤٖغًب يً خالل يب شتق ؤً يِبى ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ٖلّى (88: 0212اهذٌٖتبح، )
خبرسٖج تِب كشى ؤّ دائرث ؤّ فرٖق، ّكد ٖنًٌّّ يّؼفًٖ فٕ اهيٌضإث، ؤّ يّؼفًٖ هدْ سِج 

يشخلوج ؿً اهيٌضإث، ّٖسة ؿوٓ يً ٖلّيًّ تيِبى ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ؤً ٖخيٖزّا 
 .تبالشخلالهٖج ّاهيّغّؿٖج فٕ األداء
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فٕ غّء يب شتق ٖينً اهلّل تإً ّسّد اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ اهيٌضإث ٖضنل رنٖزث ؤشبشٖج      
كٖق اهداخوٕ ٖيذل ٌؼبى ضبيل هوركبتج هخضلٖق نفبءث ّفبؿوٖج ؤٌؼيج اهركبتج األخرْ ضٖد اً اهخد

 .ٖضرف ّٖلٖى ّٖدؿى ٌؼى اهركبتج اهيخخوفج ّٖراكة ؿوِٖب

 خغور الخدكٌق الداخمً 1.1

ؼِر اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ تداٖج األير نيب ُّ يـرّف نـًٖ ّؤذً إلدارث اهيٌضإث هيالضلج      
اهـتبدْ، )اهخسبّزاح ّانخضبف اهخالؿة ّاألخػبء اهخٕ كد خخى داخل اهيٌضـإث ضٖد ؤّغص 

ؤً اهخدكٖق اهداخوٕ ؼِر فٕ اهتداٖج تِدف انخضبف األخػبء ّاهغص ّاهخالؿة، ( 92; :<<<1
. خػّراح يِيج ؿوٓ ُذٍ اهّؼٖفج اكخغخِب اهخػّراح اهيخالضلج فٕ يسبل األؿيبل ّهنً ضدذح
اهٓ ؤً اهدّر اهخلوٖدٔ هويدكق اهداخوٕ فٕ اهخإند يً ّسّد ( 88 :0222اهنبضف، )ّكد ؤضبر 

ٌؼبى ركبتج داخوٖج ٖـيل تنفبءث ػّال اهّكح ّاهشـٕ هنضف اهغص ّاالضخٖبل هى ٖـد دّرًا يالئيًب 
 .راح اهضدٖذج فٕ تٖئج األؿيبلفٕ ؼل اهخغٖ

ّهلد ير اهخدكٖق اهداخوٕ تـدث يراضل َخَػّر يً خالهِب يٌذ اهخيشٌٖٖبح يً اهلرً اهيبغٕ      
يراضل اهخػّر اهخٕ ير تِب اهخدكٖق اهداخوٕ ضشة ( pickett, 2004: 11)ّضخٓ اًٗ ّهلد ؿدد 

 :هداخوٕ فٕ نل يرضوج زيٌٖج نبهخبهٕاهشيج اهخٕ خيٖز تِب ّاهـيل اهذٔ نبً ٖرنز ؿوَٖ اهخدكٖق ا

 (1-1)جدول 

 التطور الزمني للتدقيق الداخلي

 0222 2<<1 2=<1 2><1 2;<1 2:<1 السىج

022: 

ّهغبٖج 
 اًٗ

فضط  السهج
 اهشسالح

فضط 
 االهخزاى

اخختبر 
 اإلسراءاح

خلٖٖى 
 اهركبتج

خلٖٖى 
ادارث 
 اهيخبػر

دؿى 
ادارث 
 اهيخبػر

اغبفج 
 اهلٖيج

 (Pickett, 2004: 11: )الهطدر
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اهٓ ؤً اهخدكٖق اهداخوٕ كد ير تـيوٖبح خػّر ( Jantan, et., al., 2005: 844)ّكد ؤضبر      
درايبخٖنٖج يخالضلج ييب ؤدْ اهٓ خّشٖؾ ٌػبق اهخدكٖق اهداخوٕ تضنل شيص هَ تبهيضبرنج تضنل 

 .ؤنتر فٕ خديج اهيٌضإث اهخٕ ٖـيل

ؤضبرح اهٓ يرّر اهخدكٖق اهداخوٕ تذالذج يراضل ضٖد خيذوح فلد ( ;: 9<<1تدراً، )ؤيب      
اهيرضوج األّهٓ فٕ اهخضلق يً اهدكج اهضشبتٖج هألركبى اهيضبشتٖج، ّخيذوح اهيرضوج اهذبٌٖج فٕ 

يونٖج  اهخضلق يً دكج ّيالئيج ضشبتبح اهّضدث االكخظبدٖج ّاهلّائى اهيبهٖج تيب فٕ ذهم اهخضلق يً
اهضيبٖج اهنبفٖج هِب، ؤيب اهيرضوج اهذبهذج فخيذوح فٕ ختٌٕ ّسِج ٌؼر األظّل ّاهخضلق يً خّفر 

اإلدارث اهـوٖب فٕ ادارث اهّضدث االكخظبدٖج فٕ سيٖؾ اهيسبالح اهخضغٖوٖج ّاهيبهٖج ٌُّب ؤظتضح 
 .ؤنذر اشخلالهٖج ّخيذل سزءًا يً ٌؼبى اهركبتج اإلدارٖج

هداخوٕ يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ اهٓ اٌضبء ُذا ّكد دفؾ اهخػّر اهضبظل فٕ ّؼٖفج اهخدكٖق ا     
ّخػّٖر يـبٖٖر هوخدكٖق اهداخوٕ ّكد ؤظتص اهيـِد فٖيب تـد يٌخضرًا فٕ اهـدٖد يً اهدّل اهيخلديج 

اهداخوٕ اهظبدرث  يذل اهّالٖبح اهيخضدث ّترٖػبٌٖب ّاشخراهٖب ّنٌدا، ّكد ضددح اشخراخٖسٖج اهخدكٖق
اهخدكٖق  ّيٌِزّستح ضدّد خغٖٖر ّخػّر فٕ رئٖج ذالذج ؤشتبة ؤ (KPMG, 2004: 2)ؿً 

 :ُّٕ نبهخبهٕاهداخوٕ 

 .اهخغٖراح اهخلٌٖج اهخٕ ؤزاهح يّاٌؾ االخظبالح  -1

 ؤً االكخظبدٖبح اهـبهيٖج ؤظتضح يخضبتنج ُّذا خػوة غرّرث اهيراكتج اهذبتخج هألضداد -0
 .اهدّهٖج اهخٕ ؤظتضح خئذر ؿوٓ ضرّػ اهـيل اهيضوٖج

 .اهيشخفٖد يً اهخديبح اهخٕ سـوخَ ٖػوة ؤؿوٓ سّدث تإكل شـردرسج اهّؿٕ هدْ  -8

ّؤغبف تـع اهنخبة تـع اهـّايل األخرْ اهخٕ شبُيح فٕ خػّر اهخدكٖق اهداخوٕ ّاهخٕ      
 :ٖينً خوخٖظِب فٕ

يفِّى  تإً( 0:2: 9<<1ؿتد اهالٍ، )ضٖد ؤضبر  91<1ؼِّر يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ ؿبى  .1
ى يٌِٕ ّؤنبدٖيٕ هى ٖؼِر اال يٌذ ؼِّر يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ، اهخدكٖق اهداخوٕ نيفِّ

اهٓ ؤً خػّر ٌّيّ اهضنل اهيـبظر هوخدكٖق اهداخوٕ ( Ramamoorti, 2004: 2)ّؤضبر 
خرافق ّخزايً ّخضبتم يؾ ٌيّ ّخػّر يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ، ضٖد كبى اهيـِد تخػّٖر 

برًا يًٌِٖب ّؤخالكًٖب هويٌِج، ّكد ؤظتص يـِد يـبٖٖر ّآداة ّشوّنٖبح اهيٌِج ييب ضنل اػ
يً  ؤنذرهخدكٖق اهداخوٕ ّاٌخضرح فرّؿَ فٕ اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ اهيئششج اهلبئيج ؿوٓ يٌِج ا
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 :Dittenhofer, 2001)ؿغًّا  122.222تودًا ّؤظتص ٖتوغ ؿدد ؤؿغبئِب ؤنذر يً  1:2

443.) 

ؿوٓ يّكـَ ؿوٓ االٌخرٌح ؤً ؤُدافَ خنيً ّكد ضدد يـِد اهيدكلًٖ فٕ رشبهخَ اهيٌضّرث      
 (:10institute/mission-/the-http://www.theiia.org/theiia/about ,-9-2011)فٕ

 يبخِىزٖبدث اهلٖيج اهخٕ ٖلّى اهـبيوًّ فٕ يسبل اهخدكٖق اهداخوٕ تبغبفخِب اهٓ يٌؼ. 

  ػرش ترٌبيز ؤنبدٖيٕ ضبيل ّفرط هخػّٖر يٌِج اهخدكٖق اهداخوٕ ّػرش اهيـبٖٖر
اهشوٖيج ّترايز اهضِبداح ّاهدّراح اهيٌِٖج  ّاهخّسِٖبح تضإً اهييبرشج اهيٌِٖج

 .اهيخخظظج

  ٌٕضر اهخّؿٖج فٕ ظفّف اهييبرشًٖ هويٌِج ّضيوج األشِى تضإً دّر ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخو
 .اهركبتج ّادارث اهيخبػر ّضّنيج اهضرنبحفٕ اضنبى ٌؼى 

  خّؿٖج اهييبرشًٖ هويٌِج ّاهيًػوـًٖ ّاهيشخفٖدًٖ تخظّط ؤفغل اهييبرشبح اهيخـولج
 .تبهخدكٖق اهداخوٕ

  خسيٖؾ اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ فٕ سيٖؾ ؤٌضبء اهـبهى فٕ تّخلج ّاضدث ٖينٌِى يً خالهِب االضخرام
 .ـرفج يً اهسيٖؾفٕ اهخسبرة ّاالػالؽ ؿوٓ اهختراح ّاهي

دّر  اهخلبرٖر ّاهلّاًٌٖ اهخٕ ظدرح فٕ اهـدٖد يً دّل اهـبهى ّاهخٕ ؤّظح تخفـٖل ّخػّٖر .0
 .اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ اهضرنبح ّاهيئششبح

ؤً اهلّاًٌٖ ّاهخلبرٖر اهشبتلج شبُيح فٕ خػّر ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ يً خالل ٌّالضؼ  .8
دكٖق اهداخوٕ تبهضرنبح، نيب شبُيح فٕ خرنٖزُب ؿوٓ غرّرث ّسّد ّؼٖفج يشخلوج هوخ

اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ ضّنيج اهضرنبح ٌّؼى ادارث دّر خػّر ُذٍ اهّؼٖفج ؿتر خرنٖزُب ؿوٓ 
 .اهيخبػر ّؤٌؼيج اهركبتج، األير اهذٔ شوػ اهغّء ؿوٓ ؤُيٖج ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ

اٌرًّ ضرنج  ّؤضِرُباهفغبئص اهيبهٖج ّاالٌِٖبراح اهخٕ ضظوح فٕ اهنذٖر يً اهضرنبح  .9
Enron  ّّرهدنّى هوػبكج ّضرنجWorldcom  ٓهالخظبالح ّاهخٕ شوػح اهغّء ؿو

تبهخدكٖق اهداخوٕ ّدّرٍ فٕ ؤنتر ف ؤٌؼيج اهركبتج اهداخوٖج ّتبهخبهٕ ؤؿػح اُخيبيب غـ
 (.(Arena, et., al., 2006: 275 اهضرنبح اهضدٖذج

http://www.theiia.org/theiia/about-/the-institute/mission
http://www.theiia.org/theiia/about-/the-institute/mission
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ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ اهضرنج غيً كٖبى تـع اهتّرظبح اهـبهيٖج تبضخراػ ّسّد  .:
اهيبهٖج فٕ  ضرّػ اهخرخٖط هِب تخداّل ؤشِيِب غيً اهتّرظج يذل تّرظج األّراق

ٌّّٖٖرم ّاهخٕ اضخرػح غيً ضرّػ اإلدرار اهخبظج تِب ؿوٓ اهضرنبح اهيدرسج ؤشِيِب 
دكٖق ؤً خئشس ّخضبفؼ ؿوٓ ّؼٖفج خ 0220هوخداّل فٕ اهتّرظج غيً كّاؿد اهخشسٖل ؿبى 

داخوٕ خبظج تِب ّيشخلوج هخزّٖد اإلدارث ّهسٌج اهخدكٖق تبهخلٖٖى اهيشخير هـيوٖبح ادارث 
 0229 اهيخبػر ٌّؼبى اهركبتج اهداخوٖج تبهضرنج ّؤً ٖنًّ ذهم كتل ٌِبٖج ؤنخّتر

(Ramamoorti, 2004: 9) ، ّنذهم اضخرػح اهتّرظبح فٕ اهييونج اهيخضدث يً خالل
ٖنًّ هدْ اهضرنج ّؼٖفج يشخلوج هوخدكٖق ؤً  ح األّراق اهيبهٖجهتّرظب اهيٖذبق اهيضخرم

 .اهداخوٕ خضرف ؿوِٖب هسٌج اهخدكٖق

 الخدكٌق الداخمً أههٌج 1.1

هلد ؼِرح اهضبسج هوخدكٖق اهداخوٕ تظّرث ؤنذر سدٖج خالل األزيج االكخظبدٖج اهـبهيٖج      
ّنذهم تـد اهضرة اهـبهيٖج ٌخٖسج إلفالس اهـدٖد يً اهضرنبح ّخضيل اداراح ُذٍ  88<1-<0<1

اهضرنبح اهيشئّهٖج ؿً ذهم، فغاًل ؿً ضبسج اداراح ُذٍ اهضرنبح هيخبتـج يدْ فبؿوٖج ؤٌؼيج 
اهركبتج اهداخوٖج هدِٖب، األير اهذٔ دفـِب اهٓ اٌضبء ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ هخنًّ اهـًٖ اهشبُرث 

ٕ فضط ّخلٖٖى ّخخختؾ فـبهٖج سيٖؾ ؤٌؼيج اهركبتج فٕ اٌسبز يِبيِب يً اهخضلق ّاهخضوٖل هِب ف
ّاهخلٖٖى هسيٖؾ ؤّسَ ّيسبالح اهٌضبػ ّاهخػػ ّاألُداف اهخٕ خشـٕ ُذٍ اهضرنبح اهٓ خضلٖلِب، 
تبؿختبر ؤً ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ُٕ سزء يً ٌؼبى اهركبتج اهداخوٖج ضٖد اٌِب خضنل تئرث ُذا 

هٌؼبى ّظيبى األيبً هَ، ّخظّظًب تـد اؿػبء ُذٍ اهّؼٖفج ؤُيٖج ييٖزث شـًٖب اهٓ خضّٖل ُذٍ ا
اهّؼٖفج يً ّؼبئف اهركبتج فٕ اهيٌؼيج اهٓ يٌِج يـخرف تِب ّذهم يً كتل اهيٌؼيبح اهيٌِٖج 

 (.02 ::022تنرٔ، )اهيضبشتٖج اهـبهيٖج ّاهدّهٖج 

خوٕ فٕ اهيٌضأح تظّرث يوضّؼج ّٖرسؾ ذهم ّهلد ازدادح ؤُيٖج ّؼٖفج اهخدكٖق اهدا     
ألشتبة يخـددث ؤُيِب زٖبدث ضسى اهيضرّؿبح، ّاهخـلٖد فٕ ؤٌؼيخِب اإلدارٖج ّاإلٌخبسٖج، ّزٖبدث 
ؿدد اهيٌضأح يخـددث اهسٌشٖبح ّاٌخضبر فرّؿِب فٕ توداً ؿدٖدث، ّيب رافق ذهم يً خـلٖداح فٕ 

اهـّايل اهٓ ترّز ؿدد يً اهيضنالح اهخضغٖوٖج ؤٌؼيخِب اهيبهٖج ّاهيضبشتٖج، ّكد ؤدح نل ُذٍ 
يذل اهضبسج اهٓ اهخإند يً خػبتق اهـيوٖبح اهخضغٖوٖج يؾ اهخػػ اهيّغّؿج، ّيدْ نفبٖج اهترايز 
اهخضغٖوٖج هخضلٖق ؤُداف اهيٌضإث، ُّّ األير اهذٔ ٖخػوة اهخلٖٖى اهيشخير ّاهيشبُيج اهيخّاظوج 

هضبيوج تإٌضػج اهيٌضإث ّؤدائِب، ّنل ُذٍ اهظفبح ال فٕ ضوِب يً كتل ذّٔ اهخترث ّاإلضبػج ا
خٌػتق اال ؿوٓ اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ تضنى ػتٖـج اهـيل اهذٔ ٖلّيًّ تَ تبشخيرار داخل اهيٌضإث، 
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ضٖد ٖنرس اهيدكق اهداخوٕ نل ّكخَ ّسِدٍ هخديج اهيٌضأح اهخٕ ٖـيل هدِٖب، فخظتص يـرفخَ 
تر تنذٖر يً يـرفج اهيدكق اهخبرسٕ ُّذا ٖـػٕ يرٌّج ضّل ؿيوٖبخِب ٌّؼى ركبتخِب اهداخوٖج ؤن

 (.08: 0228اهيغٌٕ، )هودّر اهذٔ ٖوـتَ اهيدكق اهداخوٕ فٕ خديج ؤُداف اهيٌضإث 

ّخـختر ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ّشٖوج خخدى اهـدٖد يً األػراف ذاح اهظوج فٕ اهيٌضإث      
هداخوٕ ٖخدى اهـدٖد يً اهفئبح اهخٕ ّخبرسِب فوٖشح ُٕ غبٖج تضد ذاخِب، ضٖد اً اهخدكٖق ا

ّخسد هِب يظوضج فٕ  خشخخدى اهلّائى اهيبهٖج اهيدكلج ّخـخيدُب فٕ اخخبذ كراراخِب ّرشى شٖبشبخِب
اهيدٖرًٖ،  فئج ّاهفئبح ، ّيً األيذوج ؿوٓ ُذٍاهخـرف ؿوٓ ؿداهج اهيرنز اهيبهٕ هويٌضإث

ّاالكخظبد ّاهِٖئبح اهضنّيٖج  ؿيبلاهيشخذيرًٖ اهضبهًٖٖ ّاهيشخلتوًٖٖ ّاهتٌّم ّرسبل األ
 (.<1: <022اهيػبرٌج، )  اهيخخوفج ٌّلبتبح اهـيبل ّغٖرُب

ّكد زادح ؤُيٖج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ ّكخٌب اهضبهٕ، ّؤظتضح ٌضبػًب خلّٖيًٖب هنبفج األٌضػج      
ج ُذٍ ّاهـيوٖبح فٕ اهيٌضإث، تِدف خػّٖر ُذٍ األٌضػج ّرفؾ نفبٖخِب اإلٌخبسٖج، ّخـّد ؤُيٖ

اهّؼٖفج هوخديبح اهخٕ خلديِب هإلدارث فٕ يخخوف اهيسبالح، تضٖد اؿخترح نظيبى األيبً فٕ ٖد 
 (.188: 0212اهخػٖة، )اإلدارث 

ّييب شتق ٖخغص ؤً اهخدكٖق اهداخوٕ هَ دّر فـبل ّتبهغ األُيٖج فٕ اهيئششبح اهيبهٖج      
يً خالل ضيبٖخَ ألٌؼيج اهيٌضأح، ّيً ّاهيٌضأح ّٖخغص ؤٖغًب ؤً ؤُيٖج اهخدكٖق اهداخوٕ خٌتؾ 

 .نٌّب ظيبى األيبً اهذٔ خـخيد ؿوَٖ ادارث اهيٌضأح فٕ اهخضلق يً األداء اهيبهٕ هويٌضإث

 خطبئض الخدكٌق الداخمً 1.1

 :ؤٌِب خنيً فٕ ؤً( >< :9<<1يضيّد، )ٌُبم خظبئط ؿدٖدث هوخدكٖق اهداخوٕ ّكد ذنر     

  ًدؿبئى ٌؼبى اهركبتج اهداخوٖج اذ ؤً ٌؼبى اهركبتج اهخدكٖق اهداخوٕ دؿبيج ؤشبشٖج ي
 .تدٌِّب ال ٖـد نبفٖب هغيبً نفبءث خٌفٖذ اهشٖبشبح ّدكج األداء فٕ اهخٌفٖذ اهداخوٖج

  اهخدكٖق اهداخوٕ ّؼٖفج خلّى تِب ّضدث ادارٖج ُّذٍ اهّؼٖفج خئدٔ تظفج يٌخؼيج ّدّرٖج
 .ًٖيذل ؤٔ ّؼٖفج ؤخرْ، ّهٖشح كبظرث ؿوٓ خّكٖح يـ يذوِب

 أىواؼ الخدكٌق الداخمً 1.1

ً يٌؾ ّانخضبف فبخٌفذ ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ ؿبدث تـد خٌفٖذ اهـيوٖبح اهيضبشتٖج، هذهم      
 ّخظضٖص اهغص ّاهخػإ فٕ اهتٖبٌبح اهيضبشتٖج ٖيذل اهِدف األشبشٕ هوخدكٖق اهداخوٕ هوخإند يً
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ٌُّبم اهـدٖد ، (0< ::022سيـج، )شاليج اهشسالح ّاهتٖبٌبح اهيضبشتٖج ؿوٓ ؤظّل اهيٌضإث 
 :<022اُٖى، رات)يً األٌّاؽ اهخٕ خٌدرر خضح اػبر اهخدكٖق اهداخوٕ، ضٖد خخيذل فٖيب ٖوٕ 

08:) 

 ًالخدكٌق الهبل:  

اهركبتج اهداخوٖج  ؤشبهٖةفٕ ؼل اهخدكٖق اهيبهٕ ٖخضيل اهيدكلًٖ يشئّهٖج خلٖٖى يب اذا نبٌح      
اهلّائى اهيبهٖج  تبهضرنج اهخٕ ٖـيوًّ تِب كد خى خظيٖيِب ّخٌفٖذُب ؿوٓ ٌضّ فـبل ّيب اذا نبٌح

تبهـداهج ّيً ٌُب ٖختًٖ هٌب ؤً اهيلظّد تبهخدكٖق اهيبهٕ ُّ خضوٖل اهٌضبػ االكخظبدٔ هويٌضإث خخشى 
 .ر اهيبهٖج، ّيدْ االؿخيبد ؿوِٖبّخلٖٖى األٌؼيج اهيضبشتٖج ّؤٌؼيج اهيـوّيبح ّاهخلبرٖ

 خدكٌق االلخزان : 

ّٖلظد تَ يراسـج اهغّاتػ اهركبتٖج ّاهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج هوـيوٖبح هوضنى ؿوٓ سّدث ّيالئيج      
 .األٌؼيج اهخٕ خى ّغـِب هوخإند يً االهخزاى تبألٌؼيج ّاهخضرٖـبح ّاهشٖبشبح ّاإلسراءاح

 ًالخدكٌق الخصغٌم : 

ّفبؿوٖج ّيالئيج  هوّؼبئف اهيخخوفج داخل اهيٌضإث هوخإند يً نفبءث اهضبيلّٖلظد تَ اهخدكٖق      
األخرْ اهيختـج  ُذٍ اهّؼبئف يً خالل خضوٖل اهِٖبنل اهخٌؼٖيٖج ّخلٖٖى يدْ نفبءث األشبهٖة

 .يً خالل ُذٍ اهّؼبئف هوضنى ؿوٓ يدْ خضلٖق ؤُداف اهيٌضإث

ُذا اهٌّؽ يً اهخدكٖق تإٌَ اهفضط اهضبيل ( =89: ;022 اهـيرٔ ّؿتد اهغٌٕ،)ّٖـرف      
هوّضدث اهخضغٖوٖج ؤّ اهيٌضإث ننل هخلٖٖى ؤٌؼيخِب اهيخخوفج ّركبتخِب اإلدارٖج ّؤدائِب اهخضغٖوٕ ّفلًب 
هػرٖلج كٖبس يضددث غيً األُداف اإلدارٖج ّذهم هوخضلق يً نفبءث ّاكخظبدٖج اهـيوٖبح 

 .اهخضغٖوٖج

 غراظ خبطجالخدكٌق الداخمً أل: 

 ُّذا اهٌّؽ يً اهخدكٖق ٖخـوق تبهخدكٖق اهذٔ ٖلّى تَ اهيدكق اهداخوٕ ضشة يب ٖشخسد يً     
 يّغّؿبح خنوفَ اإلدارث اهـوٖب هولٖبى تِب ّٖخفق يً ضٖد األشوّة ؤّ اهٌػبق يؾ اهٌّؿًٖ

 غيً خػجاهشبتلًٖ ّهنٌَ ٖخخوف يً ٌبضٖج اهخّكٖح اذ ؤٌَ غبهتب يب ٖنًّ فسبئًٖب ّغٖر يدرر 
يً ّسِج ٌؼر اهداخوٕ ّٖضيل ُذا اهٌّؽ يً اهخدكٖق ، (129 :1998 إبراهيم،) اهخدكٖق اهداخوٕ

ّاهخٕ خِدف النخضبف اهغص ؤّ اهفشبد ّاسراء اهخضلٖلبح  ؿيوٖبح اهخفخٖص اهفسبئٖج جاهتبضذ
 .اهيخـولج تِذا اهيّغّؽ 
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 الخدكٌق اإلداري: 

 .اهيخبػر ّاهركبتج غيً ٌػبق ؤُداف اهيٌضإث ّٖضيل ؿيوٖج خلٖٖى سّدث ؤشوّة ادارث     

 أهداف الخدكٌق الداخمً 1.1

هلد ضدد يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ ُدف اهخدكٖق اهداخوٕ تضنل ؿبى تإٌَ خضشًٖ ّاغبفج اهلٖيج      
اهنبضف، )هـيوٖبح اهيٌضإث ضٖد ؤضبر اهخـرٖف اهظبدر ؿً اهيـِد تّغّش اهٓ ذهم ّكد ؤضبر

كدرث ّفبؿوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوٓ خوق اهلٖيج ٖخّكف ؿوٓ ؤيرًٖ ٖخيذل اهٓ ؤً ( 98، 0222
األّل فٕ غرّرث خّافر اهفِى اهيضخرم هدْ اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ ّاألػراف اهيشخفٖدث يً خديبخِى 

هولٖيج ّاهذبٌٕ ُّ اهٌؼر اهٓ ّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ  يغٖفًب هنٖفٖج سـل اهخدكٖق اهداخوٕ ٌضبػًب
 .اهلٖيج ّاألػراف اهيشخفٖدث يً خوم اهلٖيج جغّء شوشو

ؤً ٌضرث يـبٖٖر األداء اهيٌِٕ هوخدكٖق اهداخوٕ ( ;18: 0212اهخػٖة، )ّكد ذنر ؤٖغًب       
اهظبدرث ؿً يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ فٕ اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج ضددح ُدف اهخدكٖق 

وٓ خإدٖج يشئّهٖبخِى تفبؿوٖج، ّٖخى ذهم يً اهداخوٕ اهرئٖس ُّّ يشبؿدث سيٖؾ ؤؿغبء اهيٌضإث ؿ
خالل كٖبى اهخدكٖق اهداخوٕ تخزّٖدُى تبهخضوٖالح ّاهخلّٖيبح ّاهخّظٖبح ّاهيضّرث ّاهيـوّيبح 

 .اهيخـولج تبألٌضػج اهخٕ ٖخى يراسـخِب

ُذا ّكد ّغص اهخػٖة ؤً ُذا اهِدف ٖخى خضلٖلَ يً خالل يسيّؿج يً األؿيبل خضيل يب      
 :ٖوٕ

 ـج ّخلّٖى يخبٌج ّنفبٖج خػتٖق اهركبتج اهيضبشتٖج ّاهيبهٖج، ّاهركبتج ؿوٓ اهـيوٖبح يراس
 .األخرْ، ّاهـيل ؿوٓ سـوِب ؤنذر فبؿوٖج ّتخنوفج يـلّهج

 اهخضلق يً يدْ االهخزاى تشٖبشبح اهيٌضإث ّخػػِب ّاسراءاخِب اهيّغّؿج. 

  ؤٌّاؽ اهخشبئراهخضلق يً يدْ ّسّد اهضيبٖج اهنبفٖج ألظّل اهيٌضإث يً سيٖؾ. 

 اهخضلق يً اينبٌٖج االؿخيبد ؤّ اهّذّق تبهتٖبٌبح اإلدارٖج اهخٕ خخّهد داخل اهيٌضإث. 

 خلّٖى ٌّؿٖج األداء اهيٌفذث ؿوٓ يشخّْ اهيشئّهٖبح اهخٕ نوف اهـبيوًٖ تبهلٖبى تِب. 

 خلدٖى اهخّظٖبح اهيٌبشتج هخضشًٖ ؿيوٖبح اهيٌضإث ّخػّٖرُب. 
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اخوٕ خختبًٖ ّخخخوف ٌػبكِب ضشة اهيخػوتبح اهخبظج تبهيٌضإث، ّهنً اً ؤُداف اهخدكٖق اهد     
 :(89-88: 0212اهذٌٖتبح، )ؿبدًث يب خنًّ ؤُداف اهخدكٖق اهداخوٕ خضيل نل ؤّ تـع يب ٖوٕ 

  اإلضراف ؿوٓ اهركبتج اهداخوٖج ّيراسـج اهركبتبح اهيخخوفج ّؿيوٖج خضغٖوِب ّخلدٖى
 .اهخّظٖبح هإلدارث ّهخضشٌِٖب

  اهتٖبٌبح اهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج، تيب فٕ ذهم فضط اهٌؼبى اهيضبشتٕ ّاالشخفشبراح فضط
 .ّاالخختبراح اهخفظٖوٖج هوـيوٖبح ّاألرظدث ّاإلسراءاح

 يراسـج االكخظبد ّاهنفبءث ّاهفبؿوٖج هوـيوٖبح تيب فِٖب اهركبتبح غٖر اهيبهٖج. 

 ٌّٖؤٖج يخػوتبح خبرسٖجيراسـج يدْ االهخزاى تشٖبشبح اإلدارث ّتبهخضرٖـبح ّاهلّا ً. 

 :ؤُداف ؤخرْ هوخدكٖق اهداخوٕ ُّٕ نيب ٖوٕ( <1: <022اهيػبرٌج، )ّكد ؤغبف      

  يراكتج اهخػػ ّيخبتـج خٌفٖذُب ّاهخـرف ؿوٓ ؤشتبة ؿدى خضلٖق األُداف اهيّغّؿج
 .يً كتل اهيٌضإث

 خلٖٖى اهٌخبئز اهخٕ خى اهخّظل اهِٖب يلبرٌج يؾ األُداف اهيرشّيج. 

 ؿوٓ خضلٖق ؤكظٓ درسج يينٌج يً اهنفبٖج اإلٌخبسٖج ّاهلغبء ؿوٓ اإلُدار  اهـيل
 .ّاإلشراف فٕ سيٖؾ ٌضبػبح اهيٌضبث

اهٓ ؤً يً ؤُداف اهخدكٖق اهداخوٕ ؤٖغًب ( >18? 0212اهخػٖة، )ّفٕ ٌفس اهشٖبق ؤضبر      
 :يب ٖوٕ

 خوٕ تضنى اهيبيِب رفؾ اهنفبٖج اإلٌخبسٖج ؿً ػرٖق اهخدرٖة، ضٖد اً ادارث اهخدكٖق اهدا
اهخبى تسيٖؾ ؤّسَ ٌضبػ اهيضرّؽ ّؿيوٖبخَ، فِٕ ؤكدر يً غٖرُب يً اهدّائر ّاألكشبى 
ؿوٓ اهيشبُيج اهفـبهج فٕ اهترايز اهخدرٖتٖج يً ضٖد اكخراش اهالزى يٌِب، ّظٖبغج تـع 

 .يّادٍ

  خلظٕ ّخضدٖد ؤشتبة اهيضنالح اهخٕ خضدد فٕ اهيٌضإث ّخلدٖر اهخشبئر ّاألغرار
ٌبسيج ؿٌِب، ّاكخراش ضوّل يٌبشتج خـيل ؿوٓ يـبهسخِب ّيٌؾ ضدّد يذل خوم اه

 .اهيضنالح فٕ اهيشخلتل

 اسراء اهدراشبح ّاالخختبراح اهخبظج تٌبًء ؿوٓ ػوة اإلدارث. 
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 األُداف نيرضوج يخلديج ؿً رؤٔ يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ،ُّذا ٖضٖر تّغّش اهٓ خػّر      
اهٓ األُداف اهشبتلج ُدفًٖ آخرًٖ ُيب ُدف اهضرانج ّترر ( >11: :022تنرٔ، )ّؤغبف 

 ؤُيٖخَ تإٌَ هخضلٖق األُداف اهشبتلج ٖسة ؿوٓ اهيدكق اهداخوٕ ؤً ٖتٌٕ تٌَٖ ّتًٖ األؿغبء
ضرانج ضلٖلٖج ٖغيً يً خالهَ خذهٖل اهـلتبح اهخٕ كد خٌضإ ألشتبة شوّنٖج  ضإثاٗخرًٖ فٕ اهيٌ

ُّّ كدرث اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوٓ ُدف خوق كٖيج يغبفج  ّنذهم، ٌّفشٖج ؿٌد ُئالء اهـبيوًٖ
ّؤً فبؿوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ . اغبفج اهلٖيج هويٌضإث تخضلٖق اهـبئد اهٌِبئٕ هالشخذيبر فٕ اهيٌضإث

خوق اهلٖيج اهيغبفج خخّكف ؿوٓ ؤيرًٖ، ؤّاًل غرّرث خّافر اهفِى اهيضخرم هدْ اهيدكلًٖ 
خديبخِى هنٖفٖج سـل اهخدكٖق اهداخوٕ ٌضبػًب يغٖفًب هولٖيج، اذ اهداخوًٖ ّاألػراف اهيشخفٖدث يً 

اً اهفضل فٕ اهّظّل هِذا اهفِى كد ٖـنس اهّغؾ ّٖسـوِب ضسر ؿذرث فٕ ػرٖق خضلٖق 
األُداف اهخٌؼٖيٖج، ّذبًٌٖب اهٌؼر هّؼٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ غّء شوشوج اهلٖيج ّاألػراف 

 .اهيشخفٖدث يً خوم اهلٖيج

يظػوص ٌػبق اهخدكٖق اهٓ اسراءاح اهخدكٖق اهخٕ خـختر غرّرٖج فٕ اهؼرّف اهخٕ ّٖضٖر      
ؤً  ، ّؤضبرح يـبٖٖر اهخدكٖق اهدّهٖج اهٓ(:: :0220سرتّؽ، )خئدٔ اهٓ خضلٖق ُدف اهخدكٖق 

ّيخػوتبح ادارخِب اهخٕ ٌٖبػ  يٌضإثاهيشئّل ؿً خضدٖد ٌػبق اهخدكٖق اهداخوٕ ُّ ضسى ُّٖنوٖج اه
 :IFAC, 2001) ّٖينً هِب االشخـبٌج تيب كررخَ اهيراسؾ اهيٌِٖج فٕ ُذا األير تِب ُذا األير

213).  

(  (International Federation of Accountantsللمحاسبين الدولي االتحاد أشار وقد     
IFAC) ) ٓاهٓ ؤً ٌػبق ّؤُداف اهخدكٖق اهداخوٕ خخخوف يً يٌضإث اهٓ ؤخرْ ّذهم اؿخيبدًا ؿو

 ّيخػوتبح ادارخِب ّؤً فـبهٖبح اهخدكٖق اهداخوٕ خضيل ّاضدًا ؤّ ؤنذر ييب ٖوٕ ضسى اهيٌضإث
(IFAC, 2001: 213): 

 خدكٖق اهٌؼبى اهيضبشتٕ ٌّؼبى اهغتػ اهداخوٕ اهخٕ خنًّ يشئّهٖج ّغـِيب يٌّػ 
تبهيلخرضبح  تبإلدارث ؤيب دّر اهيدكق اهداخوٕ فِّ يراكتج خػتٖق اهٌؼبى ّخزّٖد اإلدارث

 .هخػّٖرٍاهالزيج 

 اخختبر اهيـوّيبح اهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج. 

 يراسـج اهسدّْ اهيبهٖج هوـيوٖبح ّنفبءخِب ّفـبهٖخِب. 

