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املًدص
ٞ إش إٔ اهلسف ا٭غاغ, ١َٝات احملاغبًٛ َع٠زٛ د٢ًاْعهاغاتٗا عٚ ًٞل ايساخٌٝ ايتسقٝ يتؿعSix Sigma اغتدساّ َٓٗر
٠ادات املتػريٝست٫ ا١ٗادَٛ َٔ ٔ يتتُه١ٜقتصاز٫ ا٠سسًٛت ي٫ فا١ ناؾ٢ً ع١ض ايطقابٌٚ زٝتُجٌ يف تؿعٜ ذُاٝملٓٗر غ
َٔ صًت ايبشح إىل عسزٛتٚ, َِٗصًشتٚ املػاُٖنيٚ ٤٬ُايعٚ ظؿنيٛ امل١ا َٔ أدٌ َٓؿعٝدٛيٛٓايتهٚ مٛايػٚ,٤٬ُيًع
١ي٫ شات ز١ٜٛٓ َع١ق٬ٖٓاى عٚ ًٞل ايساخٝايتسقٚ ١ذُا غتٝ غ٨ل َبازٝ بني تطبٟٛٓ اضتباط َع١ق٬ ٖٓاى ع: ر أبطظٖا٥ايٓتا
 إ يف ظٌ اغتدساّ َٓٗر٢ٓعٜ  مما١َٝات احملاغبًٛ املع٠زٛ د٢ً عًٞل ايساخٝايتسقٚ ١ذُا غتٝض اغتدساّ َٓٗر غٚ يس١ٝ٥اسصا
قسٚ , ١َٝات احملاغبًٛ يًُع٠زٛؾط دٛ اىل تٟز٪ٜ ٙضٖٚصا بسٚ ٢ًل ايساخٝ ايتسق١ؿٝظٚ ف حيػٔ َٗاَاتٛذُا غٝ غ١غت
ِٗباملكرتساتٚ ١ٜاضز ايبؿطٛاٖتُاّ باملٚ ١ُْع٫اٚ اتًُٝ ايعاًَني يف ع١ َؿاضن١ٜقتصاز٫سسات اٛ اي٢ًصت ايبشح باْ٘ عٚا
غطاض٫ ١ٍ ايػًط٬استٚ  إىل ػٓبٟز٪ٜ  نُاSix Sigma  يـ١ٝغاغ٫ ا٨ٖصا َٔ املبازٚ , ًَٕٛكسَٗا ايعاٜ  اييت٠سٝاؾ
. ١ٝايؿدص
. ٕٛ ضضا ايعبٚ ١َٝات احملاغبًٛ املع٠زٛاؾٚ ًٞل ايساخٝايتسقٚ ١ذُا غتٝ غ: ١ٝايهًُات املؿتاس
Abstract
The objective of the research is to use the Six Sigma approach to activate the internal audit
and its reflections on the quality of accounting information. The main objective of the Sigma
approach is to activate the role of supervision in all areas of the economic unit in order to meet the
changing needs of customers, market and technology for the benefit of employees, customers and
shareholders.There is a significant correlation between the Six Sigma principles and internal audit ,
There is also a significant statistical significance for the role of using Six Sigma approach and the
internal and its reflections on the quality of the accounting information. The Six-Sigma approach
will improve the internal audit function, which in turn will lead to the availability of quality
accounting information. The research recommended that the economic units should involve the
employees in the processes and systems and the attention to human resources and the good
suggestions presented by the employees. It also leads to the avoidance and occupation of power for
personal purposes.
Keywords: Six Sigma, Internal Audit, Quality Accounting Information and Customer
Satisfaction.
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املكسَ١
ابطظ ا٭غايٝب اٱزاض ١ٜاييت ظٗطت يف اٯ ١ْٚا٭خري ٚ ٠اثبت ؾعاي ١ٝعاي ١ٝيف تطبٝك٘ يس ٣فُٛع َٔ ١ابطظ ايؿطنات
ايعامل ١ٝأطًل عً ٘ٝأغًٛبٚ , 6 sigmaيكس ؾٗست ؾطنَٛ ١تٛض ٫ٚعاّ()1979عٓسَا أعًٔ املسٜط ايتٓؿٝصٖٓ ٟاى "أضت
غٓسض "ٟيف ادتُاع يٲزاض ٠إٔ املؿهً ١اؿكٝك ١ٝيف َٛتٛض ٖٞ ٫ٚعسّ تطٛض اؾٛزٚ ٠قس أثط ٖصا اٱع ٕ٬عٔ بعٚؽ عصط
دسٜس يف ؾطنَٛ ١تٛض َٔٚ ٫ٚخ ٍ٬تطبٝل أغًٛب  6غٝذُا اغتطاعت تٛؾري م )2.2( ٛبً ٕٛٝز٫ٚض يًؿطن ١خ4 ٍ٬
غٓٛات ,ضغِ ٚدٛز اعتكاز إٔ ؼكٝل اؾٛز ٠ايعايٜ ١ٝهًـ ايهجري َٔ اؾٗس ٚاملاٍ ٚايٛقت ٖٚصا املؿٜٗ ّٛعترب خاط ٧٭ٕ
املؿٗ ّٛايصشٝح ٖ ٛنًُا ظازت اؾٛز ٠تكًٌ َٔ ايهًؿٚ ١ايٛقت ٜٚعزاز ايطبح ٖصا ٖ ٛاملؿٗ ّٛاؾسٜس يـ)(Six-Sigma
أعً ٢دٛزُٜ ٠شكل ,بأقٌ ايتهايٝـ,نُا ٚظٝؿ ١ايتسقٝل ايساخً َٔ ٞايٛظا٥ـ املُٗ ١يف املٓعُات ٚشيو بػبب ايتٛغع ايهبري
يف سذِ ا٫عُاٍٚ,ايتطٛضات ايهبري ٠اييت ؼسخ يف اجملا٫ت املايٚ ١ٝا٫زاضٚ ,١ٜظٜاز ٠سس ٠املٓاؾػ ١بني املٓعُات ,اش إٔ اهلسف
ا٫غاغ ٞملٓٗر غٝذُا ٜ6تُجٌ يف تؿع ٌٝزٚض ايطقاب ١عً ٢ناؾ ١فا٫ت ايٛسس ٠ا٫قتصاز ١ٜيتتُهٔ َٔ َٛادٗ ١ا٫ستٝادات .

َٓٗذ ١ٝايبشح
أُٖ ١ٝايبشح ٚ :إ اُٖ ١ٝايبشح تتذً ٢يف إ اغتدساّ يٓٗر غٝذُا غت ١يف أ ٟايٛسس ٠ا٫قتصاز ١ٜي٘ زٚض َِٗ يف تٛؾط
املعًَٛات احملاغب ١ٝاي٬ظَٚ ١اٜصاهلا اىل َػتدسَٗا يتععٜع عًُ ١ٝاؽاش ايكطاضات ايطؾٝسٚ , ٠ب ٬ؾو اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات
باؾٛز ٠عاي ١ٝحيتاز اىل ْعاّ ايتسقٝل اؾٝس ٚايؿعاٍ.
أٖساف ايبشح  :إ ايتطٛض املػتُط جيرب نٌ ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜعًَ ٢طادع ١ايٝات ٚاغايٝب املػتدسَ ١يس ِٜٗمبا
ٜٛانب ايػٛم ايتٓاؾػٚ ٞايتطٛض ايتهًٓٛد , ٞبٗسف ايٛص ٍٛإىل إْتاز َعًَٛات باؾٛز ٠عاي ١ٝتسعِ ايكطاضات اٱزاض١ٜ
ٚاـطط ايط ١ًٜٛا٭دٌ ٚاسس ٣ايٛغا ٌ٥ايٓادش ١يتشكٝل نٌ شيو ٖ ٛتطبٝل اغًٛب غٝذُا غت , ١نُا ميهٔ ًْدص
ا٭ٖساف اييت ٜػع ٢ايبشح إىل -:
 -1ؼسٜس َؿٗٚ ّٛاضح ملٓٗر غٝذُا غتٚ ١ازٚات٘ .
 -2ؼسٜس َٚس ٣تطبٝل َباز ٨تطبٝل اغًٛب غٝذُا غت ٚ ١اظٗاض زٚض ٙاجياب ٞعً ٢ايتسقٝل ايساخً.ٞ
 -3نُا ٜٗسف ايبشح اىل اظٗاض ٚبٝإ ع٬قٚ ١اثط بني غٝذُا غت ٚ ١ايتسقٝل ايساخً. ٞ
 -4زٚض ؾاعً ١ٝايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢تٛؾط دٛز ٠املعًَٛات احملاغب َٔ ١ٝخ ٍ٬تطبٝل غٝذُا غت. ١
َؿهً ١ايبشح  :ميهٔ ؼسٜس َؿهً ١ايبشح بايتػا٫ٚت ا٫ت: ١ٝ
 َا َس ٣اَهاْ ١ٝتطبٝل اغًٛب غٝذُا غت ١يف املصاضف ايتذاض ١ٜ؟ ٌٖ إ اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١ي٘ تأثري عً ٢تؿع ٌٝايتسقٝل ايساخًٞ؟ -اىل ا ١ٜايسضد ١يًتسقٝل ايساخً٪ٜ ٞثط اجيابا عً ٢املعًَٛات احملاغب ١ٝيف ض ٤ٛتطبٝل َٓٗر غٝذُا غت١؟
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ؾطض ١ٝايبشح ٜ :ك ّٛايبشح عً ٢ايؿطضٝات ايتاي:١ٝ
ٖٓ اى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ٟٛشات ز٫ي ١اسصا ١ٝ٥ي٬غتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غتٚ ١زٚض ٙيتؿعٚ ٌٝؼػني ايتسقٝل
ايساخً.ٞ
ٖٓ اى ع٬قَ ١عٓ ١ٜٛيًتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝيف ض ٤ٛاغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت. ١
َٓٗر ايبشح  :املٓٗر ايٛصؿ ٞيف ايسضاغ ١ايٓعط َٔ ١ٜخ ٍ٬اغتكطاَ ٤طاَني أؾهاض املصازض ايعًُ ١ٝبايًػتني ايعطبٚ ١ٝ
اْ٫هًٝعٚ ١ٜاجمل٬ضت ٚايسٚضٜات نُا أغتدسَت اغتُاضٚ ٠إدطا ٤ايتشً ٌٝا٫سصا ٞ٥يًٓتا٥ر بٛاغط ١بطْاَر. SPSS

سسٚز ايبشح :
 سسٚز َهاْ : ١ٝاخرتت ع َٔ ١ٓٝاملصاضف ايتذاض ١ٜنـ ( املصطف بٝبًٛؽ َ RT ,صطف اٱقً ِٝايتذاضٟ
يٲغتجُاض  ٚايؿ ٕٚ٪املاي , ١ٝاملصطف ا٫غتجُاض ايعطاق) ٞ
 سسٚز ظَاْ : ١ٝسسزت َس ٠ايبشح بـ  6اؾٗط َٔ ؾٗط ؾباط اىل بسا ١ٜؾٗط متٛظ .