 يراسـج االهخزاى تبهلّاًٌٖ ّاألٌؼيج ّاهيخػوتبح اهخبرسٖج األخرْ ّنذهم اهشٖبشبح 
 .ّاألّاير اإلدارٖج ّاهيخػوتبح اهداخوٖج األخرْ
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خدكٖق اهداخوٕ خضخبر اهٓ ّكح ّسِد نتٖراً ّخضخبر ّيً خالل يب شتق ٖخغص ؤً يٌِج اه     
ؤٖغًب ألضخبط ذّٔ خترث ؿبهٖج فٕ ُذا اهيسبل ضٖد اً ضسى اهيشئّهٖج اهخٕ خولٕ ؿوٓ ؿبخق 
اهيدكق اهداخوٕ نتٖر، فتبإلغبفج اهٓ يشئّهٖخَ اهخلوٖدٖج ٖخـًٖ ؿوَٖ اهخإند يً شاليج اهيـوّيبح 

رع اهّاكؾ ّخلّٖى األداء داخل اهيٌضإث، تبإلغبفج ّيلبرٌج يب ُّ يخػػ تيب ُّ فـوٕ ؿوٓ ؤ
ؤٖغًب اهٓ ؤُداف ؤخرْ ٖخّسة ؿوٓ اهيدكق اهداخوٕ ؤخذُب تـًٖ االؿختبر هيب هِب يً ؤُيٖج ضٖد 
اٌِب  خخـوق تبسراء اهدراشبح ّرفؾ اهنفبٖج اإلٌخبسٖج ّخلظٕ ؤشتبة اهيضنالح اهخٕ خضدد فٕ 

 .ـٌظر األشبس فٕ ٌسبش اهيٌضأح اهيبهٖجيسبل اهـيل، فبهيدكق  اهداخوٕ ٖـختر اه
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 ٍٖينً ضظرؤً هوخدكٖق اهداخوٕ ٌػبق ّ( =02 ?0212ّدٖبً، ّاهّكبد )ّكد ّغص نل يً      
 :فٕ

 ُج اهيـوّيبح اهيبهٖج ّاهخضغٖوٖج ّاهّشبئل اهيشخخديجااينبٌٖج االؿخيبد ؿوٓ ٌز يراسـج. 

 اهٌؼى اهيّغّؿج هوخضلق يً االهخزاى تخوم اهشٖبشبح ّاإلسراءاح ّاهلّاًٌٖ  يراسـج
 .ٖنًّ هِب خإذٖر سُّرٔ ؿوٓ اهـيوٖبح ّاهخلبرٖر ّاهوّائص اهخٕ

 ّشبئل اهيضبفؼج ؿوٓ األظّل، ّاهخضلق يً ّسّد األظّل، ّخلٖٖى يدْ نفبءث يراسـج 
 .اشخخداى ُذٍ األظّل يً اهٌبضٖج االكخظبدٖج

 يوٖبح ؤّ اهترايز، هوخضلق ؿً يب اذا نبٌح اهٌخبئز يخيضٖج يؾ األُداف اهـ يراسـج
 .اهيّغّؿج، ّيب اذا نبٌح كد خى خٌفٖذُب نيب ُّ يخػػ

 هب فً ىػبن فؿبل لمخدكٌق الداخمًالصروغ الواجة خوافر 1.1

? 9<<1يضيّد، )اهخٕ ذنرُب  اذا خّفرح اهضرّػ اهخبهٖج ٖنًّ ٌؼبى اهخدكٖق اهداخوٕ فـباًل     

121:) 

 ٕخّافر اهيئُالح ّاهختراح اهنبفٖج هدْ اهيدكق اهداخو. 

 يز اهخدكٖق اهداخوٖج ّاً خٌفذ تـٌبٖج ّدكجراٖسة ؤً ٖخػػ ت. 

 ٕٖسة ؤً خـد خلبرٖر ّاغضج ّضبشيج تّاشػج اهيدكق اهداخو. 

  راءاح اهخظضٖضٖج فّر ؿرع اهخلبرٖر ؿوٓ اهيشئّهًٖاإلسٖسة ؤً خخخذ. 
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 اضد نتبر اهيشئّهًٖ تبهيٌضإث ّاً خضؼٓ تبُخيبى ّتخإٖٖد ٖسة ؤً خرفؾ اهخلبرٖر اه ٓ
 .اإلدارث

  ّٖسة ؤً ٖدرم اهيدكق اهداخوٕ ؤً ؿيوَ ذّ ػتٖـج اشخضبرٖج فلػ ّهٖس يتبضرث ؤ
 .خٌفٖذٖج

ضٖد ٖـختر اهخإُٖل اهـويٕ ّاهيٌِٕ هويدكلًٖ اهداخوًٖٖ ّزٖبدث اهخترث يً ؤدٌٓ اهضرّػ اهخٕ      
هِب يً دّر فـبل فٕ خفـٖل ٌؼى اهركبتج اهغٖر فـبهج تبإلغبفج ؿوٓ  ٖسة ؤً خخّفر تِى هيب

 .خغّؿِى هودّراح اهيٌِٖج اهيخخظظج اهخٕ خزٖد يً دكج ّفبؿوٖج ؤداء اهخدكٖق اهداخوٕ
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ّيً ؤسل خضلٖق ؤُداف اهخدكٖق اهداخوٕ ٖسة ؿوٓ اهيدكق اهداخوٕ اهلٖبى تإشبهٖة خبظج      
 (:=>1 ?;022اهلتػبً، )ق اهداخوٕ ُّٕ نيب ذنرُب تبهخدكٖ

 فضط ّدراشج ّخضوٖل ؤٌؼيج اهركبتج ّاهغتػ اهداخوٕ ّخلٖٖى يدْ نفبٖخِب ّفـبهٖخِب. 

  ًاهخضلق يً ّسّد ؤظّل اهيٌضإث ّظضج كٖدُب تبهدفبخر ّنفبٖج ّشبئل ضيبٖخِب ي
 .اهخشبئر تنبفج ؤٌّاؿِب

 النخضبف األخػبء ّاهخالؿة ّيٌؾ خنرار  يراسـج اهدفبخر ّاهشسالح ّفضط اهيشخٌداح
ضدّذِب يشخلتاًل، ّٖراؿٓ ؿٌد اٌخلبء اهلّٖد هيراسـخِب ؤً خنًّ اهلّٖد اهيخخبرث ييذوج 
هسيٖؾ ؤٌّاؽ اهلّٖد فٕ اهدفبخر، ّؤً خنًّ ييذوج هـيل نل يّؼف ّؤً خنًّ فٕ فخراح 

 .يخخوفج ؿوٓ يدار اهشٌج

  تبهلّائى اهيبهٖج ؤّ اهخلبرٖر اهخٕ خـدُب اإلداراح خضلٖق ظضج اهتٖبٌبح اهضشبتٖج اهؼبُرث
 .اهيخخوفج ّاإلدارث اهـوٖب

 خلٖٖى ٌّؿٖج األداء فٕ خٌفٖذ اهشٖبشبح اهيلررث. 

 اتداء اهخّظٖبح هخضشًٖ ؤشبهٖة اهـيل. 

  اهخضلٖق يً يدْ يراؿبث اهشٖبشبح اهيّغّؿج ّاالهخزاى تبهخػػ ّاإلسراءاح
 .اهيرشّيج

 ٖج ّاٌخبسٖج يينٌج تخلدٖى اهخديبح ألؿغبء اإلدارثخضلٖق ؤنتر نفبٖج ادار. 
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اً اهخدكٖق اهداخوٕ نغٖرٍ يً األٌؼيج هَ يلّيبح خـيل ؿوٓ ٌسبضَ ّكد ؤسيؾ نل يً      
؛ اهظتبً، :=1? ;022؛ اهظضً ّآخرًّ، =1? 0212؛ اهذٌٖتبح، <02? ;022اهيػبرٌج، )

 :اهشوٖى ج اهخبهٖج فٕ ٌؼبى اهخدكٖق اهداخوّٕافر اهيلّيبح اهرئٖشَ التد يً خؤٌ ؿوٓ (:02? ><<1

 :هٌكل خىػٌهً سمٌن: أواًل

 ّسّد ُٖنل خٌؼيٕ نفء ٖـد ٌلػج اهتداٖج هٌؼبى ركبتج فـبهج نٌَّ ٖضدد اهيشئّهٖبح تدكج،     
ّاهِٖنل اهخٌؼٖيٕ ٖخخوف يً يٌضإث اهٓ ؤخرْ ّفلب هضسى اهيٌضإث ّاخشبؽ ؤؿيبهِب ّػتٖـج 

ّضخٓ ٖنًّ اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ نفء التد يً يراؿبث خشوشل االخخظبظبح ّخّغٖص  .ٌضبػِب
 ّاهيشئّهٖبح هنل ادارث داخل اهيٌضإث تدكج، ضخٓ ٖنًّ ٌُبم ّغّش ؿٌد نل ادارث ؿً اهشوػبح

نذهم . اهيشئّهٖبح اهخٕ خلؾ ؿوٓ ؿبخلِب ييب ٖشِل فٕ ّسّد ٌؼبى ركبتج داخوٖج كّٔ ّفـبل
هخػج اهخٌؼٖيٖج هويٌضإث اهٓ اشخلالل اإلداراح ّخّغٖص اهيشئّل ؿً ارخنبة ؤٔ ؤً خئدٔ ا ٖسة
ؤّ يخبهفج ّٖـٌٕ اشخلالل اإلداراح ؤً ال ٖخى اهشٖػرث ؿوٓ ؿيوٖج تإنيوِب ّؤدائِب يً كتل  خػإ
ّاضد، ّؤً ٖنًّ ٌُبم فظل ّاغص تًٖ اإلداراح اهخٕ خلّى تخٌفٖذ اهـيوٖج ّاإلدارث اهيشئّهج  كشى
خفبؼ تبألظّل نـِدث ّادارث اهضشبتبح ّٖئدٔ ُذا اهٓ اهركبتج فٕ كشى يـًٖ ؿً كشى االض ؿً
اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ . هوضد يً اضخيبالح ارخنبة األخػبء ّاهغص ّخضدٖد اهيشئّل ؿً األخػبء آخر
ّيتبدة يضبشتج اهيشئّهًٖ ٖينً ؤً خشبؿد ؿوٓ خختؾ اهخظرفبح فٕ نل ٌبضٖج داخل  اهسٖد

ٌٕ ؤً خرتػ اهٌخبئز تبألفراد، ّاهذٔ ٖئدٔ تدّرٍ اهٓ زٖبدث اُخيبى اهـبيوًٖ ٖـ اهيٌضإث ، ييب
ؿبخلِى يً يشئّهٖج خبظج ؿٌديب ٖضـرًّ تإٌِى شّف ٖضبشتًّ ؿوٓ  ّاهـٌبٖج تيب ٖلؾ ؿوٓ

. ٖلدى هِى اهضّافز فٕ ضبهج ؿدى ارخنبة األخػبء ّزٖبدث اهنفبءث هدِٖى األخػبء اهخٕ ٖرخنتٌِّب ؤّ
يخـبرغج اذا نبً سيـِب ٖئدٔ اهٓ ارخنبة األخػبء ّاهغص ؤّ اخفبء  ّؼبئفنذهم خـختر اه

 :التد يً اهفظل تًٖ اهّؼبئف اهخبهٖج ضبالح اهخالؿة، هذهم تـع

  (.ؤداء اهـيل)اهخرخٖط تبهـيل 

  (.اهيّسّداح)االضخفبؼ تبألظّل 

 يشم اهشسالح. 

 :ّييب شتق ٌشخػٖؾ اهلّل تإً اهِٖنل اهخٌؼٖى اهنفء ٖضيل     
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 ّاضد تيراكتج سيٖؾ ٌّاضٕ اهٌضبػ اهذٔ ٖضرف ؿوَٖ دًّ خدخل  تإً ال ٖلّى ضخط
 .آخر ضخط

  ٖسة خضدٖد اهيشئّهٖبح داخل نل كشى ؤّ ادارث ّخفّٖع اهشوػبح اهخٕ خخٌبشة يؾ
 .اهيشئّهٖبح

  التد يً ّسّد اداراح فرؿٖج يخـددث خخّهٓ ادارث اهيضرّؽ غيً ظالضٖبح
 .ّيشئّهٖبح يـٌٖج

 :بن هحبستً هخكبهلىػ: ذبىًٌب

يج اهخٕ خشبؿد ؿوٓ يِاً خّافر ٌؼبى يضبشتٕ يالئى ّيخنبيل فٕ اهيٌضإث يً اهـٌبظر اه     
اهركبتج اهداخوٖج فِٖب تبؿختبر ؤً ُذا اهٌؼبى اهيضبشتٕ ٖيذل اهتٖئج اهخٕ ٖخى فِٖب  ٌسبش ّفبؿوٖج

يظدر اهيـوّيبح ّاهخلبرٖر ؤٌَ  اهيبهٖج اهيخـولج تإّسَ اهٌضبػ اهيخخوفج نيب اٌسبز سيٖؾ اهـيوٖبح
اهيشخّٖبح اهداخوٖج ّاهخبرسٖج ّيٌِب يب ٖخـوق تٌؼى اهركبتج اهداخوٖج ؤّ  ج اهيػوّتج هيخخوفاهرئٖش

ّضخٓ ٖضلق اهٌؼبى اهيضبشتٕ دّرٍ تنفبءث فٕ يسبل اهركبتج اهداخوٖج  اهخبرسٖج ؿوٓ ضد شّاء،
 :اهرئٖشٖج اهخبهٖج ٖسة ؤً ٖخيٖز تبهخظبئط

 ٖ ًخيٖز تبهتشبػج ّاهّغّش ّذهم تإً ٖخغيً اهدفبخر ّاهشسالح اهيضبشتٖج ٖسة ؤ
هػتٖـج ٌضبػ اهيئششج ؤّ اهيٌضإث ّخنًّ اإلسراءاح اهيضبشتٖج ّاغضج ّتشٖػج  اهيالئيج

اهركبتج دًّ خـلٖد ؿً ػرٖق اشخٖـبة ّفِى اهـبيوًٖ فٕ اهيسبل  ّخضلق ؤُداف
 .ّّغّش اهيضبشتٕ ُذٍ اإلسراءاح تدكج

 ٖ ًظيى اهٌؼبى اهيضبشتٕ تػرٖلج خخفق ّػتٖـج اهٌضبػ يً ٌبضٖج ّتيب ٖئدٔ اهٓ ٖسة ؤ
ٌخبئز ُذا اهٌضبػ تّغّش ّدكج يً خالل اؿداد اهخلبرٖر اهيبهٖج اهيٌبشتج ّاهخٕ  اؼِبر

األػراف اهيخخوفج يً يشخخديٕ ُذٍ اهخلبرٖر داخوًٖب ّخبرسًٖب يً ٌبضٖج  خوتٕ اضخٖبسبح
 .ؤخرْ

 ؿوٓ خٌفٖذ اإلسراءاح فٕ اهٌؼبى اهيضبشتٕ ّاهـيل اهيضبشتٕ  ٖسة ؤً ٖخّهٓ اإلضراف
ؿبيج ؤفراد يخخظظًٖ فٕ اهيسبل اهيبهٕ يً اهيضبشتًٖ ّاهيراسـًٖ يً ذّٔ  تظفج

 .ّاهختراح اهيٌبشتج فٕ ُذا اهيسبل اهنفبءاح

 :ييب شتق ٌشخػٖؾ اهلّل ؤً اهٌؼبى اهيضبشتٕ اهشوٖى ٖضيل     

  اهيضبشتٕ ّيركيج ّخغػٕ ؤّسَ ٌضبػ اهيٌضإثدّرث يشخٌدَٖ يرختػج تبهٌؼبى. 



 :: 

 ّسّد ٌؼبى شسالح ّيشخٌداح ّٖغص نل اهضشبتبح اهخٕ خخـبيل يـِب اهيٌضإث. 

 ً اهخلشٖى اهيالئى هوـيل ٖيٌؾ خغبرة االخخظبظبح ؤّ خداخل تـغِب تتـعاضٖد      
اهَٖ فٕ اهيضرّؽ اهّاستبح اهيشخٌدث  ، ضٖد ٖسة ؤً ٖـرف نل ضخط(122? ><<1، ضشًٖ)

ؤً ٖوخزى تخٌفٖذُب، ُّذا اهخلشٖى ٖلول يً اضخيبل ضدّد األخػبء ّاهغص ّاهخالؿة  ّاهخٕ ٖسة
األخػبء ٌبخسج ؿً كظد ؤّ غٖر كظد، ّٖلّى اهخلشٖى اهيالئى هوـيل ؿوٓ  شّاء نبٌح ُذٍ

 (:0<0? 0221اهدّهٕ هويضبشتًٖ،  االخضبد)االؿختبراح اهخبهٖج 

 سٖوَ ؤّ خشسٖل ٌخبئسَاهفظل تًٖ ؤداء اهـيل ّشوػج خش. 

  اهفظل تًٖ شوػج االضخفبؼ تبألظل ّشوػج خشسٖل اهـيوٖبح هخلوٖل اضخيبالح شركج
 ّزٖبدث فبؿوٖج اهركبتج األظّل

 َٖاهفظل تًٖ شوػج االضخفبؼ تبألظل ّشوػج خلرٖر اهضظّل ؿو. 

 ضخٓ ّاضد تبهلٖبى تـيوٖج يـٌٖج يً تداٖخِب  خلشٖى اهـيل اهيضبشتٕ تضٖد ال ٌٖفرد ضخط
 .اهخػإ ّاهغص ّاهخزّٖر ييب ٖخٖص غيبً خدكٖق ُذا اهـيل ّٖلول يً فرط ٌِبٖخِب

 :خغج خىػٌهٌج :ذبلذًب

كشى  تضٖد ال خخرنز ؿيوٖج تنبيوِب فٕ ،خلّى ؿوٓ اهفظل تًٖ اهّؼبئف ّاهيشئّهٖبح      
 اهّؼبئف ُٕ ّاضد، ّيً ؤُى ُذٍ اهٌلبػ اهخٕ ِٖخى تِب ٌؼبى اهركبتج اهداخوٖج فٖيب ٖخخط تخلشٖى

ؤٌَ ال ٖسة ؤً ٖشٖػر كشى يب ؿوٓ اهشسالح اهيضبشتٖج اهيخـولج تبهـيوٖبح اهخٕ ٖلّى تِب، ّٖسة 
خنًّ اهخػج يرٌج هيلبتوج ؤٔ خػّٖر فٕ اهيشخلتل، نيب ٖسة ؤً خنًّ تشٖػج ّّاغضج ضخٓ  ؤً

اإلداراح اهـبيوًّ تبهيضرّؽ، ّٖسة ؤً خضلق ُذٍ اهخػج االشخلالل اهّؼٖفٕ تًٖ  ٖخفِيِب
اإلٌخبر ّاإلداراح اهخٕ خلّى تبهيضبفؼج ؿوٓ ؤظّل اهيضرّؽ ّؤيّاهَ نبدارث  اهيخخوفج نبدارث

 .األخرْاهيراسـج اهداخوٖج ّاإلداراح اهيضبشتٖج 

 :سٌبسبح وإجراءاح خخؿمق تبلهوػفٌو: راتؿًب

ّخضدٖد رّاختِى ّخدرٖتِى ّخركٖخِى  ّختـٖخِى ُذٍ اهشٖبشبح خخـوق تخضدٖد يئُالح اهيّؼفًٖ     
 :ّؿالّاخِى ٌّشخٌخز ييب شتق ؤً يلّيبح اهخدكٖق اهداخوٕ اهشوٖى ُٕ

  ٌؼبى يضبشتٕ ٖـخيد ؿوٓ يسيّؿج يخنبيوج يً اهدفبخر ّاهشسالح ّاهيشخٌداح اهيتّتج
 .اهنبيوج تبهيتبدة اهيضبشتٖج اهيخـبرف ؿوِٖب ّ اهيلتّهج ؿيًّيب ّاهيـرفج
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 ند يً ظضج ّدكج اهتٖبٌبح اهيضبشتٖج اهيشسوج تبهدفبخراشخخداى نبفج اهّشبئل اٗهٖج هوخإ 
 .يً األخػبء ّاهخالؿة ّاهضفبؼ ؿوٓ ؤظّل اهيٌضإث ّخوُّب

 ّسّد خػج خٌؼٖيٖج شوٖيج، ّدكج فٕ خّزٖؾ اهـيل ّخضدٖد اهيشئّهٖبح. 

 ضشً اخخٖبر اهـبيوًٖ ّّغؾ اهرسل اهيٌبشة فٕ اهينبً اهيٌبشة. 

ُّٕ فبؿوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوِٖب خخّكف اهخٕ  ٌُّبم ؤٖغًب تـع اهيلّيبح األخرْ
 (:=> :;<<1ضضبخَ، ) نبهخبهٕ نيب ذنرُب

 رافٖج فٕ اهيٌضإث، ّختذل اهيٌؼيبح اإلضاهخدكٖق اهداخوٕ سزءًا يً اهّؼبئف  :االسخلالل
 .اهـبهيٖج سِّد إلٌضبء يٌؼيبح هويدكلًٖ اهداخوًٖٖ هويضبفؼج ؿوٓ ضلّكِى ّاشخلالهِى اهيٌِٖج

 ًضٖد ٖوزى ؤً ٖنٌّّا يئُوًٖ ؿويًٖب ّؿيوًٖب، :الكفبءث الههىٌج لمؿبهمٌو تلسن الخدكٌق الداخم 
 .ّضظوّا ؿوٓ اهدّراح اهخدرٖتٖج اهيشخيرث هخٌيٖج نفبءاخِى

 ًال ٖسة ؤً ٖنًّ ؿيل اهخدكٖق اهداخوٕ ارخسبهٖب ؤّ :الخخغٌغ الجٌد ألؾهبل الخدكٌق الداخم 
فٕ ظّرث ترٌبيز ؤشتّؿٕ ؤّ ضِرٔ هٖشبؿد فٕ ؿيوٖج  ؿضّائًٖب تل يخػػًب ّيتريسًب

 .اهخدكٖق

 ًٌُبم غرّرث يٌِٖج هّسّد ارضبداح  :وجود هؿبٌٌر وإرصبداح لؿهمٌج الخدكٌق الداخم
يز هوـيل ٌّؼى اهخترث، ّذهم هخػّٖر اهـيل اهٓ األضشً، ّٖخّهٓ ااهداخوٕ ّنذهم تر هوخدكٖق

 .يٌؼيبح اهخدكٖق اهيٌِٖج ُذا األير

 ّٖلظد تذهم ؤً ال ٖلخظر دّر اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوٓ خدكٖق تـع :الخدكٌق الداخمً صهولٌج 
 اهـيوٖبح ّخرم اهتـع اٗخر، ؤّ ٌٖخؼر ضخٓ خإخٕ ضنّْ ّٖػوة سيؾ ضلبئق ؿً يّغّؽ

 .خوم اهضنّْ، تل ٖسة ؤً خضيل نبفج اهيـبيالح ّاألضداد فٕ اهيٌضإث

 ًة دؿى كشى اهخدكٖق اهداخوٕ تبإلينبٌٖبح اهيبدٖجٖس :دؾن اإلدارث الؿمٌب للسن الخدكٌق الداخم 
 .ّاهتضرٖج ّاألخذ تبإلرضبداح ّاهٌظبئص اهخٕ خلديَ ّذهم هخػّٖر اهـيل اهٓ األضشً

 ال ٖسة ؤً ٌٖؼر اهٓ اهيدكق اهداخوٕ ؿوٓ :الؿالكبح الحسىج الغٌتج هؽ الؿبهمٌو تبلهىصأث 
ّيرضد ٖشـٓ هخظّٖة األخػبء، ؤٌَ رسل تّهٖس ؤّ يختر ّهنً ٖـبيل ؿوٓ ؤٌَ يّسَ 

 ُذا اهيفِّى خخى ؿيوٖج اهضظّل ؿوٓ اإلٖغبضبح ّاإلسبتج ؿوٓ االشخفشبراح ّيٌبكضج ّؿوٓ
 .اهيالضؼبح ّخظّٖة األخػبء
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 ًتبؿختبر ؤً األُداف ّاهيلبظد ّاضدث ّنالُيب: الخؿبوو الفؿبل الطبدق هؽ الهدكق الخبرج 
اهداخوٕ اهيدكق اهخبرسٕ تيـوّيبح ؿً ٌؼى ٖنيل اٗخر ّتبهخبهٕ ٖسة ؤً ٖيد اهيدكق 

 .يز اهخدكٖق ّاهيشبئل اهخٕ خضخبر اهٓ يزٖد يً اهخدكٖق ّاهفضطااهداخوٕ ّخػػ ّتر اهغتػ

 اهضدٖذج  ٖسة ؿوٓ اهيدكق اهداخوٕ اشخخداى ّشبئل اهخلٌٖج :اسخخدان وسبئل الخدكٌق الهخلدهج
ٌّؼى  هخترث، ٌّؼى دؿى اهلراراح،يذل ٌؼى اهضبشتبح، ٌّؼى اهيـوّيبح اهيخنبيوج، ٌّؼى ا

 .اهِٖنوج ؤّ اؿبدث اهٌِدشج هخشبؿد ؿوٓ رفؾ سّدث ؿيوٖج اهخدكٖق
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، ّآخرًّاهظضً ) ّٖسد هوخدكٖق اهداخوٕ يسيّؿج نتٖرث يً اهيزاٖب يً ؤُيِب      
 :(=02? 0228اهظتبً، ؛ >0 :<=<1اهظضً، ؛ 02 :<=<1

 ٖشخػٖؾ خنالل اهّكح فٕ اهيضرّؽ ّيـبظرخَ هيضتشتة ّسّدٍ نً اهيدكق اهداخوٕ ا َ
 .اهيخرختج ؿوٓ ذهم حنالراءاخَ ّاهيضؤً ٖويس نل ٌّاضَٖ ٌّضبػبخَ ّاس

 يً شاليج اهيرنز اهيبهٕ ّظضج اهٌخبئز فِّ هً  ً اهيدكق اهخبرسٕ ٖخضلق ؤشبشًبا
سإ اهٓ االخختبراح ٖشخػٖؾ ؤً ٖـػٕ اهّكح اهنبفٕ النخضبف األخػبء ّاهخالؿة ّاٌيب ٖو

فٕ خدكٖلَ، ّهِذا فبً ادارث اهخدكٖق اهداخوٕ خلّى تبهخدكٖق اهنبيل هنبفج اهـيوٖبح ّؿً 
ػرٖق اهفضط اهيشخلل داخل اهيضرّؽ ّؿوٓ ُذا فِٕ خـختر ركبتج هخديج اإلدارث 

 .ّخلٖٖى فبؿوٖج اهركبتج اهداخوٖجّخـيل ؿوٓ كٖبس 

 خؼيج ؿوٓ يدار اهـبى تضٖد خلّى تخدكٖق ضبيل اهخدكٖق اهداخوٕ خخى تظّرث يٌؿيوٖج ً ا
هنبفج ؿيوٖبح اهيضرّؽ تظّرث يشخلوج ّيٌؼيج ييب ٖضلق اهركبتج فٕ خديج اإلدارث ّؤً 

 .خـيل ؿوٓ كٖبس ّخلٖٖى فبؿوٖج اهركبتج اهداخوٖج

 ٖب اهخدكٖق اهداخوٕ خخّكف اهٓ ضد نتٖر ؿوٓ اهخلرٖر اهذٔ ٖـدٍ اهيدكق اهداخوٕ ااً يز
ؿٕ ؿٌد اؿداد ُذا اهخلرٖر اهّغّش فٕ اهظٖبغج ّاهـٌبٖج فٕ اؤً ٖر ّيً ذى ٖسة

اإلؿداد ّاهـرع تضٖد ٖسذة اُخيبى اهضخط اهذٔ ّٖسَ اهَٖ، نيب ٖسة ؤً ٖخغيً 
شج ّاهفضط ّاهخّظٖبح يؾ ؿرغِب تشرؿج ّاخخظبر ضخٓ ال اُذا اهخلرٖر ٌخبئز اهدر

 .خَراءٖفلد اهلبرة االُخيبى تبهخلرٖر ؿٌد ك

 

 



 := 
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اً هوخدكٖق اهداخوٕ اهـدٖد يً اهيِبى اهخٕ ٖسة ؿوٓ األضخبط اهذًٖ ٖخى خنوٖفِى تإداء ّؼٖفج 
 (:Pickett, 2010: 314-115)اهخدكٖق اهداخوٕ ّيً ؤُى ُذٍ اهيِبى يب ٖوٕ 

 :هسبؾدث الهىصأث ؾمى خحلٌق األهداف: أواًل

ٖـيل اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوٓ يشبؿدث اهيٌضإث هخضلٖق ؤُدافِب ّذهم تبؿختبرٍ رنًٌب ؤشبشًٖب يً      
يخػوتبح اهضّنيج ّادارث اهيخبػر اهخٕ خِدد ؤُداف اهيٌضإث اهيرسّث، فغاًل ؿً دّر اهخدكٖق 

 .اهداخوٕ فٕ اهتضد ؿً ٌسبش اهيٌضإث ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل

 :هسبؾدث اإلدارث: ذبىًٌب

ٖـيل اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوٓ خّفٖر اهيضّرث ّاهيشبؿدث هإلدارث تػرٖلج خخٌبشة يؾ اضخٖبسبخِب      
هذهم ٖـختر اهخدكٖق اهداخوٕ ٌضبػ يّغّؿٕ ّاشخضبرٔ، اهٓ سبٌة دّرٍ األشبس فٕ خّفٖر 
خإنٖد يّغّؿٕ يب اذا نبٌح اهيٌضإث خدٖر ؤّ ال خدٖر اهيخبػر تضنل سٖد، تبإلغبفج ؤٖغًب اهٓ 

ٕ خلدٖى االشخضبراح اإلدارٖج اهالزيج هخديج اهيٌضإث ّذهم تِدف خضشًٖ ّخػّٖر ؤداء دّرٍ ف
 .اهيٌضإث

 :خحسٌو ؾهمٌبح الهىصأث: ذبلذًب

، اً اهخدكٖق اهداخوٕ ٖـيل ؿوٓ خضشًٖ ؿيوٖبح اهيٌضإث فوى خـد يِيخَ ُٕ اهخفخٖص ّاهفضط     
 .هويٌضإث تل ؤظتضح ؤٖغًب اهيشبُيج فٕ اهخضشًٖ اهيشخير

 :زٌبدث كٌهج الهىصأث: راتؿًب

ٖـختر اهخدكٖق اهداخوٕ ؿٌظرًا فـباًل فٕ زٖبدث كٖيج اهيٌضإث تضٖد ٖضنل كبؿدث هخديج      
اهـيالء يً خالل اهيٌبفؾ اهخٕ ٖـيل ؿوٓ خلدٖيِب هنبفج األػراف اهيخـبيوج يـَ، هذهم ٌٖتغٕ ؤً 

بٌِى هخنًّ تيذبتج اهيّسَ اهٓ شاليج خنًّ اهلٖيج اهيغبفج يً كتل اهيدكق اهداخوٕ راشخج فٕ ؤذُ
 .األداء

 :خلٌٌن وخغوٌر ؾهل الهىصأث: خبهسًب

ٖلّى اهخدكٖق اهداخوٕ ؿوٓ يلبرٌج يب ُّ يخػػ تيب ُّ فـوٕ، ّهغيبً يراكتج سٖدث ٖسة      
اشخخداى خلٌٖبح خلٖٖى سٖدث ّفـبهج ّخػتٖلِب تػرٖلج يٌِٖج ٌّزِٖج ّذهم هوضظّل ؿوٓ ٌخبئز 

ّنيب ؤً ؿيوٖج اهخلٖٖى خشبؿد فٕ خضشًٖ ؿيوٖبح اهيٌضإث، اال ؤً اهـدٖد يً اهيدكلًٖ يّذّق تِب، 



 :> 

اهداخوًٖٖ ِٖيوًّ سبٌة خلٖٖى اهـيل ؿٌد اهلٖبى تـيوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ ّٖنخفًّ تػرش تـع 
األشئوج ؿوٓ اهيّؼفًٖ ّفضط يسيّؿج يً اهشسالح ّذهم يً ضإٌَ ؤً ٖئدٔ اهٓ اهضظّل 

 .ذّق تِبؿوٓ ٌخبئز غٖر يّ

 :هىؽ واكخصبف الغش واالحخٌبل: سبدسًب

ّؿوٓ اهيدكق اهداخوٕ فضط، ّخلٖٖى  ٌضإثخلؾ يشئّهٖج يٌؾ اهغص ّاالضخٖبل ؿوٓ ادارث اهي      
نفبٖج ّفـبهٖج اإلسراءاح اهيػتلج يً كتل اإلدارث هوضٖوّهج دًّ ّكّؽ اهغص، ّهٖس يً يشئّهٖج 

ّاضخيبالح اهغص  اهيدكق اهداخوٕ انخضبف اهغص ّهنً ؿوَٖ ؤً ٖنًّ هدَٖ يـرفج نبفٖج تػرق
غـف فٕ  اهيدكق ؿٌد انخضبفَ هٖنًّ كبدرًا ؿوٓ خضدٖد ؤيبنً ضدّد اهغص ّاالضخٖبل، ّؿوٓ

 :Magd, 2003) ٌؼر اهركبتج اهداخوٖج ؿيل اخختبراح اغبفٖج هوخإند يً ؿدى ضدّد اهغص

244). 
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خيبرس ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ نبفج اهتٖئبح تضنل يختبًٖ، ّٖخى ذهم داخل يٌؼيبح      
ُدافِب ّؤضسبيِب ُّٖبنوِب اهخٌؼٖيٖج نيب خيبرس يً خالل يدكلًٖ داخوًٖٖ يً داخل خختبًٖ فٕ ؤ

ّخبرر اهيٌؼيبح األير اهذٔ ٖئذر ؿوٓ ييبرشج ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ اهتٖئبح اهيخخوفج ييب 
ٖخػوة ّسّد يـبٖٖر خٌؼى خوم اهيٌِج، ّخـختر يـبٖٖر اهييبرشج اهيٌِٖج اهظبدرث ؿً يـِد 

األنذر اٌخضبرًا ّخػتٖلًب فٕ اهـبهى، ضٖد خضنل ؤدهج ارضبدٖج يخنبيوج  (IIA) هداخوًٖٖاهيدكلًٖ ا
، نيب خخإهف (<:: >022 اهيدهل،)غيبً خٌفٖذ ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ تضنل فـبل  خشبؿد فٕ

 :اهيـبٖٖر يً

 يـبٖٖر اهظفبح. 

 يـبٖٖر األداء. 

 يـبٖٖر اهخػتٖق. 