املبشح ا / ٍٚ٫ا٫طاض املؿاٖ ُٞٝملٓٗر غٝذا غت ( ١اؿٛٝز ايػساغ)ٞ

أ : ٫ٚبساٜات غٝذُا غت: 1١

ؾٗست ؾطن٬َٝ Motorola ١ز غٝذُا غت ١يف عاّ  1979عٓسَا أعًٔ املسٜط ايتٓؿٝص Art Sendy ٟيف ادتُاع
يٲزاض ٠إٔ املؿهً ١اؿكٝك ١ٝيف  ٖٞ, Motorolaعسّ تطٛض اؾٛز , ٠ضغِ ٚدٛز اعتكاز إٔ ؼكٝل اؾٛز ٠ايعايٜ ١ٝهًـ
ايهجري َٔ اؾٗس ٚاملاٍ ٚايٛقت ٖٚصا املؿٜٗ ّٛعترب خاط ٧٭ٕ املؿٗ ّٛايصشٝح ٖ ٛنًُا ظازت اؾٛز ٠تكًٌ َٔ ايهًؿ١
ٚايٛقت ٜٚعزاز ايطبح ٖصا ٖ ٛاملؿٗ ّٛاؾسٜس يـ) (Six-Sigmaأعً ٢دٛزُٜ ٠شكل ,بأقٌ ايتهايٝـ.
ٚقس أصبشت غٝذُا غتَ ١اضنَ ١ػذً ١باغِ , Motorolaسٝح ناْت ايؿطن ١تكٝؼ َعسٍ ا٭خطا ٤بايٓػبٚ ١يف
َٓتصـ ايجُآْٝات قطض َٗٓسغ ٛايؿطن ١إٔ قٝاؽ َعس٫ت ا٭خطا ٤إىل ا٭يـ مل ُٜعس ناؾٝا نعُل يف َعًَٛات ايكٝاؽٚ,أضزٚ
اايكٝاؽ إىل املً ,ٕٛٝؾٓتر عٔ شيو َٓٗر غٝذُا غتٚ ١اييت غريت فط ٣ثكاؾ ١اؾٛزٚ ٠متهٓت ايؿطن َٔ ١تٛؾري  10بًٕٛٝ
ز٫ٚض ْٖ ٞػب ١اٱٖساض قبٌ إتباع ٖص ٙاملٓٗذَٓٚ,١ٝص شيو اؿني غاضت عً ٢زضبٗا ايعسٜس َٔ ايهٝاْات ايصٓاع١ٝ
ٚاـسََٗٓ,١ٝا اهلازف يًطبح َٗٓٚا غري اهلازف يًطبح َٔ املٓعُات اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖٚ . ١ٝيف ٜٓاٜط عاّ  1987أصسضت
ؾطن Motorola ١بطْاَر دٛز ٠ط ٌٜٛا٭دٌ باغِ بطْاَر دٛز ٠غٝذُا غتٚ ,١يف عاّ ٚ 1998ضع (Jach
)Welchأغاؽ َٓٗر غٝذُا غت ١يف ؾطنٚGeneral Electric ١قس سككت طبٝل ٖصا ا٭غًٛب ضبح مبكساض 300
ًَ ٕٛٝز٫ٚض نسخٌ صايف َٔ ايتشػٓٝات اييت سككٗا َٓٗر غٝذُا غتٚ.١قس اْتؿط َٓٗر غٝذُا غت ١يف ايتػعٓٝات ٚتبٓت٘
_____________________________________________________________________________________________
0

ايكصاص  ,خايس امحس (44 : 2014 ,اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١يف تطؾٝس ايكطاضات ا٫غتجُاض – ١ٜزضاغ ١تطبٝك ١ٝعً ٢ايبٓٛى ايتذاض١ٜ

ايؿًػط)١ٝٓٝعح َادػتري َكسّ اىل نً ١ٝا٫قتصاز ٚايعً ّٛا٫زاض – ١ٜداَع ١ا٫ظٖط – غع.٠
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ايعسٜس َٔ ايؿطنات ايهرب ٣عًَ ٢ػت ٣ٛايعامل َٗٓٚا Ford ٚ Sony

ٚ BMW ٚ Toshiba ٚقس سككت ٖصٙ

ايؿطنات لاسات نبريَٚ ٠تتاي ١ٝا٭َط ايص ٟدعٌ َٔ َٓٗر غٝذُا غتَٓ ١ص شيو ايٛقت ٚست ٢ايَٗٓ ّٛٝر ؾعا ٫يف ايػعٞ
م ٛايتُٝع ٚايتشػني املػتُطَٚ,ع اتػاع ْطام تطبٝل َٓٗر غٝذُا غت ١مت اعتُاز َٔ ٙقبٌ اؾُع ١ٝا٭َطٜه ١ٝيًذٛز٠
نُعٝاض َِٗ يف تبين ايؿطنات ايصٓاع ١ٝيف أَطٜها َٔٚ,ثِ اْتؿط ٖصا املٓٗر يف ايكطاع اـسََ ٞجٌ ؾطنات ايطريإ
ٚايؿٓازم ٚاملػتؿؿٝات ٚغريٖا ايهجري اييت طبكت شيو ٚ ,مما غبل ٜتطح بإٔ غٝذُاغت ١قس بسأ ٚاْتؿط بؿهٌ ٚاغع ,يف
مجٝع ايؿطنات ايعامل ,١ٝصاسب ١اعً ٢دٛز.٠

ثاْٝاَ َ :ؿٗ ّٛغٝذُا غت( ١اؿٛٝز ايػساغ)ٞ
تػع ٢املٓؿآت اىل تطبٝل َٓٗر غٝذُا غت ١ايصٜ ٟك ّٛعًَ ٢طاقب ١ا٭زاٚ ٤ا٭ْؿطٚ ١اٱعُاٍ اي ١َٝٛٝيًٛص ٍٛإىل زضد١
عاي َٔ ١ٝزضدات اؾٛزٜ ٠تِ ؾٗٝا تكً ٌٝايؿاقس ٚؾطص املعٝب بايؿهٌ ايص٪ٜ ٟز ٟإىل تًب ١ٝاستٝادات املػتًٗو ٜٚط ٣ايبعض
إٕ غٝذُا غت ١عباض ٠عٔ َطنب َؿاٖٜ ُٞٝته َٔ ٕٛأدعا ٤ث٬ثَ (:1ٖٞ ١كٝاؽ إسصا ٞ٥يٮزا ٤املتعًل بايعًُٝات ٚتصٓٝع

املٓتذات ْ -عاّ إزاض ٟيتشكٝل ايطٜاز ٠يف ايكٝازٚ ٠ا٭زا ٤عً ٢املػت ٣ٛايعايَٗٓ - ٞذ ١ٝيتشػني ايعًُٝات ).
ثايجاَ  :تعطٜـ غٝذُا غتSix-Sigma١
ٜكسّ بطْاَر اؾٛز ٠عرب َٓٗر غٝذُا غت )  6( ١أنجط َٔ فطز قٝاؽ ملعس٫ت ايعٛٝب ,إش إٕ تٓؿٝص املٓٗر ٜؿتٌُ عً٢
تكسٚ ِٜزَر غًػًٚ ١اغع َٔ ١ا٭زٚات ٚايططا٥ل عرب َطاسٌ ؼػني ا٭زا َٔٚ ٤ثِ ؼػني ا٭ضباح نٗسف ْٗاٚ ٞ٥تطتهع
ايؿهط ٠ا٭غاغ ١ٝهلصا املؿٗ ّٛعً ٢قٝاؽ َتطًبات ايعب ٕٛا٭غاغ ١ٝاؿامس ١بٛصؿٗا أٖساؾاً تػع ٢ايٛسسات ا٫قتصاز١ٜ

يتشكٝكٗا  َٔٚثِ ا٭زاَ ٤كابٌ ٖص ٙا٭ٖساف أثٓا ٤ايتصٓٝع عٛضاً عٔ ؼكٝل تًو ا٭ٖساف بعس صٓع املٓتر .2

ٜط 3(Pande and Holpp)٣بإٔ غٝذُا غتٚ ٖٞ ١غ ١ًٝأنجط شنا ٤ٱزاض ٠ا٭عُاٍ ايتذاض ١ٜأ ٚقػِ ٜ ,طع أ ٚتطنع
عً ٢ايعُ ٌٝبسضد ١أٚىل ٜٚػتدسّ اؿكا٥ل ٚايبٝاْات ي٬جياز أؾطٌ سً.ٍٛ
ٜٚط(٣ايعٖطاْ 4 (ٞأْٗا عباض ٠عٔ عًُ ١ٝأ ٚإغرتاتٝذ ١ٝمتهٔ املٓؿأ َٔ ٠ايتشػني بصٛض ٠نبري ,٠ؾُٝا خيص عًُٝاتٗا ا٭غاغ١ٝ
ٖٝٚهًٗاَٗٓ,ا يتصَُٚ ِٝطاقب ١أْؿط ١ا٭عُاٍ اي ,١َٝٛٝعٝح ٜتِ تكً ٌٝايؿاقس ٚاغتٗ٬ى املصازض) ايٛقت– ايطاقات ايصٖٓ١ٝ
ايطاقات املازٚ,(١ٜيف ْؿؼ ايٛقت تًب ١ٝاستٝادات ايعُٚ ٌٝؼكٝل ايكٓاع ١يس.ٜ٘
_____________________________________________________________________________________________

 0إمساع , ٌٝعُط عً : 2006, ٞص ( 18تكاْٚ sixsigma ١إَهاْ ١ٝتطبٝكٗا يف ايؿطن ١ايعاَ ١يصٓاع ١ا٭زٚ ١ٜٚاملػتًعَات ايطب ١ٝيف ْ,)٣ٛٓٝ
ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض, ٠نً ١ٝاٱزاضٚ ٠ا٫قتصاز  ,داَع ١املٛصٌ ,ايعطام.
 2عً ,ٞقُس َػًِ سػٔ ),2011 ,تصٛض َكرتح يتطبٝل َسخٌ اؾٛز ٠اٱسصا ٞ٥غٝذُا غت ١يف ؼػني دٛز ٠ايعًُٝات اٱزاض ١ٜبايػٓ١
ايتشطري ١ٜظاَع ١تبٛى( ,فً ١نً ١ٝايرتب ,١ٝداَع ١ا٭ظٖطَ ,صط ,اؾع)2(٤ايعسز http://www.meujo.com/ َٔ 146
Pande,Pete&Holpp,Larry,”What is Six Sigma?”, McGraw-Hill,New York.2002 p 2.

3

 4ايعٖطاْ ,ٞعبساهلً٘ بٔ أمحس ( , 6: 2009زٚض ٠يف اغرتاتٝذٝات اؾٛز ٠ايؿاًَٚ ١بطْاَر  Six Sigma :بطْاَر يًكٝازات ايعاًَ١
َٔ ض٩غاْٛٚ ٤اب َهاتب) ,داَع ١أّ ايكط ,٣ايػعٛز.١ٜ
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ٜط1 )Garrison(٣بإٔ َصطًح غٝذُا غتٜ ١ؿري إىل ايعًُ ١ٝاييت ٜٓ٫تر عٓٗا أنجط َٔ  ًَٕٛٝ 3.4عٝب يف ايؿطص ٚ,٭ٕ
ٖصا املعسٍ َٔ ايعٛٝب َٓدؿض دسا اضتب َصطًح غٝذُا غت ١باْعساّ ايعٛٝب .

ْٚعط(غٛدا ٚاخط 2)ٕٚإىل غٝذُا غت ١عً ٢أْٗا اغرتاتٝذ ١ٝيتشػني ا٭زا ٤عٔ ططٜل ايبشح عٔ ا٭خطاٚ ٤أغبابٗا َٔ
خ ٍ٬ايرتنٝع عً ٢املدطدات اييت متجٌ ا٭نجط أُٖٚ ١ٝاؿص ١ًٝايٓٗا ١ٝ٥يًُػتًٗو.
أَا) ايؿٓٛاْ( ٞ

3

ؾكس عطؾٗا بأْٗا َٓٗذ ١ٝعًُ ١ٝيًتشػني املػتُط ٜتِ تطبٝكٗا َٔ خ ٍ٬مخؼ َطاسٌ قسز َٔ ٠ايعٌُ

املٓعِ ,يف نٌ َطسًٜ ١تِ تٓؿٝص فُٛع َٔ ١ا٭ْؿطٚ ,١بأْٗا َٓٗذ ١ٝقسز ٠اهلسفَ ,سعٜ٪َٚ ١َٛس ٠بايبٝاْات ٚاملعًَٛات,
َبَٓٚ ١ٝطتهع ٠عً ٢ؼًَ ٌٝطايب ايعُٚ ٤٬استٝاداتِٖٗ,سؾٗا إضضا ٤ايعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬تكًٝص ايعٛٝب ٚقاٚي ١تؿازٜٗا,
ٚتكً ٌٝا٭خطاٚ ٤ايعٌُ عً ٢ت٬ؾٗٝا غٛا ٤يف عًُٝات اٱْتاز أ ٚيف فاٍ اـسَات.
ؾُٝاعطؾٗا )4 (Manville, et. alبأْٗا أزا ٠تطنع عً ٢ؽؿٝض ا٫مطاف يف ايعًُٝات ,ؾٗ ٞتطنع عً ٢تكً ٌٝا٫مطاؾات يف
املدطدات بٗسف ايٛص ٍٛإٍ ُ٣ػت 3.4٣ٛخطأ يهٌ ًَ ٕٛٝؾطص.١
غٝذُاٚ ٖٞ6اسس َٔ ٠أبطظ ٚغا ٌ٥تطٜٛط ايعٌُ اييت تػتدسَٗا ايٛسسات َٔ أدٌ ايتأنس َٔ قسضتٗا عًَٛ ٢ادٗ١ايتشسٜات
املتٛاصً ١يف فاٍ ضضا ايعبا,ٔ٥ؾٗ ٞططٜك ١شن ١ٝٱزاض ٠ايعٌُ ٚتػتدسّ اؿكا٥ل ٚايبٝاْات ٚص ٫ٛإىل سً ٍٛأؾطٌ.
غٝذُا غت ٖٞ ١يٝػت َبازض ٠يًذٛز ٠بٌ ٖ ٞايتعاّ نً َٔ ٞاٱزاضٚ ٠ؾًػؿ ١يًتُٝٝع ٚايرتنٝع عً ٢ايعباٚ ٔ٥ؼػني ايعًُٝات
ٚتؿع ٌٝزٚض ايكٝاؽ بس َٔ ً٫ا٫قتصاض عً ٢ايؿعٛض ٚا٫عتكازٚ ,تعترب أؾطٌ أغًٛب يف َٛادٗ ١ا٫ستٝادات املتػري ٠يًعبأ٥
ٚايػٛم َٔ أدٌ َٓؿعَٚ ١صًش ١املٛظؿني ٚاملػاُٖني.
ٚيصيو َا ميٝع أغًٛب غٝذُا غت ١عٔ بطاَر اؾٛز ٖٛ ,٠ايرتنٝع عً ٢ايعب ٕٛسٝح تػع ٢بؿهٌ نبري عً ٢إبكا ٤ؾهاٟٚ
ٚتصَط ايعبا ٔ٥اـاضدني يف أزَْ ٢ػتٜٛاتٗا ٖٚصا َا ٜسؾع إىل تكس ِٜدٗٛز نبري ٠يف ايتطٜٛط ٚايتشػنيَٗٓ ٖٞٚ ,ر دسٜس
يًتؿهري ٚايتدطٝط ٱلاظ أؾطٌ ايٓتا٥ر.
_____________________________________________________________________________________________
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ٚتط ٣ايباسج ١بإٔ تطبٝل اغًٛب غٝذُا غت ١تٗسف إىل ايهُاٍ ٚتطنع عً ٢ضضا ٤ايعب ٕٛبايسضد ١ا٭ٚىل ٚ ,تػع ٢مٛ
ايتشػني املػتُط يف اٱْتاز ٚاـسَات باٱضاؾ ١إىل تكًٝص ايعٛٝب ٚػٓب أنرب ْػب ١أخطا ٤ممهٓ.١
ضابعاَ  :املٓٗذٝات املتعًك ١بػت ١غٝذُا (َطاسٌ تطبٝكٗا)
إٕ ؼػني دٛز ٠املٓتذات ٚايعًُٝات ايكا ١ُ٥باغتدساّ املٓٗر ٜتِ َٔ خَٗٓ ٍ٬ذDMAIC ١ٝاييت تته َٔ ٕٛمخػ١

خطٛات با٫عتُاز عً ٢زٚض ٠زميٓو يًتشػني (: 1 )D efine -> M easure -> A nalyze -> I mprove -> C ontrol

أ .ايتعطٜـ ( : )Defineخٖ ٍ٬ص ٙاملطسًٜ ١تِ ؼسٜس اهلسف ايطٝ٥ػ َٔ ٞايتشػني سٝح ٜك ّٛؾطٜل غٝذُا غت ١بتشسٜس
املؿطٚعات اييت ؼتاز يًتشػني اعتُازا عً ٢أٖساف املٓؿأٚ ٠استٝادات َٚتطًبات املػتًٗو ٚؼسٜس خصا٥ص اؾٛز٠
اؿطد ١اييت هلا تأثري عً ٢دٛز ٠املٓتذات ٚايعًُٝات مما ٪ٜز ٟإىل خًل صٛض ٠يًعًُٝات املطًٛب إٔ ؼػٔ ٚمبا إٓ
اهلسف َٔ اٍ  ٖٛ 6 sigmaؽؿٝض ايعٛٝب عٔ ططٜل سٌ املؿانٌ املػبب ١هلا يصيو ٜعترب ايتعطٜـ باملؿهً ١أَط َِٗ
يٓذاح تطبٝل املٓٗر ٚبايتاي ٞؾايػبب ايطٝ٥ػ ٞهلص ٙاملطسً ١ايتعطٜـ باملؿهًٚ ١ايتػريات اييت هلا تأثري عً ٢املؿهً. ١
ب .ايكٝاؽ (:)Measureسٝح ٜتِ اختٝاض َكٝاؽ َٓاغب ٜهَ ٕٛطًٛبا يتك ِٝٝايٓذاح يف املؿطٚعات احملسزٚ ٠املصُُ١
ٖٚص ٙاملطسً ١تتطًب اختٝاض خصا٥ص اؾٛز ٠املٓاغب ١يًعًُٝات ٚاملدطدات اييت ؼكل ضغبات املػتًٗو ٚؼسٜس ايعٛٝب
ايٓاػ ١عٔ ايعًُٝات ٚاملسخ٬ت اييت تػاِٖ يف سسٚخ ٖص ٙايعٛٝب َٚعطؾَ ١ا ٖ ٛا٭ثط ايسقٝل يتدؿٝض ٚسصف
ايعٛٝب عً ٢أضباح املٓؿاٚ ٠ؽؿٝض ايتهايٝـ ٚ ,قٝاؽ ايعٛٝب اييت ت٪ثط عً ٢خصا٥ص اؾٛزٚ ٠بايتاي ٞميهٔ ؼسٜس
َػت ٣ٛايػٝذُا يًعًُٝات ايص ٟجيب إ حيػب اعتُازا عً ٢عسز ايعٛٝب ٚايصٜ ٟػتدسّ نأغاؽ يًُكاضَْ ١ع
َؿطٚعات ايتشػني ٖٚص ٙاملطسً ١تتطًب مجع ايبٝاْات ؿٌ املؿهًٚ ١قٝاؽ َا سسخ بؿهٌ زقٝل سٝح ٜتِ ؼٌٜٛ
املؿهً ١إىل زاي ١يكٝاؽ ايعٛٝب ٚخٖ ٍ٬ص ٙاملطسً ١جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣ايؿطن ١ايكسض ٠عً ٢قٝاؽ كطدات ايعًُٝات.
ت .ايتشً :)Analyze( ٌٝتبسأ ٖص ٙاملطسً ١نؿطص ١يتطٜٛط ايؿطضٝات احملسز ٠س ٍٛا٭غباب اؿكٝك ١ٝيًُؿهًٖٚ ١صٙ
ايؿطضٝات إَا تجبت أ ٚتطؾض َٔ خ ٍ٬ؼً ٌٝا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًُؿهً ١سٝح إٕ ٖٓاى بعض ا٫غباب ايعاَ ١اييت
ت٪ز ٟإىل ٚدٛز َؿهً ١يف ايؿطنٚ ١ايصٜ ٟطًل عًٗٝا  ٖٞٚ 5Msايططم ٚاٯ٫ت ٚاملٛاز ٚاملكاٜٝؼ ٚايب ١٦ٝايطبٝع١ٝ
ٚا٭ؾداص .
خ .ايتشػني ( :)Improveبعس ؼسٜس ا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًُؿهًٜ ١بسأ ايعٌُ يتشػني ايعًُٝات سٝح ٜتِ تطٜٛط فُٛع١
َٔ ا٭ؾهاض يًتدًص َٔ ا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًُؿهً ١سٝح ؽترب اؿً ٍٛاملصاغٚ ١تٓؿص  ٚتتعًل ٖص ٙاملطسً ١باـصا٥ص
املدتاض ٠٭زا ٤املٓتر اييت جيب إٔ ؼػٔ يًٛص ٍٛإىل اهلسف ٚتعٌُ اـصا٥ص عً ٢تؿدٝص ٚنؿـ املصازض ايطٝ٥ػ١ٝ
ي٬خت٬ف ٚبعس شيو ٜتِ ايهؿـ عٔ َتػريات ايعًُ ١ٝايطٝ٥ػ. ١ٝ

_____________________________________________________________________________________________
0

ايٝاَٛض,عً ٞساظّ ْٜٛؼ(ؽؿٝض نًـ اؾٛز ٠ايطز ١٦ٜباغتدساّ َٓٗر اؿٛٝز ايػساغ ٞيف َٛادٗ ١ايعٛٝب-زضاغ ١ساي ١يف َعٌُ ا٭يبػ١

اي٫ٛز ١ٜيف املٛصٌ) داَع ١املٛصٌ  َٔ .فً ١تُٓ ١ٝايطاؾس ٜٔايعسز  100فًس  32يػٓ 2010 ١نً ١ٝاٱزاضٚ ٠ا٫قتصاز-داَع ١املٛصٌ َٔ
http://www.iasj.net
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ز .ايطقاب :)Control(١إٕ عًُ ١ٝايتشػني ؼتاز ٭ٕ ته ٕٛؼت ضقابٚ ١غٝططَ ٠ػتُط ٠سٝح إٕ أِٖ َا جيب َ٬سعت٘ ٖٛ
ايطُإ بعسّ ايعٛز ٠يًُُاضغات ايتكًٝس ١ٜايكسمي ١اييت أزت ؿسٚخ املؿانٌ ٚاٱعاقات ٚبايتاي ٞؾإ اهلسف ايٓٗاٞ٥
ٜٓشصط يف إزاَ ١ايتأثريات ا٫جيابٚ ١ٝضُإ ا٫يتعاّ بٗا َع ضطٚض ٠قٝاؽ َٚطاقب ١ايٓتا٥ر بؿهٌ َتٛاظ.ٟ
أَا عٓسَا تهٖٓ ٕٛايو ساد ١عًُٝات َع ١ٓٝٱعاز ٠تصُ ِٝأ ٚتصُ ِٝعًُٝات َٓٚتذات دسٜس َٔ ٠ايبسا ١ٜبٗسف ؽؿٝض
ايعٛٝب ٚاؿؿاظ عًَ ٢ػت ٣ٛدٛز ٠عاي ١ٝؾٝتِ عٔ ططٜل َا ٜػُ ٢ب ٚ DFSSاييت تعين DESIGN FOR SIX