ّخخٌبّل يـبٖٖر اهظفبح شيبح ؤّ خظبئط اهيٌؼيبح ّاألفراد اهذًٖ ٖئدًّ ؤٌضػج اهخدكٖق      
اهداخوٕ، ؤيب يـبٖٖر األداء فخظف ػتٖـج ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ، نيب خغؾ اهيـبٖٖر اهخٕ ٖخى يً 
خالهِب كٖبس ؤداء خوم األٌضػج، ّخٌػتق نل يً يـبٖٖر اهظفبح ّيـبٖٖر األداء ؿوٓ خديبح 

كٖق اهداخوٕ تضنل ؿبى، ؤيب يـبٖٖر اهخػتٖق فخخّهٓ خػتٖق يـبٖٖر اهظفبح ّيـبٖٖر األداء اهخد
، ُّٕ يإخّذث يً يـبٖٖر اهخدكٖق اهيلتّهج (89 :<022سيـج، )ؿوٓ ؤٌّاؽ يضددث يً األٌضػج 
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 هخلٖٖى ؤداء ؤكشبى اهخدكٖق اهداخوٕ،. ؿيّيب هويدكق اهخبرسٕ، ّكد خى خضدٖد يشخّٖبح ؿبيج هألداء
اهلتبٌٕ، ) ّخلٖٖى تـع اهيسبالح يذل االشخلالل ّاألداء اهيٌِٕ، ّادارث كشى اهخدكٖق اهداخوٕ

تبإلغبفج اهٓ كٖبى يـِد اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ تبؿداد ترٌبيز اهخـوٖى ّاهخػّٖر، (. 90 :>022
 : (IIA, 2004: 8)ّٖخفرؽ يً يـبٖٖر اهظفبح ّيـبٖٖر األداء يب ٖوٕ

 :هؿبٌٌر الطفبح: أواًل

 هؿٌبر الغرظ والسمغج والهسؤولٌج: 

 ٌٖط ُذا اهيـٖبر ؿوٓ خضدٖد اهغرع ّاهشوػج ّاهيشئّهٖج اهيخـولج تإٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ     
 .كبًٌّ ٖخشق يؾ اهيـبٖٖر ّّٖافق ؿوَٖ اهيسوس تضنل رشيٕ فٕ

 هؿٌبر االسخلاللٌج والهوعوؾٌج: 

ّاخشبى يّؼفَٖ تبهيّغّؿٖج ؿٌد ؤداء ٌٖط ُذا اهيـٖبر ؿوٓ اشخلالل اهخدكٖق اهداخوٕ      
ّٖخفرؽ يٌَ ذالد يـبٖٖر فرؿٖج، يـٖبر ٖخـوق تبالشخلالل اهخٌؼٖيٕ هوخدكٖق اهداخوٕ يً  ؿيوِى
يّكـَ فٕ ؤؿوٓ اهِرى اهّؼٖفٕ ّؿدى خدخل ؤٔ سِج هخضدٖد ٌػبق ؤداء ؿيوَ ؤّ ٌػبق  خالل

ً اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ ٖسة ؤً ٌخبئسَ، ّيـٖبر ٖخـوق تبهيّغّؿٖج اهفردٖج ٌٖط ؿوٓ ؤ خّظٖل
تبهٌزاُج ّاهخسرد ّخسٌة ؤٔ خـبرع فٕ اهيظبهص، ّيـٖبر ٖخـوق تيـبهسج اهغـف فٕ  ٖخشيّا

 .ّاهيّغّؿٖج ّاهنضف ؿٌَ هوسِبح اهيخخظج االشخلالهٖج

 هؿٌبر الكفبءث والؿىبٌج الههىٌج الالزهج: 

( اهيـرفج ّاهيِبرث)تبهنفبءث ٖضخّٔ ُذا اهيـٖبر ؿوٓ ذالد يـبٖٖر فرؿٖج يـٖبر ٖخـوق      
خّافرُب تبهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ ّيـٖبر ٖخـوق تبهـٌبٖج اهيٌِٖج اهالزيج ّاهخٕ خخغيً خضلٖق  اهّاسة
اهيخّكؾ ؤدائِب تضنل نفء ّتظّرث يـلّهج، ؤيب اهيـٖبر األخٖر ّاهذٔ ّٖغص ؤٌَ ؿوٓ  اهٌخبئز

 .ى ّيِبرخِى تضنل يشخيراهداخوًٖٖ ؤً ٖـيوّا ؿوٓ خـزٖز ّخػّٖر يـبرفِ اهيدكلًٖ

 هج الخحسٌواهؿٌبر خأكٌد الجودث وتر: 

ٌَ ؿوٓ يشئّل اهخدكٖق اهداخوٕ خػّٖر ّاهيضبفؼج ؿوٓ خإنٖد اهسّدث ؤّٖغص ُذا اهيـٖبر      
 رارر فـبهٖخِب ّاشخياكتج اشخيرااهخضشًٖ تيب ٖغػٕ نبفج ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ يؾ ير يزاّتر

ؤرتؾ  اهيـبٖٖر ّاهيٖذبق األخالكٕ هوخدكٖق اهداخوٕ ّٖخفرؽ يً ُذا اهيـٖبرتبهخّافق يؾ  خضشٌِٖب
، ؤيب اهذبٌٕ (كتج ّخلٖٖى اهفـبهٖج داخوًٖب ّخبرسًٖباير)ٖخـوق تخلٖٖى ترٌبيز اهسّدث  يـبٖٖر األّل

ترٌبيز اهسّدث ّرفؾ خلرٖر تذهم هيسوس اإلدارث، ؤيب اهذبهد فٖخـوق تبشخخداى  فٖخـوق تبهخلرٖر ؿً
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تؾ ٖخـوق تبإلفظبش ؿً ؿدى االهخزاى ّتبهخضدٖد اهضبالح اراهّاهيـٖبر ( خى ّفلًب هويـبٖٖر) تبرثؿ
اهخبى اهذٔ ٖئذر ؿوٓ ٌػبق ؿيوٖبح اهخدكٖق اهداخوٕ ّتبهخبهٕ ٖسة  اهخٕ ال ٖخى فِٖب خضلٖق االهخزاى
 .رفؾ خلرٖر تذهم هيسوس اإلدارث

 :هؿبٌٌر األداء: ذبىًٌب

 دكٌق الداخمًهؿٌبر إدارث ىصبغ الخ: 

ٌَ ؿوٓ يدٖر اهخدكٖق اهداخوٕ ادارث ؿيوٖبح اهخدكٖق اهداخوٕ تضنل فـبل ٌٖط ُذا اهيـٖبر ؤ     
 :تِب ُّٕزاى ّهولٖبى تذهم ٌُبم شح يـبٖٖر فرؿٖج ٖسة االهخ ٌضإثٖضلق كٖيج ؿبهٖج هوي تيب

 .ّغؾ اهخػػ ضشة اهيخبػر تيب ٖخيبضٕ يؾ األُداف اهخٌؼٖيٖج :الخخغٌغ .1

ّخّظٖوِب هإلدارث اهـوٖب ّيسوس اإلدارث يؾ خضدٖد يخػوتبح خٌفٖذُب : االخطبل والهوافلج .1
 .األخذ تبالؿختبر اهخغٖراح اهزيٌٖج اهسُّرٖج يؾ

ٌّٖتغٕ اهخإند يً ؤً يّارد ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ نبفٖج ّيٌبشتج : دارث الهواردإ .1
 .تػرٖلج فـبهج هخضلٖق خػج اهخدكٖق اهداخوٕ ّيّزؿج

 ّؤً ٖغؾ اهشٖبشبح ّاإلسراءاح اهخٕ خّسَ ٌضبػ اهخدكٖق: ٌبسبح واإلجراءاحالس .1
 .اهداخوٕ

 ف اهداخوٖجاألػرايؾ اهـيل ؿوٓ خّظٖل اهيـوّيبح ّخٌشٖق األٌضػج يؾ  :الخىسٌق .1
 .ّاهخبرسٖج هخإنٖد اهيالئيج ّاهخديبح االشخضبرٖج ّغيبً اهخغػٖج ّخخفٖع اهسِد

 خوٕ تضنل دّرٔ اهٓ اإلدارث اهـوٖب ّيسوس اإلدارث ؿًّرفؾ خػج اهخدكٖق اهدا :الخلبرٌر .1
 .ؤُداف اهخدكٖق اهداخوٕ ّيشئّهٖبخَ تبإلغبفج اهٓ اهلغبٖب اهسُّرٖج ّاهضشبشج

 هؿٌبر غتٌؿج الؿهل: 

ّٖغص يـٖبر ػتٖـج اهـيل ؤٌَ ٖسة ؤً ٖضيل اهخدكٖق اهداخوٕ اهيشبُيج ّاهخلٖٖى فٕ خضشًٖ      
ٖبح اهضّنيج تبشخخداى يدخل يٌؼى ّيٌغتػ ضٖد ٖخفرؽ يً ُذا اهيخبػر ّاهركبتج ّؿيو ادارث

ذالد يـبٖٖر فرؿٖج األّل ٖخـوق تبدارث اهيخبػر ُّّ ّٖغص يشبُيج اهخدكٖق اهداخوٕ  اهيـٖبر
ادارث )ّخلٖٖى اهيخبػر ّخضشًٖ ادارخِب يً خالل ؤٌؼيج اهركبتج اهيبٌـج ؤّ اهنبضفج هِب  فٕ خضدٖد
، (اهركبتج)اهذبٌٕ فِّ ٖخـوق تخلٖٖى يدْ فـبهٖج ؤٌؼيج اهركبتج ّخفـٖوِب ؤيب اهيـٖبر  ،(اهيخبػر
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فِّ ٖخـوق تخلٖٖى ّّغؾ اهخّظٖبح اهيٌبشتج تـيوٖبح اهخضنى اهيئششٕ هٌسبز  ّاهيـٖبر اهذبهد
 (.اهضّنيج)األُداف 

 هؿٌبر الخخغٌغ لمهههج: 

 يِيج خضخّٔ ؿوٓ ٌػبقّٖغص ُذا اهيـٖبر اٌَ ؿوٓ اهيدكق اهداخوٕ اؿداد ّخّذٖق خػج هنل 
ؿيوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ ّؤُدافِب ّخّكٖخِب ّخّزٖؾ اهيّارد ضٖد ٖخفرؽ يً ُذا اهيـٖبر ؤرتؾ 

ّيدْ  ؿبث ؤُداف اهيِيج ّاهيخبػرارق تبؿختبراح اهخخػٖػ يً خالل يفرؿٖج األّل ٖخـو يـبٖٖر
فّٖغص ؤُداف  ؤيب اهذبٌٕ ّفـبهٖج ادارث اهيخبػر ّخّظٖبح اهخدكٖق اهداخوٕ هخفـٖل اهركبتج نفبٖج

ّذهم تضنل يفظل هنل يِيج يً خالل اهفضط اهيتدئٕ ّخلٖٖى اهيخبػر ّاألخػبء اهخٕ  اهيِيج
ّاالهخزاى تبهلّاًٌٖ ّاألٌؼيج ّاهخـوٖيبح ّؤدّاح اهركبتج اهيبٌـج ّاهنبضفج هألخػبء اهخٕ  كد خضدد

ضلٖلِب يً خالل اهّشبئل اهتضرٖج ٌػبق اهيِيج فٌٖتغٕ ؤً ٖغػٕ األُداف اهيخّكؾ خ كد خضدد، ؤيب
اهيخخوفج شّاء يً داخل اهيئششج ؤّ يً ػرف ذبهد، ؤيب اهيـٖبر اهفرؿٕ اهيخـوق  ّاهيبدٖج

ًٖٖ اهيّارد اهغرّرٖج هخضلق واهيِيج فٖتً ؤٌَ ٖسة ؤً ٖضدد اهيدكلًٖ اهداخ تخّزٖؾ يّارد
ج ّخـلد نل يِيج، ّاهلّٖد ؤً ٖخى خخظٖط األفراد تٌبء ؿوٓ خلٖٖى ػتٖـ ؤُداف اهيِيج ٌّٖتغٕ

يز ؿيل اهيِيج ُّّ ّٖغص اٌَ ااهيـٖبر اهفرؿٕ اهيخـوق تتر رًاّؤخٖ اهزيٌٖج ّاهيّارد اهيخبضج،
يز اهـيل هخضلٖق ؤُداف اهيِيج نيب ٌٖتغٕ خّذٖق خوم اخػّٖر تر ٌٖتغٕ ؿوٓ اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ

 .ػتٖـج اهيِيج اهيظييج هِبكتل اهخٌفٖذ نل ضشة  يز يؾ اهيّافلج ؿوِٖب يشتلًبااهتر

 هؿٌبر أداء الهههج: 

 ٌَ ٖسة ؿوٓ اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ خضدٖد ّخضوٖل ّخلٖٖى ّخشسٖل اهيـوّيبحؤّٖغص ُذا اهيـٖبر 
 اهنبفٖج هخضلٖق ؤُداف اهيِيج ّخِدف ؿيوٖج اهخشسٖل اهٓ دؿى ٌخبئز ؿيوٖج اهخدكٖق هويِيج يؾ

 ّاالخشبق يؾ كّاؿد ّشٖبشبح اهيٌؼيج ّذهم األخذ تـًٖ االؿختبر ؿيوٖج اهضفؼ ّاألرضفج
 .ؿوِٖب ؿٌد اهضبسج هالػالؽ

 هؿٌبر خوطٌل الىخبئج: 

ٖضدد ُذا اهيـٖبر ؿوٓ غرّرث كٖبى اهيدكلًٖ اهداخوًٖٖ تخّظٖل ٌخبئز يِيج اهخدكٖق يؾ األخذ 
 ٖلاالؿختبر ؤُداف اهيِيج ٌّػبكِب ّاالشخٌخبسبح ّاهخّظٖبح اهلبتوج هوخػتٖق ّخػػ اهـي تـًٖ

، يؾ اخشبى ؿيوٖج اهخّظٖل تبهدكج ّاهيّغّؿٖج ّاهّغّش ّاإلٖسبز (خّظٖل اهٌخبئز يـبٖٖر)
، ّاؿبدث خّظٖل اهيـوّيبح اهظضٖضج فٕ ضبل ّظّهِب تضنل غٖر (اهخّظٖل سّدث)ّاهخّكٖح 
تِب ّشتة ذهم ّاألذر ٌخٖسج  االهخزاى، ّخّظٖل اهيـبٖٖر اهخٕ هى ٖخى (ّاهشِّ األخػبء)ظضٖص 
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هنبفج األضخبط  غرّرث ٌضر اهٌخبئز ًا، ّؤخٖر(تبهيـبٖٖرزاى ؿدى االهخ إلفظبش ؿًا)ذهم 
 (.ٌضر اهٌخبئز)اهيٌبشتًٖ 

 هؿٌبر هراكتج الخلدن: 

ّٖغص ُذا اهيـٖبر ؿوٓ غرّرث كٖبى اهخدكٖق اهداخوٕ تيخبتـج خٌفٖذ اهخّظٖبح ّؿيوٖج      
 .اهيالئيج هخٌفٖذ اهخّظٖبح اهيتٌٖج ؿوٓ اهٌخبئز ّاإلسراءاح اهخّكٖح هذهم

 هؿٌبر كرار كتول اإلدارث لمهخبغر: 

ٖضدد ُذا اهيـٖبر غرّرث خدخل ّيٌبكضج اهخدكٖق اهداخوٕ اإلدارث فٕ ضبل كتّل اإلدارث      
يلتّل يً اهيخبػر ّفٕ ضبل ؿدى اهّظّل اهٓ ضل تـد اهيٌبكضج يؾ اإلدارث اهـوٖب  يشخّْ غٖر

 .اهخدكٖق اهداخوٕ تبهخّافق يؾ اإلدارث اهـوٖب رفؾ اهيشإهج اهٓ يسوس اإلدارث ٖرفـوٓ يد

 :الههبرسج الههىٌج لخوطٌل الىخبئج الخبطج تبلخدكٌق الداخمً

ؿٌديب نبٌح ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ خخى فٕ تٖئبح ذلبفٖج يخخوفج ّكبٌٌّٖج يختبٌٖج، ّخخى نذهم      
داخل يٌضأح خختبًٖ فٕ ؤُدافِب ّؤضسبيِب ُّٖبنوِب ّاهخٌؼٖيٖج، نيب خخى يً خالل ؤضخبط داخل 

سيـج، )ّخبرر اهيٌؼيج ّكد خّذر خوم اهفرّق ؿوٓ ييبرشج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ اهيخخوفج 
022>? 89.) 

اهخبط تبهييبرشج اهيٌِٖج  (0) ؤظدر اهيـِد األيرٖنٕ هويدكلًٖ اهداخوًٖٖ اهيـٖبر ركىّكد      
خغيً ؤٌِب ( <02 :0212اهّكبد ّدٖبً، )ذنر اهٌخبئز اهخبظج تبهخدكٖق اهداخوٕ ّكد  هخّظٖل

 :اٗخٕ

  اؿدادُب ٖسة اؿداد خلبرٖر ينخّتج ّيّكـج تـد انخيبل فضط يدكق ضشبتبح، ّكد ٖخى
 .ؤّ ضفّٖج، ّٖخى خّظٖوِب تظّرث رشيٖج ؤّ غٖر رشيٖج ينخّتج

  ٖوزى يٌبكضج اهٌخبئز ّاهخّظٖبح يؾ اهيشخّٖبح اإلدارٖج اهيـٌٖج كتل اظدار اهخلرٖر
 .اهينخّة اهٌِبئٕ

 ؤً خّظٖف اهخلبرٖر اهخٕ خظدرُب اهخدكٖق اهداخوٕ تبهيّغّؿٖج ّاهّاغص ّاالخخظبر. 

  رًا اهغرع ّاهٌػبق ّاهٌخبئز، نيب ٌٖتغٕ ؤً خضخّٔ ؿوٓ خـتٖٖسة ؤً خـرع اهخلبرٖر
 .ٔ يدكق داخوٕؤهر ّاغضًب
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  ؤً خٌػّٔ اهخلبرٖر ؿوٓ خّظٖبح تبهخضشٌٖبح اهيشخلتوٖج ّاألداء اهيرغٕ ّاهخّظٖج
 .اهخظضٖضٕ اهالزى تبهـيل

  كد ٖخغيً اهخلرٖر ّسِبح ٌؼر هألفراد يضل خدكٖق ضشبتبح ضّل اهٌخبئز ّاهخّظٖبح
 ٖضخِّٖب خلرٖر اهخدكٖق اهداخوٕ اهخٕ

  ،ٍّسّة ؤً ٖلٖى يدٖر اهخدكٖق اهداخوٕ ؤّ يً ٌّٖتَ خلرٖر اهخدكٖق اهداخوٕ كتل اظدارا
 .نيب ٖسة خضدٖد األضخبط اهذًٖ شّف ّٖزؽ ؿوِٖى اهخلرٖر

ّتٌبًء ؿوٓ يب شتق ذنرٍ فبً يـبٖٖر اهخدكٖق اهداخوٕ خشبُى نذٖرًا فٕ خضلٖق اهـدٖد يً      
 (:89: <022سيـج، )اف ّذهم ٖخى يً خالل اٗخٕ ّنيب ذنر األُد

  خضدٖد اهيتبدة األشبشٖج ّاهخٕ خـتر ؿً اهظّرث اهخٕ ٌٖتغٕ ؤً خخى تِب ييبرشج اهخدكٖق
 .اهداخوٕ

 ّغؾ اػبر ألداء ؤٌضػج اهخدكٖق اهداخوٕ ّخـزٖزُب. 

 ّٕغؾ ؤشبس هلٖبس ؤداء اهخدكٖق اهداخو. 

  تبهيٌضإث ّخـزٖزِٖبخضشًٖ اهـيوٖبح اهخٌؼٖيٖج. 
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 الهلدهت  1.1

 فٕ اهيِيج اهّغبئف ئضدْ يً اهخسبرٖج اهيضبرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق ّغٖفج خؾختر     
 ّخلٖٖى ّكٖبس اهداخوٖج اهركبتج ٌغبى خعّٖر فٕ نتٖر أذر يً هِب هيب ّذهم اهخسبرٖج اهيضبرف

 اهسّدث ئهٓ ّضّاًل هويّارد األيذل االشخغالل فرص ٖؾزز ييب اهيخبضج، اهيّارد اشخخداى نفبءث
 .اهيٌبفشج ّسَ فٕ اهضيّد ذى ّيً اهشبيوج

 األشبهٖة أنذر ّاشخخداى اهيضرفٖج اهيإششبح أؽيبل ؽوٓ اهداخوٕ اهخدكٖق أُيٖج ّخؾّد     
 فٕ اهخسبرٖج اهيضبرف تَ خلّى اهذٔ اهيرنزٔ هودّر اهداخوٕ، اهخدكٖق فٕ اهضدٖذج ّاهيٌِسٖبح

 شيبح تذالد ألؽيبهِب خؤدٖخِب فٕ اهخسبرٖج اهيضبرف ّخخشى اهيخخوفج، تبهدّل االكخضبدٖج اهضٖبث
 ّخرسؼ ّاأليبً، ّاهشّٖهج تبهرتضٖج، اهشيبح ُذٍ ّخخؾوق اهيٌشآح، يً غٖرُب ؽً خيٖزُب يِيج
 ّخلدٖى اهّدائؼ كتّل فٕ اهيخيذوج أٌشعخِب أّسَ ؽوٓ اهيويّس خؤذٖرُب ئهٓ اهشيبح ُذٍ أُيٖج

 (.89: 9008 ّأخرًّ، يّشٓ) اهيبهٖج األّراق فٕ ّاالشخذيبر االئخيبً

 أذرُب ئهٓ ذهم ّٖرسؼ اهيضرف داخل اهّغبئف أُى يً اهداخوٕ اهخدكٖق ّغٖفج خؾد ّأٖظًب     
 خخيذل ّاهخٕ اهيضرف أُداف خضلٖق ئهٓ هوّضّل ّذهم اهيضرف داخل اهؾيل شٖر ؽوٓ اهنتٖر

 اهشّكٖج اهلّث ؽوٓ ّاهضفبغ اهيضرف فٕ اهؾيل اشخيرارٖج ّظيبً اهيشبُيًٖ رتضٖج خؾغٖى فٕ
 .اهؾيالء ّدائؼ ؽوٓ اهضفبغ ّتبهخبهٕ هوشِى

 الهصبرف في الداخمي الجدكيق وظيفت هبهيت  1.1

 ّاهيضرف اهدّل، فٕ االكخضبد ؽوَٖ ٖرخنز فلرٔ ؽيّد تيذبتج اهخسبرٖج اهيضبرف خؾختر     
 يبهٖج خديبح ئهٓ ئظبفج ّاالئخيبً اهّدائؼ كتّل فٕ اهرئٖشج ّغٖفخَ خخيذل يضرف ُّ اهخسبرٔ
 اهنيتٖبالح ّكتّل ّئضدار اهيبهٖج، ّاألّراق األسٌتٖج اهؾيالح ّتٖؼ شراء يذل أخرْ،

 (.249: 9008 ئتراُٖى،) األخرْ اهيضرفٖج األؽيبل يً ّغٖرُب ّاالؽخيبداح ّاهنفبالح،

 خخّهٓ داخوٖج سِج ّسّد ٖخعوة األير فاً اهيضرفٕ اهؾيل خؾلٖداح ّزٖبدث هخشؾة ٌّغرًا     
 فٕ نتٖرث أُيٖج خنخشة اهداخوٕ اهخدكٖق ؽيوٖج فاً هذهم األداء، ّيخبتؾج يراكتج ّيشإّهٖبح يِبى

 دًّ اهداخوٕ، اهخدكٖق هؾيوٖج اهيضرف ّأٌشعج دّائر سيٖؼ ئخظبػ ٖسة ضٖد اهيضبرف
 تِب اهلٖبى اهّاسة اإلسراءاح أُى ٖوٕ ّفٖيب اهؾيل، ُذا ٌعبق يً األٌشعج يً ٌشبع أٔ اشختؾبد
 :(FSC, 2002: 3) اهداخوٕ اهخدكٖق يِبى ظيً



 56 

 يً ّاهخضلق اهداخوٕ اهظتع ّأٌغيج اهركبتج ٌغبى ّيالءيج فبؽوٖج يدْ ّخلٖٖى فضص 
 .تبهيشإّهٖبح ّاهلٖبى اهداخوٖج اهركبتج تيِبى االهخزاى

 اهشيّهٖج أٖظًب ّ ّاهٌزاُج اهدكج ضٖد يً اهؾيل فٕ اهيّذّكٖج يدْ خلٖٖى. 

 اهلراراح الخخبذ ّاإلدارٖج اهيبهٖج اهيؾوّيبح يالءيج يدْ خلٖٖى. 

 االهنخرٌّٖج اهيؾوّيبح ٌغى ّيّذّكٖج اشخيرارٖج يدْ خلٖٖى. 

 اهنفبءث ٖضلق اهذٔ اهيعوّة تبهشنل اهيضرف ّدّائر أكشبى فٕ اهؾيل شٖر يً اهخضلق 
 .اهؾيل فٕ ّاهفبؽوٖج

 اهنبفٕ االُخيبى ئؽعبء اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث يشإّهٖبح يً أً شبتلًب ذنر ييب ّٖخظص     
 ذهم تيب اهيضرف، أؽيبل ؽوٓ اهركبتج أُداف خضلق اهخٕ ّاهخٌغٖيٖج اهلبٌٌّٖج تبهظّاتع
 ّفٖيب .اهيضرفٕ اهؾيل فٕ اهيخخضج اهسِبح ؽً اهضبدرث ّاهيتبدب ّاهلّاؽد ّاهعرق اهشٖبشبح

 فٕ اهظؾف ٌلبع ئهٓ اإلشبرث ٖخّسة األير فاً اهداخوٕ، اهخدكٖق دائرث خؾدٍ اهذٔ تبهخلرٖر ٖخؾوق
 اشخيرارٖج ؽوٓ هويضبفغج اهالزيج اهخّضٖبح ّئضدار هِب، اهٌشتٖج ّاألُيٖج اهيضرف أؽيبل
 .( :6FSC, 2002) أضدرخِب اهخٕ اهخّضٖبح خٌفٖذ يخبتؾج ؽوٓ اهؾيل يؼ األداء

 الهصبرف في الداخمي الجدكيق أهداف 1.1

 يشخٌد رأٔ خلدٖى ُّ اهخسبرٖج اهيضبرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق ؽيوٖبح يً اهرئٖس اهِدف ئً     
 ضضج ضّل ّظؾِب ٖخى اهخٕ اهيٌبشتج اهّعٌٖج اهييبرشبح أّ اهداخوٕ هوخدكٖق اهدّهٖج اهيؾبٖٖر ئهٓ

 يدكق يً ٖعوة يب ّغبهتًب. دّرٔ تشنل ئؽدادُب خى ّاهخٕ هويضرف اهشٌّٖج اهيبهٖج اهتٖبٌبح
 ّاهٓ اهيضرف ؽوٓ اهيشرفج اهؾوٖب اهسِبح ئهٓ خبضج ألغراط خلبرٖر ٖلدى أً اهيضرف
 ,RSM) اهيضبرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق أُداف أُى ٖوٕ ّفٖيب األخرْ، اهٌغبيٖج اهشوعبح

2008: 5:) 

 اهيضرف فٕ اهؾيل أُداف خضلٖق خٖشٖر. 

 اهيضرف فٕ اهيخبضج هويّارد األيذل االشخخداى. 

 اهداخوٖج اهركبتج ٌغبى خلٖٖى. 

 اهيضرف أضّل ضيبٖج. 

 اهيبهٖج تبهلّائى اهيّذّكٖج زٖبدث. 
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 الهصبرف في الداخمي الجدكيق وهجطمببث أشس 1.1

 األشس يراؽبث ٖخعوة اهيضرفٖج اهيإششبح فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق ؽيوٖج أُداف هخضلٖق     
 :نبٗخٕ ّاهيضبشتٖج ّاهيبهٖج اإلدارٖج

 :اإلداريت األشس: أواًل

 اهخدكٖق ؽيوٖج أُداف هخضلٖق يِيج اهيضرفٕ األداء ئهِٖب ٖشخٌد اهخٕ اإلدارٖج األشس خؾختر     
 (:220 :9008 ئتراُٖى،) ذنر ّنيب اٗخٕ ضٖد يً ّذهم اهداخوٕ

 األُداف تِذٍ اهيشئّهًّ ٖشخرشد ضٖد هويضرف؛ ّاهذبٌّٖج اهرئٖشج األُداف ّظّش 
 .خضلٖلِب ؽوٓ ّٖؾيوًّ

 يؾًٖ ؽيل ّخخضٖص ّاهيشإّهٖج اهخنوفج يرانز خضدٖد خالهَ يً ٖخى ضٖد اهؾيوٕ خلشٖى 
 .ّاهركبتج اهداخوٕ اهخدكٖق ؽيوٖج خشِٖل ّتبهخبهٕ ّكشى، دائرث هنل

 فٕ اهيشئّل يضبشتج ٖينً دتضٖ اهؾيل؛ خلشٖى ؽوٓ تبالؽخيبد اهيشإّهٖج يضبشتج خعتٖق 
 ٖخٌبشة اهشوعج يً كدرًا ئؽعبء تؾد ؽيوَ، فٕ اهلضّر ّسَ ؽً دائرث أّ كشى نل

 .ؽبخلَ ؽوٓ اهيولبث ّاهيشإّهٖج

 أً ٖسة ؽيب خخرر اهخٕ تبهلظبٖب االُخيبى خالهَ يً ٖخى ضٖد تبالشخذٌبء اإلدارث خعتٖق 
 اإلداراح خّاسَ سُّرٖج خغٖراح تؤٖج اهؾوٖب اإلدارٖج اهيشخّٖبح ئتالؿ خالل يً ؽوَٖ خنًّ

 األداء ؽً اهفؾوٕ األداء فٕ كضّر أّ خول أٔ ؽً أّ اهخٌفٖذ أذٌبء ّاهدٌٖب اهّشعٓ اهخٌفٖذٖج
 اهيٌِٖج اهشرٖج يتدأ ئهٓ تبإلظبفج هَ، ؽيوٖج ضوّل ّئٖسبد اهّظؼ خضوٖل أسل يً اهيشخِدف

 .اهخٌفٖذ شرؽج أّيتد اهيؾبيوج ضشً ّيتدأ اهيضرفٕ، تبهؾيل اهخبص

 :والهحبشبيت الهبليت األشس: ثبنيًب

 هخضلٖق ّاهيضبشتٖج، اهيبهٖج األشس يً يسيّؽج يراؽبث اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث ؽل ٌٖتغٕ     
 ؽتداهلل،) ذنرُب ّنيب ّأُيِب اهيضرفٖج، اهيإششبح أؽيبل ؽوٓ ّاهركبتج اهخدكٖق ؽيوٖج أُداف
9009 :8:) 

 أّ ٌلدٖج ضّرث فٕ ؽيالئَ ّدائؼ يً تلدر اهيضرف اضخفبغ خؾٌٕ ُّٕ اهشّٖهج يراكتج 
 خوتٖج تِدف ّذهم ئظبفٖج، خنبهٖف ّتدًّ سدًا شرٖؼ تشنل ٌلدٖج ئهٓ خضّٖوِب ٖينً ٌلدٖج شتَ

 تِب اهيضخفغ اهٌلدٖج ضسى تًٖ اهخّازً يً ضبهج ئٖسبد خالل يً ُذا ّٖخى ؽيالئَ، عوتبح
 .اهيخبعرث ئهٓ ٖلّد اهخّازً غٖبة ألً اهيشخذيرث اهٌلدٖج ّضسى
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 اهذٔ فٕ أٖدِٖى يخٌبّل فٕ ّسؾوِب اهيضرف ؽيالء ضلّق ظيبً ٖؾٌٕ ُّّ األيبً خّفٖر 
 ارخفبػ أً ئال اهشّٖهج، ّضسى األيبً تًٖ عردٖج ؽالكج ّسّد ٖؾٌٕ اهذٔ األير فَٖ، ٖرغتًّ

 ٖخى ال اهيخّفرث اهٌلدٖج ألً ّذهم هويضرف، اشخذيبرٖج فرص ظٖبػ ئهٓ خلّد األيبً درسج
 تًٖ اهخّازً يً ضبهج ئٖسبد اهيضرف ئدارث ؽوٓ ٖسة هذهم ؽبئداخِب، خلل ّتبهخبهٕ اشخذيبرُب

 .اهالزيج األيبً ّدرسج خّفرُب، اهيعوّة اهشّٖهج ضسى

 األيبً، ّدرسج اهشّٖهج ضسى تًٖ اهخّازً يخبتؾج خالل يً اهيتدأ ُذا ّٖخضلق اهرتضٖج خؾغٖى 
 .اهيخؾددث اهّدائؼ أٌّاػ ؽوٓ ٖؾخيد ُّّ

 الهصبرف في الداخمي الجدكيق ههبن 1.1

 يراسؾج فٕ خخيذل ّيشإّهٖبخَ اهخٌفٖذٖج، اإلدارث ؽً يشخلوج ئدارث اهداخوٕ اهخدكٖق ٖؾختر     
 ظتع فٕ نفبٖخِب يدْ يً ّاهخؤند اهيضرف، داخل اهركبتٖج اهظّاتع ّفؾبهٖج عتٖؾج ّخضوٖل
 (:Barclay, Simpson, 2005: 15) يِبيَ ّيً اهيضرف أضّل ّضيبٖج اهيخبعر ّئدارث

 اهيضرف داخل اُخيبى خخعوة اهخٕ األيّر ؽً هإلدارث ّخّضٖبح ٌضبئص خلدٖى. 

 اهؾبهٖج اهيخبعرث ذاح اهتٌّد ؽوٓ اهخرنٖز يؼ ؽوِٖب هوشٖر شٌّٖج ؽيل خعج ئؽداد. 

 خدكٖق يِيج هنل ؽيوٖج ّترايز زيٌٖج سداّل خضيٖى. 

 اهيضرف فٕ اهؾوٖب هإلدارث ّرفؾَ اهخدكٖق خلرٖر ئؽداد. 

 خخعوة ّيخبهفبح يشبنل تخضّص اهؾوٖب اإلدارث عوة ؽوٓ تٌبًء يخضضج تيِيبح اهلٖبى 
 .اهخضلٖق يً يزٖدًا

 خخفبكى أً فتل تداٖبخِب فٕ اهيشنالح ّضل اهٌغى، خعّٖر فٕ اهيشبؽدث. 

 الفمشطينيت الهصبرف في الداخمي الجدكيق ضوابط 1.1

 أداء ّخضشًٖ كٖيج إلظبفج ضيى ّيّظّؽٕ يشخلل ٌشبع ُّ اهداخوٕ اهخدكٖق نبً هيب      
 هخلٖٖى ّركبتٖج ٌغبيٖج أشبهٖة خّفٖر خالل يً أُدافِب ئخيبى فٕ اهيضبرف ّٖشبؽد اهيضرف
 كبًٌّ ألضنبى ّاشخٌبدًا اهيضرف أٌشعج نبفج ؽوٓ ّاهشٖعرث اهركبتج ؽيوٖبح فبؽوٖج ّخضشًٖ

 دؽى يً خيذوَ ّيب اهداخوٖج اهركبتج ألُيٖج ٌّغرًا ،9009 هشٌج( 9) ركى اهفوشعٌٖٕ اهيضبرف
 أّ دائرث ئٌشبء اهيضبرف سيٖؼ ؽوٓ فبً األّل، اهدفبػ خع تبؽختبرُب اهشبيوج اهيضرفٖج هوركبتج
 (:92: 9007 اهٌلد، شوعج) اٗخٕ ّيراؽبث اهداخوٕ هوخدكٖق سِبز
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 :الداخمي الجدكيق دائرة جشكيل: أواًل

 ٓخدكٖق دائرث ئٌشبء اهّافدث هويضبرف اإلكوٖيٖج ّاإلدارث يضوٕ يضرف نل ئدارث يسوس ؽو 
 هسٌج أّ يتبشرث اإلدارث هيسوس ّخختؼ اهخٌفٖذٖج اإلدارث ؽً يشخلوج خنًّ تضٖد داخوٕ

 .ؽٌَ اهيٌتذلج اهيراسؾج هسٌج أّ اهيراسؾج

 ًٖ  اهيٌتذلج ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث يسوس كتل يً اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث يدٖر ٖؾ
 .اهٌلد شوعج كتل يً خعٖج يّافلج ؽوٓ اهضضّل شرٖعج اهيسوس ؽً

 ًٖ  يدٖر يً تخّضٖج ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج كتل يً اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث أفراد تبكٕ ٖؾ
 خلٖٖى ٖخى اً ؽوٓ اهشٌّٖج ّؽالّاخِى ّينبفؤخِى رّاختِى اهوسٌج ّخضدٖد اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث
 .ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج يً ّٖؾخيد اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث يدٖر يً اهشٌّٔ أدائِى

 ٓاهداخوٕ هوخدكٖق اهشوٖيج اهييبرشبح يراؽبث ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث يسوس ؽو. 

 :االشجهراريت: ثبنيًب

 تضٖد اهالزيج اهخداتٖر نبفج اخخبذ ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث يسوس ؽوٓ ٖسة     
 ّأً ٌشبعَ ّضسى عتٖؾج يؼ خخالءى داخوٖج خدكٖق ّغٖفج ؽوٓ يشخير ّتشنل اهيضرف ٖؾخيد
 أُداف ٖضلق تيب اهداخوٕ اهخدكٖق تيِبى هولٖبى ّاهيّغفًٖ اهيّارد خّفٖر اهخداتٖر ُذٍ خشيل

 .اهيضرف

 :االشجلالليت: ثبلثًب

 اهخدكٖق ّغٖفج اشخلالهٖج ظيبً ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث يسوس ؽوٓ ٖسة     
 :اٗخٕ خالل يً اهداخوٕ

 اهّضّل فٕ اهنبيوج اهضرٖج اهداخوٕ هوخدكٖق ّٖنًّ اهوسٌج أّ اهيسوس يؼ اهيتبشر ارختبعِب 
 .اهيضرف ّشسالح تٖبٌبح هنبفج

 يتبشرث اهخّاضل ضرٖج اهداخوٕ هوخدكٖق ٖنًّ نيب اهوسٌج أّ اهيسوس ئهٓ اهخدكٖق خلبرٖر رفؼ 
 .اهخبرسٕ ّاهيدكق اهيضرف دّائر نبفج يؼ

 ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج كتل يً هوركبتج اهداخوٕ اهخدكٖق ّغٖفج خظّػ. 

 ّاهيضرف اهداخوًٖ اهيدكلًٖ تًٖ اهيضبهص فٕ خظبرة أٔ ّسّد ؽدى يً اهخؤند. 
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 :الداخمي الجدكيق هيثبق: رابعًب

 هوخدكٖق يٖذبق ّاؽخيبد ّسّد ظيبً ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث هسٌج ؽوٓ ٖسة     
 اهخدكٖق ّضالضٖبح ينبٌج ٖؾزز تضٖد اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث يً ئؽدادٍ ٖخى تبهيضرف، اهداخوٕ
 ّضالضٖبح اهداخوٕ اهخدكٖق ّغٖفج ّيسبل أُداف األدٌٓ تبهضد اهيٖذبق ٖخظيً أً ؽوٓ اهداخوٕ
 يّغفٕ نبفج اعالػ ٖخى أً ؽوٓ األخرْ جاهركبت تّغبئف ّؽالكخِب اهداخوٕ اهخدكٖق سِبز

 .اهيٖذبق ُذا ؽوٓ اهيضرف

 :النزاهت: خبهشًب

 هدْ ّاهيّظّؽٖج اهٌزاُج خّفر يً اهخؤند اهداخوٕ اهخدكٖق هسٌج أّ اإلدارث يسوس ؽوٓ ٖسة     
 تؾد ّذهم خضٖز أٔ ؽً تؾٖدًا نبيوج تضرٖج يِبيَ خٌفٖذ ؽوٓ كبدرًا ٖنًّ تضٖد اهداخوٕ اهيدكق
 يؼ اهيضبهص فٕ خظبرة أٔ ّسّد ّخسٌة خٌفٖذٖج أؽيبل تؤٔ اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث خنوٖف

 .اهداخوٕ اهخدكٖق هيّغفٕ دّراً شٖبشج ّئختبػ اهيضرف

 :الههنيت الهنبفشت: شبدشًب

 اهضّافز خّفر خنفل شٖبشج خعتٖق ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث يسوس ؽوٓ ٖسة     
 اهيدكلًٖ ّخترث يؾرفج يشخّٔ ّرفؼ اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث يّغفٕ هنبفج اهيشخير ّاهخدرٖة
 .اهداخوًٖٖ

 :الداخمي لمجدكيق الهصرف أنشطت كبفت خضوع: شببعًب

 أٌشعج نبفج خظّػ خنفل أً ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج أّ اإلدارث يسوس ؽوٓ ٖسة     
 ألٔ اهّضّل ؽوٓ كبدرث اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث خنًّ تضٖد اهداخوٕ هوخدكٖق ّفرّؽَ اهيضرف

 .يؾوّيج أّ يوف أّ شسل
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 الهصبرف في الداخمي الجدكيق خطت 1.1

 نبفج خشيل تضٖد اهداخوٕ هوخدكٖق ّاظضج خعج ئؽداد اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث ؽوٓ ٖسة     
: 9007 اهٌلد، شوعج) اٗخٕ تبالؽختبر خؤخذ أً ؽوٓ اهيضددث اهفخرث خالل اٌسبزُب اهّاسة اهيِبى
99:) 

 أً ؽوٓ اهداخوٕ هوخدكٖق شخخظؼ اهخٕ األٌشعج ّنذهم اهداخوٕ اهخدكٖق ؽيل ّخنرار خّكٖح 
 هعتٖؾج ّفلًب ّشٌّٔ ّشِرٔ أشتّؽٕ ّخدكٖق اهخعرث األٌشعج هتؾط ّٖيٕ خدكٖق ٖنًّ

 .ٌشبع نل يخبعر ّدرسج

 ًاهيضرف ؽيوٖبح ضسى يؼ خخالءى تضٖد اهخٌفٖذ ّيينٌج ّاكؾٖج اهخدكٖق خعج خنًّ أ. 

 ًّاهفرّػ اهدّائر تنبفج اهيضرف أٌشعج تنبفج شبيوج اهخدكٖق خعج خنًّ أ. 

 اهيخبعر درسج ئهٓ ّاهيشخٌدث تبهيضرف األٌشعج تنبفج ّاهخدكٖق اهفضص يٌِسٖج خضدٖد. 

 اهيخّكؾج اهيخبعر ّدرسج اهيضرفٖج األٌشعج فٕ ّاهيشخسداح اهفٌٖج اهخعّراح يراؽبث. 

 ًؽدد ضٖد يً اهخعج هخٌفٖذ اهالزيج ّاإلدارٖج اهيبهٖج اهيّارد تّظّش اهخعج خضدد أ 
 .تٌسبش اهخعج هخٌفٖذ اهالزيج اهخلٌٖج ّاالضخٖبسبح ّاهؾيوٖج اهؾويٖج ّيإُالخِى اهيّغفًٖ

 الهصبرف في الداخمي الجدكيق إجراءاث 1.1

 شوعج ضددح فلد فوشعًٖ فٕ اهؾبيوج اهيضبرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق تاسراءاح ٖخؾوق ّفٖيب     
: 9007 اهٌلد، شوعج) نبٗخٕ ُّٕ ئختبؽِب اهيدكلًٖ ؽوٓ ٖسة اهخٕ اإلسراءاح يً يسيّؽج اهٌلد
99:) 

 تضٖد اهداخوٕ هوخدكٖق ترٌبيز أّ ؽيل ئسراءاح ئؽداد اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث ؽوٓ ٖسة 
 خنًّ تضٖد ٌشتًٖب يرٌج اإلسراءاح ُذٍ خنًّ أً ؽوٓ اهخدكٖق ؽيل ّخعج أُداف خضف
 .خضدٖدُب خى اهخٕ اهيخبعر يؼ يٌشسيج ّاٌسبزُب ختٌِٖب ؽيوٖج

 نبفج خؾنس أً ؽوٓ اهؾيل أّراق ظيً اهداخوٕ اهخدكٖق ئسراءاح نبفج خّذٖق ٖسة 
 .األٌشعج ؽوٓ خيح اهخٕ ّاهخلٖٖيبح االخخٖبراح

 اإلداراح يؼ يٌبكشج تؾد يينً ّكح تؤشرػ اهينخّة اهداخوٕ اهخدكٖق خلرٖر ئضدار ٖسة 
 يوخص خلرٖر رفؼ ٖخى أً ؽوٓ اهيالضغبح، ؽوٓ ردّدُب ألخذ ؽوِٖب اهخدكٖق خى اهخٕ

 .اهداخوٕ ّاهخدكٖق اهيراسؾج هوسٌج ّاهٌخبئز تبهيالضغبح

 يً ئهَٖ اهخّضل ٖخى يب ٖخظيً ّأً اهداخوٕ اهخدكٖق ّغرط يسبل اهخلرٖر ٖؾرط أً ٖسة 
 .أؽيبهِب خدكٖق خى هخٕا اهدّائر ّئسبتبح اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث يً ّخّضٖبح يالضغبح
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 خى اهخٕ ّاهخلبرٖر اٌسبزُب خى اهخٕ اهيِبى تشسالح اهداخوٕ اهخدكٖق دائرث خضخفغ أً ٖسة 
 .ئضدارُب

 ّاهخدكٖق اهيراسؾج هسٌج يؼ دّرٔ تشنل اهداخوٕ اهخدكٖق خلبرٖر يٌبكشج خخى أً ٖسة. 



 47 

 الخبهسالفضل 
 دراشجهىهجٍج ال

 
 

 الهلدهج 1.1

  الدراشج هىهجٍج 1.1

 الدراشج هجخهغ 3.1

 أداث الدراشج 4.1

 هكوىبح االشختبىج 5.1

 شختبىجضدق اال 6.1

 ذتبح االشختبىج 7.1

 دراشجاإلحضبئٍج الهشخخدهج فٌ ال هؼبلجبحال 8.1

 
 



 47 

 هلدهجال 1.1
ٚخٍ َُ خالًْ اِسبز اًسبِة اًخعتٚوٙ َُ  ًبرئٚش ًاخؾختر َِٔسٚج اًدراشج ٕإسراءاخٔب َضٕر     

ٕؽُ عرٚؤب ٚخٍ اًضضٕل ؽٌٗ اًتٚبِبح اًَعٌٕتج إلسراء اًخضٌٚل اإلضضبئٙ ًٌخٕضل إًٗ ، اًدراشج
ن األٓداك ٕتبًخبًٙ خضو، اًِخبئز اًخٙ ٚخٍ خمشٚرٓب لٙ ظٕء أدتٚبح اًدراشج اًَخؾٌوج تَٕظٕػ اًدراشج

 . اًخٙ خشؾٗ إًٗ خضوٚؤب
ٕيذًى أداث اًدراشج اًَشخخدَج  ،َٕسخَؼ اًدراشج َختؼِٔز اًًٌَ خِبٕل ٓذا اًمضل ٕضمًبٕ     

ًإلسراءاح اًخٙ  يَب ٚخظَُ ٕضمًب. َٕدٖ ضدهٔب ٕذتبخٔب ،ٕيٚمٚج تِبئٔب ٕخعٕٚرٓب إؽدادٓبٕعرٚوج 
، ِبح اًدراشجٔب ًسَؼ تٚبخٕاألدٕاح اًخٙ اشخخدَ ،أداث اًدراشج ٕخوِِٚٔب خضٍَٚلٙ  جاًتبضذتٔب  حَهب

 بٕلَٚ، ٕاشخخالص اًِخبئز ًتٚبِبحِٕٚخٔٙ اًمضل تبًَؾبًسبح اإلضضبئٚج اًخٙ اشخخدَح لٙ خضٌٚل ا
 .ٌٚٙ ٕضك ًٔذّ اإلسراءاح

 الدارشج هىهجٍج 1.1
أًَِز إًضمٙ ُأشخخدٍ ؽٌٗ عتٚؾج اًدراشج ٕاألٓداك اًخٙ خشؾٗ إًٗ خضوٚؤب لود  تِبًء     

ؾتر ٕٚ دهٚوًب ٔخٍ تٕضمٔب ٕضمًبشج اًغبٓرث يَب خٕسد لٙ إًاهؼ ٕٚدرا اًذ٘ ٚؾخَد ؽٌٕٗ ،اًخضٌٌٚٙ
 ليَب ال ٚيخمٙ ٓذا أًَِز ؽِد سَؼ اًَؾٌَٕبح اًَخؾٌوج تبًغبٓرث َُ أس ،ٕيًَٚب يٚمًٚب ؽِٔب خؾتٚرًا

تل ٚخؾداّ إًٗ اًخضٌٚل ٕاًرتع ٕاًخمشٚر ًٌٕضٕل إًٗ  وضبء َغبٓرٓب ٕؽالهبخٔب اًَخخٌمج،اشخ
 .إًَظٕػٚزٚد تٔب رضٚد اًَؾرلج ؽُ  تضٚدؽٌٚٔب اًخضٕر اًَوخرش  ٙٚتِاشخِخبسبح 

 :هضدرٍو أشبشٍو لمهؼموهبح خن االػخهبد ػميوكد      
لٙ اًيخة ٕاًَراسؼ خخَذل لٙ َراسؾج ٕاشخوضبء أدتٚبح اًدراشج ٕاًَخَذٌج  :الهضبدر الذبىوٍج .1

وبرٚر، ٕاألتضبد ٕاًدراشبح اًشبتوج اًؾرتٚج ٕاألسِتٚج ذاح اًؾالهج، ٕاًدٕرٚبح ٕاًَوبالح ٕاًخ
 .اًخٙ خِبًٕح َٕظٕػ اًدارشج، ٕاًتضد ٕاًَعبًؾج لٙ َٕاهؼ اإلِخرِح اًَخخٌمج

سَؼ اًتٚبِبح األًٕٚج َُ خالل  خٍٕاِة اًخضٌٌٚٚج ًَٕظٕػ اًتضد ًَؾبًسج اًس: الهضبدر األولٍج .1
اًؾبٌَج  اًَضبرك  ؽٌٗ ، ٕٕزؽحٔذا اًقرطشج ًٌتضد، ضََح خضٚضًب ًج يأداث رئٚاإلشختبِ

 .لٙ هعبػ فزث

 الدراشجهجخهغ  3.1

ٕتذًى لبُ َسخَؼ ، درشٔب اًتبضدٚٚؾرك تأِْ سَٚؼ َمرداح اًغبٓرث اًخٙ َسخَؼ اًدراشج      
ؽٌٗ َشيٌج  تِبًءٕ. ًذُٚ ٚيُِٕٕ َٕظٕػ َشيٌج اًدراشجا األشٚبءإٔ  األلراداًدراشج ٕٓ سَٚؼ 

لٙ هعبػ  اًؾبٌَجلٙ اًَضبرك  سَٚؼ اًؾبٌَُٚ َُك ٚخيُٕ اًدراشج ٕأٓدالٔب لبُ اًَسخَؼ اًَشخٔد
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أشٌٕة اًؾِٚج اًَالئَج اشخخداٍ خٍ ٕهد ، فزث ََُ ٚؾٌَُٕ لٙ أهشبٍ اًسٕدث ٕاًخدهٚن اًداخٌٙ
(Convenience Sample)  اًؾِٚج اًخٙ ٚخٍ لٚٔب اخخٚبر ٕضداح اًَسخَؼ ؽٌٗ أشبس اًَالئَج ٕٙٓ

، اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث اًَضبركاالشختبِج ؽٌٍٚٔ َُ داخل  َُ خالل خٕلر األشخبص اًَراد خٕزٚؼ
 تِشتج اشخرداد اشختبِج 93 ٕهد خٍ اًضضٕل ؽٌٗ ،اًدراشج َسخَؼإشختبِج ؽٌٗ  77ضٚد خٍ خٕزٚؼ 

 .ضٚد خظؾح تيبٌَٔب إًٗ اًخضٌٚل اإلضضبئٙ 7764%
 أداث الدراشج 4.1

اخٌٙ ٕذًى َُ خالل اًدراشبح اًشبتوج خٍ َراسؾج أدتٚبح َِٔز شٚسَب ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًد     
اًَخؾٌوج تَٕظٕػ اًدراشج ٕاًخٙ يبُ ًٔب األذر اًمؾبل لٙ خضٍَٚ االشختبِج، َُٕ أترز ٓذّ 

ضََح إؽداد إشختبِج َُٕ ذٍ ، (1114اًشالَٚج، )ٕدراشج ، (1111اًرإ٘، )اًدراشبح دراشج 
، حيث حم االعخماد في ححذيذ ًدراشجخضٚضًب ًسَؼ اًتٚبِبح تضٚد خقعٙ أشئٌج االشختبِج لرظٚبح ا

-Salaheldin and Abdelwahab, 2010: 23)على ما ركره  Six Sigmaمعايير سيجما سخت 

 :Aghili, 2009).أَب لَٚب ٚخؾٌن تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ لود خٍ االؽخَبد ؽٌٗ َب إٔردّ . (25

40) 

 هكوىبح االشختبىج 5.1
 :كشهٍو رئٍشٍوو هخخكوو إشختبىج الدارشج      

اًخخضص ، اًَؤٓل اًؾٌَٙ، اًؾَر) اًَشخسٚةؽُ  األشئٌج اًؾبَجٕٕٓ ؽتبرث ؽُ : اللشن األول
ؽدد اًدٕراح اًخٙ اًخضن ، اًشٔبداح اًؾٌَٚج، َيبُ اًؾَل، اًَشَٗ إًغٚمٙ ،شِٕاح اًخترث ،اًؾٌَٙ

ًخضن تٔب اًَشخسٚة لٙ َسبل ؽدد اًدٕراح اًخدرٚتٚج اًخٙ ا، تٔب اًَشخسٚة لٙ َسبل اًخدهٚن اًداخٌٙ
 (.لٙ أًٚيل اًخِغَٚٙ ًٌَضرك هشٍ خبص تَراهتج اًسٕدث ٕٚسد، َِٔز شٚسَب شخج

 :َسبالح 9َٕزؽج ؽٌٗ  ،لورث 71ٕٚخيُٕ َُ  ،هجبالح االشختبىجٕٕٓ ؽتبرث ؽُ  :اللشن الذبىٌ
 Sixجهدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر هىهج شٍجهب شخ :األول جبلاله

sigma، ٕث َٕزؽج ؽٌٗ َؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج اًخبًٚجلور 17َُ  ُٕٚخي: 
 .لوراح (7)ٕٚخيُٕ َُ  ،دػن اللٍبدث الؼمٍب: أواًل
 .لوراح( 7)ٕٚخيُٕ َُ  ،الخغذٍج الؼكشٍج واللٍبس: ذبىًٍب
 .لوراح( 7)ٕٚخيُٕ َُ  ،الخحشٍو الهشخهر: ذبلذًب
 .لوراح( 7)ٕٚخيُٕ َُ  ،الؼهمٍبح واألىظهج: راتؼًب

 .لوراح( 7)ٕٚخيُٕ َُ  ،الهوارد التشرٍج :خبهشًب
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ٕٚخيُٕ  ،هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر جودث الخدكٍق الداخمٌ :الذبىٌ جبلاله
 :لورث َٕزؽج ؽٌٗ َؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ اًخبًٚج 91َُ 
 .احلور (7)َُ  ُٕٚخيٕ ،الكفبءث الههىٍج: ًأوال
 .لوراح (7)ٕٚخيُٕ َُ ، إدارث أىشطج الخدكٍق الداخمٌ: ذبىًٍب
 .لوراح (4)ٕٚخيُٕ َُ ، هجبل الؼهل :ذبلذًب
 .لوراح (7)ٕٚخيُٕ َُ ، خخطٍط وخىفٍذ ػهمٍج الخدكٍق الداخمٌ: راتؼًب

 .لوراح (7)ٕٚخيُٕ َُ ، إٍضبل الىخبئج: خبهشًب
فٌ ضتط جودث  Six Sigmaج أذر اشخخدان هىهج شٍجهب شخٕٕٓ ؽتبرث ؽُ  :الهجبل الذبلد

 .لورث (11) ٕٚخيُٕ َُ ،الخدكٍق الداخمٌ
 (1)ًوٚبس اشخسبتبح اًَتضٕذُٚ ًموراح االشختٚبُ ضشة سدٕل  اًخَبشٙ خٍ اشخخداٍ َوٚبس ًٚيرح

 
 اًخَبشٙ درسبح َوٚبس ًٚيرح (:1)سدٕل 

 االشخجبتج
هوافق تدرجج 

 كمٍمج جدًا
هوافق تدرجج 

  كمٍمج
هوافق تدرجج 

 هخوشطج
هوافق تدرجج 

 كتٍرث
هوافق تدرجج 

 كتٍرث جدًا
 7 7 9 1 1 الدرجج

 
ٕتذًى ٚيُٕ إًزُ اًِشتٙ لٙ ٓذّ " تدرسج هٌٌٚج سدًا النَٕ"ًالشخسبتج ( 1)اًدرسج  جاًتبضذ حاخخبر

 .ٕٕٓ ٚخِبشة َؼ ٓذّ االشخسبتج %11اًضبًج ٕٓ
 ضدق االشختبىج 6.1
اًخأيد َُ ضدن هد خٍ ختبِج َب ٕظؾح ًوٚبشْ، ٕٚوضد تضدن اإلشختبِج أُ خوٚس أشئٌج اإلش     

 :اإلشختبِج تعرٚوخُٚ
 :أداث الدراشجضدق  -1

َُ أؽظبء ٓٚئج  أشخبص 7 ؽرط اإلشختبِج ؽٌٗ َسَٕؽج َُ اًَضيَُٚ خأًمح َُ خٍ      
اًٌَضن ٕ ذاح االخخضبص لٙ اًَضبشتج ٕاًخدهٚن ٕاإلدارث ٕاإلضضبء اًخدرٚس لٙ اًسبَؾج اإلشالَٚج

إسراء َب ٌٚزٍ خٍ ٛراء اًَضيَُٚ ٕ خَح االشخسبتج، ٕهد ٚتُٚ أشَبء أؽظبء ًسِج اًخضيٍٚ( 1)رهٍ 
ِغر أ -َُ ضذك ٕخؾدٚل لٙ ظٕء اًَوخرضبح اًَودَج، ٕتذًى خرر االشختٚبُ لٙ ضٕرخْ أًِبئٚج 

 (16)اًٌَضن رهٍ 
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 :ضدق الهلٍبس -1
 Internal Validityاالخشبق الداخمٌ : أواًل

االخشبن اًداخٌٙ َدٖ اخشبن يل لورث َُ لوراح اإلشختبِج َؼ اًَسبل اًذ٘ خِخَٙ  ٚوضد تضدن     
ضشبة االخشبن اًداخٌٙ ًإلشختبِج ٕذًى َُ خالل ضشبة َؾبَالح االرختبع خٍ ٓذّ اًمورث، ٕهد ْ إًٚ

 .تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبالح اإلشختبِج ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل ِمشْ
 Structure Validity التىبئٌالضدق : ذبىًٍب

ٚؾختر اًضدن اًتِبئٙ أضد َوبٚٚس ضدن األداث اًذ٘ ٚوٚس َدٖ خضون األٓداك اًخٙ خرٚد األداث      
 .ارختبع يل َسبل َُ َسبالح اًدراشج تبًدرسج اًيٌٚج ًموراح اإلشختبِج ٖإًضٕل إًٚٔب، ٕٚتُٚ َد

 Reliabilityذتبح اإلشختبىج  7.1 
ُ خؾعٙ ٓذّ اإلشختبِج ِمس اًِخٚسج ًٕ خٍ إؽبدث خٕزٚؼ اإلشختبِج أيذر َُ ٚوضد تذتبح اإلشختبِج أ     

َرث خضح ِمس اًغرٕك ٕاًشرٕع، إٔ تؾتبرث أخرٖ أُ ذتبح اإلشختبِج ٚؾِٙ االشخورار لٙ ِخبئز 
ؽدث َراح خالل لخراح  األلراداإلشختبِج ٕؽدٍ خقٚٚرٓب تشيل يتٚر لَٚب ًٕ خٍ إؽبدث خٕزٚؾٔب ؽٌٗ 

 .زَِٚج َؾِٚج
 ىخبئج االخشبق الداخمٌ: أواًل
هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر هىهج " هجبلىخبئج االخشبق الداخمٌ لم -

 ." Six sigmaشٍجهب شخج

 ."دػن اللٍبدث الؼمٍب" هجبل -
ٕاًدرسج " دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب"َسبل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح  َؾبَل (1)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى  α ≤ 0.05، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج ًٌَسبل اًيٌٚج

 .ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (1)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل "دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب"َسبل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح  َؾبَل
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 0.000* 894. .ٚخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك االشخؾداد اًالزٍ الشخخداٍ تراَز ظتع اًسٕدث  16

ٚخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك االشخؾداد الشخخداٍ أشبًٚة َؾبضرث لٙ َسبل   16
 ظتع اًسٕدث

.807 *0.000 

 0.000* 731. .ثخخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك اإلَيبِٚج اًَبًٚج الشخخداٍ تراَز ظتع اًسٕد  96

76  
الشخخداٍ ...( أذبد، أسٔزث،)ٕٚسد ًدٖ إدارث اًَضرك اإلَيبِٚج اًَبدٚج 

 .تراَز ظتع اًسٕدث
.842 *0.000 

76  
ٕٚسد ًدٖ إدارث اًَضرك االشخؾداد ًخٕلٚر اًخشٔٚالح ٕإًهح ٕاألدٕاح 

 .الشخخداٍ تراَز ظتع اًسٕدث
.913 *0.000 

 α ≤ 0.056الًجاالرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ د *
 ."الخغذٍج الؼكشٍج واللٍبس" هجبل -

 " اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل  (9)سدٕل ٕٚظص      
 α ≤ 0.05، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل

 .ؼ ًوٚبشْٕتذًى ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظ
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 (9)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل "اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس" َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل
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 0.000* 880. .خوٍٕ إدارث اًَضرك توٚبس أداء يبلج األهشبٍ اًؾبٌَج تٔب  16

16  
اًؾٌٚب ؽٌٗ اًَؤشراح اًَبًٚج ٕفٚر اًَبًٚج ًوٚبس ٕخوٍٕٚ األداء  خؾخَد اإلدارث

 .ٕلوًب ًٌَؾبٚٚر إًَظٕؽج َُ هتل اًَضرك
.873 *0.000 

96  
خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ األشبًٚة اإلضضبئٚج ًوٚبس َٕراهتج َشخٕٚبح 

 .األداء
.818 *0.000 

 0.000* 842. .يٌٙخشبٍٓ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك تخضشُٚ األداء اً  76

76  
خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ أشبًٚة َخؾددث لٙ اًضضٕل ؽٌٗ اًَؾٌَٕبح اًخٙ 

 .خشبؽدٓب لٙ خودٍٚ اًخدَبح اًَضرلٚج
.856 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج *
 "الخحشٍو الهشخهر" هجبل -

ٕاًدرسج " اًخضشُٚ اًَشخَر"َسبل لوراح َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ ( 7)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى  α ≤ 0.05اًيٌٚج ًٌَسبل، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج 

 .ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (7)سدٕل 
 سبلٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَ "راًخضشُٚ اًَشخَ"َسبل  َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح
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16  
خِغر إدارث اًَضرك إًٗ اًخضشُٚ اًَشخَر لٙ اًؾَل اًَضرلٙ ؽٌٗ أِْ 

 .سزءًا َُ َخعٌتبح اًسٕدث
.815 *0.000 

16  
خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ًقرط خضشُٚ سٕدث اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ
.865 *0.000 

96  
د إدارث اًَضرك ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ًقرط خعٕٚر اًَؾرلج خؾخَ

 .ألتؾبد اًؾٌَٚج اإلدارٚج ٕاًمِٚج
.857 *0.000 

76  
خضرص إدارث اًَضرك ؽٌٗ َؾرلج اهخراضبح اًؾَالء ًالشخمبدث َِٔب لٙ 

 .خضشُٚ سٕدث اًخدَبح اًَضرلٚج
.854 *0.000 

76  
يٚل لرن ؽَل خضرص إدارث اًَضرك ؽٌٗ خدرٚة رؤشبء األهشبٍ ؽٌٗ خش

 .ًؾٌَٚج اًخضشُٚ اًَشخَر
.841 *0.000 

76  
خوٍٕ إدارث اًَضرك تبإلسراءاح اًالزَج ًٌخأيد َُ أُ خعع خضشُٚ اًسٕدث 

 .ٚخٍ خِمٚذٓب َُ هتل اًؾبٌَُٚ
.829 *0.000 

46  
خؾَل إدارث اًَضرك ؽٌٗ اًخضشُٚ اًَشخَر ًقرط خخمٚط االِضرالبح 

 .اًداخٌٕٙاألخعبء اًخٙ خضدد لٙ ؽٌَٚج اًخدهٚن 
.863 *0.000 

خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ًقرط اًدهج لٙ ايخشبك   76
 .أخعبء اًخدهٚن اًداخٌٙ

.785 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج  
 "الؼهمٍبح واألىظهج" هجبل  -

ٕاًدرسج " اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل ( 7)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى  α ≤ 0.05اًيٌٚج ًٌَسبل، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج 

 .ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (7)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل" اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل 
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16  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًخٕلٚر ِغبٍ ًختبدل اًَؾٌَٕبح ٕخدلؤب تُٚ 

 .تراَز ظتع اًسٕدث
.768 *0.000 

16  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد الشخخداٍ تراَز ًٌَشبؽدث لٙ اخخٚبر 

 .َٕمبظٌج تُٚ تراَز ظتع اًسٕدث
.878 *0.000 

96  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ٕاًودرث ؽٌٗ خٕلٚر هبؽدث تٚبِبح ًيبلج تراَز 

 .ظتع اًسٕدث
.875 *0.000 

76  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًخٕلٚر ِغبٍ اخضبل َتبشر تَدرتٙ تراَز 

 .اًسٕدث
.910 *0.000 

76  
ؽٌٗ أشس َٕؾبٚٚر  تِبًءخوٍٕ إدارث اًَضرك تخِمٚذ اًتراَز اًخدرٚتٚج 

 .ٕاظضج
.849 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج
 "الهوارد التشرٍج" هجبل -

ٕاًدرسج  "إًَارد اًتشرٚج"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل ( 7)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى  α ≤ 0.05، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج اًيٌٚج ًٌَسبل

 .ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (7)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل" إًَارد اًتشرٚج"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل 
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16  
ع إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًرتع اًخرهٚبح لٙ اًَضرك تتراَز ظت

 .اًسٕدث
.925 *0.000 

16  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًرتع َيبلئبح اإلدارث اًؾٌٚب تِسبش خعتٚن 

 .تراَز ظتع اًسٕدث
.910 *0.000 

96  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ٕاًودرث ؽٌٗ خؾُٚٚ ختراء ٕاشخشبرُٚٚ 

 .تتراَز ظتع اًسٕدث
.878 *0.000 

76  
ٌَُٚ اًذُٚ ٚأخذُٕ ؽٌٗ ؽبخؤٍ خٕلر إدارث اًَضرك ضٕالز َبدٚج ًٌؾب

 .َشئًٕٚج خِمٚذ تراَز ظتع اًسٕدث
.886 *0.000 

76  
خٕلر إدارث اًَضرك ضٕالز َؾِٕٚج ًٌؾبٌَُٚ اًذُٚ ٚأخذُٕ ؽٌٗ ؽبخؤٍ 

 .َشئًٕٚج خِمٚذ تراَز ظتع اًسٕدث
.839 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
زث تهؼبٍٍر جودث الخدكٍق هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غ" لمهجبل ىخبئج االخشبق الداخمٌ -

 ."الداخمٌ
      "الكفبءث الههىٍج" هجبل -

ٕاًدرسج اًيٌٚج  "اًيمبءث أًَِٚج"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل  (4)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى ٚؾختر α ≤ 0.05 د َشخٕ٘ َؾِٕٚج ، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽًٌَِسبل

 .اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (4)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل" اًيمبءث أًَِٚج"َسبل ل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َؾبَ
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16  
خِمٚذ اًؾَل ضشة خعٕاح ٚشرك َدٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ 

 .اًترِبَز اًَؾخَد
.783 *0.000 

16  
ٕٚسد ًدٖ اًَدهوُٚ اًداخٌُٚ لٙ اًَضرك إًَبٍ يبٍك تَؾبٚٚر اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ
.751 *0.000 

96  
ٚضبلغ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ اًخضضٚل أًَِٙ اًَشخَر ًخعٕٚر 

 .َٔبراخْ
.833 *0.000 

76  
ضرك تشيل ؽبٍ تبًَؾرلج اًيبلٚج ٕأًَبراح ٚخَخؼ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَ

 .اًخبضج تبًَِٔج
.877 *0.000 

76  
ٚضرص اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبشخَرار ؽٌٗ َخبتؾج اًخعٕراح 

 .اًضبضٌج ؽٌٗ َؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕٚشخِد إًٚٔب ؽِد أداء ؽٌَْ
.883 *0.000 

 0.000* 861. .ح اًَراسؾج اًداخٌٚجٚخٕلر ًدٖ اًَدهن اًداخٌٙ سٕاِة اًَؾرلج تأداء ؽٌَٚب  76

46  
ٚأخذ اًَدهن اًداخٌٙ تبالؽختبر ؽِد تذل اًؾِبٚج أًَِٚج اًَؾخبدث، درسج يمبءث 

 .اًرهبتج ٕؽٌَٚبح اًخضيٍ لٙ أِشعج اًَضرك
.847 *0.000 

76  
ٚضرص َدٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ خأَُٚ اًخؾََٚبح اًَالئَج 

 .َراسؾج ًٌَرؤٕشُٚ لٙ تداٚج يل ؽٌَٚج
.849 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
 "أىشطج الخدكٍق الداخمٌ إدارث" هجبل -

" أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل  (7)سدٕل ٕٚظص      
 ≥ αًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج ، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج دإاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل

 .ٕتذًى ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ 0.05
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 (7)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل" أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل 
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16  
بًخخعٚع ًيل ؽٌَٚج خدهٚن ؽٌٗ ضدث ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ت

 .ٕخوٍٚٚ اًَخبعر
.801 *0.000 

16  
ٚضضل اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ َؾٌَٕبح َشتوج خشخخدٍ يأشبس 

 .ًؾٌَٚج اًخدهٚن
.872 *0.000 

96  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تدراشج اًِغبٍ اًداخٌٙ ٕإٔران اًؾَل 

 .اًخبضج تَسبل اًخدهٚن اًداخٌٙ
.919 *0.000 

76  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأيد َُ أُ َٕارد اًخدهٚن اًداخٌٙ 

 .َِبشتج ٕيبلٚج َٕٕزؽج تيمبءث
.901 *0.000 

76  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًضضٕل ؽٌٗ إًَالوج اًالزَج َُ ًسِج 

 .اًخدهٚن ؽٌٗ خعج اًخدهٚن اًداخٌٙ
.789 *0.000 

 α ≤ 0.056َشخٕ٘ دالًجاالرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد * 
 "هجبل الؼهل" هجبل -

ٕاًدرسج اًيٌٚج  "َسبل اًؾَل"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل  (3)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى ٚؾختر  α ≤ 0.05، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج ًٌَسبل

 .اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (3)ل سدٕ
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل" َسبل اًؾَل"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل 

 الفلرث ن

وو
رش

 تٍ
هل 

هؼب
 

تبط
الرخ

ل
 

ٍج 
هبل

الحخ
ج ا

لٍه
ال

(
S

ig
). 