ٚ SIGMAاييت تتطًب ؾِٗ استٝادات املػتًٗو َٚتطًباتِٗ ٚاملٛاصؿات املطًٛب ١قبٌ إمتاّ أ ٚالاظ ايتصُٖٓٚ ِٝاى ايعسٜس
َٔ املٓٗذٝات املُهٔ اغتدساَٗا يف عًُ ١ٝايتصُ ِٝأُٖٗا ٖ ٖٞٚ DMADV ٞايتعطٜـ ٚايكٝاؽ ٚايتشًٚ ٌٝايتصُِٝ
ٚايتشكل ؾؿَ ٞطسً ١ايتعطٜـ ٜتِ ؼسٜس استٝادات املػتًٗو ٚؼسٜس َٛاصؿات املٓتر ٚايعًُٝات اييت ؼكل ٖص ٙا٫ستٝادات
ٜٚتِ ايتعبري عٔ ٖص ٙا٫ستٝادات ٚاملٛاصؿات با٭ضقاّ عٔ ططٜل ايكٝاؽ ثِ تأت ٞعًُ ١ٝؼً ٌٝخٝاضات ايعًُٝات املتٛؾط ٠اييت
ممهٔ إٔ ؼكل ضغبات املػتًٗهني ٚاييت ٜتِ اختٝاض أنجطٖا َ ١ُ٥٬يهٜ ٞتِ اعتُازٖا يف َطسً ١ايتصَُ ِٝع ا٭خص بٓعط
ا٫عتباض ؾعاي ١ٝايتهًؿٚ ١اـط ٠ٛاـري ٖٞ ٠ايتشكل َٔ ايعًُ ١ٝاملدتاضْ َٔ ٠اس ١ٝا٭زاٚ ٤اٱَهاْ ١ٝملكابً ١ضغبات املػتًٗهني.
خاَػاَ َ :بازَٗٓ ٨ر غٝذُا غتSIX SIGMA١
أؾاض نٌ َٔ  Pande&Holppإىل املباز ٨ا٭غاغ ١ٝاييت تك ّٛعًٗٝا َٓٗر غٝذُا غت:1 ٖٞٚ Six Sigma ١
ايرتنٝع عً ٢ايعُ ,٤٬إٕ ايعُ ٤٬يف ؾًػؿَٗٓ ١ر غٝذُا غت Six Sigma ١تؿٌُ ايعباٚ ٔ٥ايعاًَني يف ايٛسسات

أ.

ا٫قتصازٚ ١ٜإٕ اغتُطاض ٚلاح ايٛسسات ا٫قتصازٜ ١ٜعتُس عً ٢تًب ١ٝاستٝادات ايعُٚ ٤٬تٛقعاتِٗ .
ب .ايكطاضات املبٓ ١ٝعً ٢اؿكا٥ل ٚايبٝاْاتٜ ,ػاعس َٓٗر غٝذُا غت ١يف سص ٍٛايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜعً ٢بٝاْات
أؾطٌ سٝح تك ّٛتًو املٓعُات يف عًُ ١ٝتك ِٜٛا٭زا َٔ ٤خ ٍ٬ايرتنٝع عً ٢بٝاْات ٚاقعٚ ١ٝناؾ.١ٝ
ت .ايرتنٝع عً ٢ايعًُٝات ٚا٭ْؿط ١ايساخً,١ٝعٓس تطبٝل َٓٗر 6غٝذُا ؾإٕ نٌ إدطا ٤عًُٜ ٞؿهٌ عًُ ١ٝعس شات٘
غٛا ٤أنإ تصُُٝاً يًُٓتذات ٚاـسَات قٝاغا يٮزا ٤أ ٚؼػٓٝاً يًؿاعً ١ٝأ ٚإضضا ٤يًعُ.٤٬
خ .اٱزاض ٠ايعًٝا ايؿعاي ١املبٓ ١ٝعً ٢ايتدطٝط املػبلٜٚ ,كصس بٗا إٔ اٱزاض ٠ايٓادش ١تػع ٢إىل َعاؾ ١املؿهً ١قبٌ
سسٚثٗا مبعٓ ٢إٔ ٖٓاى إدطا٤ات إزاضٚ ١ٜؾٓ ١ٝمت اؽاشٖا قبٌ سسٚخ املؿهًٚ ١شيو َٔ أدٌ تؿازٜٗاٚ ,ايرتنٝع عً ٢أغًٛب
ايٛقا َٔ ١ٜسسٚخ املؿانٌ بسَ َٔ ً٫عاؾتٗا.
ايتعا ٕٚاي٬قسٚز,سٝح ٜطنع َٓٗر غٝذُا غت١عً ٢أُٖ ١ٝايتعا ٕٚبني كتًـ املػتٜٛات اٱزاض ١ٜيف ايٛسسات

ز.

ا٫قتصاز ١ٜبس َٔ ً٫املٓاؾػ ١ب َٔٚ,ِٗٓٝخ ٍ٬ايتعا ٕٚتػتطٝع ا٭قػاّ َعطؾ ١استٝادات ا٭قػاّ ا٭خطَٛ َٔ ٣اضز َاي١ٝ
ٚؾٓٚ ١ٝغريٖا َٔ املػتًعَات املدتًؿ ١اييت تػاعس عً ٢زعِ عًُ ١ٝايتشػني املػتُط.
_____________________________________________________________________________________________
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ايطا ,ٟٚغٓٝا أمحس ْٛٚض,عبس ايٓاصط ٚايٓع,ُٞٝقُس( 5-4 : 2012قٝاؽ َس ٣ايتعاّ املػتؿؿٝات اـاص ١اؿا٥ع ٠عً ٢دا٥ع ٠اؾٛز٠

ٚايتُٝع يف قاؾع ١عُاْبُٓٗر غٝذُا غتٚ ١اثط ٙيف ظبط دٛز ٠ايتسقٝل ايساخً )ٞداَع ١ايؿطم ا٭ٚغط.
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ح.

ايتشػني املػتُط ,ت٪نس ؾًػؿَٗٓ ١ر غٝذُا غت ١عً ٢أُٖ ١ٝايتشػني املػتُط يًُٓعُات اييت تطغب يف عًُ١ٝ

ايتطٜٛط ٜٚطتهع ٖصا املبسأ عً ٢أغاؽ ؾطضَ ١ٝؿازٖا إٔ ايعٌُ ٖ ٛمثط ٠غًػً َٔ ١اـطٛات ٚايٓؿاطات املرتابط ١اييت ت٪زٟ
يف ايٓٗا ١ٜإىل قصًْٗ ١ا.١ٝ٥
غازغاَ  :ؾٛا٥س َٓٗر غٝذُا غتSix Sigma١
ٚقسأؾاض  Antonyإىل عس ٠ؾٛا٥س ٫غتدساّ ٖص ٙاملٓٗذٚ ١ٝاُٖٗا َا:1 ًٜٞ
أ .ؼػني ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜنهٌ عٔ ططٜل تطٜٛط ؾطم ايعٌُ.
ب .تػٝري ايجكاؾ ١ايتٓع َٔ ١ُٝٝمنط َهاؾش ١ا٭خطا ٤إىل منط َٓع ا٭خطا.٤
ت .ظٜاز ٠ايطٚح املعٓ ١ٜٛيًُٛظؿني.
خ .إيػا ٤اـطٛات اييت تعترب غري ضطٚض ١ٜيف ايعًُٝات.
ز .خؿض تهًؿ ١ايٓٛع ١ٝايطز.١٦ٜ
ح .إضضا ٤ايعاًَني بٓؿط ايٛع ٞاملتعاٜس يٮزٚات ٚاغتدساّ ايتكٓٝات يف سٌ املؿانٌ.
ر .ا٫عتُاز عً ٢ايبٝاْات ٚاؿكا٥ل يكطاضات اٱزاض ٠ايؿعاي ١بس َٔ ً٫اٯضا ٤ايؿدص ١ٝأ ٚا٫ؾرتاضات .
ٖٓاى ا٭غباب اييت تسعَٓ ٛعُات ا٭عُاٍ إىل تبين تطبٝل َٓٗذ ١ٝغت ١غٝذُا ؾُٝاٜأت:ٞ
 ايرتنٝع عً ٢ضضا املػتؿٝس. ؼسٜس اـسَ ١املطاز أط٬قٗا. ؼسٜس ؾطحي ١املػتؿٝس ٜٔاملػتٗسؾ ١يًدسَات اييت تٓ ٟٛايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜتكسميٗا ,باٱضاؾ ١إىل َعطؾَ ١اٖ١ٝاملؿطزات اييت ٜعتكس املػتؿٝس بأْٗا بايػ١ا٭ُٖ ١ٝبايٓػب ١ي٘.
 ؼسٜس اؿادات ايططٚض ١ٜٱط٬م اـسَ ١اييت غٛف ؼكل ايطضا يس ٣املػتؿٝس. ؼسٜس ايك ١ُٝاملتٛقع ١أ ٚاملؿرتضَٓ ١دؿض ايتهًؿ.١ ايرتنٝع عً ٢ؼػٔ ايعًُٚ ١ٝؼػني ايتصُ ِٝأ ٚإعاز ٠ايتصُٚ ِٝشيو باغتدساّ عًُ.DMAIC ١ٝ املؿاضن ١ايؿعاي َٔ ١قبٌ اٱزاض ٠ايعًٝا ,اييت تتؿِٗ عًُ ١ٝايتطٜٛط ٚتًتعّ بٗا ,باٱضاؾ ١إىل زٚضٖا ايطٜاز ٟيف ؼكٝلايك ١ُٝاملؿرتض ١يًٛؾط َٔ ٠تطبٝكات املسخٌَ ,ع إمياْٗا مبباز ٨اؾٛزٚ ٠عًُ ١ٝؼكٝل ايكٚ ِٝاملٓاؾع.
 ٚدٛز ايطعـ يف فاَٝع ايعًُٝات ٚا٭غايٝب اييت تػتدسّ يف قٝاؽ ٚؼػني ٚايطقاب ١عً ٢اؾٛز ٠أ ٚيف املعًَٛاتاملػتٓس ٠عًَ ٢اٖ ١ٝاملؿطزات اييت تؿهٌ ا٭ُٖ ١ٝا٭ٚي ١ٜٛيًُػتؿٝس.

_____________________________________________________________________________________________
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املصطْ , ٟطاٍ محسإ  ٚا٫غا  ,قُس امحس ( 73-67 : 2014,اطاض املكرتح يتطبٝل َٓٗذ ١ٝغٝذُا غت ١نُسخٌ يتشػني دٛز ٠اؿٝا٠
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غابعاَ َ :عٛقات تطبٝل Six Sigma
عً ٢ايطغِ َٔ نجط ٠املعاٜا يـ  Six Sigmagإ ٫أْٗٓا نذًُ َٔ ١ايصعٛبات ٚاملعٛقات ٚميهٔ إجياظٖا إىل :1
أ  .املٛاضز :تعس املٛاضز َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف تطبٝل  Six Sigmaيف ايٛسسات ا٫قتصاز ,١ٜؾُٓص ايتؿهري ؾٗٝا ,تبسأ
ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜيف تكسٜط املٝعاْ ١ٝاملطًٛب ١يتطبٝل ٖصا املٓٗر ,باٱضاؾ ١إىل َعطؾٚ ١ؼسٜس مجٝع ا٭ْؿط ١اييت غتتطًب
َٛاضز َازَٚ ,١ٜاٖ ٞأٚيٜٛاتٗا؟ ٌٖٚغتػتطٝع ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜتٛؾري تًو املٛاضز أّ ٫؟شيو إٔ قسٚز ١ٜاملٛاضز ت٪ثط

بؿهٌ نبري يف تطبٝل املٓٗر ٚميهٔ إٔ ته ٕٛغبباً َٔ أغباب عسّ اْتٗاز ٖصا املٓٗر يف ايٛز ٠ا٫قتصاز.2١ٜ