16  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأيد َُ َالءَج األٓداك ٕاًشٚبشبح 

 .إًَظٕؽج َُ هتل َسٌس اإلدارث
.872 *0.000 

16  
اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تخضدٚد َدٖ خضوٚن أٓداك ٕشٚبشبح ٚوٍٕ 

 .اًَضرك ٕتٚبُ االِضرالبح ٕاإلتالؿ ؽِٔب
.901 *0.000 

96  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخضون َُ أُ إًِاضٙ اًرهبتٚج ؽٌٗ 

 .اًشسالح ٕاًخوبرٚر يبلٚج ٕلؾبًج
.886 *0.000 

76  
د َُ ٕسٕد َٕعبتوج األضٕل َؼ ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأي

 .اًشسالح تبًسرد اًَمبسئ تشيل دٕر٘
.817 *0.000 

76  
ٚخأيد اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك َُ لبؽٌٚج إًشبئل اًَشخخدَج لٙ ضَبٚج 

 . األضٕل
.851 *0.000 

76  
ٚخأيد اًَدهن اًداخٌٙ َُ هٚبٍ اًَضرك تٕظؼ َؾبٚٚر َٕوبٚٚس يبلٚج ًخضدٚد 

 .هد خٍ خضوٚؤب أٍ الَب إذا يبِح األٓداك 
.855 *0.000 

46  
خشبٍٓ أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ خعٕٚر إدارث اًَخبعر ٕأِغَج اًرهبتج لٙ 

 .اًَضرك
.874 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
 "خخطٍط وخىفٍذ ػهمٍج الخدكٍق الداخمٌ" هجبل -

خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج " يل لورث َُ لوراح َسبل َؾبَل االرختبع تُٚ (11)سدٕل ٕٚظص      
، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل "اًخدهٚن اًداخٌٙ

 .ٕتذًى ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ α ≤ 0.05 َؾِٕٚج
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 (11)سدٕل 
ٕاًدرسج اًيٌٚج  "ِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙخخعٚع ٕخ"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل 

 ًٌَسبل

 الفلرث ن

وو
رش

 تٍ
هل

هؼب
 

تبط
الرخ

ل
 

لٍج
خهب

الح
ج ا

لٍه
ال

 (
S
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16  
خوٍٕ إدارث اًخدهٚن لٙ اًَضرك تخضدٚد أٓداك اًِشبع اًذ٘ شخخٍ َراسؾخْ 

 .ٕاًعرن اًخٙ ٚخٍ اشخخدأَب
.791 *0.000 

16  
ر ؽُ ِخبئز اًخدهٚن لٕر ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ترلؼ خوبرٚ

 .االِخٔبء َِٔب
.784 *0.000 

96  
خوٍٕ إدارث اًخدهٚن لٙ اًَضرك تئتالؿ ًسِج اًخدهٚن تخعع ؽٌَٚج اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ ٕاًخقٚراح اًسٕٓرٚج ؽٌٗ ٓذّ اًخعع
.853 *0.000 

76  
ٚخظَُ اًخورٚر أًِبئٙ ؽُ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك اًرأ٘ 

 .اخٌٙاًشبَل ًٌَدهن اًد
.863 *0.000 

 0.000* 808. .خخظَُ اًخوبرٚر تبًَضرك أٓداك ؽٌَٚج اًخدهٚن  76

76  
ٚخٍ َخبتؾج اًَشيالح ًٌَضرك اًخٙ خغٔرٓب خوبرٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕخضخبر 

 .إًٗ َخبتؾج شرٚؾج ٕلٕرٚج
.778 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
 "إٍضبل الىخبئج" هجبل -

ٕاًدرسج " إٚضبل اًِخبئز"َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل  (11)سدٕل ٕٚظص      
ٕتذًى  α ≤ 0.05، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج اًيٌٚج ًٌَسبل

 .ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ
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 (11)سدٕل 
 ٕاًدرسج اًيٌٚج ًٌَسبل" إٚضبل اًِخبئز"لوراح َسبل َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ 

 الفلرث ن

وو
رش

 تٍ
هل 

هؼب
 

تبط
الرخ

ل
لٍج 

خهب
الح

ج ا
لٍه

ال
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16  
خوٍٕ إدارث اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تٕظؼ تؾط اًوٕٚد ؽٌٗ خٕزٚؼ 

 .ِخبئز اًخدهٚن ًسٔبح خبرسٚج
.723 *0.000 

16  
اًخدهٚن َخظَِج األٓداك ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تختبدل ِخبئز 

 .ٕاًِخبئز ٕاًخٕضٚبح أًََج
.862 *0.000 

96  
خوٍٕ إدارث اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تئٚضبل ِخبئز ؽٌَٚج اًخدهٚن إًٗ 

 .اًسٔبح ذاح اًؾالهج
.906 *0.000 

 0.000* 884. .ٕٚسد ٕشبئل اخضبل لؾبًج تُٚ إًَغمُٚ ٕاًؾَالء  76

 α ≤ 0.056ٕ٘ دالًجاالرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخ* 
فٌ ضتط جودث  Six Sigmaأذر اشخخدان هىهج شٍجهب شخج " ىخبئج االخشبق الداخمٌ لمهجبل -

 "الخدكٍق الداخمٌ

أذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب "َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل  (11)سدٕل ٕٚظص      
، ٕاًذ٘ ٚتُٚ أُ َؾبَالح ًٌَسبل ٕاًدرسج اًيٌٚج" لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ Six Sigmaشخج 

 .ٕتذًى ٚؾختر اًَسبل ضبدن ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ α ≤ 0.05االرختبع اًَتِٚج داًج ؽِد َشخٕ٘ َؾِٕٚج 
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 (11)سدٕل 
لٙ  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج "َؾبَل االرختبع تُٚ يل لورث َُ لوراح َسبل 

 يٌٚج ًٌَسبلٕاًدرسج اً" ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

 الفلرث ن

وو
رش

 تٍ
هل

هؼب
 

تبط
الرخ

ل
 

لٍج
خهب
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ج ا
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16  
ٚشبٍٓ دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ًتراَز ظتع اًسٕدث تبًخخعٚع ًيبلج ؽٌَٚبح 

 .اًخدهٚن ٕخوٍٚٚ اًَخبعر
.844 *0.000 

16  
ٚؤد٘ دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب تخعتٚن تراَز ظتع اًسٕدث إًٗ اًؾِبٚج أًَِٚج 

 .ة تراَز َؾخَدثتخِمٚذ اًؾَل ضش
.894 *0.000 

96  
االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ٚؾَل ؽٌٗ خضدٚد أٓداك األِشعج اًخٙ 

 .شٚخٍ خدهٚؤب ٕاألدٕاح اًَشخخدَج لٙ ذًى
.885 *0.000 

76  
ٚؤد٘ دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ًتراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك إًٗ خضدٚد َدٖ 

 .خضوٚن األٓداك ٕتٚبُ االِضرالبح
.873 *0.000 

76  
َُٚيُ آخَبٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ًٌَضرك تتراَز ظتع اًسٕدث َُ إٚضبل ِخبئز 

 .ؽٌَٚج اًخدهٚن تبًشيل اًَعٌٕة
.810 *0.000 

خشبٍٓ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك تئؽعبء إًَبٍ يبٍك ًٌَدهن   76
 .تَؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ

.799 *0.000 

46  
ك َُ اًخأيد َُ هٚبٍ اًَدهن ُخَيُ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضر

 .اًداخٌٙ تٕظؼ َؾبٚٚر يبلٚج ًوٚبس خضون األٓداك
.878 *0.000 

76  
خزٕد أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك اًَدهن تَؾٌَٕبح خشخخدٍ لٙ 

 .ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ
.778 *0.000 

36  
خشبؽد أشبًٚة اًوٚبس اًَشخخدَج لٙ اًَضرك َُ َخبتؾج اًَشيالح اًخٙ 

 .خغٔر
.853 *0.000 

116  
خشبؽد تراَز ظتع اًسٕدث لٙ خعٕٚر إدارث اًَخبعر ٕأِغَج اًرهبتج لٙ 

 .اًَضرك
.843 *0.000 

116  
ٚشبؽد االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ؽٌٗ َخبتؾج اًخعٕراح اًضبضٌج 

 .ؽٌٗ َؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ
.725 *0.000 
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116  
اًخدهٚن اًداخٌٙ  تراَز ظتع اًسٕدث ُخَيُ َُ اًخأيد َُ أُ يبلج َٔبٍ

 .لؾبًج
.837 *0.000 

196  
خؾَل تراَز ظتع اًسٕدث ؽٌٗ خضشُٚ عرن َراسؾج أٓداك ٕأِشعج 

 .اًَضرك
.822 *0.000 

176  
تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك ُخَيُ َُ دراشج اًِغبٍ اًداخٌٙ ًٌخدهٚن 

 .اًداخٌٙ
.817 *0.000 

176  
تٚج ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث خشبٍٓ لٙ اًخضون َُ أُ إًِاضٙ اًرهب

 .اًشسالح ٕاًخوبرٚر يبلٚج ٕلؾبًج
.797 *0.000 

176  
ٚشبٍٓ االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث لٙ زٚبدث يمبءث ٕيمبٚج إدارث 

 .اًَخبعر ٕاًرهبتج ٕؽٌَٚبح اًخضيٍ لٙ أِشعج اًَضرك
.844 *0.000 

ٚشبٍٓ االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك إًٗ خَخؼ اًَدهن   146
 .رلج ٕأًَبراح اًيبلٚج ٕاًخبضج تَِٔج اًخدهٚن اًداخٌٙاًداخٌٙ تبًَؾ

.870 *0.000 

176  
تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك خشبٍٓ لٙ خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ تشيل لؾبل
.787 *0.000 

136  
خشبؽد تراَز ظتع اًسٕدث لٙ زٚبدث لبؽٌٚج إًشبئل اًَشخخدَج لٙ ضَبٚج 

 .األضٕل
.703 *0.000 

 0.000* 753. .تراَز ظتع اًسٕدث ؽٌٗ خضشُٚ رظب إًَغمُٚخؾَل   116

 0.000* 753. .تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك خشبٍٓ لٙ اًضد َُ اًخقٚة ؽُ اًؾَل  116

 0.000* 804. .ٚشبٍٓ االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث لٙ زٚبدث يمبءث اًخدرٚة  116

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
 Structure Validity التىبئٌالضدق : ًبذبىٍ

ٚؾختر اًضدن اًتِبئٙ أضد َوبٚٚس ضدن األداث اًذ٘ ٚوٚس َدٖ خضون األٓداك اًخٙ خرٚد األداث      
 .شختبِجاال إًضٕل إًٚٔب، ٕٚتُٚ َد٘ ارختبع يل َسبل َُ َسبالح اًدراشج تبًدرسج اًيٌٚج ًموراح

ؽِد َشخٕ٘ ع لٙ سَٚؼ َسبالح اإلشختبِج داًج إضضبئًٚب أُ سَٚؼ َؾبَالح االرختب (19)ٚتُٚ سدٕل 
 .ٕتذًى ٚؾختر سَٚؼ َسبالح اإلشختبِج ضبدهْ ًَب ٕظؼ ًوٚبشْ α ≤ 0.05َؾِٕٚج 
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 (19)سدٕل 
 ختبِجَؾبَل االرختبع تُٚ درسج يل َسبل َُ َسبالح اإلشختبِج ٕاًدرسج اًيٌٚج ًإلش

 تٍرشووهؼبهل  الهجبل ن
  (.Sig)حخهبلٍجاللٍهج اال لالرختبط

 0.000* 889. .دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب  16

 0.000* 780. .اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس  16

 0.000* 905. .اًخضشُٚ اًَشخَر  96

 0.000* 863. .اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج  76

 0.000* 832. .إًَارد اًتشرٚج  76

هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث    76
 .Six sigma تهؼبٍٍر هىهج شٍجهب شخج

.949 *0.000 

 0.000* 910. .اًيمبءث أًَِٚج  46

 0.000* 852. .إدارث أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ  76

 0.000* 953. .َسبل اًؾَل  36

 0.000* 902. .خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ  116

 0.000* 816. .إٚضبل اًِخبئز  116

116  
هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر 

 .الداخمٌ جودث الخدكٍق
.937 *0.000 

فٌ  Six Sigmaأذر اشخخدان هىهج شٍجهب شخج   196
 .ضتط جودث الخدكٍق الداخمٌ

.880 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج*        
 Reliabilityذتبح اإلشختبىج  :ذبلذًب

خٍ إؽبدث خٕزٚؼ اإلشختبِج أيذر َُ  شختبِج أُ خؾعٙ ٓذّ اإلشختبِج ِمس اًِخٚسج ًٕٚوضد تذتبح اال     
َرث خضح ِمس اًغرٕك ٕاًشرٕع، إٔ تؾتبرث أخرٖ أُ ذتبح اإلشختبِج ٚؾِٙ االشخورار لٙ ِخبئز 

ؽدث َراح خالل لخراح  األلرادشختبِج ٕؽدٍ خقٚٚرٓب تشيل يتٚر لَٚب ًٕ خٍ إؽبدث خٕزٚؾٔب ؽٌٗ اال
 :اشج َُ خاللِج اًدرَُ ذتبح إشختب خٍ اًخضونٕهد َؾِٚج،  زَِٚج
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 :Cronbach's Alpha Coefficientهؼبهل ألفب كروىتبخ  
عرٚوج أًمب يرِٕتبط ًوٚبس ذتبح اإلشختبِج، ٕيبِح اًِخبئز يَب ٓٙ َتِٚج لٙ  جاًتبضذ حاشخخدَ     

 .(17)سدٕل 
 (17)سدٕل 

 َؾبَل أًمب يرِٕتبط  ًوٚبس ذتبح اإلشختبِج
ػدد  الهجبل ن

 الفلراح
هؼبهل ألفب 

 *ضدقال بخكروىت

َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث   16
 .Six sigmaتَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج

28 0.970 0.985 

َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث   16
 .تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

30 0.974 0.987 

لٙ  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج   96
 .ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

22 0.979 0.989 

 0.994 0.989 80 جهٍغ الهجبالح الشبتلج 

 اًسذر اًخرتٚؾٙ إًَسة ًَؾبَل أًمب يرِٕتبط=  ضدناً*
هَٚج َؾبَل أًمب يرِٕتبط يبِح َرخمؾج ًيل أُ  (17)ٕاظص َُ اًِخبئز إًَظضج لٙ سدٕل      

ى يبِح هَٚج َؾبَل يذً. ًيل َسبل َُ َسبالح االشختبِْ (0.979 ،0.970)َسبل ضٚد خخرإش تُٚ 
ٕيذًى هَٚج اًذتبح يبِح َرخمؾج ًيل َسبل ضٚد خخرإش تُٚ  (0.9896)أًمب ًسَٚؼ لوراح اإلشختبِج 

يذًى يبِح هَٚج اًذتبح ًسَٚؼ لوراح اإلشختبِج . ًيل َسبل َُ َسبالح اإلشختبِج ( 0.985،0.989)
 .ٕٓذا ٚؾِٗ أُ َؾبَل اًذتبح َرخمؼ (0.994)

إشختبِج اًدراشج ََب ٚسؾٌْ ؽٌٗ ذوج خبَج تضضج َُ ضدن ٕذتبح  ِبخأيد يُٕ هدٕتذًى ِ     
 .اإلشختبِج ٕضالضٚخٔب ًخضٌٚل اًِخبئز ٕاإلسبتج ؽٌٗ أشئٌج اًدراشج ٕاخختبر لرظٚبخٔب
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 الهؼبلجبح اإلحضبئٍج الهشخخدهج فٌ الدراشج 8.1
 Statistical Package forبئٙ خٍ خمرٚـ ٕخضٌٚل اإلشختبِج َُ خالل ترِبَز اًخضٌٚل اإلضض     

the Social Sciences  (SPSS)6 

 :Normality Distribution Testاخختبر الخوزٍغ الطتٍؼٌ  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test شَرِٕك - اخختبر يًَٕسٕرٕك خٍ اشخخداٍ     

لٙ يَب ٓٙ َتِٚج  ، ٕيبِح اًِخبئزالخختبر َب إذا يبِح اًتٚبِبح خختؼ اًخٕزٚؼ اًعتٚؾٙ َُ ؽدَْ
 (176)سدٕل 

 (17)سدٕل 
 اًخٕزٚؼ اًعتٚؾٕٙٚظص ِخبئز اخختبر 

اللٍهج االحخهبلٍج  الهجبل ن 
(Sig.) 

 Six َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج  16

sigma6 0.171 

 0.159 .َٙدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌ  16

96  
لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 

 .اًداخٌٙ
0.095 

 0.197 جهٍغ هجبالح االشختبىج 

ح َسبالسَٚؼ ً (.Sig)أُ اًوَٚج االضخَبًٚج  (17)ٕاظص َُ اًِخبئز إًَظضج لٙ سدٕل      
ٔذّ اًَسبالح ٚختؼ اًتٚبِبح ً ٕتذًى لئُ خٕزٚؼ α ≤ 0.05َشخٕٖ اًدالًج َُ  أيتراًدراشج يبِح 

ٕتذًى شٚخٍ اشخخداٍ االخختبراح اًَؾٌَٚج ًإلسبتج ؽٌٗ لرظٚبح اًدراشج اًَخؾٌوج اًخٕزٚؼ اًعتٚؾٙ 
 . ّ اًَسبالحتٔذ

 :وكد خن اشخخدان األدواح اإلحضبئٍج الخبلٍج     
فراط ٍ ٓذا األَر تشيل أشبشٙ ألٚشخخد: اًِشة اًَئٕٚج ٕاًخيراراح ٕاًَخٕشع اًضشبتٙ -1

 . اًدراشج َسخَؼَؾرلج خيرار لئبح َخقٚر َب ٕٚخٍ االشخمبدث َِْ لٙ ٕضك 

 .ًَؾرلج ذتبح لوراح اإلشختبِج (Cronbach's Alpha)اخختبر أًمب يرِٕتبط -1
ٚوٍٕ : ًوٚبس درسج االرختبع (Pearson Correlation Coefficient)َؾبَل ارختبع تٚرشُٕ  -9

ٕهد خٍ اشخخداَْ ًضشبة االخشبن اًداخٌٙ  ،خقٚرُٚٓذا االخختبر ؽٌٗ دراشج اًؾالهج تُٚ َ
 .ٕيذًى اخختبر اًمرظٚخُٚ األًٕٗ ٕاًذبِٚج ٕاًضدن اًتِبئٙ ًالشختبِج
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ًَؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد  (T-Test) لٙ ضبًج ؽِٚج ٕاضدث Tاخختبر  -7
خداَْ ًٌخأيد َُ ًٕود خٍ اشخ. أٍ زادح إٔ هٌح ؽُ ذًى 3اًدرسج اًَخٕشعج ٕٓٙ  إًٕٗضٌح 
 .ٕشع ًيل لورث َُ لوراح االشختبِجدالًج اًَخ

ًَؾرلج َب إذا يبُ ِٓبى  (Independent Samples T-Test) لٙ ضبًج ؽِٚخُٚ Tاخختبر -7
 . ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ َسَٕؽخُٚ َُ اًتٚبِبح اًَشخوٌج حلرٕهب

  (One Way Analysis of Variance-االخسبّ إًاضد ذٕ – اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ األضبد٘ -7

ANOVA)  ًَٕؾرلج َب إذا يبُ ِٓبى لرٕهبح ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ ذالد َسَٕؽبح أ
 .أيذر َُ اًتٚبِبح
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 الشبدسالفضل 

 خحمٍل التٍبىبح واخختبر فرضٍبح الدراشج
 
 

 الوضف اإلحضبئٌ لهجخهغ الدراشج وفق التٍبىبح الشخضٍج 1.1

 اخختبر فرضٍبح الدراشج 1.1
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، ٕذًى َُ خالل اإلسبتج خضٌٚل اًتٚبِبح ٕاخختبر لرظٚبح اًدراشجٚخظَُ ٓذا اًمضل ؽرظًب ً     
، ضل إًٚٔب َُ خالل خضٌٚل لوراخٔبؽُ أشئٌج اًدراشج ٕاشخؾراط أترز ِخبئز اإلشختبِج ٕاًخٙ خٍ اًخٕ

 ،اًخخضص اًؾٌَٙ ،اًَؤٓل اًؾٌَٙ ،اًؾَر)ٕإًهٕك ؽٌٗ َخقٚراح اًدراشج اًخٙ اشخٌَح ؽٌٗ 
ؽدد اًدٕراح اًخٙ اًخضن تٔب  ،اًشٔبداح اًؾٌَٚج ،َيبُ اًؾَل ،اًَشَٗ إًغٚمٙ ،شِٕاح اًخترث

ؽدد اًدٕراح اًخدرٚتٚج اًخٙ اًخضن تٔب اًَشخسٚة لٙ َسبل  ،اًَشخسٚة لٙ َسبل اًخدهٚن اًداخٌٙ
ًذا خٍ  ،(اهتج اًسٕدثإَيبِٚج ٕسٕد لٙ أًٚيل اًخِغَٚٙ ًٌَضرك هشٍ خبص تَر ،َِٔز شٚسَب شخج

إذ خٍ اشخخداٍ ترِبَز اًرزٍ  ،اًدراشج إشختبِجإسراء اًَؾبًسبح اإلضضبئٚج ًٌتٚبِبح اًَخسَؾج َُ 
خٍ ؽرظٔب ٕخضٌٌٚٔب ًٌضضٕل ؽٌٗ ِخبئز اًدراشج اًخٙ شٚ (SPSS)اإلضضبئٚج ًٌدراشبح االسخَبؽٚج 

 .لٙ ٓذا اًمضل
 ىبح الشخضٍجالتٍبالدراشج وفق  هجخهغلالوضف اإلحضبئٌ  1.1
 الؼهر الدراشج حشة  هجخهغخوزٍغ  -

 اًؾَر: (17)سدٕل 
%الىشتج الهئوٍج  الؼدد الؼهر  

 30.8 12 شِج 91 -11َُ 

 56.4 22 شِج 91-71َُ

 7.7 3 شِج 71- 71َُ 

 5.1 2 شِج  71أيذر َُ 

 100.0 39 الهجهوع

 91 -11خرإش أؽَبرٍٓ َُ خ اًدراشج َسخَؼَُ % 30.8َب ِشتخْ أُ  (17)ٚخظص َُ سدٕل       
 71أيذر َُ  %5.1 تَِٚب ،شِج 71-71خخرإش َُ % 7.7 ،سنت 71-91َُخخرإش %  56.4 ،شِج
فزث هعبػ اًؾبٌَج لٙ  َضبركفٌة َٕغمٙ هشَٙ اًخدهٚن ٕاًسٕدث لٙ اًأُ أ، ٕٓذا ٚدل ؽٌٗ شِج

 .سنت 71-91خخرإش أؽَبرٍٓ َب تُٚ 
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 الؼمهٌ الهؤهلالدراشج حشة  هجخهغخوزٍغ  -
 اًَؤٓل اًؾٌَٙ (:14)سدٕل 

%الىشتج الهئوٍج  الؼدد الهؤهل الؼمهٌ  

 79.5 31 تيبًٕرٕٚس

 20.5 8 دراشبح ؽٌٚب

 100.0 39 الهجهوع

ضٌَج ٕ َُ ضٌَج درسج اًتيبًٕرٕٚس ٍٓ اًدراشجَسخَؼ  سَٚؼ ألرادأُ  (14)ٚخظص َُ سدٕل       
 .درسج اًدراشبح اًؾٌٚب

 الخخضصحشة  الدراشج هجخهغخوزٍغ   -
 اًخخضص :(17)سدٕل 

%الىشتج الهئوٍج  الؼدد الخخضص  

 64.1 25 َضبشتج

 23.1 9 أؽَبل إدارث

 12.8 5 ؽٌٍٕ َبًٚج َٕضرلٚج

 100.0 39 الهجهوع

% 23.1، خخضضٍٔ َضبشتج اًدراشج َسخَؼَُ % 64.1َب ِشتخْ أُ  (17)ٚخظص َُ سدٕل      

، َُٕ اًَالضغ ارخمبػ ِشتج ذٕ٘ ٍ َبًٚج َٕضرلٚجخخضضٍٔ ؽٌٕ %12.8تَِٚب  ،إدارث أؽَبل
ًَب ًٔب  اًداخٌٙاخخضبص اًَضبشتج لٙ َسخَؼ اًدراشج ٕٚرسؼ ٓذا االرخمبػ ًعتٚؾج ٕغٚمج اًخدهٚن 

 .َُ عتٚؾج َضبشتٚج
 شىواح الخترثالدراشج حشة  هجخهغخوزٍغ  -

 شِٕاح اًخترث :(13)سدٕل 
%الىشتج الهئوٍج  الؼدد شىواح الخترث  

 15.4 6 شِٕاح 7 أهل َُ

 51.3 20 شِٕاح 7-11 َُ

 25.6 10 شِج 11-17 َُ

 7.7 3 شِج 17أيذر َُ 

 100.0 39 الهجهوع



 37 

شِٕاح اًخترث ًدٍٚٔ أهل َُ  اًدراشج َسخَؼَُ  %15.4َب ِشتخْ أُ  (13)ٚخظص َُ سدٕل      
أيذر % 7.7تَِٚب ، شِج 17-11َُخخرإش  25.6% ،شِٕاح 11-7 َُخخرإش % 51.3، شِٕاح 7

  شِج 17َُ 
 الهشهي الوظٍفٌحشة  الدراشج هجخهغخوزٍغ 

 اًَشَٗ إًغٚمٙ: (11)سدٕل 
% الىشتج الهئوٍج الؼدد الهشهي الوظٍفٌ  

 20.5 8 َدٚر

 33.3 13 رئٚس هشٍ

 38.5 15 َٕغك

 7.7 3 أخرٖ

 100.0 39 الهجهوع

، َشَبٍٓ إًغٚمٙ َدٚر اًدراشج َسخَؼَُ  %20.5أُ َب ِشتخْ  (11) ٚخظص َُ سدٕل     
، ٕخٕظص ًِب "، َدهن داخٌَٙدهن" فٚر ذًى %7.7تَِٚب  ،َٕغك% 38.5 ،رئٚس هشٍ 33.3%

اًِشة لٙ ٓذا اًسدٕل اًؾالهج اًؾيشٚج تُٚ ؽدد األلراد لٙ اًَشخٕٚبح إًغٚمٚج تضٚد يٌَب ارخمؼ 
 .غَٚٙ لٙ اًَِغَبحاًَشخٕ٘ إًغٚمٙ هل ضسٍ اًَسخَؼ ٕٕٓ أَر َِعوٙ خمرظْ عتٚؾج أًرٍ اًخِ

 هكبو الؼهلحشة  الدراشج هجخهغخوزٍغ  -
 َيبُ اًؾَل (:11) سدٕل

%الىشتج الهئوٍج  الؼدد هكبو الؼهل  

 74.4 29 هشٍ اًخدهٚن اًداخٌٙ

 25.6 10 هشٍ اًسٕدث

 100.0 39 الهجهوع

 ٚؾٌَُٕ لٙ هشٍ اًخدهٚن اًدراشج َسخَؼَُ  %74.4أُ َب ِشتخْ  (11) ٚخظص َُ سدٕل     
 .ٚؾٌَُٕ لٙ هشٍ اًسٕدث %25.6تَِٚب  ،اًداخٌٙ
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 الشهبداح الؼمهٍجحشة  الدراشج هجخهغخوزٍغ  -
 اًشٔبداح اًؾٌَٚج :(11) سدٕل

%الىشتج الهئوٍج  الؼدد الشهبداح الؼمهٍج  

 5.1 2          األَرٚيٚج CPAشٔبدث َضبشة هبِِٕٙ َؾخَد 

 2.6 1 األَرٚيٚج CIAشٔبدث َدهن داخٌٙ َؾخَد 

 ACPA 6 15.4شٔبدث َضبشة هبِِٕٙ ؽرتٙ 

 2.6 1 اًترٚعبِٚج ACCAشٔبدث َضبشة هبِِٕٙ 

 69.2 27 ال ٕٚسد

 5.1 2 أخرٖ

 100.0 39 الهجهوع

َضبشة هبِِٕٙ ٚضٌَُٕ شٔبدث اًدراشج  َسخَؼَُ  %5.1أُ َب ِشتخْ ( 11) ٚخظص َُ سدٕل     
 األَرٚيٚج CIAبدث َدهن داخٌٙ َؾخَد شٔ ٚضٌَُٕ %2.6 ،فٚر ذًى ٕ األَرٚيٚج CPA َؾخَد

شٔبدث َضبشة هبِِٕٙ ؽرتٙ ٚضٌَُٕ  %15.4 ،اًترٚعبِٚج ACCAشٔبدث َضبشة هبِِٕٙ ٕ
ACPA، ٚضٌَُٕ شٔبداح أخرٖ لٙ َسبل % 761ٕ، ال ٕٚسد ًدٍٚٔ أ٘ شٔبداح %69.2 تَِٚب
 .اًخدهٚن

 ل الخدكٍق الداخمٌالدراشج حشة الدوراح الخٌ الخحق تهب الهشخجٍة فٌ هجب هجخهغخوزٍغ  -
 اًدٕراح اًخٙ اًخضن تٔب اًَشخسٚة لٙ َسبل اًخدهٚن اًداخٌٙ(: 19)سدٕل 

 الدوراح الخٌ الخحق تهب الهشخجٍة فٌ هجبل
 الخدكٍق الداخمٌ

%الىشتج الهئوٍج  الؼدد  

 35.9 14 ال ٕٚسد 

 43.6 17 دٕراح 1-9 َُ

 20.5 8 دٕراح 9أيذر َُ 

 100.0 39 الهجهوع

 
ٌٚخضوٕا تأ٘ دٕراح لٙ ج ًٍ اًدراش َُ َسخَؼ% 35.9أُ َب ِشتخْ  (19) ظص َُ سدٕلٚخ      

 ًخضوٕاا% 20.5تَِٚب ، دٕراح 9-1ٚخرإش ؽدد خٌى اًدٕراح َُ % 43.6 ،َسبل اًخدهٚن اًداخٌٙ
 .دٕراح 9أيذر َُ ت
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 الدراشج حشة الدوراح الخدرٍتٍج الخٌ الخحق تهب الهشخجٍة فٌ هجابل هاىهج   هجخهغخوزٍغ  -
 شٍجهب شخج

 َِٔز شٚسَب شخج اًدٕراح اًخدرٚتٚج اًخٙ اًخضن تٔب اًَشخسٚة لٙ َسبل: (17)سدٕل 
 الخحق تهب الهشخجٍة الدوراح الخدرٍتٍج الخٌ

 فٌ هجبل هىهج شٍجهب شخج
%الىشتج الهئوٍج  الؼدد  

 87.2 34 ال ٕٚسد 

 7.7 3 ث ٕاضدثدٕر

 5.1 2 دٕراح 9أيذر َُ 

 100.0 39 الهجهوع

ٌٚخضوٕا تأ٘ دٕراح خدرٚتٚج ج ًٍ اًدراش َُ َسخَؼ% 87.2أُ َب ِشتخْ  (17) ٚخظص َُ سدٕل     
 .دٕراح ذالداًخضوٕا ت% 5.1تَِٚب ، اًخضوٕا تدٕرث ٕاضدث %7.7 ،لٙ َسبل َِٔز شٚسَب شخج

الهٍكل الخىظٍهٌ لمهضرف كشن خابص تهراكتاج    داخلالدراشج حشة وجود  هجخهغخوزٍغ  -
 الجودث

 ٕسٕد داخل أًٚيل اًخِغَٚٙ ًٌَضرك هشٍ خبص تَراهتج اًسٕدث :(17)سدٕل 
الهٍكل الخىظٍهٌ لمهضرف كشن خبص  داخل وجدٍ

 تهراكتج الجودث
%الىشتج الهئوٍج  الؼدد  

 82.1 32 ِؾٍ

 17.9 7 ال

 100.0 39 الهجهوع

ٍ خبص هشج ألبدٕا تأِْ ٕٚسد اًدراش َُ َسخَؼ% 82.1أُ َب ِشتخْ  (17) ٚخظص َُ سدٕل     
ج ألبدٕا تؾدٍ اًدراش َُ َسخَؼ %17.9تَِٚب  ،داخل أًٚيل اًخِغَٚٙ ًٌَضرك تَراهتج اًسٕدث

، ٕٓذا ٚدل ؽٌٗ االٓخَبٍ اًيتٚر داخل أًٚيل اًخِغَٚٙ ًٌَضرك هشٍ خبص تَراهتج اًسٕدثٕسٕد 
 .تخخضٚص هشٍ ًَراهتج اًسٕدث َُ هتل اًَضبرك

 اخختبر فرضٍبح الدراشج 1.1
 ٕاخختبر ،ًؾِٚج ٕاضدث Tاخختبر)اًَؾٌَٚج ح ر لرظٚبح اًدراشج لود خٍ اشخخداٍ االخختبراالخختب     

T ُٚلٙ ضبًج  جَِبشت احاالخختبرّ ٓذ( ذٕ االخسبّ إًاضد -اًختبُٚ األضبدٕ٘اخختبر  ،ًؾِٚخُٚ َشخوٌخ
 .ٕسٕد أُ خٕزٚؼ اًتٚبِبح ٚختؼ اًخٕزٚؼ اًعتٚؾٙ
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( درجج الهوافلج الهخوشطج)درجج اإلجبتج ٍشبوً ( شٍطو)اخختبر الفرضٍبح حول هخوشط : أواًل
  :الفرضٍج الضفرٍج

ٕٓٙ خوبتل َٕالن تدرسج َخٕشعج ضشة َوٚبس  9اخختبر أُ َخٕشع درسج اإلسبتج ٚشبٕ٘      
 .ًٚيرح اًَشخخدٍ
 .9َخٕشع درسج اإلسبتج ال ٚشبٕ٘  :الفرضٍج التدٍمج

لئِْ ال َٚيُ ( SPSSضشة ِخبئز ترِبَز )( 0.05أيتر َُ  Sig) Sig > 0.05إذا يبِح      
ضٕل اًغبٓرث َٕظؼ اًدراشج  األلراداًمرظٚج اًضمرٚج ٕٚيُٕ لٙ ٓذّ اًضبًج َخٕشع آراء رلط 

أهل َُ  Sig < 0.05 (Sig، أَب إذا يبِح 9ال ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ َٕالن تدرسج َخٕشعج ٕٓٗ 
ٚخخٌك  األلرادآراء اًوبئٌج تأُ َخٕشع لٚخٍ رلط اًمرظٚج اًضمرٚج ٕهتٕل اًمرظٚج اًتدٌٚج ( 0.05

، ٕلٙ ٓذّ اًضبًج َٚيُ خضدٚد َب إذا يبُ َخٕشع اإلسبتج ٚزٚد رسج إًَالوج اًَخٕشعجؽُ دسٕٓرًٚب 
 ٕذًى َُ خالل هَٚج االخختبر لئذا يبِح .إًَالوج اًَخٕشعجإٔ ِٚوص تضٕرث سٕٓرٚج ؽُ درسج 

ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج  تٙ ًإلسبتج ٚزٚدَٕستج لَؾِبّ أُ اًَخٕشع اًضشبهَٚج االخختبر 
  .ٕاًؾيس ضضٚص

 اخختبر الفرضٍبح حول الؼالكج تٍو هخغٍرٍو هو هخغٍراح الدراشج: ذبىًٍب
  .ال خٕسد ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ َخقٚرُٚ َُ َخقٚراح اًدراشج :الفرضٍج الضفرٍج

 .خقٚرُٚ َُ َخقٚراح اًدراشجخٕسد ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ َ :الفرضٍج التدٍمج
( SPSSضشة ِخبئز ترِبَز ) α ≤ 0.05 أيتر َُ َشخٕٖ اًدالًج Sig.(P-value)إذا يبِح      

اًمرظٚج اًضمرٚج ٕتبًخبًٙ ال خٕسد ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ َخقٚرُٚ َُ لئِْ ال َٚيُ رلط 
لٚخٍ رلط  α ≤ 0.05اًدالًج أهل َُ َشخٕٖ  Sig.(P-value)يبِح َخقٚراح اًدراشج، أَب إذا 

خٕسد ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ َخقٚرُٚ اًمرظٚج اًضمرٚج ٕهتٕل اًمرظٚج اًتدٌٚج اًوبئٌج تأِْ 
 .َُ َخقٚراح اًدراشج

 Sixهدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر هىهج شٍجهب شخج"هجبل خحمٍل فلراح  -

sigma " 

 "دث الؼمٍبدػن اللٍب" خحمٍل فلراح هجبل -
درسج إًَالوج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      

 (176)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  .أٍ ال 9اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (17)سدٕل 

 "دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب"َسبل  ًيل لورث َُ لوراح (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل  
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1.  
ٚخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك االشخؾداد اًالزٍ 

 .الشخخداٍ تراَز ظتع اًسٕدث
3.92 78.46 6.868 *0.000 2 

1.  
ٚخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك االشخؾداد الشخخداٍ 

 .أشبًٚة َؾبضرث لٙ َسبل ظتع اًسٕدث
3.74 74.87 7.810 *0.000 5 

9.  
خخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك اإلَيبِٚج اًَبًٚج 

 .الشخخداٍ تراَز ظتع اًسٕدث
3.87 77.37 8.598 *0.000 3 

7.  

ٕٚسد ًدٖ إدارث اًَضرك اإلَيبِٚج اًَبدٚج 
الشخخداٍ تراَز ظتع  ...(أسٔزث، أذبد،)

 .اًسٕدث
3.95 78.97 8.633 *0.000 1 

7.  

رك االشخؾداد ًخٕلٚر ٕٚسد ًدٖ إدارث اًَض
اًخشٔٚالح ٕإًهح ٕاألدٕاح الشخخداٍ تراَز 

 .ظتع اًسٕدث
3.79 75.90 5.960 *0.000 4 

  0.000* 8.848 77.10 3.86 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 α ≤ 0.056اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (17)َُ سدٕل      

...( أذبد، أسٔزث،)ٕٚسد ًدٖ إدارث اًَضرك اإلَيبِٚج اًَبدٚج " اًراتؾجًٌمورث اًضشبتٙ اًَخٕشع  -
أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 3.95شبٕ٘ ٚ" الشخخداٍ تراَز ظتع اًسٕدث

ًذًى خؾختر ٓذّ  0.000خشبٕ٘  (Sig)6اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 8.633 خختبر االهَٚج ، %78.97اًِشتٙ
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ ، α ≤ 0.05ورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج اًم

ؽٌٗ  األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
 . ٓذّ اًمورث
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شخخداٍ أشبًٚة َؾبضرث ٚخٕلر ًدٖ إدارث اًَضرك االشخؾداد ال" اًذبِٚجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
 هَٚج االخختبر، %74.87أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.74شبٕ٘ ٚ" لٙ َسبل ظتع اًسٕدث

ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،7.810
ًمورث هد زاد ؽُ درسج ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ ا، α ≤ 0.05 َشخٕٖ دالًج

 . ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ٕٓٙ  إًَالوج اًَخٕشعج
 ،%77.10ٚشبٕ٘  ٙ اًِشتٕٙأُ اًَخٕشع اًضشبت، 3.86ُ اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘ إٕتشيل ؽبٍ  -

دؽٍ اًوٚبدث " َسبل ًذًى ٚؾختر 0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،8.848 هَٚج االخختبر
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذا ، α ≤ 0.05 داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج" اًؾٌٚب

ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
دؽٍ ٚبر ج لٙ هعبػ فزث تَؾاًَضبرك اًؾبٌَٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب. ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلراد

، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج ِٕؽًب َب َؼ دراشج تدرسج يتٚرثِٚج اًدراشج يبُ اًوٚبدث اًؾٌٚب َُ ٕسٔج ِغر ؽ
في المسخشفياث الخاصت الحائزة على جائزة الجودة والخميز  األردنوالخي طبقج في  (1111)اًرإ٘ 

فلسطيه في المسخشفياث الحكوميت في  والخي طبقج في (1111) ٕدراشج سٕادثفي محافظت عمان، 

اًخٙ ٓدلح إًٗ اًيشك ؽُ  (Salaheldin and Abdelwahab, 2010)ٕدراشج ، قطاع غزة
َُ ضٚد االًخزاٍ لٙ هعر،  اًَضبركَُ هتل  (Six Sigma)ؽٌَٚج خعتٚن َِٔز شٚسَب شخج 

 .تَؾٚبر دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب
 "الخغذٍج الؼكشٍج واللٍبس" هجبلخحمٍل فلراح  -

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(14)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (14)سدٕل 
 "اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس"ًيل لورث َُ لوراح َسبل  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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16  
خوٍٕ إدارث اًَضرك توٚبس أداء يبلج األهشبٍ 

 .اًؾبٌَج تٔب
3.92 78.38 7.744 *0.000 4 

16  

خؾخَد اإلدارث اًؾٌٚب ؽٌٗ اًَؤشراح اًَبًٚج ٕفٚر 
ٚٚر إًَظٕؽج اًَبًٚج ًوٚبس ٕخوٍٕٚ األداء ٕلوًب ًٌَؾب

 .َُ هتل اًَضرك
3.97 79.49 9.693 *0.000 2 

96  
خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ األشبًٚة اإلضضبئٚج 

 .ًوٚبس َٕراهتج َشخٕٚبح األداء
3.82 76.41 7.109 *0.000 5 

76  
خشبٍٓ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك 

 .تخضشُٚ األداء اًيٌٙ
3.97 79.49 10.414 *0.000 2 

76  

اًَضرك ؽٌٗ أشبًٚة َخؾددث لٙ  خؾخَد إدارث
اًضضٕل ؽٌٗ اًَؾٌَٕبح اًخٙ خشبؽدٓب لٙ خودٍٚ 

 .اًخدَبح اًَضرلٚج
4.03 80.51 9.583 *0.000 1 

  0.000* 10.432 78.85 3.94 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 α ≤ 0.056اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
 :َب ٌَٚٙٚيُ اشخخالص  (14)َُ سدٕل      
خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ أشبًٚة َخؾددث لٙ اًضضٕل ؽٌٗ " اًخبَشجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.03شبٕ٘ ٚ" اًَؾٌَٕبح اًخٙ خشبؽدٓب لٙ خودٍٚ اًخدَبح اًَضرلٚج
 (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،9.583االخختبر  هَٚج، % 80.51أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ

ََب ٚدل ؽٌٗ ، α ≤ 0.05 ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج 0.000خشبٕ٘ 
ٕٓذا ٚؾِٙ  9أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 . ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادأُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل 



 117 

خَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ األشبًٚة اإلضضبئٚج ًوٚبس َٕراهتج خؾ" اًذبًذجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
االخختبر هَٚج  ،%76.41 ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙأ 3.82شبٕ٘ ٚ" َشخٕٚبح األداء

ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،7.109
ؽُ  زادَخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد  ََب ٚدل ؽٌٗ أُ، α ≤ 0.05َشخٕٖ دالًج 

 . ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘  ،3.94اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘  إُؽبٍ  ٕتشيل  -

ًذًى ٚؾختر  0.000خشبٕ٘  (Sig). اًوَٚج االضخَبًٚجٕأُ  ،10.432 االخختبرهَٚج  ،78.85%
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ ، α ≤ 0.05داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج " اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس"َسبل 

ٕٓذا  9َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
ٚخظص أُ اًخزاٍ اًَضبرك  يَب. ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلرادٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل 

 تدرسج يتٚرثاًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس َُ ٕسٔج ِغر اًؾِٚج يبُ 
 Salaheldin and)ٕدراشج  ،(1111)دراشج اًرإ٘ ٕخعبتوح ٓذّ اًِخبئز َؼ 

Abdelwahab, 2010) ضٚد االًخزاٍ تَؾٚبر اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس َُ. 
 "الخحشٍو الهشخهر" راح هجبلخحمٍل فل -

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(17)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (17)سدٕل 
 "ُٚ اًَشخَراًخضش"ًيل لورث َُ لوراح َسبل  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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1.  
خِغر إدارث اًَضرك إًٗ اًخضشُٚ اًَشخَر لٙ اًؾَل 

 .اًَضرلٙ ؽٌٗ أِْ سزءًا َُ َخعٌتبح اًسٕدث
4.10 82.05 8.739 *0.000 1 

1.  
اًسٕدث  خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ تراَز ظتع

 .ًقرط خضشُٚ سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ
3.95 78.97 7.471 *0.000 4 

9.  

خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث 
ًقرط خعٕٚر اًَؾرلج ألتؾبد اًؾٌَٚج اإلدارٚج 

 .ٕاًمِٚج
3.95 78.95 6.726 *0.000 5 

7.  

خضرص إدارث اًَضرك ؽٌٗ َؾرلج اهخراضبح 
ُ سٕدث اًخدَبح اًؾَالء ًالشخمبدث َِٔب لٙ خضشٚ

 .اًَضرلٚج
4.05 81.03 7.953 *0.000 2 

7.  
خضرص إدارث اًَضرك ؽٌٗ خدرٚة رؤشبء األهشبٍ 

 .ؽٌٗ خشيٚل لرن ؽَل ًؾٌَٚج اًخضشُٚ اًَشخَر
4.03 80.51 7.094 *0.000 3 

7.  
خوٍٕ إدارث اًَضرك تبإلسراءاح اًالزَج ًٌخأيد َُ 

 .ٌُٚأُ خعع خضشُٚ اًسٕدث ٚخٍ خِمٚذٓب َُ هتل اًؾبَ
3.77 75.38 5.932 *0.000 8 

4.  

خؾَل إدارث اًَضرك ؽٌٗ اًخضشُٚ اًَشخَر ًقرط 
خخمٚط االِضرالبح ٕاألخعبء اًخٙ خضدد لٙ ؽٌَٚج 

 .اًخدهٚن اًداخٌٙ
3.85 76.92 6.505 *0.000 6 

7.  
خؾخَد إدارث اًَضرك ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث 

 .ًقرط اًدهج لٙ ايخشبك أخعبء اًخدهٚن اًداخٌٙ
3.85 76.92 6.260 *0.000 6 

  0.000* 3.943 78.8 3.94 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب 

 α ≤ 0.056اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
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 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (17)َُ سدٕل      
اًَضرلٙ  خِغر إدارث اًَضرك إًٗ اًخضشُٚ اًَشخَر لٙ اًؾَل" األًًٌٕٗمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.10شبٕ٘ ٚ" ؽٌٗ أِْ سزءًا َُ َخعٌتبح اًسٕدث
ًذًى خؾختر  0.000خشبٕ٘  (Sig)6اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،8.739 هَٚج االخختبر ،%82.05 اًِشتٙ

درسج االشخسبتج ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع ، α ≤ 0.05 ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
 األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ًٔذّ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 . ؽٌٗ ٓذّ اًمورث
خوٍٕ إدارث اًَضرك تبإلسراءاح اًالزَج ًٌخأيد َُ أُ خعع "اًشبدشج ًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.77ٕ٘ شبٚ" خضشُٚ اًسٕدث ٚخٍ خِمٚذٓب َُ هتل اًؾبٌَُٚ
ًذًى خؾختر ٓذّ  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،5.932هَٚج االخختبر، 75.38%

ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ ، α ≤ 0.05 اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
ؽٌٗ  األلرادٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل ٕ 9اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 . ٓذّ اًمورث
، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ًسَٚؼ لوراح 3.94اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘  إُٕتشيل ؽبٍ  -

ًذًى  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  ،3.943 هَٚج االخختبر، %78.8اًَسبل ٚشبٕ٘ 
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ ، α ≤ 0.05 ؽِد َشخٕٖ دالًج إضضبئًٚب ًجدا" اًخضشُٚ اًَشخَر"ٚؾختر َسبل 

ٕٓذا  9ٕٓٙ  اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذا
اًَضبرك ٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب. اًَسبل ؽٌٗ لوراح ٓذا األلرادٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل 

، ِٚج اًدراشج يبُ تدرسج يتٚرثاًَشخَر َُ ٕسٔج ِغر ؽاًخضشُٚ ٚبر اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾ
 Salaheldin and)ٕدراشج ، (1111)َؼ دراشج اًرإ٘  إًٗ ضد يتٚرٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج 

Abdelwahab, 2010) اًخضشُٚ اًَشخَر َُ ضٚد االًخزاٍ تَؾٚبر. 
 "الؼهمٍبح واألىظهج" خحمٍل فلراح هجبل -

درسج  إًٗإذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  ًَؾرلج َب Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 (.13)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (13)سدٕل 
 "اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج" َسبلًيل لورث َُ لوراح  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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1.  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًخٕلٚر ِغبٍ ًختبدل 

 .اًَؾٌَٕبح ٕخدلؤب تُٚ تراَز ظتع اًسٕدث
3.90 77.95 7.806 *0.000 4 

1.  

إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد الشخخداٍ تراَز 
ًٌَشبؽدث لٙ اخخٚبر َٕمبظٌج تُٚ تراَز ظتع 

 .اًسٕدث
3.87 77.44 6.800 *0.000 5 

9.  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ٕاًودرث ؽٌٗ خٕلٚر 

 .هبؽدث تٚبِبح ًيبلج تراَز ظتع اًسٕدث
3.95 78.97 7.177 *0.000 2 

7.  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًخٕلٚر ِغبٍ اخضبل 

 .َتبشر تَدرتٙ تراَز اًسٕدث
4.00 80.00 7.654 *0.000 1 

7.  
 تِبًءَضرك تخِمٚذ اًتراَز اًخدرٚتٚج خوٍٕ إدارث اً

 .ؽٌٗ أشس َٕؾبٚٚر ٕاظضج
3.92 78.46 6.868 *0.000 3 

  0.000* 8.507 78.62 3.93 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 α ≤ 0.056 اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ( 13)َُ سدٕل      

إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًخٕلٚر ِغبٍ اخضبل َتبشر "اًراتؾج  ًٌمورثاًَخٕشع اًضشبتٙ  -
 80.00أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.00شبٕ٘ ٚ" تَدرتٙ تراَز اًسٕدث

ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج 0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 7.654  هَٚج االخختبر ،%
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد زاد ، α ≤ 0.05 خٕٖ دالًجإضضبئًٚب ؽِد َش

 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد الشخخداٍ تراَز ًٌَشبؽدث لٙ " اًذبِٚجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

 ،%77.44أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.87شبٕ٘ ٚ" ٚبر َٕمبظٌج تُٚ تراَز ظتع اًسٕدثاخخ
ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  6.800 هَٚج االخختبر
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 زادََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد ، α ≤ 0.05 إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادَٕالوج َُ هتل  ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى 9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ًسَٚؼ ٚشبٕ٘ 3.93 اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘إُ ٕتشيل ؽبٍ  -
 بلًذًى ٚؾختر َس 0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  8.507 هَٚج االخختبر، 78.62%

، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج α ≤ 0.05 داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج" اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج"
ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى  9االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

هعبػ  ٚخظص أُ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ يَب .ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلرادَٕالوج َُ هتل 
ٕخعبتوح ٓذّ اًِخبئز َؼ  ،تدرسج يتٚرثَُ ٕسٔج ِغر اًؾِٚج يبُ  اًؾٌَٚبح ٕاألِغَجفزث تَؾٚبر 

َُ ضٚد االًخزاٍ  (Salaheldin and Abdelwahab, 2010)ٕدراشج ، (1111)دراشج اًرإ٘ 
 .تَؾٚبر اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج

 "الهوارد التشرٍج" خحمٍل فلراح هجبل -
درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      

 (.91)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (91)سدٕل 
 "إًَارد اًتشرٚج"ًيل لورث َُ لوراح َسبل  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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1.  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًرتع اًخرهٚبح لٙ 

 .اًَضرك تتراَز ظتع اًسٕدث
3.90 77.95 5.791 *0.000 1 

1.  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًرتع َيبلئبح 

 .اإلدارث اًؾٌٚب تِسبش خعتٚن تراَز ظتع اًسٕدث
3.72 74.36 4.490 *0.000 3 

9.  
إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ٕاًودرث ؽٌٗ خؾُٚٚ 

 .ختراء ٕاشخشبرُٚٚ تتراَز ظتع اًسٕدث
3.79 75.90 5.746 *0.000 2 

7.  

خٕلر إدارث اًَضرك ضٕالز َبدٚج ًٌؾبٌَُٚ اًذُٚ 
ٚأخذُٕ ؽٌٗ ؽبخؤٍ َشئًٕٚج خِمٚذ تراَز ظتع 

 .اًسٕدث
3.64 72.82 5.148 *0.000 5 

7.  

ٕلر إدارث اًَضرك ضٕالز َؾِٕٚج ًٌؾبٌَُٚ اًذُٚ خ
ٚأخذُٕ ؽٌٗ ؽبخؤٍ َشئًٕٚج خِمٚذ تراَز ظتع 

 .اًسٕدث
3.67 73.33 4.359 *0.000 4 

  0.000* 5.730 74.87 3.74 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 α ≤ 0.056اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
 :الص َب ٌَٚٙٚيُ اشخخ (91)َُ سدٕل      

إدارث اًَضرك ًدٚٔب االشخؾداد ًرتع اًخرهٚبح لٙ اًَضرك " األًًٌٕٗمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
 77.95أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 3.90شبٕ٘ ٚ" تتراَز ظتع اًسٕدث

تر ٓذّ اًمورث داًج ًذًى خؾخ0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 5.791   هَٚج االخختبر ،%
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد زاد ، α ≤ 0.05 إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج

 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
بدٚج ًٌؾبٌَُٚ اًذُٚ ٚأخذُٕ ؽٌٗ خٕلر إدارث اًَضرك ضٕالز َ" اًراتؾجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.64شبٕ٘ ٚ" ؽبخؤٍ َشئًٕٚج خِمٚذ تراَز ظتع اًسٕدث
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ًذًى خؾختر ٓذّ  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  5.148 هَٚج االخختبر ،72.82%
َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ ََب ٚدل ؽٌٗ أُ ، α ≤ 0.05 اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج

ؽٌٗ  األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ  زاداًمورث هد 
 .ٓذّ اًمورث

ًسَٚؼ ٚشبٕ٘  ، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشت3.74ٙ ُ اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘إ ٕتشيل -
 ًذًى ٚؾختر َسبل 0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  5.730 هَٚج االخختبر ،74.87%

، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج α ≤ 0.05 داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج" إًَارد اًتشرٚج"
ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى  9االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

أُ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ ٚخظص  يَب .ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلرادَٕالوج َُ هتل 
ٕخعبتوح ٓذّ اًِخبئز َؼ  تدرسج يتٚرث،َُ ٕسٔج ِغر اًؾِٚج يبُ  إًَارد اًتشرٚجفزث تَؾٚبر 

َُ ضٚد االًخزاٍ  (Salaheldin and Abdelwahab, 2010)ٕدراشج ، (1111)دراشج اًرإ٘ 
 .تَؾٚبر إًَارد اًتشرٚج

 Sixف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر هىهج شٍجهب شخجهدى الخزان الهضبر"جهٍغ فلراح هجبل 
sigma" 

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(91)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (91)سدٕل 
 لوراح َسبل  ًسَٚؼ (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 

 Six sigma َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج
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هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر 
  Six sigmaهىهج شٍجهب شخج

3.89 77.77 9.559 *0.000 

 α ≤ 0.056اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج  *                          
 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (91)َُ سدٕل      

 أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 3.89شبٕ٘ ٚموراح اًًسَٚؼ اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
ؾختر ًٚذًى  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  9.559 هَٚج االخختبر ،%77.77اًِشتٙ
داًج " Six sigma َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج" َسبل

هد  ًٔذا اًَسبلََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ، α ≤ 0.05 إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
ٓذا ؽٌٗ  األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ٓٙ زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕ

 Six َِٔز شٚسَب شخج بٚٚرَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚخظص أُ اًخزاٍ اً يَب .اًَسبل

sigma  ُ(1111)ٕخعبتوح ٓذّ اًِخبئز َؼ دراشج اًرإ٘ تدرسج يتٚرث  َُ ٕسٔج ِغر اًؾِٚج يب ،

 .(Salaheldin and Abdelwahab, 2010)ٕدراشج 
 "هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر جودث الخدكٍق الداخمٌ"هجبل خحمٍل فلراح  -

 "الكفبءث الههىٍج"هجبل  خحمٍل فلراح -

درسج إًَالوج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(91)لٙ سدٕل اًِخبئز َٕظضج  ،أٍ ال 9اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (91)سدٕل 
 "اًيمبءث أًَِٚج"َسبل ًيل لورث َُ لوراح  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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1.  
ٚشرك َدٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ 

 .ة خعٕاح اًترِبَز اًَؾخَدخِمٚذ اًؾَل ضش
4.00 80.00 8.208 *0.000 2 

1.  
ٕٚسد ًدٖ اًَدهوُٚ اًداخٌُٚ لٙ اًَضرك إًَبٍ 

 .يبٍك تَؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ
3.97 79.49 9.104 *0.000 4 

9.  
ٚضبلغ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ اًخضضٚل 

 .أًَِٙ اًَشخَر ًخعٕٚر َٔبراخْ
3.69 73.85 6.229 *0.000 8 

7.  
ٚخَخؼ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تشيل ؽبٍ 

 .تبًَؾرلج اًيبلٚج ٕأًَبراح اًخبضج تبًَِٔج
3.92 78.46 7.140 *0.000 7 

7.  

ٚضرص اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبشخَرار 
ؽٌٗ َخبتؾج اًخعٕراح اًضبضٌج ؽٌٗ َؾبٚٚر اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ ٕٚشخِد إًٚٔب ؽِد أداء ؽٌَْ
3.95 78.97 8.188 *0.000 6 

7.  
ٚخٕلر ًدٖ اًَدهن اًداخٌٙ سٕاِة اًَؾرلج تأداء 

 .ؽٌَٚبح اًَراسؾج اًداخٌٚج
4.00 80.00 7.086 *0.000 2 

4.  

ٚأخذ اًَدهن اًداخٌٙ تبالؽختبر ؽِد تذل اًؾِبٚج 
أًَِٚج اًَؾخبدث، درسج يمبءث اًرهبتج ٕؽٌَٚبح 

 .اًخضيٍ لٙ أِشعج اًَضرك
4.03 80.51 7.901 *0.000 1 

7.  

ر اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ ٚضرص َدٚ
خأَُٚ اًخؾََٚبح اًَالئَج ًٌَرؤٕشُٚ لٙ تداٚج يل 

 .ؽٌَٚج َراسؾج
3.97 79.49 7.222 *0.000 4 

  0.000* 9.123 78.87 3.94 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 .α ≤ 0.05 اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
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 :الص َب ٌَٚٙٚيُ اشخخ( 91)َُ سدٕل      
ٚأخذ اًَدهن اًداخٌٙ تبالؽختبر ؽِد تذل اًؾِبٚج أًَِٚج اًَؾخبدث، " اًشبتؾجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.03شبٕ٘ ٚ" درسج يمبءث اًرهبتج ٕؽٌَٚبح اًخضيٍ لٙ أِشعج اًَضرك
 خشبٕ٘ (Sig).َٚج االضخَبًٚج اًوٕأُ 7.901 هَٚج االخختبر، % 80.51أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ

ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع ، α ≤ 0.05ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج  0.000
ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج  9درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادَُ هتل 
ٚضبلغ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ اًخضضٚل أًَِٙ " اًذبًذجًٌمورث  اًَخٕشع اًضشبتٙ -

 هَٚج االخختبر، %73.85أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.69شبٕ٘ ٚ" اًَشخَر ًخعٕٚر َٔبراخْ
ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  6.229

ؽُ درسج  زادََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد ، α ≤ 0.05 َشخٕٖ دالًج
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘ 3.94اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘ إُ  ؽبٍ ٕتشيل -
ًذًى ٚؾختر َسبل  0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج  ٕأُ 9.123 هَٚج االخختبر ،78.87%

، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج α ≤ 0.05داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج " اًيمبءث أًَِٚج"
ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى  9االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ ٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب. ٓذا اًَسبلؽٌٗ لوراح  األلرادَٕالوج َُ هتل 
، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج َؼ تدرسج يتٚرثِٚج اًدراشج يبُ اًيمبءث أًَِٚج َُ ٕسٔج ِغر ؽٚبر فزث تَؾ

 .اًيمبءث أًَِٚج َُ ضٚد االًخزاٍ تَؾٚبر Aghili (1113)دراست و، (1111)دراشج اًرإ٘ 
 "الخدكٍق الداخمٌ أىشطج"إدارث خحمٍل فلراح هجبل  -

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(99)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (99)سدٕل 
 "ٌٙأِشعج اًخدهٚن اًداخ"ًيل لورث َُ لوراح َسبل  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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1.  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخخعٚع ًيل 

 .ؽٌَٚج خدهٚن ؽٌٗ ضدث ٕخوٍٚٚ اًَخبعر
4.00 80.00 8.208 *0.000 3 

1.  
ٚضضل اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ؽٌٗ َؾٌَٕبح 

 .شخخدٍ يأشبس ًؾٌَٚج اًخدهٚنَشتوج خ
4.03 80.51 8.238 *0.000 2 

9.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تدراشج اًِغبٍ 
اًداخٌٙ ٕإٔران اًؾَل اًخبضج تَسبل اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ
4.05 81.03 7.402 *0.000 1 

7.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأيد َُ أُ 
ٚج َٕٕزؽج َٕارد اًخدهٚن اًداخٌٙ َِبشتج ٕيبل

 .تيمبءث
3.90 77.95 6.577 *0.000 5 

7.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًضضٕل ؽٌٗ 
إًَالوج اًالزَج َُ ًسِج اًخدهٚن ؽٌٗ خعج اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ
3.97 79.49 8.190 *0.000 4 

  0.000* 8.942 79.79 3.99 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 α ≤ 0.056 د َشخٕ٘ دالًجاًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِ* 
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 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (99) َُ سدٕل     
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تدراشج اًِغبٍ اًداخٌٙ ٕإٔران " اًذبًذجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

ٙ أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبت( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.05شبٕ٘ ٚ" اًؾَل اًخبضج تَسبل اًخدهٚن اًداخٌٙ
ًذًى خؾختر 0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  7.402 هَٚج االخختبر ،%81.03 اًِشتٙ

ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ، α ≤ 0.05 ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
 األلرادتل ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ ه 9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ  زادًٔذّ اًمورث هد 
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأيد َُ أُ َٕارد اًخدهٚن " اًراتؾجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
، %77.95أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.90شبٕ٘ ٚ" اًداخٌٙ َِبشتج ٕيبلٚج َٕٕزؽج تيمبءث

ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج  0.000ٕ٘ خشب (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 6.577  هَٚج االخختبر
 زادََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد ، α ≤ 0.05 إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج

 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘  ،3.99اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘ إُ ٕتشيل ؽبٍ  -

ًذًى ٚؾختر َسبل  0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  8.942 هَٚج االخختبر ،79.79%
، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج α ≤ 0.05 داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج" أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ"

ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى  9ٕالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج اًَ
اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ ٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب. ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلرادَٕالوج َُ هتل 

، ٕخخمن ٓذّ تدرسج يتٚرثِٚج اًدراشج يبُ َُ ٕسٔج ِغر ؽ أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙٚبر فزث تَؾ
 َُ ضٚد االًخزاٍ تَؾٚبر Aghili (1113)ست دراو، (1111)اًِخٚسج ِٕؽًب َب َؼ دراشج اًرإ٘ 

 .أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ
 "الؼهلهجبل "خحمٍل فلراح  -

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(97)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (97)سدٕل 
 "اًؾَلَسبل "ًيل لورث َُ لوراح  (.Sig)بتٙ ٕهَٚج االضخَبل اًَخٕشع اًضش
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1.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأيد َُ 
َالءَج األٓداك ٕاًشٚبشبح إًَظٕؽج َُ هتل 

 .َسٌس اإلدارث
3.97 79.49 7.506 *0.000 6 

1.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تخضدٚد َدٖ 
خضوٚن أٓداك ٕشٚبشبح اًَضرك ٕتٚبُ 

 .االِضرالبح ٕاإلتالؿ ؽِٔب
3.92 78.46 6.625 *0.000 7 

9.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخضون َُ أُ 
إًِاضٙ اًرهبتٚج ؽٌٗ اًشسالح ٕاًخوبرٚر يبلٚج 

 .ٕلؾبًج
4.00 80.00 7.275 *0.000 4 

7.  

ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تبًخأيد َُ ٕسٕد 
َٕعبتوج األضٕل َؼ اًشسالح تبًسرد اًَمبسئ 

 .تشيل دٕر٘
4.00 80.00 8.608 *0.000 4 

7.  
ٚخأيد اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك َُ لبؽٌٚج 

 . إًشبئل اًَشخخدَج لٙ ضَبٚج األضٕل
4.08 81.54 9.097 *0.000 1 

7.  

ًَدهن اًداخٌٙ َُ هٚبٍ اًَضرك تٕظؼ ٚخأيد ا
َؾبٚٚر َٕوبٚٚس يبلٚج ًخضدٚد َب إذا يبِح األٓداك 

 .هد خٍ خضوٚؤب أٍ ال
4.05 81.03 9.073 *0.000 2 

4.  
خشبٍٓ أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ خعٕٚر إدارث 

 .اًَخبعر ٕأِغَج اًرهبتج لٙ اًَضرك
4.05 81.03 7.662 *0.000 2 

  0.000* 9.128 80.22 4.01 ًبجهٍغ فلراح الهجبل هؼ 

 .α ≤ 0.05 اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج* 
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 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (97)َُ سدٕل      
ٚخأيد اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك َُ لبؽٌٚج إًشبئل " ًخبَشجاًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

 أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ( 7اًيٌٚج َُ اًدرسج ) 4.08شبٕ٘ ٚ" اًَشخخدَج لٙ ضَبٚج األضٕل
ًذًى خؾختر ٓذّ 0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 9.097  هَٚج االخختبر ،81.54%

ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ ، α ≤ 0.05اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج 
ؽٌٗ  األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ٙ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓ

 .ٓذّ اًمورث
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تخضدٚد َدٖ خضوٚن أٓداك " اًذبِٚجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.92شبٕ٘ ٚ" ٕشٚبشبح اًَضرك ٕتٚبُ االِضرالبح ٕاإلتالؿ ؽِٔب
ًذًى خؾختر ٓذّ  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  6.625 هَٚج االخختبر ،78.46%

ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ ، α ≤ 0.05اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج 
ؽٌٗ  األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 .ٓذّ اًمورث
، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘ 4.01اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘  شيل ؽبٍ إُٕت -

ًذًى ٚؾختر َسبل  0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  9.128 هَٚج االخختبر ،80.22%
، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذا α ≤ 0.05 داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج" اًؾَل"

ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ اًَسبل ٚخخ
َسبل ٚبر اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾاًخزاٍ  يَب ٚختُٚ أُ .ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلراد
َؼ  إًٗ ضدًا يتٚر، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج تدرسج يتٚرث سدًاِٚج اًدراشج يبُ َُ ٕسٔج ِغر ؽ اًؾَل

 .َُ ضٚد َؾٚبر َسبل اًؾَل Aghili (1113)دراست ، (1111)شج اًرإ٘ درا
 "خخطٍط وخىفٍذ ػهمٍج الخدكٍق الداخمٌ" خحمٍل فلراح هجبل -

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(97)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (97)سدٕل 
خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن "َسبل ًيل لورث َُ لوراح  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 

 "اًداخٌٙ
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1.  

خوٍٕ إدارث اًخدهٚن لٙ اًَضرك تخضدٚد أٓداك 
شبع اًذ٘ شخخٍ َراسؾخْ ٕاًعرن اًخٙ ٚخٍ اًِ

 .اشخخدأَب
4.03 80.51 8.238 *0.000 4 

1.  
ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ترلؼ خوبرٚر 

 .ؽُ ِخبئز اًخدهٚن لٕر االِخٔبء َِٔب
4.00 80.00 9.074 *0.000 6 

9.  

خوٍٕ إدارث اًخدهٚن لٙ اًَضرك تئتالؿ ًسِج 
ٌٙ ٕاًخقٚراح اًخدهٚن تخعع ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخ

 .اًسٕٓرٚج ؽٌٗ ٓذّ اًخعع
4.08 81.54 9.097 *0.000 3 

7.  
ٚخظَُ اًخورٚر أًِبئٙ ؽُ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ 

 .لٙ اًَضرك اًرأ٘ اًشبَل ًٌَدهن اًداخٌٙ
4.10 82.05 9.135 *0.000 2 

 4 0.000* 9.064 80.51 4.03 .خخظَُ اًخوبرٚر تبًَضرك أٓداك ؽٌَٚج اًخدهٚن  .7

7.  

خبتؾج اًَشيالح ًٌَضرك اًخٙ خغٔرٓب ٚخٍ َ
خوبرٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕخضخبر إًٗ َخبتؾج شرٚؾج 

 .ٕلٕرٚج
4.19 83.78 8.920 *0.000 1 

  0.000* 11.076 81.40 4.07 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 .α ≤ 0.05اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
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 :الص َب ٌَٚٙٚيُ اشخخ (97)َُ سدٕل      
ٚخٍ َخبتؾج اًَشيالح ًٌَضرك اًخٙ خغٔرٓب خوبرٚر اًخدهٚن " اًشبدشجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

أ٘ أُ اًَخٕشع ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.19شبٕ٘ ٚ" اًداخٌٙ ٕخضخبر إًٗ َخبتؾج شرٚؾج ٕلٕرٚج
 0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  8.920 هَٚج االخختبر، %83.78 اًضشبتٙ اًِشتٙ

ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج ، α ≤ 0.05 ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ  9االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادهتل 
ٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك ترلؼ خوبرٚر ؽُ ِخبئز اًخدهٚن ٚو" اًذبِٚجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

 9.074 هَٚج االخختبر ،%80.00 أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ 4.00شبٕ٘ ٚ" لٕر االِخٔبء َِٔب

 ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج 0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 

α ≤ 0.05 ،ؽُ درسج إًَالوج  زادٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد ََب ٚدل ؽ
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9اًَخٕشعج ٕٓٙ 

، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘ 4.07اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘  ؽبٍ إُ ٕتشيل -
 ًذًى ٚؾختر َسبل 0.000 خشبٕ٘ (Sig).بًٚج اًوَٚج االضخَٕأُ  11.076 هَٚج االخختبر ،81.40%

، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ α ≤ 0.05 داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج" خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ"
ٕٓذا  9َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

اًَضبرك ٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب. وراح ٓذا اًَسبلؽٌٗ ل األلرادٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل 
ِٚج اًدراشج يبُ َُ ٕسٔج ِغر ؽ خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙٚبر اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾ

 Aghiliدراست و، (1111)سدًا، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج ِٕؽًب َب َؼ دراشج اًرإ٘  تدرسج يتٚرث

 .ِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙخخعٚع ٕخ َُ ضٚد االًخزاٍ تَؾٚبر (1113)
 "إٍضبل الىخبئج" خحمٍل فلراح هجبل -

درسج  إًًَٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح  Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(97)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
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 (97)سدٕل 
 "إٚضبل اًِخبئز"يل لورث َُ لوراح َسبل ً (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
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1.  

خوٍٕ إدارث اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تٕظؼ 
تؾط اًوٕٚد ؽٌٗ خٕزٚؼ ِخبئز اًخدهٚن ًسٔبح 

 .خبرسٚج
3.87 77.44 6.302 *0.000 4 

1.  

ٍ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تختبدل ِخبئز ٚوٕ
اًخدهٚن َخظَِج األٓداك ٕاًِخبئز ٕاًخٕضٚبح 

 .أًََج
4.15 83.08 11.440 *0.000 1 

9.  
خوٍٕ إدارث اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تئٚضبل 

 .ِخبئز ؽٌَٚج اًخدهٚن إًٗ اًسٔبح ذاح اًؾالهج
4.05 81.03 9.073 *0.000 3 

 2 0.000* 8.879 81.58 4.08 .ج تُٚ إًَغمُٚ ٕاًؾَالءٕٚسد ٕشبئل اخضبل لؾبً  .7

  0.000* 10.474 80.77 4.04 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 .α ≤ 0.05اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ( 97)َُ سدٕل      

اًَضرك تختبدل ِخبئز اًخدهٚن َخظَِج ٚوٍٕ اًَدهن اًداخٌٙ لٙ " اًذبِٚجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.15شبٕ٘ ٚ" األٓداك ٕاًِخبئز ٕاًخٕضٚبح أًََج

ًذًى خؾختر 0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ   1.440هَٚج االخختبر ،%83.08 اًِشتٙ
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ، α ≤ 0.05 ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج

 األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9ًٔذّ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث

خوٍٕ إدارث اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًَضرك تٕظؼ تؾط اًوٕٚد " األًًٌٕٗمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
، %77.44أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ  3.87شبٕ٘ ٚ" ٚن ًسٔبح خبرسٚجؽٌٗ خٕزٚؼ ِخبئز اًخده

ًذًى خؾختر ٓذّ اًمورث داًج  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  6.302 هَٚج االخختبر
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 زادََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذّ اًمورث هد ،  α ≤ 0.05إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث األلرادٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل  9لوج اًَخٕشعج ٕٓٙ ؽُ درسج إًَا

، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘ 4.04اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘  ؽبٍ إُ ٕتشيل -
 ًذًى ٚؾختر َسبل 0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  10.474 هَٚج االخختبر ،80.77%

، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج α ≤ 0.05 ج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًجداً "إٚضبل اًِخبئز"
ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى  9االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ ٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب. ؽٌٗ لوراح ٓذا اًَسبل األلرادَٕالوج َُ هتل 
سدًا، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج  تدرسج يتٚرثِٚج اًدراشج يبُ َُ ٕسٔج ِغر ؽ خبئزإٚضبل اًِٚبر فزث تَؾ

  .إٚضبل اًِخبئز َُ ضٚد االًخزاٍ تَؾٚبر (1111)ِٕؽًب َب َؼ دراشج اًرإ٘ 
هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر جودث الخدكٍق "جهٍغ فلراح هجبل  -

 "الداخمٌ

درسج إًَالوج  إًَٗب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح ًَؾرلج  Tاشخخداٍ اخختبر      
 .(94)اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل  ،أٍ ال 9اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 (94)سدٕل 
 لوراح َسبلًسَٚؼ  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 

 "َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ"

 الهجبل
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هدى الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث 
 تهؼبٍٍر جودث الخدكٍق الداخمٌ 

4.01 80.11 10.730 *0.000 

 .α ≤ 0.05اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج  *                          
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 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (94) َُ سدٕل     
أ٘ أُ اًَخٕشع ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 4.01شبٕ٘ ًٚسَٚؼ لوراح اًَسبل اًَخٕشع اًضشبتٙ  -

 0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 10.730  هَٚج االخختبر ،%80.11 اًِشتٙ اًضشبتٙ

داًج  "ٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌَٙدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج ل"َسبل ؾختر ًٚذًى 
هد  ًٔذا اًَسبلََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ، α ≤ 0.05 إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج

ٓذا ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل األلراد ؽٌٗ  9زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
َُ ٕسٔج  اًخدهٚن اًداخٌٙ بٚٚرٌج لٙ هعبػ فزث تَؾاًَضبرك اًؾبَٚخظص أُ اًخزاٍ  يَب .اًَسبل
َؼ دراشج اًرإ٘  إًٗ ضٍد يتٚر، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج تدرسج يتٚرث سدًاِٚج اًدراشج يبُ ِغر ؽ

االًخزاٍ تَؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕٚرسؼ ذًى إًٗ  َُ ضٚد Aghili (1113)دراست و، (1111)
 .َضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزثَؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙ لٙ اًأَٓٚج خعتٚن 

 ج األوليالرئٍشالفرضٍج اخختبر 
ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز  خٕسد     

 (.α ≤ 0.05)ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج  Six Sigma شٚسَب شخج
 :جوٍشخق هىهب الفرضٍبح الفرػٍج الخبلٍ     
ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر اًخزاٍ  خٕسد -1

 (α ≤ 0.056)ٕدؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 
ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر اًخقذٚج  خٕسد -1

 (α ≤ 0.056)س ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج اًؾيشٚج ٕاًوٚب
ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر  خٕسد -9

 (α ≤ 0.056)اًخضشُٚ اًَشخَر ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 
لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر  ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج خٕسد -7

 (α ≤ 0.056)اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 
ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر إًَارد  خٕسد -7

 (α ≤ 0.056)اًتشرٚج ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 
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اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر "أُ َؾبَل االرختبع ًٌَسبل  (97)سدٕل ٚتُٚ      
ٕٓٙ  0.000خشبٕ٘ ( .Sig)اًوَٚج االضخَبًٚج ، ٕأُ 1 769.ٚشبٕ٘ Six Sigma" َِٔز شٚسَب شخج

اًخزاٍ تُٚ ٕٓذا ٚدل ؽٌٗ ٕسٕد ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج α ≤ 0.05 أهل َُ َشخٕ٘ اًدالًج 
ٕظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigma لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخجاًَضبرك اًؾبٌَج 

 .(α ≤ 0.05)ؽِد َشخٕٖ دالًج إضضبئٚج  اًداخٌٙ
 (97)سدٕل 

 تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر  َؾبَل االرختبع 
 ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ Six Sigma َِٔز شٚسَب شخج

  تٍرشووهؼبهل  الهجبل
  (.Sig)اللٍهج االحخهبلٍج رختبطلال

 0.000* 781. دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب

 0.000* 646. اًخقذٚج اًؾيشٚج ٕاًوٚبس

 0.000* 654. اًخضشُٚ اًَشخَر

 0.000* 610. اًؾٌَٚبح ٕاألِغَج

 0.000* 634. إًَارد اًتشرٚج

الخزان الهضبرف الؼبهمج فٌ كطبع غزث تهؼبٍٍر 
  Six Sigma هىهج شٍجهب شخج

.769 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج         *
 الفرضٍج الرئٍشج الذبىٍجاخختبر 

ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث  خٕسد     
 (α ≤ 0.056)داللت اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ 

 :وٍشخق هىهب الفرضٍبح الفرػٍج الخبلٍج     
ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر اًيمبءث  خٕسد -1

 (α ≤ 0.056)أًَِٚج ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 
زث تَؾٚبر إدارث أِشعج ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ ف خٕسد -1

 (α ≤ 0.056)اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 
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ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر َسبل اًؾَل  خٕسد -9
  (α ≤ 0.056)ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج 

ضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر خخعٚع ؽالهج ذاح دالًج إض خٕسد -7
 (α ≤ 0.056) ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ؽِد َشخٕٖ دالًج

ؽالهج ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾٚبر إٚضبل  خٕسد -7
 (α ≤ 0.056) ؽِد َشخٕٖ دالًجاًِخبئز ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ 

اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث َدٖ "ًٌَسبل  أُ َؾبَل االرختبع (93) سدٕلٚتُٚ      
ٕٓٙ  0.000خشبٕ٘ ( .Sig)اًوَٚج االضخَبًٚج ، ٕأُ 1 715.ٚشبٕ٘ "تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

اًخزاٍ تُٚ اح دالًج إضضبئٚج ٕٓذا ٚدل ؽٌٗ ٕسٕد ؽالهج ذ α ≤ 0.05أهل َُ َشخٕ٘ اًدالًج 
ؽِد  اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

 (α ≤ 0.056) َشخٕٖ دالًج إضضبئٚج
  (93)سدٕل 

 اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َؾبَل االرختبع تُٚ 
 هٚن اًداخٌٙسٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ٕظتع سٕدث اًخد

  تٍرشووهؼبهل  الهجبل
  (.Sig)اللٍهج االحخهبلٍج لالرختبط

 0.000* 699. اًيمبءث أًَِٚج

 0.000* 630. إدارث أِشعج اًخدهٚن اًداخٌٙ

 0.000* 650. َسبل اًؾَل

 0.000* 660. خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ

 0.001* 495. إٚضبل اًِخبئز

همج فٌ كطبع غزث الخزان الهضبرف الؼب
 .تهؼبٍٍر جودث الخدكٍق الداخمٌ

.715 *0.000 

 α ≤ 0.056االرختبع دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج        *                    
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 لذبلذجاخختبر الفرضٍج ا
 "فٌ ضتط جودث الخدكٍق الداخمٌ Six Sigmaأذر اشخخدان هىهج شٍجهب شخج "

درسج  إًٗؾرلج َب إذا يبِح َخٕشع درسج االشخسبتج هد ٕضٌح ًَ Tخٍ اشخخداٍ اخختبر      
 .(71) اًِخبئز َٕظضج لٙ سدٕل ،أٍ ال 9إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 

 
 (71)سدٕل 

أذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج "ًيل لورث َُ لوراح َسبل  (.Sig)اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕهَٚج االضخَبل 
Six Sigma ٌٙلٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخ" 
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1.  
ٚشبٍٓ دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ًتراَز ظتع اًسٕدث 

 .تبًخخعٚع ًيبلج ؽٌَٚبح اًخدهٚن ٕخوٍٚٚ اًَخبعر
3.82 76.41 6.774 *0.000 9 

1.  