ب  .ايرتنٝع  َٔ :ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط غًباً عً ٢تطبٝل ٖصا املٓٗر ,تؿتٝت اؾٗٛز ,بػبب ايٛقٛف عً ٢أنجط َٔ ْؿاط يف
ْؿؼ ايٛقت ,مما ٪ٜز ٟإىل إٖساض يف اؾٗس ٚايٛقت ٚاملٛاضز ,يصا جيب إٔ ٜه ٕٛايكا٥س َطنعاً عً ٢عسز قسز َٔ ا٭ْؿط١
باغتُطاضٚ ,غري َجكٌ بهِ نبري َٓٗا,ستٜ ٢ػتطٝع إٔ ٜؿطف بهؿا ٠٤عً ٢ايكاُ٥ني بٗص ٙا٭ْؿط.١
ت  .ايكبٜ: ٍٛعس ايبس ٤يف تطبٝل بطْاَر  Six Sigmaقبٌ تٗ ١٦ٝاملٓار امل ِ٥٬يف ايٛسسات ا٫قتصاز َٔ ١ٜأِٖ ايعٛاٌَ
اييت تجري َكا ١َٚايتػٝري ,ؾعسّ ايتُٗٝس يًتػٝري ٚعسّ إؾطاى ايعاًَني بايٛسسات يف ٖصا ايتػٝري ٜعس َٔ أِٖ ايصعٛبات.
ٚأؾاض ايعٖطاْ ٞإىل عسز َٔ املعٛقات يتطبٝل َٓٗذ 6 ١ٝغٝذُا تتُجٌ يف:
 قً ١ايؿِٗ ايٛاضح هلص ٙاملٓٗذٚ ١ٝايتعاٌَ َعٗا بططٜك ١غري صشٝش.١
 قً ١نؿا ١ٜاملٛاضز يف ايٛسسات يتبين َٓٗذ.١ٝ
 تطزز ايكٝاز ٠يف إدطا ٤ؼػٓٝات نبري ٠بإ تٗاز املٓٗذٚ ١ٝقاٚي ١انتؿاٗ٥ا بتشػٓٝات بػٝط ١غري َهًؿ.١
 قٝاؽ أزا ٤ايًٛسسات بؿهٌ غري َٛضٛعٚ ٞايتسضٜب غري ايؿعاٍ.
 اؿاد ١املًش ١ي٬غتعاْ ١غربا ٤ؾُٗٓٝذ Six Sigma١ٝبسا ١ٜايططٜل ,ستٜ ٢تِ ايتطبٝل ,نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٚ ٕٛعسّ
اجملاظؾ ١مبػتكبٌ ايٛسسات.
 قً ١اٖ٫تُاّ باستٝادات املػتؿٝس.
 قً ١ؾاعً ١ٝا٫تصا٫ت بني اٱزاضٚ ٠املػتًٗهني.
 قً ١نؿاْ ٠٤عِ املعًَٛات املعُ ٍٛبٗا يف امل٪غػات.
 قً ١تٛاؾط ْعاّ سٛاؾع.
 قً ١تكبٌ ايتػٝري َٔ قبٌ ايعاًَني يف ايٛسسات ا٫قتصاز.١ٜ
 غٝاب ْعِ ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛايؿعاي.١
_____________________________________________________________________________________________
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 قً ١نؿا ٠٤أغايٝب ايتدطٝط ٚايطقاب.١

املبشح ايجاْ : ٞا٫طاض املؿاٖ ُٞٝيًتسقٝل ايساخً ٚ ٞدٛز ٠املعًَٛات احملاغب:١ٝ
أَ : َ٫ٚاٖ ١ٝايتسقٝل
يكس متّ ْؿط تعطٜـ ايتسقٝل غٓ َٔ ّ1977 ١ططف ا٫ؼاز ا٭ٚضٚب ٞـربا ٤ا٫قتصاز  ٚاحملاغب " : ١إّٕ ٖسف ايتسقٝل
َٔ ايٓاس ١ٝاملاي ٖٛ ١ٝايتعبري عٔ ضأ ٟإشا َا ناْت ٖص ٙايٓتا٥ر املاي ١ٝٯخط ايػٓ ١تعط ٞصٛض ٠صازق ٚ ١سكٝك ١ٝعٔ أعُاٍ

ايٛسسَ ٠ع ايتأنس َٔ تطبٝل اٱدطا٤ات  ٚايكٛاْني املعتُس ٠يف ايٛسس.1"٠

ٚدا ٤تعطٜـ آخط عٔ ايتسقٝل عً ٢يػإ مجع ١ٝاحملاغب ١ا٭َطٜه ٖٞ" : ١ٝعًَُٓ ١ٝتعُ ١يًشص ٍٛعً ٢ايكطأ٥
املطتبط ١بايعٓاصط ايساي ١عً ٢ا٭سساخ ا٫قتصاز ٚ ١ٜتكسميٗا بططٜكَٛ ١ضٛع ١ٝيػطض ايتأنس َٔ زضدَ ١ػاٜطٖ ٠ص ٙايعٓاصط
يًُعاٜري املٛضٛع ١ٝثِ تٛصْ ٌٝتا٥ر شيو إىل ا٭ططاف املعٓ. 2 "١ٝ
نُا عطؾٗا عبس اهلل ٖٞ" :عًَُٓ ١ٝتعَُٛ ٚ ١ضٛع ١ٝيًشص ٍٛعً ٢أزي ١إثبات  ٚتكٛميٗا ؾُٝا ٜتعًل عكا٥ل سٚ ٍٛقا٥ع ٚ
أسساخ اقتصاز ٚ ١ٜشيو يًتشكل َٔ زضد ١ايتطابل بني تًو اؿكا٥ل  ٚاملعاٜري احملسزٚ ٠إٜصاٍ ايٓتا٥ر إىل َػتدسَٞ
املعًَٛات املٗتُني بصيو ايتشكل" .3
ٚتط ٣ايباسج ١إٔ ايتسقٝل ايساخً ٖٞ ٞعباض ٠عٔ " :ايؿشص ٚؼكٝل ٚعح بٗسف تك ِٝٝاٱدطا٤ات احملاغب ٚ ١ٝاٱزاض١ٜ
 ٚغريٖا ايػاض ١ٜزاخٌ ايٛسسات ٚشيو يتكس ِٜضُاْات ٚايتكطٜط يهٌ َٔ  ُٜ٘ٗا٭َط َٔ ا٫ططاف ايساخًٚ ١ٝاـاضد,١ٝ
س ٍٛصشَ ٚ ١صساق ١ٝاملعًَٛات  ٚاييت متجٌ ٚاقع ايٛسسات ا٫قتصاز." ١ٜ
ثاْٝاً  :أٖـساف ايتسقٝل ٜ :ؿٌُ :4
أ .ايتأنس َٔ صش ٚ ١زق ١ايبٝاْات احملاغب ١ٝاملجبت ١يف زؾاتط املؿطٚع  ٚغذ٬ت٘  ٚتكطٜط َس ٣ا٫عتُاز عًٗٝا.
ب .اؿص ٍٛعً ٢ضأ ٟؾين قاٜس سَ ٍٛطابك ١ايكٛا ِ٥املاي ١ٝنُا َٖ ٛكٝس يف ايسؾاتط  ٚايػذ٬ت.
ت .انتؿاف َا قس ٜٛدس بايسؾاتط َٔ أخطا ٤أ ٚغـّ.
خ .تكً ٌٝؾطص ا٭خطاٚ ٤ايػـّ عٔ ططٜل ظٜاضات٘ املؿادٚ ١٦تسع ِٝأْعُ ١ايطقاب ١ايساخً ١ٝاملػتدسَ ١يس.ٜ٘
أَّا يف ايٛقت اؿاي ٞؾكس تٛغّعت أٖساؾ٘ يف ظٌّ تٛغّع أٖساف امل٪غػات  ٖٞٚتؿٌُ:
أ.

َطادع ١اـطط َ ٚتابع ١تكُٗٝٝا ٚايتعطف عًَ ٢ا سككت٘ َٔ أٖساف ٚعح عٔ ا٫مطاؾات.

ب .تكْ ِٝٝتا٥ر ا٭عُاٍ بايٓػب ١إىل َا نإ َػتٗسؾا َٓٗا.
_____________________________________________________________________________________________
1

7
3
4

طٛاٖط ,قُس تٗاَٚ ٞصسٜكَ,ٞػعٛز : 2005ص( 10املسقل  ٚتسقٝل اؿػابات زٜٛإ) املطبٛعات اؾاَع.١ٝ
ايصبإ  ,قُس مسري : 1998,ص  10ا(٭ص ٍٛايعًُ ١ٝيًتسقٝل بني ايٓعط ٚ ١ٜايتطبٝل )– زاض ايعطب ١ٝبريٚت.
عبساهلل,خايس أَني : 2009,ص( 13عًِ تسقٝل اؿػابات َٔ ايٓاس ١ٝايٓعط )١ٜط,2زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط ,ا٫ضزٕ.
اـطٝب ,خايس ضاغب  ٚايطؾاع, ٞعً ٌٝقُٛز  : 1998ص ( 19-11ا٭ص ٍٛايعًُ ٚ ١ٝايعًُ ١ٝيتسقٝل اؿػابات) زاض املػتكبٌ يًٓؿط

ٚايتٛظٜع عُـإ ا٭ضزٕ.
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ت .ايكطا ٤عً ٢اٱغطاف َٔ خ ٍ٬ؼكٝل أقص ٢نؿا ١ٜإْتاد ١ٝيف مجٝع ْٛاس ٞايٓؿاط.
خ .ؼكٝل أقص ٢قسض ممهٔ َٔ ايطؾاٖ ١ٝ٭ؾطاز اجملتُع.
ز .ؽؿٝض خطط ايتسقٝل ٚشيو يصعٛب ١تكسٜط أثاض عًُ ١ٝايتسقٝل عً ٢ايعُ ٌٝأ ٚاملٓؿأ ٠قٌ ايتسقٝل.
ثايجاً  :أْـٛاع ايتسقٝلٖٓ :اى عسّ ٠أغؼ يًتبٜٛب :1
أ َٔ .سٝح ايكا ِ٥بايتسقٝلُٖ ,ا (:ايتسقٝل اـاضد , ٞايتسقٝل ايساخً)ٞ
ب َٔ .سٝح اٱيـعاّ  :تٓكػِ ايتسقٝل َٔ سٝح اٱيعاّ ايكاْ ْٞٛإىل ْٛعٝـٔ (:اٱيعاَ ٚ , ٞغري اٱيعاَ(ٞ
ت َٔ .سٝح فاٍ أْ ٚطام ايتسقٝل  :تٓكػِ إىل ْٛعني ( :ايتسقٝل ايهاٌَ  ,ايتسقٝل اؾع) ٞ٥
خ َٔ .سٝح َس ٣ايؿشص أ ٚسذِ اَ٫تٝاظات ٜ :كػِ اىل (:ايتسقٝل ايؿاٌَ أ ٚايتؿص , ًٞٝايتسقٝل ا٫ختٝاض) ٟ
ز َٔ .سٝح تٛقٝت عًُ ١ٝايتسقٝل ٚإدطا ٤ا٫ختباضات :تٓكػِ إىل ْٛعني (:ايتسقٝل ايٓٗا,ٞ٥ايتسقٝل املػتُط )
ضابعاً َ :عاٜري أَ ٚػتٜٛات ايتسقٝل ٜ :ته ٕٛاملعاٜري ايتسقٝل َٔ :
أ .املعاٜري ايعاَ ١أ ٚايؿدصٚ ١ٝتته ٕٛاملعاٜري ايعاَ:2 َٔ ١


ايتأٖ ٌٝايعًُ ٚ ٞايعًُ ٞيًُسقل .



اغتك ٍ٬املسقل (ا٫غتك ٍ٬ايصات ٞأ ٚايصٖين.

 بصٍ ايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝاملٓاغب ٚ ١ا٫يتعاّ بكٛاعس ايػًٛى املٗين .
ب.

َعاٜري ا٭زا ٤املٗين أ ٚايعٌُ املٝساْ : ٞتطتبط ٖص ٙاملعاٜري بتٓؿٝص عًُ ١ٝايتسقٝل ٚ ,متجٌ َباز ٨ايتسقٝل

اييت ؼهِ طبٝعَٚ ١س ٣ايكطا ٔ٥ايٛادب اؿص ٍٛعًٗٝا بٛاغط ١إدطا٤ات ايتسقٝل ٚاملطتبط ١با٭ٖساف ايعطٜط١

ايٛادب ؼكٝكٗا َٔ اغتدساّ ٖص ٙاٱدطا٤ات ٚتؿتٌُ ٖص ٙاملعاٜري عً ٢ث٬خ :3 ٖٞٚ

 جيب إٔ ٜه ٕٛايعٌُ كططا بسقٚ ١إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى إؾطاف َ َٔ ِ٥٬املسقل عًَ ٢ػاعس.ٜ٘
 جيب ايكٝاّ ببشح غً ٚ ١ُٝتك ِٝٝزقٝل يٓعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝاملطبل ؾع ٬زاخٌ املٓؿأ ٠ست ٢ميهٔ اؽاش ايٓتا٥ر اييت
ْتٛصٌّ إيٗٝا نأغاؽ ميهٔ ا٫عتُاز عً.٘ٝ
 اؿص ٍٛعً ٢قطا ٔ٥ناؾْ ١ُ٥٬َ ٚ ١ٝتٝذ ١يعًُ ١ٝايؿشص  ٚامل ٚ ١ُ٥٬ا٫غتكصا ٚ ٤شيو يتهٖ ٕٛص ٙايكطا ٔ٥أغاغا
غًُٝا ٜطتهع عً ٘ٝاملسقل عٓس ايتعبري عٔ ضأ.ٜ٘

_____________________________________________________________________________________________
1

2

املصسض ايػابل

ايصبإ  ,قُس مسري ٚعً,ٞعبس ايٖٛاب ْصط  : ,2002ص ( 51-50املسقل اـاضد )ٞايساض اؾـاَع ١ٝاٱغهٓسض.١ٜ
 3أؾٓ , ٕٛٝايػ :1996ّ٬ص  ( 33املطادعَ ١عاٜري  ٚإدطا٤ات ) ,زاض ايٓٗط ١ايعطب ١ٝيًطباع ٚ ١ايٓؿط بريٚت .
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ت.

َعاٜري إعساز ايتكطٜط  :تتطُٔ ايعٓاصط ايتاي: ١ٝ

 جيب إٔ ٜٛضح ايتكطٜط َا إشا ناْت ايكٛا ِ٥املاي ١ٝقس متّ عطضٗا ٚؾكا يًكٛاعس ٚاملباز ٨احملاغب ١ٝاملتعاضف عًٗٝا.
 جيب إٔ ٜٛضح ايتكطٜط َس ٣ثبات املؿطٚع عً ٢إتباع ٖص ٙاملباز ٚ ٨ايكٛاعس احملاغب ١ٝاملتعاضف عًٗٝا.
 جيب إٔ تؿصح ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعٔ املطنع املايْٚ ٞتٝذ ١ايٓؿاط بططٜكٚ ١ُ٥٬َ ١إ ّ٫جيب إٔ ٜتطُٔ ايتكطٜط اٱٜطاسات
اي٬ظَ.١
 جيب إٔ ٜؿٌُ ايتكطٜط عً ٢إبسا ٤ايطأ ٟيف ايكٛا ِ٥املاي ١ٝنٛسسٚ ٠اسس. ٠
خاَػاً  :طبٝع ١دٛز ٠املعًَٛات احملاغب:1 ١ٝ
إ َؿٗ ّٛدٛز ٠املعًَٛات احملاغبٜ ١ٝعترب َصطًح دٛز ٠املعًَٛات احملاغب َٔ ١ٝاملؿاٖ ِٝاييت مل ٜتؿل ايباسج ٕٛعً٢
تعطٜـ َٛسس هلا عً ٢ايطغِ َٔ تعسز ايسضاغات اـاص ١بٗصا اؾاْبٚ ,شيو ْعطا ٫خت٬ف ا٭ٖساف ٚايكطاضات
املتدص َٔ ٠قبٌ َػتدسَ ٞايتكاضٜط املايٚ ,١ٝأٜطا ْعطا يتعسز َكاٜٝؼ اؾٛزٚ ٠بايتاي ٞصعٛب ١ؼسٜس َؿٗ ّٛزقٝل هلا
ٚ,عً ٢ايطغِ َٔ اخت٬ؾات  ,إ ٫إ أمجعت عً ٢إٔ دٛز ٠تعين تٛاؾط فُٛع َٔ ١اـصا٥ص ايٓٛع ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝاييت جيب
إٔ تتػِ املعًَٛات احملاغبٚ ١ٝاييت تهْ ٕٛتاز ْعاّ قاغيب َتهاٌَ ٜعٌُ يف ظٌ َعاٜري قاغب ١ٝعاي ١ٝاؾٛزٚ ,٠يف ظٌ
ْعاّ سٛنُ ١ؾطنات نـٚ ٤ؾعاٍٚ ,نصيو يف ظٌ ْعاّ غٛم َاي ٞنـٜٗ ٤سف إىل تٛؾري َٓار َ ِ٥٬ي٬غتجُاض يف
ايػٛمٚ ,بايتايْ ٞصٌ إىل بٝاْات َايَٛ ١ٝثٛقَٚ ١ؿٝسٚ ٠خاي َٔ ١ٝا٭خطا ٤املاز ١ٜبػبب ايػـ ٚايتشطٜـ ٚايتطً.ٌٝ
ٜته ٕٛخصا٥ص املعًَٛات احملاغبٖٓ :َٔ ١ٝاى اـصا٥ص ا٭غاغٚ ١ٝاييت تؿٌُ: 2
 .1امل :١َ٤٬تعترب امل َٔ ١َ٤٬صؿات َٓؿع ١املعًَٛاتٜٚ,كصس مب ١َ٤٬املعًَٛات :قسض ٠املعًَٛات عً ٢ايتأثري عًَ ٢تدص
ايكطاض  ٚبايتاي ٞعً ٢ايكطاض املتدصٚ,يه ٞته ٕٛاملعً٫ ١َ٤٬َ ١َٛبس َٔ إٔ تطتبط باهلسف أ ٚايػطض املطًٛب ؼكٝك٘ ٚ ,
ؼسخ اخت٬ؾاً يف ايكطاض ايص ٟغٝتِ اؽاش َٔ ٙقبٌ َػتدسّ املعًَٛات ٚ ,ست ٢ته ٕٛاملعًَٛات َٜ ١َ٤٬تعني إٔ ٜتٛاؾط
ؾٗٝا اـصا٥ص ايتاي ( :١ٝايكسض ٠عً ٢ايتٓب ٪باملػتكبٌ  ,ايتٛقٝت امل , ِ٥٬ايكسض ٠عً ٢ايتػص ١ٜايعهػ.) ١ٝ
 .2إَهاْ ١ٝا٫عتُاز عً ٢املعًَٛات:ست ٢ته ٕٛاملعًَٛات احملاغبَ ١ٝؿٝسْٚ ٠اؾع ١جيب إٔ تهَٛ ٕٛثٛقٚ ١ميهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا
يف قٝاؽ ٚايتعبري عٔ ا٭سساخ اييت متجًٗاٚ,ست ٢ته ٕٛاملعًَٛات َٛثٛقٚ ١شات َصساق ٚ ١ٝميهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا يف عًُ١ٝ
اؽاش ايكطاضات,جيب إٔ تتٛاؾط ؾٗٝا اـصا٥ص ايتاي(:١ٝايصسم يف ايتُج,ٌٝاؿٝاز ٚعسّ ايتشٝع,ايكابً ١ٝيًتشكل)
اـصا٥ص ايجاْٜ :١ٜٛؿٌُ  ( :ايكابً ١ٝيًُكاضْ , ١ايجبات )

ٖٓٚاى امل٪ؾطات متهٔ َٔ قٝاؽ املعًَٛات احملاغب ٖٞ ٌٖ ١ٝشات دٛز ٠أّ : 1 ٫
_____________________________________________________________________________________________

 1ايػ ,ٍٛغٓا  : 2015 ,ص ( 6زٚض ْعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝيف ؼػني دٛز ٠املعًَٛات احملاغب)١ٝداَع ١داَعـ ١قاصــسَ ٟطباح -نً ١ٝايعًّٛ
ا٫قتصازٚ ١ٜايتذاضٚ١ٜعً ّٛايتػري.

 2غًُٝإ  ,إٜٓاؽ ؾٝذ " ( 47-43 : 2010زٚض املعًَٛات احملاغب ١ٝيف اؽاش ايكطاضات يف ظٌ ظطٚف عسّ ايتأنس بايتطبٝل عً ٢إسس٣

ؾطنات ايكطاع اـاص) داَع ١سًب  ,نً ١ٝا٫قتصاز َ ,ادػتري قاغب.١
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 .1ايسق ١نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝميهٔ ايتعبري عٔ دٛز ٠املعًَٛات بسضد ١ايسق ١اييت تتصـ املعًَٛات أ ٟبسضد١
متج ٌٝاملعًَٛات يهٌ َٔ املاضٚ ٞاؿاضط ٚاملػتكبٌ ٫ٚ,ؾو أْ٘ نًُا ظازت زق ١املعًَٛات ظازت دٛزتٗا ٚ,ظازت
قُٝتٗا يف ايتعبري عٔ اؿكا٥ل ايتاضخي ١ٝأ ٚعٔ ايتٛقعات املػتكبً.١ٝ
 .2املٓؿع ١نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغبٚ ١ٝتتُجٌ يف صش ١املعًَٛات ٚغٗٛي ١اغتدساَٗا ٚ ,تػٝري ٚضعَ ١ٝػتدسَٗٝا بعس
اؿص ٍٛعًٖ ٢ص ٙاملعً.١َٛ
 .3ايؿاعً ١ٝنُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝتعرب ايؿاعً ١ٝعٔ َس ٣ؼكٝل املعًَٛات ٭ٖساف ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜأٚ
َتدص ٟايكطاض َٔ خ ٍ٬اغتدساّ َٛاضز قسٚز ٠أَ ٟس ٣ايٓذاح يف ؼكٝل ا٭ٖساف.
 .4ايتٓب ٪نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝايٛغ ١ًٝاييت ميهٔ اغتعُاٍ َعًَٛات املاضٚ ٞاؿاضط يف تٛقع أسساخ ْٚتا٥ر
املػتكبٌ,إٕ دٛز ٠املعًَٛات تتُجٌ يف قسضا ايتٓبٚ ١ٜ٪ؽؿٝض ساي ١عسّ ايتأنس عٓس اغتدساَٗا نُسخ٬ت يُٓاشز ايتٓب.٪
 .5ايهؿا ٠٤نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝتتُجٌ يف َس ٣ايكسض ٠عً ٢أغتػ ٍ٬املعًَٛات احملاغبَ ١ٝكاضْ ١بايٓتا٥ر احملكك.١