ث ٚؤد٘ دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب تخعتٚن تراَز ظتع اًسٕد
إًٗ اًؾِبٚج أًَِٚج تخِمٚذ اًؾَل ضشة تراَز 

 .َؾخَدث
3.82 76.41 6.226 *0.000 9 

9.  

االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ٚؾَل ؽٌٗ خضدٚد 
أٓداك األِشعج اًخٙ شٚخٍ خدهٚؤب ٕاألدٕاح 

 .اًَشخخدَج لٙ ذًى
3.79 75.79 6.003 *0.000 14 

7.  

لٙ ٚؤد٘ دؽٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ًتراَز ظتع اًسٕدث 
اًَضرك إًٗ خضدٚد َدٖ خضوٚن األٓداك ٕتٚبُ 

 .االِضرالبح
3.74 74.87 5.913 *0.000 18 

7.  

َُٚيُ آخَبٍ اًوٚبدث اًؾٌٚب ًٌَضرك تتراَز ظتع 
اًسٕدث َُ إٚضبل ِخبئز ؽٌَٚج اًخدهٚن تبًشيل 

 .اًَعٌٕة
3.69 73.85 5.406 *0.000 19 

7.  
خشبٍٓ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك 

 .ء إًَبٍ يبٍك ًٌَدهن تَؾبٚٚر اًخدهٚن اًداخٌٙتئؽعب
3.69 73.85 5.196 *0.000 19 
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4.  

ُخَيُ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك َُ 
اًخأيد َُ هٚبٍ اًَدهن اًداخٌٙ تٕظؼ َؾبٚٚر يبلٚج 

 .ًوٚبس خضون األٓداك
3.66 73.16 5.441 *0.000 22 

7.  
ن خزٕد أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك اًَده

 .تَؾٌَٕبح خشخخدٍ لٙ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ
3.67 73.33 5.940 *0.000 21 

3.  
خشبؽد أشبًٚة اًوٚبس اًَشخخدَج لٙ اًَضرك َُ 

 .َخبتؾج اًَشيالح اًخٙ خغٔر
3.77 75.38 6.185 *0.000 15 

11.  
خشبؽد تراَز ظتع اًسٕدث لٙ خعٕٚر إدارث 

 .اًَخبعر ٕأِغَج اًرهبتج لٙ اًَضرك
3.95 78.97 7.471 *0.000 3 

11.  

ٚشبؽد االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث ؽٌٗ 
َخبتؾج اًخعٕراح اًضبضٌج ؽٌٗ َؾبٚٚر اًخدهٚن 

 .اًداخٌٙ
3.85 76.92 7.883 *0.000 8 

11.  
تراَز ظتع اًسٕدث ُخَيُ َُ اًخأيد َُ أُ يبلج 

 .َٔبٍ اًخدهٚن اًداخٌٙ لؾبًج
3.97 79.49 8.611 *0.000 1 

19.  
ث ؽٌٗ خضشُٚ عرن خؾَل تراَز ظتع اًسٕد

 .َراسؾج أٓداك ٕأِشعج اًَضرك
3.82 76.41 7.109 *0.000 9 

17.  
تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك ُخَيُ َُ دراشج 

 .اًِغبٍ اًداخٌٙ ًٌخدهٚن اًداخٌٙ
3.95 78.97 7.471 *0.000 3 

17.  

تراَز ظتع اًسٕدث خشبٍٓ لٙ اًخضون َُ أُ 
ج إًِاضٙ اًرهبتٚج ؽٌٗ اًشسالح ٕاًخوبرٚر يبلٚ

 .ٕلؾبًج
3.77 75.38 6.807 *0.000 15 

17.  

ٚشبٍٓ االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث لٙ زٚبدث 
يمبءث ٕيمبٚج إدارث اًَخبعر ٕاًرهبتج ٕؽٌَٚبح 

 .اًخضيٍ لٙ أِشعج اًَضرك
3.87 77.44 7.098 *0.000 7 

14.  

ٚشبٍٓ االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث لٙ 
لج اًَضرك إًٗ خَخؼ اًَدهن اًداخٌٙ تبًَؾر
 .ٕأًَبراح اًيبلٚج ٕاًخبضج تَِٔج اًخدهٚن اًداخٌٙ

3.79 75.90 6.782 *0.000 13 

17.  
تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك خشبٍٓ لٙ 

 .خخعٚع ٕخِمٚذ ؽٌَٚج اًخدهٚن اًداخٌٙ تشيل لؾبل
3.82 76.32 6.890 *0.000 12 

13.  
خشبؽد تراَز ظتع اًسٕدث لٙ زٚبدث لبؽٌٚج 

 .ج األضٕلإًشبئل اًَشخخدَج لٙ ضَبٚ
3.77 75.38 7.666 *0.000 15 



 117 

11.  
خؾَل تراَز ظتع اًسٕدث ؽٌٗ خضشُٚ رظب 

 .إًَغمُٚ
3.90 77.95 8.238 *0.000 5 

11.  
تراَز ظتع اًسٕدث لٙ اًَضرك خشبٍٓ لٙ اًضد 

 .َُ اًخقٚة ؽُ اًؾَل
3.90 77.95 8.238 *0.000 5 

11.  
ٚشبٍٓ االؽخَبد ؽٌٗ تراَز ظتع اًسٕدث لٙ زٚبدث 

 .درٚةيمبءث اًخ
3.97 79.47 8.382 *0.000 2 

  0.000* 8.408 76.38 3.82 جهٍغ فلراح الهجبل هؼًب 

 .α ≤ 0.05اًَخٕشع اًضشبتٙ دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕ٘ دالًج * 
 :َٚيُ اشخخالص َب ٌٚٙ (71)َُ سدٕل      

يبلج َٔبٍ تراَز ظتع اًسٕدث ُخَيُ َُ اًخأيد َُ أُ " اًذبِٚج ؽشرًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ ( 7اًدرسج اًيٌٚج َُ ) 3.97شبٕ٘ ٚ" اًخدهٚن اًداخٌٙ لؾبًج

ًذًى خؾختر 0.000 خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ 8.611 ، هَٚج االخختبر %79.49اًِشتٙ
بتج ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخس، α ≤ 0.05ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج 

ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل األلراد  9ًٔذّ اًمورث هد زاد ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث

ُخَيُ أشبًٚة اًوٚبس اًَؾخَدث لٙ اًَضرك َُ اًخأيد َُ هٚبٍ " اًشبتؾجًٌمورث اًَخٕشع اًضشبتٙ  -
أ٘ أُ اًَخٕشع اًضشبتٙ  3.66شبٕ٘ ٚ" اًَدهن اًداخٌٙ تٕظؼ َؾبٚٚر يبلٚج ًوٚبس خضون األٓداك

ًذًى خؾختر  0.000خشبٕ٘  (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  5.441هَٚج االخختبر  ،%73.16اًِشتٙ 
ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ، α ≤ 0.05 ٓذّ اًمورث داًج إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ دالًج

ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل األلراد  9ؽُ درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ  زادًٔذّ اًمورث هد 
 .ؽٌٗ ٓذّ اًمورث

، ٕأُ اًَخٕشع اًضشبتٙ اًِشتٙ ٚشبٕ٘ 3.82اًَخٕشع اًضشبتٙ ٚشبٕ٘  ٕتشيل ؽبٍ إُ -
 ًذًى ٚؾختر َسبل 0.000 خشبٕ٘ (Sig).اًوَٚج االضخَبًٚج ٕأُ  8.408هَٚج االخختبر  ،76.38%

داًج إضضبئًٚب ؽِد " لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج "
، ََب ٚدل ؽٌٗ أُ َخٕشع درسج االشخسبتج ًٔذا اًَسبل ٚخخٌك سٕٓرًٚب ؽُ α ≤ 0.05َشخٕٖ دالًج 

ٕٓذا ٚؾِٙ أُ ِٓبى َٕالوج َُ هتل األلراد ؽٌٗ لوراح ٓذا  9درسج إًَالوج اًَخٕشعج ٕٓٙ 
ًْ أذر لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigmaشخج اشخخداٍ َِٔز شٚسَب يَب ٚخظص أُ . اًَسبل

  َِٔز شٚسَب شخجذًى إًٗ أَٓٚج  ٕٚرسؼ، تدرسج يتٚرثِٚج اًدراشج يبُ َُ ٕسٔج ِغر ؽاًداخٌٙ 
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Six Sigma  ٕ٘لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ، ٕخخمن ٓذّ اًِخٚسج ِٕؽًب َب َؼ دراشج اًرا
لٙ ظتع  Six Sigmaَِٔز شٚسَب شخج  أذر اشخخداٍَُ ضٚد  Aghili (1113)دراست و، (1111)

 .سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ
 الفرضٍج الرئٍشج الراتؼجاخختبر 

لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ  األلرادذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ آراء  لرٕن خٕسد     
رك ، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبSix Sigmaهعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ ًٌَخقٚراح اًدَٕٚفرالٚج ٕإًغٚمٚج 
اًؾَر، اًَؤٓل اًؾٌَٙ، اًخخضص اًؾٌَٙ، شِٕاح اًخترث، اًَشَٙ إًغٚمٙ، َيبُ اًؾَل، )

 (α ≤ 0.056)ؽِد َشخٕٖ دالًج ( اًشٔبداح اًؾٌَٚج، ٕؽدد اًدٕراح
ًَؾرلج َب إذا يبُ ِٓبى لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج " ًٌؾِٚخُٚ َشخوٌخTُٚ "خٍ اشخخداٍ اخختبر      

يذًى خٍ اشخخداٍ اخختبر . ٕٕٓ اخختبر َؾٌَٙ ٚضٌص ًَوبرِج َخٕشعٙ َسَٕؽخُٚ َُ اًتٚبِبح
ًَؾرلج َب إذا يبُ ِٓبى لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ٕٓذا " ذٕ االخسبّ إًاضد – اًختبُٚ األضبد٘"

 .َخٕشعبح إٔ أيذر 9ًَوبرِج االخختبر َؾٌَٙ ٚضٌص 
آراء األلراد لَٚب ٚخؾٌن ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      

، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 
 .ًٌؾَر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر 

ختُٚ أُ اًوَٚج " ذٕ االخسبّ إًاضد –اًختبُٚ األضبد٘"أِْ تبشخخداٍ اخختبر  (71)ٕٚظص سدٕل      
ال  َُٕ ذٍ لئِْ α ≤ 0.05 َُ َشخٕٖ اًدالًجأيتر  يبِحًسَٚؼ َسبالح اًدراشج  ( .Sig)االضخَبًٚج 

ّ اًَسبالح خؾزٖ إًٗ اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذ خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج
 . ًٌؾَر
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 (71)سدٕل 
 اًؾَر -ِخبئز اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ 
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 Sixسختَدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب 

Sigma6 1.218 2 0.308 

اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن َدٖ 
 0.413 2 0.907 .اًداخٌٙ

لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 
 0.878 2 0.131 .اًداخٌٙ

 0.507 2 0.693 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

آراء األلراد لَٚب ٚخؾٌن  ((α ≤ 0.05 ؽِد َشخٕٖ اًدالًجال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

ًٌَؤٓل  لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ
 .اًؾٌَٙ
( .Sig)ختُٚ أُ اًوَٚج االضخَبًٚج " ًٌؾِٚخُٚ َشخوٌخTُٚ " أِْ تبشخخداٍ اخختبر (71)ٕٚظص سدٕل      

خٕسد لرٕن ذاح ال  َُٕ ذٍ لئِْ α ≤ 0.05َُ َشخٕٖ اًدالًج أيتر  يبِحًسَٚؼ َسبالح اًدراشج 
 . اًَؤٓل اًؾٌَّٙ اًَسبالح خؾزٖ إًٗ دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذ
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 (71)سدٕل 
 اًَؤٓل اًؾٌَٙ -T بر اخختِخبئز  
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 Six sigma6 -1.189 0.242َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج

 0.427 0.803- .َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

 0.053 2.173- .لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ Six Sigmaسَب شخج أذر اشخخداٍ َِٔز شٚ

 0.214 1.264- جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

آراء األلراد لَٚب ٚخؾٌن ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

ًٌخخضص  لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ 
 .اًؾٌَٙ
ختُٚ أُ اًوَٚج " ذٕ االخسبّ إًاضد –اًختبُٚ األضبد٘"أِْ تبشخخداٍ اخختبر  (79)ٕٚظص سدٕل      

َُٕ ذٍ لئِْ ال  α ≤ 0.05ر َُ َشخٕٖ اًدالًج ًسَٚؼ َسبالح اًدراشج يبِح أيت( .Sig)االضخَبًٚج 
خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذّ اًَسبالح خؾزٖ إًٗ 

 . اًخخضص اًؾٌَٙ
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 (79)سدٕل 
 اًخخضص اًؾٌَٙ – ِخبئز اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ

 الهجبل

تبر
الخخ

ج ا
كٍه

 

رٍج
الح

ح 
رجب

د
 

لٍج
خهب

الح
ج ا

لٍه
ال

 (
S

ig
).

 

 Sixسختَدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب 

sigma6 0.350 2 0.707 

َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن 
 0.925 2 0.078 .اًداخٌٙ

لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 
 0.830 2 0.187 .اًداخٌٙ

 0.975 2 0.026 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

آراء األلراد لَٚب ٚخؾٌن ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

ًشِٕاح ٖ ؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٙ هعبػ فزث تَلَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج ل
 .اًخترث
ختُٚ أُ اًوَٚج " ذٕ االخسبّ إًاضد – اًختبُٚ األضبد٘"أِْ تبشخخداٍ اخختبر ( 77)ٕٚظص سدٕل      

ال  َُٕ ذٍ لئِْ α ≤ 0.05َُ َشخٕٖ اًدالًج أيتر  يبِحًسَٚؼ َسبالح اًدراشج  (.Sig)االضخَبًٚج 
ّ اًَسبالح خؾزٖ إًٗ دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذ خٕسد لرٕن ذاح

 . شِٕاح اًخترث
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 (77)سدٕل 
 شِٕاح اًخترث – ِخبئز اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ
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 Sixسختشٚسَب َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز 

Sigma6 
1.782 2 0.183 

َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن 
 .اًداخٌٙ

0.529 2 0.594 

لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 
 .اًداخٌٙ

0.847 2 0.437 

 0.334 2 1.131 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

آراء األلراد لَٚب ٚخؾٌن ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج رٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ال خٕسد ل     
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

َشَٗ ًٌلَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ 
 .إًغٚمٙ

ختُٚ أُ اًوَٚج " ذٕ االخسبّ إًاضد –اًختبُٚ األضبد٘"أِْ تبشخخداٍ اخختبر  (77)ٕٚظص سدٕل      
ال  َُٕ ذٍ لئِْ α ≤ 0.05َُ َشخٕٖ اًدالًج أيتر  يبِحًسَٚؼ َسبالح اًدراشج  (.Sig)االضخَبًٚج 

ح خؾزٖ إًٗ ّ اًَسبالخٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذ
 . اًَشَٗ إًغٚمٙ
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 (77)سدٕل 
 اًَشَٗ إًغٚمٙ -ِخبئز اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ 
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 Sixسختَدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب 

Sigma6 0.840 3 0.481 

 0.401 3 1.008 .ؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌَٙدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اً

 0.229 3 1.509 .لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 

 0.353 3 1.124 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

األلراد لَٚب ٚخؾٌن آراء ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

ًَيبُ لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ 
 .اًؾَل
 ( .Sig)ختُٚ أُ اًوَٚج االضخَبًٚج " ًٌُٚؾِٚخُٚ َشخوٌخT "أِْ تبشخخداٍ اخختبر  (77)ٕٚظص سدٕل      

خٕسد لرٕن ذاح ال  َُٕ ذٍ لئِْ α ≤ 0.05َُ َشخٕٖ اًدالًج أيتر  يبِحًسَٚؼ َسبالح اًدراشج 
 . َيبُ اًؾَلّ اًَسبالح خؾزٖ إًٗ دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذ
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 (77)سدٕل 
 َيبُ اًؾَل – Tِخبئز اخختبر 

 هجبلال

تبر
الخخ

ج ا
كٍه

 

لٍج
خهب

الح
ج ا

لٍه
ال

 (
S

ig
).

 

 Six Sigma. -1.032 0.309َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج

 0.493 0.693- .َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

 0.072 1.853- .ع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙلٙ ظت Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 

 0.229 1.222- جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

آراء األلراد لَٚب ٚخؾٌن ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

ًٌشٔبداح ب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ لَٚ
 .اًؾٌَٚج
ختُٚ أُ اًوَٚج  "ذٕ االخسبّ إًاضد – اًختبُٚ األضبد٘"أِْ تبشخخداٍ اخختبر  (74)ٕٚظص سدٕل      

تع سٕدث اًخدهٚن لٙ ظ Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج "ًٌَسبل ( .Sig)االضخَبًٚج 
خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج ال  َُٕ ذٍ لئِْ α ≤ 0.05َُ َشخٕٖ اًدالًج أيتر  يبِح "اًداخٌٙ

 .اًشٔبداح اًؾٌَٚجخؾزٖ إًٗ  ا اًَسبلتُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج ضٕل ٓذ
ٚر َِٔز شٚسَب َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚ"ًٌَسبًُٚ اًتبهُٚٚ أَب تبًِشتج      
، لود "َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ ، Six sigmaشخج

ٕتذًى َٚيُ اشخِخبر أِْ خٕسد  α ≤ 0.05أهل َُ َشخٕٖ اًدالًج  (.Sig)ختُٚ أُ اًوَٚج االضخَبًٚج 
ذّ اًَسبالح خؾزٖ إًٗ لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ َخٕشعبح خودٚراح َسخَؼ اًدراشج ضٕل ٓ

 .اًشٔبداح اًؾٌَٚج
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 (74)سدٕل 
 اًشٔبداح اًؾٌَٚج -ِخبئز اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ 

 الهجبل
تبر

الخخ
ج ا

كٍه
رٍج 

الح
ح 

رجب
د

 

لٍج
خهب

الح
ج ا

لٍه
ال

 (
S

ig
).

 

 Sixَدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج

sigma. 3.039 5 *0.023 

 0.007* 5 3.868 .اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌَٙدٖ اًخزاٍ 

 0.392 5 1.076 .لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 

 0.027* 5 2.935 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب

 .α ≤ 0.05الًج اًمرن تُٚ اًَخٕشعبح دال إضضبئًٚب ؽِد َشخٕٖ د*             
 الشهبداح الؼمهٍجالشخجبتج الهتحوذٍو حشة  الهخوشطبح

ٚضٌَُٕ اًذُٚ  ًأللرادختُٚ أِْ تبًِشتج  (77)َُ خالل ِخبئز االخختبر إًَظضج لٙ سدٕل      
أيتر َُ  الشخسبتبح اًَتضٕذُٚ ًٌدراشج اًَخٕشع اًترٚعبِٚج ACCA َضبشة هبِِٕٙشٔبدث 

َضبشة ٚضٌَُٕ شٔبدث اًذُٚ  األلرادأُ درسج إًَالوج يبِح أيتر ًدٖ  ٓذا ٚؾِٙ. األخرٖاًشٔبداح 
  .اًترٚعبِٚج ACCA هبِِٕٙ
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 (77)سدٕل 
 اًشٔبداح اًؾٌَٚج - اًراتؾجاًمرظٚج َخٕشعبح  

 الهجبل

 الهخوشطبح

شهبدث 
هحبشة 
كبىوىٌ 

  cpaهؼخهد 
 األهرٍكٍج

شهبدث 
هدكق 
داخمٌ 

 ciaهؼخهد 

 األهرٍكٍج

شهبدث 
حبشة ه

كبىوىٌ 
ػرتٌ 
acpa 

شهبدث 
هحبشة 
كبىوىٌ 
acca 

 الترٍطبىٍج

ال 
 ٍوجد

 أخرى

َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج 
لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز 

 .Six sigmaشٚسَب شخج
3.99 4.07 4.16 4.36 3.89 2.60 

َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج 
لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث 

 .اًخدهٚن اًداخٌٙ
4.33 3.80 4.38 4.47 3.99 2.68 

أذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 
Six Sigma  لٙ ظتع سٕدث

 .اًخدهٚن اًداخٌٙ
3.70 3.55 4.01 4.55 3.82 3.07 

 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب
4.04 3.83 4.20 4.45 3.91 2.76 

ٚخؾٌن آراء األلراد لَٚب ( (α ≤ 0.05ؽِد َشخٕٖ اًدالًج ال خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج      
، ٕيذًى خٕهؾبخٍٔ Six Sigmaتبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج 

لَٚب ٚخؾٌن تبًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ خؾزٖ ًؾدد 
 .اًخدهٚن اًداخٌٙاًخٙ اًخضن تٔب اًَشخسٚة لٙ َسبل  اًدٕراح

ختُٚ أُ اًوَٚج " ذٕ االخسبّ إًاضد –اًختبُٚ األضبد٘"ْ تبشخخداٍ اخختبر أِ (73)ٕٚظص سدٕل      
َُٕ ذٍ لئِْ ال  α ≤ 0.05ًسَٚؼ َسبالح اًدراشج يبِح أيتر َُ َشخٕٖ اًدالًج ( .Sig)االضخَبًٚج 

ؽدد إًٗ دراشج ضٕل ٓذّ اًَسبالح خؾزٖ خٕسد لرٕن ذاح دالًج إضضبئٚج تُٚ اشخسبتج اًَتضٕذُٚ ًٌ
 . اًخدهٚن اًداخٌٙ َسبل اًخٙ اًخضن تٔب اًَشخسٚة لٙاًدٕراح 
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 (73)سدٕل 
 اًخدهٚن اًداخٌٙؽدد اًدٕراح لٙ َسبل  -ِخبئز اخختبر خضٌٚل اًختبُٚ 

 الهجبل

تبر
الخخ

ج ا
كٍه

رٍج 
الح

ح 
رجب

د
 

ٍج 
هبل

الحخ
ج ا

لٍه
ال

(
S

ig
).

 

 Sixَدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر َِٔز شٚسَب شخج

sigma. 
1.169 2 0.322 

 0.464 2 0.784 .َدٖ اًخزاٍ اًَضبرك اًؾبٌَج لٙ هعبػ فزث تَؾبٚٚر سٕدث اًخدهٚن اًداخٌٙ

لٙ ظتع سٕدث اًخدهٚن  Six Sigmaأذر اشخخداٍ َِٔز شٚسَب شخج 
 0.320 2 1.177 .اًداخٌٙ

 0.361 2 1.049 جهٍغ الهجبالح الشبتلج هؼًب
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 النثبئح: أواًل

 فٕ اهتٌّم اهؼبيوج فٕ كطبع غزث خزٖديً يّظفٕ كشيٕ اهخدكٖق ّاهجّدث  %6996إً ٌشتج  -9
شٌج، ُّذا يؤشر جٖد ػوٓ خّفر اهخترث هدْ يّظفٕ كشيٕ اهخدكٖق  39ػً أػيبرُى 

 .ّاهجّدث فٕ يجبل اهؼيل

جيٖغ أفراد يجخيغ اهدراشج ُى يً حيوج درجج اهتنبهّرّٖس ّحيوج درجج اهدراشبح اهؼوٖب،  -6
ُّذا ٖدل ػوٓ ّجّد ٌشتج جٖدث يً اهيشخّٖبح األنبدٖيٖج اهؼوٖب ضيً يّظفٕ كشيٕ اهخدكٖق 

 .اهؼبيوًٖ فٕ اهتٌّم اهؼبيوج فٕ كطبع غزثّاهجّدث 

ارخفبع ٌشتج ذّٔ اخخضبص اهيحبشتج فٕ يجخيغ اهدراشج ّٖرجغ ُذا االرخفبع هطتٖؼج  -3
 .ّظٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ هيب هِب يً طتٖؼج يحبشتٖج

يً يّظفٕ كشيٕ اهخدكٖق ّاهجّدث فٕ اهتٌّم اهؼبيوج فٕ كطبع غزث هدِٖى % 8496إً ٌشتج  -4
شٌّاح، ُّذا ٖؼنس يدْ اهلدرث ػوٓ االشخٖؼبة ّاهخؼوى اهشرٖغ  5يً ذر أن ػيوٖج خترث

 .ترايج ضتط اهجّدث

، ُّذا ٖدل ػوٓ أً اهؼبيوًٖ فٕ أكشبى اهخدكٖق ػويٖج ّٖجد هدِٖى شِبداح %3198إً ٌشتج  -5
اهداخوٕ فٕ اهيضبرف هدِٖى اُخيبى يخّشط تبهشِبداح اهيٌِٖج، ّٖرجغ ذهم إهٓ يب خخطوتَ 

 .ح يً ّكح ّجِد نتٖرًٖ هوحضّل ػوِٖبُذٍ اهشِبدا
فٕ يجبل خدرٖتٖج دّراح  حضرّا أنذر يً ذالديً يجخيغ اهدراشج % 6499إً ٌشتج  -6

 .اهخدكٖق اهداخوٕ

خدرٖتٖج فٕ يجبل يٌِج شٖجيب أنذر يً دّرث  حضرّايً يجخيغ اهدراشج % 9698إً ٌشتج  -7
هدِٖى هٖس ُّذا ٖدل ػوٓ أً اهؼبيوًٖ فٕ أكشبى اهخدكٖق اهداخوٕ ّاهجّدث فٕ اهيضبرف  شخج،

ّٖرجغ ذهم إهٓ حداذج ُذا  تبهدّراح اهخدرٖتٖج اهخبضج تيجبل يٌِج شٖجيب شخج نتٖراُخيبى 
 .اهيٌِج

اهلٖبدث اهؼوٖب، دػى )  Six Sigmaتيؼبٖٖر شٖجيب شخج خوخزى اهيضبرف اهؼبيوج فٕ كطبع غزث -8
تدرجج ( ، اهيّارد اهتشرٖجاهؼيوٖبح ّاألٌظيجغذٖج اهؼنشٖج ّاهلٖبس، اهخحشًٖ اهيشخير، اهخ

 .نتٖرث

اهنفبءث اهيٌِٖج، إدارث أٌشطج )خوخزى اهيضبرف اهؼبيوج فٕ كطبع غزث تيؼبٖٖر اهخدكٖق اهداخوٕ  -9
تدرجج ( اهخدكٖق اهداخوٕ، يجبل اهؼيل، خخطٖط ّخٌفٖذ ػيوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ، إٖضبل اهٌخبئج

 .نتٖرث جدًا

خّجد ػالكج ذاح دالهج إحضبئٖج تًٖ اهخزاى اهيضبرف اهؼبيوج فٕ كطبع غزث تيؼبٖٖر يٌِج  -91
 (.α ≤ 0.05)ّضتط جّدث اهخدكٖق اهداخوٕ ػٌد يشخّْ دالهج  Six Sigma شٖجيب شخج
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 الثوصيبت: ثبنيًب

 :السببقة ثم الخروج ببلثوصيبت الثبليةوفًقب للنثبئح      

تيٌِج شٖجيب شخج ّاهخأنٖد ػوٓ إينبٌٖج اشخخدايَ فٕ اهيضبرف هيب هَ يً أُيٖج االُخيبى  -9
يً اهٌبحٖج اهؼويٖج ّذهم يً خالل خلوٖل األخطبء ّخحشًٖ جّدث اهخديبح اهيلديج ّاهخٕ 

 .خخٌبشة يغ خّكؼبح اهؼيالء، ُّّ يب ٌٖؼنس ػوٓ جّدث اهخدكٖق اهداخوٕ

شٖجيب شخج ٖشبُى تبهخخطٖط هنبفج ػيوٖبح اهخزاى ّدػى إدارث اهيضبرف هوؼيل تيٌِج  -6
 .اهخدكٖق ّخلٖٖى اهيخبطر

 .اهخزاى اهيضبرف تيٌِج شٖجيب شخج ٖحشً يً ٌخبئج ػيوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ -3

اهخزاى اهيضبرف تيٌِج شٖجيب شخج هيب هَ يً أُيٖج فٕ خطّٖر أٌظيج اهركبتج فٕ  -4
 .اهيضبرف

 .ٖر يٌِج شٖجيب شخج فٕ اهيضبرفّخطّٖر ّخخضٖص يّارد يبهٖج الشخخداى خّفضرّرث  -5

 .اهالزيج هؼيوٖج اهخطتٖق( اهتشرٖج، اهخلٌٖج)ضرّرث خّفٖر اهيلّيبح األشبشٖج اهيخخوفج  -6

االُخيبى تبهخدرٖة ّإنشبة اهؼبيوًٖ اهيؼرفج تيٌِج شٖجيب شخج ّاألشبشٖبح اهخٕ ٖلّى ػوِٖب  -7
 .يٌِج شٖجيب شخج ّأُيٖخِب تبهٌشتج إهٓ اهيضبرف

خشجٖغ يشبرنج اهؼبيوًٖ فٕ ػيوٖج اخخبذ اهلراراح يً خالل يلخرحبح ّأفنبر اهؼيل ػوٓ  -8
ٖلديِب اهؼبيوًّ فٕ اهيضبرف، ُّذا ٖؼيل ػوٓ خجٌة يلبّيج اهؼبيوًٖ هألفنبر اإلدارٖج 

 .اهجدٖدث ّيٌِب خطتٖق يٌِج شٖجيب شخج

ّيحبّهج إزاهج خّفٖر تٖئج خخّافر فِٖب اهؼّايل األشبشٖج اهالزيج هخطتٖق يٌِج شٖجيب شخج،  -9
 .اهحّاجز اهخٕ خّاجَ خطتٖق يٌِج شٖجيب شخج

 الدراسبت النقثرحة: ثبلثًب

أذر خطتٖق يٌِج شٖجيب شخج ػوٓ ضتط  هتٖبًإػداد اهدراشج يرث أخرْ تؼد فخرث يً اهزيً  -9
 .جّدث اهخدكٖق اهداخوٕ

 .أذر خطتٖق يٌِج شٖجيب شخج فٕ اهلطبػبح األخرْ هتٖبًإػداد دراشج أخرْ  -6

أذر خطتٖق يٌِج شٖجيب شخج ػوٓ جّدث اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ اهضفج  هتٖبًدراشج أخرْ  إػداد -3
 .اهغرتٖج
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 قبئمة المراجع

 المراجع العربية: أواًل

، "دراشج خعتٖلٖةج : اهخأضٖل اهيٌِٕ هويراسؾج اهداخوٖج"، (2998)إتراُٖى، أحيد ؽوٕ،  (2
 .، سبيؾج تٌِب، اهؾدد األّليسوج اهتحّد ّاهدراشبح اهخسبرٖج

، "اهخدكٖق اهلبئى ؽوٓ يخبعر األؽيبل حداذج ّخعةّر "، (1009)إتراُٖى، إِٖبة ٌغيٕ،  (1
 .األّهٓ، ؽيبً، ينختج اهيسخيؼ اهؾرتٕ اهعتؾج

اهٌشةخج  ( 1999)يؾبٖٖر اهخدكٖق اهدّهٖج "، IFAC ،(1002)االخحبد اهدّهٕ هويحبشتًٖ  (3
، خرسيج سيؾٖج يدكلٕ اهحشبتبح اهلبًٌٌّٖٖ اهفوشعٌٖٖج، اهعتؾج "اهيؾيّل تِب فٕ فوشعًٖ

 .األّهٕ

دراشةج  : اسؾةج اهداخوٖةج  خحوٖل اهؾبئد ّاهخنوفةج هوير "، (2994)تدراً، شٌبء يحيد،  (4
، نوٖج اهخسبرث، سبيؾج اهيٌضّرث، اهؾةدد  اهيسوج اهيضرٖج هودراشبح اهخسبرٖج، "خعتٖلٖج

 .اهذبٌٕ ّاهذالذًّ

دّر اهيراسؾج اهداخوٖج فٕ خفؾٖل اهركبتج االكخضبدٖج فٕ "، (1005)تنرٔ، ؽوٕ حسبر،  (5
 .30، اهؾددرسبيؾج األزُ –اهيسوج اهؾويٖج هنوٖج اهخسبرث ، "يٌغيبح األؽيبل

 ،"رؤٖج يخلديج فٕ إدارث اهسّدث: اهشٖنس شٖسيب"، (1005)تبٌد، تٖح ُّّهة، الرٔ،  (6
 .خرسيج أشبيج يشوى، دار اهيرٖخ هوٌشر، اهرٖبط، اهشؾّدٖج

شٖسيب شخج هوخيٖز فٕ يسبل األؽيةبل دهٖةل اهيةدٖر    "، (1008)تٖرزٖنّة، تٌٖوّة،  (7
يحيد ّٖشف، اهعتؾج األّهةٕ،   ، خرسيج"هإلشراف ؽوٓ يشرّؽبح ّفرق شٖسيب شخج

 .اهؾنٖتبً هوٌشر، اهرٖبط، اهشؾّدٖج

أشوّة خحلٖق اهركبتج اهّكبئٖةج ّخٌيٖةج    -اهيراكتج اهداخوٖج"، (2987)اهسزار، يحيد،  (8
 .، ينختج ؽًٖ شيس، اهلبُرث"اهنفبٖج

يراسؾج اهحشبتبح اهيخلديج ّفلًب هيؾبٖٖر اهيراسؾج "، (1001)سرتّػ، ّٖشف يحيّد،  (9
 .، اهعتؾج األّهٓ، غزث"اهدّهٖج

، ، دار ضفبء هوٌشر ّاهخّزٖةؼ "اهيدخل إهٓ اهخدكٖق اهحدٖد"، (1005)سيؾج، أحيد،  (20
 .اهعتؾج اهذبٌٖج، ؽيبً، األردً

، اهعتؾج األّهٓ، "اهيدخل إهٓ اهخدكٖق ّاهخأنٖد اهحدٖد"، (1009)سيؾج، أحيد حويٕ،  (22
 .ؽيبً، دار اهضفبء هوعتبؽج ّاهٌشر

، سبيؾج اإلشنٌدرٖج، ٌغى اهيؾوّيبح اهيحبشتٖج، (2997)ٕ، حشًٖ، أحيد حشًٖ ؽو (21
 .يضر
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يفبُٖى حدٖذج فٕ اهركبتج اهيبهٖج ّاهداخوٖج فٕ اهلعبػ "( 1020)اهخعٖة، خبهد راغة،  (23
 .، اهعتؾج األّهٓ، ؽيبً، ينختج اهيسخيؼ اهؾرتٕ"اهؾبى ّاهخبص

ٕ  "، (1022)سيؾج،احيد حويٕ،  (24 هوٌشةر   دار ضةفبء  ،"اهخدكٖق اهةداخوٕ ّاهحنةّي
 .ّاهخّزٖؼ، ؽيبً، االردً

يدْ خّافر يلّيبح خعتٖق شخج شٖسيب فةٕ اهيشخشةفٖبح   "، (1022)سّادث، شير،  (25
اهحنّيٖج فٕ كعبػ غزث ّدّرُب فٕ خحشًٖ سّدث اهخديبح اهضحٖج يً ّسِج ٌغةر  

 .، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، اهسبيؾج اإلشاليٖج، غزث"اإلدارث اهؾوٖب

اهؾالكج تًٖ اهخدفلبح ّؽّائةد األشةِى ّفلةًب هويؾٖةبر     "، (1008)درغبى، شّزاً،  (26
دراشج خعتٖلٖج ؽوٓ اهيضةبرف اهّعٌٖةج اهؾبيوةج فةٕ     (: 7)اهيحبشتٕ اهدّهٕ ركى 

 .، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، اهسبيؾج اإلشاليٖج، غزث"فوشعًٖ

: اهيؾةبٖٖر اهدّهٖةج   خدكٖق اهحشبتبح فٕ ظّء"( 1020)اهذٌٖتبح، ؽوٓ ؽتد اهلبدر،  (27
 .، اهعتؾج اهذبهذج، دائرث اهينختج اهّعٌٖج، ؽيبً، األردً"ٌغرٖج ّخعتٖق

فةٕ ظةتع    Six sigmaاشخخداى يٌِز شٖسيب شخج "، (2011)اهرأّ، شٌٖب أحيد،  (28
دراشج يٖداٌٖج ؽوٕ اهيشخشفٖبح اهخبضج اهحبئزث ؽوةٕ سةبئزث   : سّدث اهخدكٖق اهداخوٕ

، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشةّرث، سبيؾةج اهشةرق    اهسّدث ّاهخيٖز فٕ يحبفغج ؽيبً
 .األّشع، األردً

هخحشةًٖ األداء   Six sigmaإينبٌٖج اشةخخداى  "، (2007)اهشالٖيج، ٌظبل حويٕ،  (29
، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشةّرث، سبيؾةج ؽيةبً    ("األردً)هعتٕاهضحٕ فٕ اهيرنز ا

 .اهؾرتٖج هودراشبح اهؾوٖب، ؽيبً، األردً

إدارث اهيضبرف ّاهخدكٖق ّااليخذةبل ّاإلفضةبش   "، (1008)شوعج اهٌلد اهفوشعٌٖٖج،  (10
 .، غزث، فوشعًٖ"ّأخالكٖبح اهؾيل

اهٌشةر   ر، ينختةج دا "أضّل اهيراسؾج ّاهركبتةج "، (2996)شحبخَ، حشًٖ حشًٖ،  (12
 .هوسبيؾبح، اهلبُرث

يحبشتج اهؾيوٖبح اهيضرفٖج فٕ اهيضةبرف ّاهيضةبرف   "، (1020)شبًُٖ، ؽوٕ،  (11
 .، اهسبيؾج اإلشاليٖج، اهعتؾج اهذبهذج" اإلشاليٖج

االخسبُبح اهيؾبضرث إلدارث ّخعّٖر األداء "، (1022)اهشٌّآٌ، أشبيج ؽتد اهؾزٖز،  (13
Six Sigma"ّاهٌشر، اهعتؾج اهذبٌٖج، اهلبُرث، يضر ، يرنز سبيؾج اهلبُرث هوعتبؽج. 

، يؤششةج  "أضّل اهيراسؾج اهداخوٖج ّ اهخبرسٖةج "، (2989)اهضحً، ؽتد اهفخبش،  (14
 .شتبة اهسبيؾج، اإلشنٌدرٖج
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اهركبتةج ّيراسؾةج   "، (2989)اهضحً، ؽتد اهفخبش، ٌّر، أحيد، أتّ اهحشً، ؽوٕ،  (15
 .يؤششج شتبة اهسبيؾج، اإلشنٌدرٖج" اهحشبتبح

، اهدار اهسبيؾٖج، "ٌغرٖج اهيراسؾج ّآهٖبح اهخعتٖق"، (1003)يحيد شيٖر، اهضتبً،  (16
 .اإلشنٌدرٖج

اهركبتج ّاهيراسؾج اهداخوٖج يدخل ٌغرٔ "، (2996)اهضتبً، ّسيؾج، ّاهشّا فٖرٔ،  (17
 .، اهدار اهسبيؾٖج هوعتبؽج ّاهٌشر ّاهخّزٖؼ، اإلشنٌدرٖج"خعتٖلٕ

، اهدار اهسبيؾٖةج،  ل ؽويٕ خعتٖلٕيدخ –اهيراسؾج ، (2997)اهضتبً، يحيد شيٖر،  (18
 .اإلشنٌدرٖج

، (1006)اهضحً، ؽتد اهفخبش يحيد، ّشراٖب يحيد اهشٖد، اهشّافٖرٔ، فخحٕ رزق،  (19
 .، سبيؾج اإلشنٌدرٖج، يضراهركبتج ّاهيراسؾج اهداخوٖج

إعبر يلخرش هيؾبٖٖر اهيراسؾج اهداخوٖج فٕ غةل  "، (2994)ؽتداهالٍ، يحيد اهريوٕ،  (30
، اهيسود اهذبيً، اهؾةدد  يسوج اهتحّد اهخسبرٖج اهيؾبضرث، "خعّر خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح

 .اهذبٌٕ

خعّر اهيراسؾج اهداخوٖج تًٖ اهٌغرٖج ّاهييبرشج "، (2999)اهؾتبدٔ، يضعفٓ راشد،  (32
: دٖبح االكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج اهخٕ خّاسَ اهّحداح االكخضةبدٖج ظّء اهخح اهؾيوٖج فٕ

سبيؾج ؽًٖ شةيس،  -، نوٖج اهخسبرثاهيسوج اهؾويٖج هالكخضبد ّاهخسبرث، "دراشج يٖداٌٖج
 .اهلبُر ث، اهؾدد األّل

 ".اهٌبحٖج اهٌغرٖج –ؽوى خدكٖق اهحشبتبح "، (1000)، (ة)ؽتد اهلل، خبهد أيًٖ  (31

، اهعتؾةج  "االخسبُبح اهحدٖذج فٕ اهخدكٖق ّاهركبتةج "، (1001)ؽتد اهلل، خبهد أيًٖ،  (33
 .األّهٓ، األنبدٖيٖج اهؾرتٖج هوؾوّى اهيبهٖج ّاهيضرفٖج

يدْ خعتٖق يؾبٖٖر "، (1006)اهؾيرٔ، أحيد يحيد، ّؽتد اهيغٌٕ، فظل ؽتد اهفخبش،  (34
 فٕ إدارث اهيسوج األردٌٖج، "اهداخوٕ اهيخؾبرف ؽوِٖب فٕ اهتٌّم اهخسبرٖج اهٖيٌٖج اهخدكٖق

 .، اهيسود اهذبٌٕ، اهؾدد اهذبهداألؽيبل

، دار اهٌضر هوٌشةر،  "كّاؽد اهيراسؾج فٕ أؽيبل اهتٌّم"، (1006)اهلتعبً، يحيد،  (35
 .اهلبُرث

كّاؽد اهيراسؾج فٕ أؽيبل اهتٌّم شةرش ّافةٕ   "، (1006)اهلتعبً، يحيّد اهشٖد،  (36
 .هوعتبؽج ّاهٌشر، اهلبُرث، دار اهٌضر "هؾيوٖبح اهيضبرف ّأشبهٖة يراسؾخِب

 .، اهدار اهسبيؾٖج، اإلشنٌدرٖج"اهيراسؾج"، (1007)اهلتبٌٕ، ذٌبء،  (37
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ٌحّ إعبر يخنبيل هخعّٖر فبؽوٖةج اهيراسؾةج   "، (1000)اهنبشف، يحيّد ّٖشف،  (38
سبيؾج -، نوٖج اهخسبرثاهيسوج اهؾويٖج هالكخضبد ّاهخسبرث، "يظٖف هولٖيج اهداخوٖج نٌشبع

 .اهراتؼؽًٖ شيس ، اهلبُرث، اهؾدد 

، دار اهنخةة اهيضةرٖج،   "اهيراسؾج أشبشٖبح"، (2994)يحيّد، اهعحبً، اهحئّ،  (39
 .اهلبُرث

اهيسيةؼ اهؾرتةٕ    ،"يفبُٖى اهخدكٖق اهيخلديةج "، (1002)اهيسيؼ اهؾرتٕ هويحبشتًٖ،  (40
 .هويحبشتًٖ ؽيبً

، اهٌبحٖةج اهٌغرٖةج   -خدكٖق اهحشبتبح اهيؾبضرث، (1006)اهيعبرٌج، غشبً فالش،  (42
 .دار اهيٖشرث هوٌشر ّاهخّزٖؼ ّاهعتبؽج ألّهٓ، ؽيبً، اهعتؾج ا

دّر ّغٖفج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ ظةتع األداء  "، (2007)اهيدهل، ّٖشف شؾٖد ّٖشف  (41
دراشج خعتٖلٖج ؽوٓ شرنبح اهيشبُيج اهؾبيج اهيدرسةج فةٕ شةّق    )اهيبهٕ ّاإلدارٔ 

 .إلشاليٖج، غزث، رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرث، اهسبيؾج ا"(فوشعًٖ هألّراق اهيبهٖج

اهعتؾج اهذبٌٖج، ؽيبً،  ،"خدكٖق اهحشبتبح اهيؾبضر"، (1009)اهيعبرٌج، غشبً فالش،  (43
 .دار اهيشٖرث

، اهعتؾةج  "اهيؤششبح اهيبهٖج اهيحوٖج ّاهدّهٖج"، (1009)يّشٓ، شلٖرٔ، ّآخرًّ،  (44
 .األّهٓ، ؽيبً، دار اهيشٖرث

يةٌِز حةدٖد فةٕ يّاسِةج      Six sigma"، (1007)اهٌؾٖيٕ، يحيد ؽتد اهؾبل،  (45
 .، سبيؾج ؽيبً اهؾرتٖج هودراشبح اهؾوٖباهيؤخير اهؾويٕ هسبيؾج اهزٖخٌّج، "اهؾّٖة

خحلٖق : Six Sigma"، (1008)اهٌؾٖيٕ، يحيد ؽتد اهؾبل، ّضّٖص، راخة سوٖل،  (46
 .، دار إذراء هوٌشر ّاهخّزٖؼ، ؽيبً، األردً"اهدكج فٕ إدارث اهسّدث

أشوّة إحضبئٕ يخلدى هوّضّل إهٓ أكل ٌشتج "، (1009)اهٌؾٖيٕ، يحيد ؽتد اهؾبل،  (47
 .، اهؾدد اهذبٌٕيسوج اهؾوّى اإلحضبئٖج اهؾرتٖج، "خعأ

، اهعتؾةج  "2خدكٖق اهحشةبتبح  " ،(1020)اهّكبد، شبيٕ يحيد ّّدٖبً، هؤٔ يحيد،  (48
 .األّهٓ، ؽيبً، ينختج اهيسخيؼ اهؾرتٕ
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 (1)الهمحق رقن 

 

 قبئهة بأسهبء الهحكهيو

 الههىة االسن ن
 الجامعث اإلسالميث |إدارت األعمال  | أستاذ يوسف عاشور. د.أ 4
 اإلسالميثالجامعث  | المحاسةث | أستاذ مشارك علي شاهين. د 1
 الجامعث اإلسالميث | المحاسةث | أستاذ مشارك حمدي زعرب. د 2
 الجامعث اإلسالميث | المحاسةث | ساعدأستاذ م صةري مشتهي. د 3
 الجامعث اإلسالميث |االقتصاد  | أستاذ مشارك سمير صافي. د 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  غزة-اإلشالهيت الجبهعت

 العميـب الدراشبث عهبدة

  الجــــجبرة كــميت

 والجهويل الهحبشبت كشن

 

 الداخمي الجدكيق جودة ضبط في  (Six sigma)شجت شيجهب هىهجب االلجزان هدى لبيبو اشجببىه

 (غزة كطبعفي  عبهمتال الهضبرف يعم جطبيليت دراشت)

 .اهنرٖيج األخح/  اهنرٖى األط

 .....تعدّ ّترنبخَ اهلل ّرضيج عوٖنى اهشالى

 ظتع فٕ  (Six sigma)شخج شٖسيب يٌِز اشخخداى إينبٌٖج يدْ عوٓ اهخعرف إهٓ االشختبٌَ ُذٍ خِدف
 نيب ّاهخيّٖل، اهيضبشتج فٕ اهيبسشخٖر درسج هٌٖل خنيٖوٕ أنبدٖيٕ نتضد ّذهم ،اهداخوٕ اهخدكٖق سّدث

 اهعويٕ اهتضد هغرط إال خشخخدى ّهً شرٖج خنًّ شّف بعوِٖ اهضضّل شٖخى اهخٕ اهيعوّيبح نبفج إً
 .فلع

 شٖسيب يٌِز اشخخداى إينبٌٖج يدْ تٖبً فٕ ّٖشبعد فوشعًٖ، فٕ اهعويٕ اهتضد ٖعزز يعٌب خعبٌّنى إً
 أشئوج عوٓ تبإلسبتج اهخنرى شٖبدخنى يً أرسّ هذهم ،اهداخوٕ اهخدكٖق سّدث ظتع فٕ  (Six sigma)شخج

 .إسبتخم ضضج عوٓ نتٖرث تدرسج خعخيد االشختٖبً ٌخبئز ضضج تأً هعوىا يع تدكج االشختٖبً

 .....جعبوىكن حشو لكن شبكريو

                                                                             

 حختلببا                                                                                    

 عبداهلل هحهود هبه                                        

 

 



 Six sigma ىبذة هخجضرة عو هىهج شيجهب شجت 
 

ّشٖوج هخضشًٖ اهعيوٖبح خعخيد عوٓ يالضغبح اهعيالء ّسيع  Six sigmaٖعختر يٌِز شٖسيب شخج      
إهٓ  Six Sigmaشٖسيب شخج  نيب ٖشٖر يضعوص. اهتٖبٌبح ّخلٌٖبح اهخضوٖل هلٖبدث عيوٖج اهخضشًٖ

يوًّٖ عّٖة فٕ اهفرص؛ ألً ُذا اهيعدل يً اهعّٖة يٌخفط  3.4اهعيوٖج اهخٕ ال ٌٖخز عٌِب أنذر يً 
أضٖبًٌب يع يضعوص اٌعداى اهعّٖة أّ خنبد خنًّ اهعّٖة  Six Sigma  سدًا ّٖرختع يضعوص شٖسيب شخج

هوخضشً اهيشخير ٖخى خعتٖلِب يً خالل تأٌِب يٌِسٖج عويٖج  Six Sigmaضفر،  ّخعرف شٖسيب شخج 
خيس يراضل يضددث يً اهعيل اهيٌغى، فٕ نل يرضوج ٖخى خٌفٖذ يسيّعج يً األٌشعج، ُذٍ اهيراضل 

، ذى خوِٖب يرضوج اهخضوٖل Measure، ّخوِٖب يرضوج اهلٖبس Defineختدأ ترضوج خضدٖد اهيشنوج 
Analyze ًٖذى يرضوج اهخضش ،Improveهيراكتج ّاهخضنى ، ّخٌخِٕ تيرضوج اControl ّخخخضر خوم ،

ُّٕ اهضرّف األّهٓ يً اهنويبح االٌسوٖزٖج اهيعترث عً ُذٍ  DMAICاهخعّاح اهخيس فٕ نويج 
اهيراضل، إذً فِٕ يٌِسٖج يضددث اهِدف، يدعّيج ّيؤٖدث تبهتٖبٌبح ّاهيعوّيبح، يتٌٖج ّيرخنزث عوٓ 

هعيالء يً خالل خلوٖص اهعّٖة ّيضبّهج خفبدِٖب، خضوٖل يعبهة اهعيالء ّاضخٖبسبخِى، ُدفِب إرظبء ا
 .ّخلوٖل األخعبء ّاهعيل عوٓ خالفِٖب شّاء فٕ عيوٖبح اإلٌخبر أّ فٕ يسبل اهخديبح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 العبهت األشئمت: أواًل

 :العهر .1

                  شٌج 62-53 يً                                     شٌج 52 -42 يً              

 شٌج 72 يً أنذر                                      شٌج 72-63 يً              

 :العمهي الهؤهل .2

              تنبهّرّٖس             

 عوٖب دراشبح             

 :العمهي الجخضص .3

                 يبلأع إدارث                                               يضبشتج             

 ّيضرفٖج يبهٖج عوّى            

 :الخبرة شىواث .4

         شٌّاح 32 إهٓ 7 يً                                      شٌّاح 7 يً أكل             

    شٌج 37 يً أنذر                                   شٌج 37 إهٓ 33 يً             

 :يالوظيف الهشهي .5

 ...........أخرْ، ضددُب              يّغف            كشى رئٖس                يدٖر            

 :العهل هكبو .6

 اهسّدث كشى                       اهداخوٕ اهخدكٖق كشى             

 :العمهيت الشهبداث .7

 األيرٖنٖج CIA يعخيد داخوٕ يدكق شِبدث         األيرٖنٖج CPA يعخيد كبٌٌّٕ يضبشة شِبدث             

 اهترٖعبٌٖج ACCA كبٌٌّٕ يضبشة شِبدث                 ACPA عرتٕ كبٌٌّٕ يضبشة شِبدث             

 ......................... ضددُب أخرْ،                                                ّٖسد ال            

 .     دّرث                     الداخمي الجدكيق هجبل في بهب الجحلث الجي الدوراث عدد .8
 .دّرث         شجت شيجهب هىهج هجبل في بهب الجحلث الجي الجدريبيت الدوراث عدد .9

 ال         ٌعى              الجودة بهراكبت خبص كشن لمهضرف الجىظيهي الهيكل في يوجد .11



 :الجبليت Six sigmaشجت شيجهب هىهج بهعبيير غزة كطبع في العبهمت الهضبرف الجزان هدى :األول الهحور

 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 كميمت كميمت هجوشطت كبيرة جدًا

 جدًا
 العميب الليبدة دعن

3 
 ظتع ترايز الشخخداى اهالزى االشخعداد اهيضرف إدارث هدْ ٖخّفر

 .اهسّدث
     

4 
 فٕ يعبضرث أشبهٖة الشخخداى الشخعدادا اهيضرف إدارث هدْ ٖخّفر
 اهسّدث ظتع يسبل

     

5 
 ظتع ترايز الشخخداى اهيبهٖج اإلينبٌٖج اهيضرف إدارث هدْ خخّفر

 .اهسّدث
     

6 
...( أسِزث، أذبد،) اهيبدٖج اإلينبٌٖج اهيضرف إدارث هدْ ّٖسد

 .اهسّدث ظتع ترايز الشخخداى
     

7 
 ّاهّكح اهخشِٖالح هخّفٖر داداالشخع اهيضرف إدارث هدْ ّٖسد

 .اهسّدث ظتع ترايز الشخخداى ّاألدّاح
     

 والليبس العكشيت الجغذيت
      .تِب اهعبيوج األكشبى نبفج أداء تلٖبس اهيضرف إدارث خلّى 8

9 
 هلٖبس اهيبهٖج ّغٖر اهيبهٖج اهيؤشراح عوٓ اهعوٖب اإلدارث خعخيد

 .اهيضرف كتل يً عجاهيّظّ هويعبٖٖر ّفلًب األداء ّخلّٖى
     

: 
 ّيراكتج هلٖبس اإلضضبئٖج األشبهٖة عوٓ اهيضرف إدارث خعخيد

 .األداء يشخّٖبح
     

      .اهنوٕ األداء تخضشًٖ اهيضرف فٕ اهيعخيدث اهلٖبس أشبهٖة خشبُى ;
 عوٓ اهضضّل فٕ يخعددث أشبهٖة عوٓ اهيضرف إدارث خعخيد 32

 .اهيضرفٖج اهخديبح ىخلدٖ فٕ خشبعدُب اهخٕ اهيعوّيبح
     

 الهشجهر الجحشيو

33 
 اهيضرفٕ اهعيل فٕ اهيشخير اهخضشًٖ إهٓ اهيضرف إدارث خٌغر
 .اهسّدث يخعوتبح يً سزءًا أٌَ عوٓ

     

34 
 خضشًٖ هغرط اهسّدث ظتع ترايز عوٓ اهيضرف إدارث خعخيد
      .اهداخوٕ اهخدكٖق سّدث

35 
 خعّٖر هغرط اهسّدث عظت ترايز عوٓ اهيضرف إدارث خعخيد

 .ّاهفٌٖج اإلدارٖج اهعيوٖج ألتعبد اهيعرفج
     

36 

 هالشخفبدث اهعيالء اكخراضبح يعرفج عوٓ اهيضرف إدارث خضرص
 .اهيضرفٖج اهخديبح سّدث خضشًٖ فٕ يٌِب

 
     



 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 كميمت هجوشطت كبيرة جدًا

 كميمت
 جدًا

 الهشجهر الجحشيو

37 
 خشنٖل عوٓ األكشبى رؤشبء خدرٖة عوٓ اهيضرف إدارث ضرصخ

 .اهيشخير اهخضشًٖ هعيوٖج عيل فرق
     

38 
 خضشًٖ خعع أً يً هوخأند اهالزيج تبإلسراءاح اهيضرف إدارث خلّى

 .اهعبيوًٖ كتل يً خٌفٖذُب ٖخى اهسّدث
     

39 
 خخفٖط هغرط اهيشخير اهخضشًٖ عوٓ اهيضرف إدارث خعيل

 .اهداخوٕ اهخدكٖق عيوٖج فٕ خضدد اهخٕ ّاألخعبء االٌضرافبح
     

3: 
 فٕ اهدكج هغرط اهسّدث ظتع ترايز عوٓ اهيضرف إدارث خعخيد

      .اهداخوٕ اهخدكٖق أخعبء انخشبف

 واألىظهت العهميبث

3; 
 اهيعوّيبح هختبدل ٌغبى هخّفٖر االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث

 .اهسّدث ظتع ترايز تًٖ ّخدفلِب
     

42 
 اخخٖبر فٕ هويشبعدث ترايز الشخخداى االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث

 .اهسّدث ظتع ترايز تًٖ ّيفبظوج
     

43 
 تٖبٌبح كبعدث خّفٖر عوٓ ّاهلدرث االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث
 .اهسّدث ظتع ترايز هنبفج

     

44 
 تيدرتٕ يتبشر اخضبل ٌغبى هخّفٖر االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث

 .اهسّدث ترايز
     

45 
 ّيعبٖٖر أشس عوٓ تٌبًء اهخدرٖتٖج اهترايز تخٌفٖذ اهيضرف إدارث خلّى

      .ّاظضج

 البشريت الهوارد

47 
 تترايز اهيضرف فٕ اهخركٖبح هرتع االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث
 .اهسّدث ظتع

     

48 
 تٌسبش اهعوٖب رثاإلدا ينبفئبح هرتع االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث

 .اهسّدث ظتع ترايز خعتٖق
     

49 
 ختراء خعًٖٖ عوٓ ّاهلدرث االشخعداد هدِٖب اهيضرف إدارث

 .اهسّدث ظتع تترايز ّاشخشبرًٖٖ
     

4; 
 عوٓ ٖأخذًّ اهذًٖ يبدٖج هوعبيوًٖ ضّافز اهيضرف إدارث خّفر

 .اهسّدث ظتع ترايز خٌفٖذ يشئّهٖج عبخلِى
     

52 
 عوٓ ٖأخذًّ اهذًٖ هوعبيوًٖ يعٌّٖج ضّافز اهيضرف إدارث خّفر

      .اهسّدث ظتع ترايز خٌفٖذ يشئّهٖج عبخلِى



 :الجبليت الداخمي الجدكيق جودة بهعبيير غزة كطبع في العبهمت الهضبرف الجزان هدى: الخبىي الهحور

 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 كميمت كميمت هجوشطت كبيرة جدًا

 جدًا
 الههىيت الكفبءة

53 
 ضشة اهعيل خٌفٖذ عوٓ اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق يدٖر ٖشرف

 .اهيعخيد اهترٌبيز خعّاح
     

54 
 اهخدكٖق تيعبٖٖر نبٍف إهيبى اهيضرف فٕ اهداخوًٖ اهيدكلًٖ هدّْٖسد 

 .اهداخوٕ
     

55 
 اهيشخير ٕيٌِاه اهخضضٖل عوٓ اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق بفغٖض

 .يِبراخَ هخعّٖر
     

56 
 اهنبفٖج تبهيعرفج عبى تشنل اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖخيخع

 .تبهيٌِج اهخبضج اهيِبراحّ
     

57 

 يخبتعج عوٓ تبشخيرار اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖضرص
 عٌد إهِٖب ّٖشخٌد اهداخوٕ اهخدكٖق يعبٖٖر عوٓ اهضبضوج اهخعّراح

 .عيوَ أداء
     

58 
وٕ سّاٌة اهيعرفج تأداء عيوٖبح اهيراسعج ٖخّفر هدْ اهيدكق اهداخ

 .اهداخوٖج
     

59 
 ،اهيعخبدث اهيٌِٖج اهعٌبٖج تذل عٌد تبالعختبر اهداخوٕ اهيدكق ٖأخذ

 .اهيضرف أٌشعج فٕ اهخضنى ّعيوٖبح اهركبتج نفبءثدرسج 
     

5: 
 اهخعيٖيبح خأيًٖ عوٓ اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق يدٖر ٖضرص
 .يراسعج عيوٖج نل تداٖج فٕ هويرؤّشًٖ اهيالئيج

     

 الداخمي الجدكيق أىشطت إدارة

5; 
 عوٓ خدكٖق عيوٖج هنل تبهخخعٖع اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖلّى
 .اهيخبعر ّخلٖٖى ضدث

     

62 
 خشخخدى يشتلج يعوّيبح عوٓ اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖضضل
 .اهخدكٖق هعيوٖج نأشبس

     

62 
 ّأّراق اهداخوٕ اهٌغبى تدراشج اهيضرف فٕ وٕاهداخ اهيدكق ٖلّى

 .اهداخوٕ اهخدكٖق تيسبل اهخبضج اهعيل
     

63 
 اهخدكٖق يّارد أً يً تبهخأند اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖلّى

      .تنفبءث ّيّزعج ّنبفٖج يٌبشتج اهداخوٕ

64 
 اهالزيج اهيّافلج عوٓ تبهضضّل اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖلّى
 .اهداخوٕ اهخدكٖق خعج عوٓ ج اهخدكٖقهسٌ يً

     



 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 جدًا

 كميمت كميمت هجوشطت كبيرة
 جدًا

 هجبل العهل

65 
 األُداف يالءيج يً تبهخأند اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖلّى

 .اإلدارث يسوس كتل يً اهيّظّعج ّاهشٖبشبح
     

66 
 أُداف خضلٖق يدْ تخضدٖد اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖلّى

 .عٌِب ّاإلتالغ االٌضرافبح ّتٖبً اهيضرف ّشٖبشبح
     

67 
تبهخضلق يً أً اهٌّاضٕ اهركبتٖج  اهيضرفٖلّى اهيدكق اهداخوٕ فٕ 

 .عوٓ اهشسالح ّاهخلبرٖر نبفٖج ّفعبهج
     

68 
تبهخأند يً ّسّد ّيعبتلج  اهيضرفٖلّى اهيدكق اهداخوٕ فٕ 

 .ح تبهسرد اهيفبسئ تشنل دّرٔاألضّل يع اهشسال
     

69 
يً فبعوٖج اهّشبئل اهيشخخديج فٕ  اهيضرفٖخأند اهيدكق اهداخوٕ فٕ 

 . ضيبٖج األضّل
     

6: 
تّظع يعبٖٖر ّيلبٖٖس نبفٖج  اهيضرفٖخأند اهيدكق اهداخوٕ يً كٖبى 

 .هخضدٖد يب إذا نبٌح األُداف كد خى خضلٖلِب أى ال
     

6; 
خدكٖق اهداخوٕ فٕ خعّٖر إدارث اهيخبعر ّأٌغيج خشبُى أٌشعج اه

 .اهيضرفاهركبتج فٕ 
     

 جخطيط وجىفيذ عهميت الجدكيق الداخمي

72 
تخضدٖد أُداف اهٌشبع اهذٔ شخخى  اهيضرفخلّى إدارث اهخدكٖق فٕ 

 .يراسعخَ ّاهعرق اهخٕ ٖخى اشخخدايِب
     

73 
ٌخبئز اهخدكٖق ترفع خلبرٖر عً  اهيضرفٖلّى اهيدكق اهداخوٕ فٕ 

 .فّر االٌخِبء يٌِب
     

خلّى إدارث اهخدكٖق فٕ اهيضرف تئتالغ هسٌج اهخدكٖق تخعع عيوٖج  74
 .اهخدكٖق اهداخوٕ ّاهخغٖراح اهسُّرٖج عوٓ ُذٍ اهخعع

     

75 
 اهيضرفٖخظيً اهخلرٖر اهٌِبئٕ عً عيوٖج اهخدكٖق اهداخوٕ فٕ 

 .اهرأٔ اهشبيل هويدكق اهداخوٕ
     

      .أُداف عيوٖج اهخدكٖق بهيضرفخخظيً اهخلبرٖر ت 76

77 
اهخٕ خغِرُب خلبرٖر اهخدكٖق اهداخوٕ  يضرفٖخى يخبتعج اهيشنالح هو

 .ّخضخبر إهٓ يخبتعج شرٖعج ّفّرٖج
     

 إيضبل الىجبئج

78 
 عوٓ اهلّٖد تعط تّظع اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق إدارث خلّى

 .رسٖجخب هسِبح اهخدكٖق ٌخبئز خّزٖع
     



 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 كميمت كميمت هجوشطت كبيرة جدًا

 جدًا
 إيضبل الىجبئج

79 
 يخظيٌج اهخدكٖق ٌخبئز تختبدل اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهيدكق ٖلّى

 .اهيِيج ّاهخّضٖبح ّاهٌخبئز األُداف
     

7: 
 خدكٖقاه عيوٖج ٌخبئز تئٖضبل اهيضرف فٕ اهداخوٕ اهخدكٖق إدارث خلّى
 .اهعالكج ذاح اهسِبح إهٓ

     

      .ّاهعيالء اهيّغفًٖ تًٖ فعبهج اخضبل ّشبئل ّٖسد ;7
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 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 جدًا

 كميمت كميمت هجوشطت كبيرة
 جدًا

82 
 عيوٖبح هنبفج تبهخخعٖع اهسّدث ظتع هترايز اهعوٖب بدثاهلٖ دعى ٖشبُى
 .اهيخبعر ّخلٖٖى اهخدكٖق

     

83 
 اهعٌبٖج إهٓ اهسّدث ظتع ترايز تخعتٖق اهعوٖب اهلٖبدث دعى ٖؤدٔ

 .يعخيدث ترايز ضشة اهعيل تخٌفٖذ اهيٌِٖج
     

84 
 األٌشعج أُداف خضدٖد عوٓ ٖعيل اهسّدث ظتع ترايز عوٓ االعخيبد

      .ذهم فٕ اهيشخخديج ّاألدّاح خدكٖلِب شٖخى اهخٕ

85 
 خضدٖد إهٓ اهيضرف فٕ اهسّدث ظتع هترايز اهعوٖب اهلٖبدث دعى ٖؤدٔ
      .االٌضرافبح ّتٖبً األُداف خضلٖق يدْ

86 
 إٖضبل يً اهسّدث ظتع تترايز يضرفهو اهعوٖب اهلٖبدث اُخيبى ُٖينً
 .اهيعوّة تبهشنل اهخدكٖق عيوٖج ٌخبئز

     

87 
 نبٍف إهيبى تئععبء اهيضرف فٕ اهيعخيدث اهلٖبس أشبهٖة خشبُى
 .اهداخوٕ اهخدكٖق تيعبٖٖر هويدكق

     

88 
 كٖبى يً اهخأند يً اهيضرف فٕ اهيعخيدث اهلٖبس أشبهٖة ُخينً

 .األُداف خضلق هلٖبس نبفٖج يعبٖٖر تّظع اهداخوٕ اهيدكق
     

89 
 تيعوّيبح اهيدكق هيضرفا فٕ اهيعخيدث اهلٖبس أشبهٖة خزّد

 .اهداخوٕ اهخدكٖق عيوٖج فٕ خشخخدى
     

8: 
 اهيشنالح يخبتعج يً اهيضرف فٕ اهيشخخديج اهلٖبس أشبهٖة خشبعد
 .خغِر اهخٕ

     



 البيبو ن
 بدرجت هوافق

 كبيرة
 كميمت هجوشطت كبيرة جدًا

 كميمت
 جدًا

8; 
 أٌغيجّ اهيخبعر إدارث خعّٖر فٕ اهسّدث ظتع ترايز خشبعد
 .اهيضرف فٕ اهركبتج

     

92 
 اهخعّراح يخبتعج عوٓ اهسّدث ظتع ترايز عوٓ االعخيبد ٖشبعد

 .اهداخوٕ اهخدكٖق يعبٖٖر عوٓ اهضبضوج
     

93 
 اهخدكٖق يِبى نبفج أً يً اهخأند يً ُخينً اهسّدث ظتع ترايز

 .فعبهج اهداخوٕ
     

94 
 أُداف عجيراس عرق خضشًٖ عوٓ اهسّدث ظتع ترايز خعيل

 .اهيضرف ّأٌشعج
     

95 
 اهداخوٕ اهٌغبى دراشج يً ُخينً اهيضرف فٕ اهسّدث ظتع ترايز
 .اهداخوٕ هوخدكٖق

     

96 
 عوٓ اهركبتٖج اهٌّاضٕ أً يً اهخضلق فٕ خشبُى اهسّدث ظتع ترايز

      .ّفعبهج نبفٖج ّاهخلبرٖر اهشسالح

97 
 ّنفبٖج نفبءث زٖبدث فٕ اهسّدث ظتع ترايز عوٓ االعخيبد ٖشبُى
 .اهيضرف أٌشعج فٕ اهخضنى ّعيوٖبح ّاهركبتج اهيخبعر إدارث

     

98 

 خيخع إهٓ اهيضرف فٕ اهسّدث ظتع ترايز عوٓ االعخيبد ٖشبُى
 اهخدكٖق تيٌِج ّاهخبضج اهنبفٖج ّاهيِبراح تبهيعرفج اهداخوٕ اهيدكق
 .اهداخوٕ

     

99 
 عيوٖج ّخٌفٖذ خخعٖع فٕ خشبُى اهيضرف فٕ اهسّدث ظتع ترايز
 .فعبل تشنل اهداخوٕ اهخدكٖق

     

9: 
 فٕ اهيشخخديج اهّشبئل فبعوٖج زٖبدث فٕ اهسّدث ظتع ترايز خشبعد
 .األضّل ضيبٖج

     

      .اهيّغفًٖ رظب خضشًٖ عوٓ اهسّدث ظتع ترايز خعيل ;9

:2 
 عً اهخغٖة يً اهضد فٕ خشبُى اهيضرف فٕ اهسّدث ظتع ترايز
 .اهعيل

     

      .اهخدرٖة نفبءث زٖبدث فٕ اهسّدث ظتع ترايز عوٓ االعخيبد ٖشبُى 3:
                                             

 هعىب لجعبوىكن شكرًا                                               

 الببحخت                                                                                  

                                                     عبداهلل هحهود هبه                                                                                  