املبشح ايجايح  /اؾاْب ايعًُ ( ٞؼً ٌٝايبٝاْات ٚتؿػريٖا)
أْ :٫ٚبص ٠كتصط ٠عٔ ع ١ٓٝايبشح:
 بٓو بٝبًٛؽ  S.A.Lأ ٍٚبٓو يبٓاْٜ ٞؿتح ؾطعاً يف أضب ٌٝعاصُ ١أقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام يف َ 16ا 2007 ٜٛسٝحٜكسّ خسَات عامل ١ٝاملػت ٣ٛيًؿطنات  ٚا٭ؾطاز احملًٝني  ٚايسٚيٝني  ,يف  9زٜػُرب  2015اؾتتح بٓو بٝبًٛؽ ؾطع٘
ايطابع يف ايعطام  ٚايؿطع ايجاْ ٞيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام يف َس ١ٜٓايػًُٝاْٚ. ١ٝتػط ٞأْؿط ١بٓو بٝبًٛؽ يف ايعطام
اـسَات املصطؾ ١ٝيًؿطنات  ٚاملػتًٗهني ٚاملطاغًني مبا يف شيو ايتش٬ٜٛت ٚايتُ ٌٜٛايتذاض ( ٟخطابات اٱعتُاز ٚ
خطابات ايطُإ ٚاجملُٛعات ايٛثا٥ك ,)١ٝع ٠ٚ٬عً ٢شيو ٜك ّٛبٓو بٝبًٛؽ بإزاض ٠أعُاٍ إساي َٔ ١بٓٛى زٚي ١ٝأخط.٣
 َصطف اٱقً ِٝايتذاض ٟيٲغتجُاض  ٚايؿ ٕٚ٪املايَ ( ١ٝصطف أَريايس غابكاً ) بسأ بايتؿػ ٌٝيف ؾٗط متٛظ غٓ 2001 ١عً٢م ٛمتًٝو قًَ ٞػتكٌ يف مشاٍ ايعطام  ٚاؾتتح ؾطع٘ ا٭ ٍٚيف َس ١ٜٓزٖٛى  ٚلح يف تكس ِٜعس ٠خسَات َصطؾ ١ٝمبا ؾٗٝا
ؼ ٌٜٛا٭َٛاٍ خ ٍ٬ايٛغٝط يف تطنٝا  ,املصطف ألع ْتا٥ر دٝسَٗٓ ٠ا تطتٝب أسػٔ َصطف يف إقً ِٝنطزغتإ غٓ١
 ٚ 2006شيو أز ٣إىل طُٛح اؾتتاح ؾطٚع دسٜسٚ ٠اؾتتشت يف ايػًُٝاْٚ ١ٝبػساز َ ٖٛٚ,صطف قً ٞيف إطاض زٚي. ٞ
َصطف اٱقً ِٝايتذاضَ ٟصطف َٛثٛم َُٗ ٚتٗا تكس ِٜاملٓؿآت املصطؾ ١ٝاملتُٝع ٠يٮؾطاز ٚايؿطنات  ٚأٜطاً يًُػتجُطٜٔ
ايسٚيٝني ايباسجني عٔ ايعٌُ يف أقً ِٝنٛضزغتإ  ٚتكسّ فاٍ ٚاغع َٔ املٓتذات  ٚاـسَات يٮؾطاز  ٚايؿطنات اييت تًيب
استٝادات ايؿدص ٚ ١ٝايتذاض ١ٜيعُٓ٥٬ا.
1

ايػ ,ٍٛغٓا  : 2015,ص ( 9زٚض ْعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝيف ؼػني دٛز ٠املعًَٛات احملاغب)١ٝداَع ١داَعـ ١قاصــسَ ٟطباحٚ -ضقًــ١

اؾعا٥ط -نً ١ٝايعً ّٛا٫قتصازٚ ١ٜايتذاضٚ ١ٜعً ّٛايتػري .
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 َصطف ا٫غتجُاض ايعطاق :ٞضامساٍ املصطف ٜبًؼ (َ )250.000.000.000ا٥تإ ٚمخػًَٝ ٕٛاض زٜٓاض أسس أِٖاملصاضف ايتذاض ١ٜايطا٥س ٠يف ايعطام,تأغؼ غٓٚ ) 1993(١ي٘ قاعسٚ ٠اغع٘ َٔ ايعبا ٔ٥يف ناؾ ١إما ٤ايعطام ايصٜٔ
ٜتعاقسَ ٕٚع٘ َٔ خ ٍ٬ؾبه ١ؾطٚع ١املٓتؿط ٠يف ناؾ ١اما ٤ايعطام )18(ٖٞٚؾطع متاضؽ كتًـ ايٓؿاطات املصطؾ.١ٝ
ٚبًؼ سذِ ع ١ٓٝايبشح َ 63ؿطزٚ ٠قس مت تٛظٜع ا٫غتباْ ١عً ٢مجٝع اؾطاز ايع ١ٓٝمت اغرتزاز  54اغتباَْٗٓ ١ا ٚ ,بعس تؿشص
ا٫غتُاضات مت اغتبعاز  4اغتُاضْ ٠عطا يعسّ ؼكٝل ايؿطٚط املطًٛبَٗٓ ١ا ٚ ,بصيو ٜه ٕٛعسز ا٫غتُاضات ايصاؿ ١يًتشًٌٝ
 50اغتباْٚ ,١اؾس ٍٚا٫تٜ ٞبني ع ١ٓٝايبشح :
دس ٍٚضقِ (  :) 1ع ١ٓٝايبشح
اغِ املصاضف

اغتُاضات املٛظع ١اغتُاضات املطدع ١اغتُاضات املػتبعس ٠اغتُاضات ايصاؿ١

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

بٝبًٛؽ

23

19

2

17

%34

املصطف RT

21

19

1

18

%36

املصطف ا٫غتجُاض ايعطاقٞ

19

16

1

15

% 30

اجملُٛع ايهًٞ

63

54

4

50

%100

َٔ اعساز ايباسج١

ٚاؾسا ٍٚايتاي ١ٝتبني خصا٥ص ٚمسات ع ١ٓٝايبشح:
 .1تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ؾٗاز٠
ٜتطح َٔ دس ٍٚضقِ ( ) 2إٔ َععِ ع ١ٓٝايبشح َٔ محً ١ؾٗاز ٠بهايٛضٜٛؽ ْٚػبتِٗ ٚ , %52إٔ  َٔ ِٖ %36محً١
ؾٗاز ٠زبًَ/ّٛعٗس ٚ ,إٔ  َٔ %8محً ١ؾٗازْٛ َٔ ٠ع اخطٚ , ٣إٔ  َٔ %4محً ١ؾٗاز ٠زبً ّٛعاي.ٞ
دس ٍٚضقِ (  :) 2تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ؾٗاز٠
ؾٗاز٠

ايتهطاضات

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

بهايٛضٜٛؽ

26

%52

زبً ّٛعايٞ

2

%4

زبًَ/ّٛعٗس

18

%36

اخط٣

4

%8

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100

 .2تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايتدصص ايعًُٞ
ٜبني اؾس ٍٚإٔ َا ْػبت٘  َٔ %48ايع ١ٓٝؽصصِٗ قاغب ,١إٔ َا ْػبت٘  َٔ %24ايع َٔ ١ٓٝإزاضٚ,٠اخطْ ٣ػبت٘%28
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دس ٍٚضقِ (  :) 3تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايتدصص ايعًُٞ
ؽصص ايعًُٞ

ايعسز

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

قاغب١

24

%48

إزاض٠

12

%24

أخط٣

14

%28

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100

 .3تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب عٓٛإ املٓصب ايٛظٝؿٞ
ٜتبني َٔ اؾس ٍٚإٔ َا ْػبت٘  َٔ %24ع ١ٓٝايبشح َٔ َسقل أقسّ َ َِٗٓ %44 ٚ ,سقل  َٔ %20,ع ١ٓٝايبشح َٔ
َػاعس َسقل َٔ %12 ٚ ,ع ١ٓٝايبشح َٔ عٓٛإ ٚظٝؿ ٞاخط.٣
دس ٍٚضقِ (  :) 4تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب عٓٛإ املٓصب ايٛظٝؿٞ
عٓٛإ املٓصب ايٛظٝؿٞ

ايتهطاضات

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

َسقل أقسّ

12

%24

َسقل

22

%44

َّ .سقل

10

%20

اخط٣

6

%12

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100

 .4تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايػٓٛات اـسَ١
ٜتبني َٔ اؾس ٍٚإٔ َا ْػبت٘  َٔ%28ايع ١ٓٝغٓٛات خسَتِٗ اقٌ َٔ  5غٓٛات  َِٗٓ%40ٚ ,يس10- 5 ِٜٗ
غٓٛات اـسَ َِٗٓ %16, ١يس 15-10 ِٜٗغٓٛات  َِٗٓ %16 ,يس 15 َٔ ِٜٗغٓٛات ؾأنجطَٔ اـسَ.١
دس ٍٚضقِ (  :) 5تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايػٓٛات اـسَ١
ايػٓٛات اـسَ١

ايتهطاضات

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

اقٌ َٔ  5ايػٓٛات

14

%28

َٔ  10- 5غٓٛات

20

%40

َٔ  15-10غٓٛات

8

%16

َٔ  15غٓٛات ؾأنجط

8

%16

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100
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ثاْٝاً  :ؼً ٌٝايؿكطات ايبشح  ٚاختباض ؾطضٝات:
احملٛض اَ : ٍٚ٫س ٣اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غت١
دس ٍٚضقِ ( ٜ ) 6بني ايبٝاْات املتعًكَ ١س ٣اغتدساّ َباز ٨تطبٝل غٝذُا غت١
ايٛغط اؿػابٞ

ا٫مطاف املعٝاضٟ

متاَا

َعاٌَ ا٫خت٬ف

متاَا

اتؿل

ضتب١

َس ٣اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غت١

٫اتؿل

 ٫اتؿل

قاٜس

اتؿل

ا ١ُٖٝ٫ايٓػب١ٝ

ْػب ١امل١ٜٛ٦

ٚدٛز اغتعساز َٔ قبٌ ا٫زاضٚ ٠ايعاًَني ي٬غتدساّ َٓٗر غٝذُا
غت٪ٜ ْ٘٫ ١ز ٟاىل :
أ.

ظٜاز ٠ضضا ايعب. ٕٛ

ب.

تكً ٌٝا٭خطا ٤بهٌ اْٛاعٗا ٚؼػني دٛز ٠اـسَات املكسَ١

0.0%

0.0%

4.0%

56.0%

40.0%

4.36

0.57

13.04

87.20%

ٚاييت تتٓاغب َع تٛقعات املػتؿٝسَ ٖٛٚ,ٜٔآٜعهؼ عً٢

1

ؼػني ايتسقٝل ايساخً.ٞ
تٜ .ػاِٖ بايتدطٝط يهاؾ١عًُٝات ايتسقٝل ٚتك ِٝٝاملداطط.
تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢اغايٝب َتعسز ٠يف اؿص ٍٛعً٢

0.0%

0.0%

4.0%

72.0%

24.0%

4.20

0.50

11.90

84.00%

3

ؼطص املصطف عًَ ٢عطؾ ١اقرتاسات ايعُ ٤٬ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا يف

0.0%

4.0%

16.0%

36.0%

44.0%

4.20

0.87

20.62

84.00%

5

ؼطص ازاض ٠املصطف عً ٢تسضٜب ض٩غا ٤ا٫قػاّ عً ٢تؿه ٌٝؾطم

0.0%

4.0%

24.0%

28.0%

44.0%

4.12

0.93

22.51

82.40%

6

0.0%

0.0%

8.0%

52.0%

40.0%

4.32

0.63

14.52

86.40%

2

0.0%

0.0%

24.0%

32.0%

44.0%

4.20

0.82

19.44

84.00%

4

4.23

0.72

املعًَٛات اييت تػاعسٖا يف تك ِٝٝاـسَات املصطؾ.١ٝ
ؼػني دٛز ٠اـسَات.
عٌُ يعًُ ١ٝايتشػني املػتُط.
تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢بطاَر ( ضبط اؾٛز )٠يتشػني ٚتؿعٌٝ
ايتسقٝل ايساخً ٞيػطض ايسق ٚ ١انتؿاف اخطا.٤
ازاض ٠املصطف يسٜٗا ا٫غتعساز يتٛؾري ْعاّ يتبازٍ املعًَٛات َا بني
اقػاّ .

املتٛغط اؿػاب ٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ
َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜبني اؾس ٍٚضقِ(َ )6س ٣اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غت, ١سٝح تطاٚست املتٛغطات اؿػاب ١ٝهلا بني (-4.36
 ,)4.12باملكاضَْ ١ع املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ايبايؼ ) )4.23يف سني تطاٚح ا٫مطاف املعٝاض ٟهلا بني (,)0.50 -0.93
باملكاضَْ ١ع ا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ ايبايؼ (ٚ ) 0.72ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايتؿتت بني إدابات أؾطاز ايع ١ٓٝنإ قًْ ٬ٝػبٝا أٟ
إٔ أؾطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتؿكني عً ٢أغًب ؾكطات أزا ٠ايبشح ,مت تطتٝب ايؿكطات تٓاظيٝا ٚنُاٜآت:ٞ
 .1ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " ٚدٛز اغتعساز َٔ قبٌ ا٫زاضٚ ٠ايعاًَني ي٬غتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١يف
املطتب ١ا٭ٚىل مبتٛغط سػابٚ )4.36( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. )0.57
 .2ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢بطاَر ( ضبط اؾٛز )٠يتشػني ٚتؿع ٌٝايتسقٝل ايساخً ٞيػطض ايسق١
 ٚانتؿاف اخطا" ٤عً ٢املطتب ١ايجاْ ١ٝمبتٛغط سػابٚ )4.32 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. ) 0.63
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 .3ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢اغايٝب َتعسز ٠يف اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات اييت تػاعسٖا يف تكِٝٝ
اـسَات املصطؾ" ١ٝعً ٢املطتب ١ايجايج ١مبتٛغط سػابٚ )4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.50
 .4ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠ازاض ٠املصطف يسٜٗا ا٫غتعساز يتٛؾري ْعاّ يتبازٍ املعًَٛات َا بني اقػاّ " عً ٢املطتب ١ايطابع١
مبتٛغط سػابٚ ) 4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.82
 .5ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠ؼطص املصطف عًَ ٢عطؾ ١اقرتاسات ايعُ ٤٬ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا يف ؼػني دٛز ٠اـسَات " عً٢
املطتب ١اـاَػ ١مبتٛغط سػابٚ )4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.87
 .6ؾُٝا سصًت ؾكط" ٠ؼطص ازاض ٠املصطف عً ٢تسضٜب ض٩غا ٤ا٫قػاّ عً ٢تؿه ٌٝؾطم عٌُ يعًُ ١ٝايتشػني املػتُط
"عً ٢املطتب ١ا٭خري ٠مبتٛغط سػابٚ )4.12( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. )0.93
ٚبؿهٌ عاّ ٜتبني  َٔٚخْ ٍ٬تا٥ر ا٫داب ١عٔ ؾكطات ناْت امل٪ؾط اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا  6نإ َطتؿعا.
احملٛض ايجاْ : ٞؾُٝا  ًٜٞفُٛع َٔ ١ايعباضات خاص ١ايتسقٝل ايساخًٞ
دس ٍٚضقِ ( ٜ ) 7بني ايبٝاْات املتعًك ١ايتسقٝل ايساخًٞ
ايٛغط اؿػابٞ

ا٫مطاف املعٝاضٟ

َعاٌَ ا٫خت٬ف

ا ١ُٖٝ٫ايٓػب١ٝ

ايتسقٝل ايساخًٞ

0.0%

0.0%

0.0%

48.0%

52.0%

4.52

0.51

11.28

90.40%

1

0.0%

0.0%

12.0%

52.0%

36.0%

4.24

0.66

15.64

84.80%

2

0.0%

0.0%

16.0%

48.0%

36.0%

4.20

0.71

16.84

84.00%

3

0.0%

0.0%

12.0%

52.0%

36.0%

4.24

0.66

15.64

84.80%

2

0.0%

0.0%

28.0%

56.0%

16.0%

3.88

0.67

17.16

77.60%

5

0.0%

0.0%

24.0%

56.0%

20.0%

3.96

0.68

17.06

79.20%

4

4.17

0.65

٫

اتؿل

متاَا
َسٜط قػِ ايتسقٝل ايساخًٜ ٞؿطف عً ٢تٓؿٝص ايعٌُ سػب
خطٛات ايربْاَر املعتُس.
ٜٛدس يس ٣املسقكني ايساخًٝني إملاّ ناف مبعاٜري ايتسقٝل
ايساخً.ٞ
ٜك ّٛقػِ ايتسقٝل بايتدطٝط يهٌ عًُ ١ٝتسقٝل ٚتكِٝٝ
املداطط.
ٜك ّٛقػِ ايتسقٝل ايساخً ٞبتشسٜس َس ٣ؼكٝل اٖساف
ٚغٝاغات املصطف ٚبٝإ ا٫مطاؾات ٚا٫ب٬ؽ عٓٗا.
تك ّٛازاض ٠ايتسقٝل ايساخً ٞيف املصطف بٛضع بعض ايكٛٝز
عً ٢تٛظٜع ْتا٥ر ايتسقٝل ؾٗات خاضد.١ٝ
ٜٛدس ٚغا ٌ٥اتصاٍ ؾعاٍ بني املٛظؿني ٚايعُ.٤٬

املتٛغط اؿػاب ٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ

 ٫اتؿل

قاٜس

اتؿل

ضتب١

اتؿل متاَا

ْػب ١امل١ٜٛ٦

َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜبني اؾس ٍٚضقِ (  ) 7يًتسقٝل ايساخً , ٞسٝح تطاٚست املتٛغطات اؿػاب ١ٝهلا بني ( ,)3.88-4.52باملكاضَْ ١ع
املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ايتسقٝل ايساخً ٞايبايؼ ) ( 4.17يف سني تطاٚح ا٫مطاف املعٝاض ٟهلا بني (,)0.51 -0.71
باملكاضَْ ١ع ا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ ايتسقٝل ايساخً ٞايبايؼ (ٚ )0.65ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايتؿتت بني إدابات أؾطاز ايع١ٓٝ
نإ قًْ ٬ٝػبٝا أ ٟإٔ أؾطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتؿكني عً ٢أغًب ؾكطات أزا ٠ايبشح ,مت تطتٝب ايؿكطات سػب اُٖٝتٗا ايٓػب١ٝ
تٓاظيًٝا نا٫ت: ٞ
 .1ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ" َسٜط قػِ ايتسقٝل ايساخًٜ ٞؿطف عً ٢تٓؿٝص ايعٌُ سػب خطٛات ايربْاَر
املعتُس" يف املطتب ١ا٭ٚىل مبتٛغط سػابٚ)4.52( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (.)0.51
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 .2ؾُٝا سصًت ن ٬ؾكطتني " ٜٛدس يس ٣املسقكني ايساخًٝني إملاّ ناف مبعاٜري ايتسقٝل ايساخًٜ " ٚ " ٞك ّٛقػِ ايتسقٝل
ايساخً ٞبتشسٜس َس ٣ؼكٝل اٖساف ٚغٝاغات املصطف ٚبٝإ ا٫مطاؾات ٚا٫ب٬ؽ عٓٗا " عً ٢املطتب ١ايجاْ ١ٝمبتٛغط
سػابٚ ) 4.24 (ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.66
 .3ؾُٝا سصًت ؾكطٜ " ٠ك ّٛقػِ ايتسقٝل بايتدطٝط يهٌ عًُ ١ٝتسقٝل ٚتك ِٝٝاملداطط

" عً ٢املطتب ١ايجايج ١مبتٛغط

سػابٚ ) 4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.71
 .4ؾُٝا سصًت ؾكطٜٛ " ٠دس ٚغا ٌ٥اتصاٍ ؾعاٍ بني املٛظؿني ٚايعُ" ٤٬عً ٢املطتب ١ايطابع ١مبتٛغط سػاب) 3.96 ( ٞ
ٚامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . )0.68
 .5ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠تك ّٛازاض ٠ايتسقٝل ايساخً ٞيف املصطف بٛضع بعض ايكٛٝز عً ٢تٛظٜع ْتا٥ر ايتسقٝل ؾٗات
خاضد ١ٝعً ٢املطتب ١ا٭خري ٠مبتٛغط سػابٚ ) 3.88 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . )0.67
ٜتبني  َٔٚخْ ٍ٬تا٥ر ا٫داب ١عٔ ؾكطات ا٫غتباْٚ ١اييت ناْت امل٪ؾط ايتسقٝل ايساخً ٞنإ َطتؿعا.
اؾس)8( ٍٚ
ايُٓٛشز ا٫مساض اـط ٞايبػٝط (اغتدساّ اغًٛب غذُا غت ١يتشػني ٚتؿع ٌٝايتسقٝل ايساخً)ٞ

املتػري تابع  /ايتسقٝل ايساخًٞ
Sig.

T

Beta

Sig.

F

R-squre

ا٫ضتباط

0.000

5.565

0.225

0.000

30.971

0.574

0.758

املتػري املػتكٌ

اغًٛب غذُا
غت١

َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚإ ايع٬ق ١بني قٛض ٜٔع٬ق ١قٚ ١ٜٛططزٚ ١ٜقُٝتٗا تػاٚ , 0.758 ٟٚقَ ١ُٝعاٌَ ؼسٜس ٜػاٟٚ
 ٖٞٚ 0.574قَ ١ُٝتٛغط , ١مبعٖٓٓ ٢اى َتػريات اخط ٣غري َسضٚغٚ ١يهٔ عٓس ْعط اىل ق ١ُٝا٫ستُايٜ)Sig. ( ١ٝػاٟٚ
 0.000ي٬ختاض َ Fكاضَْ ١ع قَ ١ُٝػت ٣ٛاملعٓ ٟٛقُٝتٗا ( )0.05تهَ ٕٛعٖٓ ١ٜٛصا َعٜٓ ٟٛطدع اىل ق ١ُٝخط ٌَٝ
ا٫مساض اـطَ ٖٞٚ ٞعٓ ٟٛاٜطاَ َكاضَْ ١ع قٜ )sig) ١ُٝػا. 0.000 ٟٚ
يف ضَ ٤ٛامت ايتٛصٌ اي ٘ٝيف ايتشً٬ٝت ايػابكٜ ١تِ ايتشكل َٔ صش ١ؾطضٝات ايبشح ٚنا٫ت: ٞ
 ايؿطض ١ٝاٚ٫ىل ٖٓ :اى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ٟٛشات ز٫ي ١اسصا٫ ١ٝ٥غتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غت ١غٝذُا  ٚايتسقٝلايساخًٜٚ ٞتِ قب ٍٛايؿطضٚ ١ٝدس ٍٚضقِ (ٜ )8جبت تًو ايع٬ق ١بصٛضَ ٠عٓ.١ٜٛ
 اَا بايٓػب ١يًؿطض ١ٝايجآْٖ : ١ٝاى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ٟٛيًتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝيف ض٤ٛ
اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غتٚ ١دس ٍٚضقِ (ٜ )9بني إ يهٌ ؾكطَ َٔ ٠باز ٨غٝذُا غت ١شات ز٫ي ١اسصا ١ٝ٥أقٌ َٔ
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 0.05أ ٟإ َباز ٨غٝذُا غت ١هلِ اثط َعٓ ٟٛعً ٢تؿعٚ ٌٝؼػني ايتسقٝل ايساخًٚ ٞدٛز ٠املعًَٛات احملاغب, ١ٝ
ٚمما ٜسٍ عً ٢قب ٍٛايؿطض , ١ٝاؾس ٍٚازْاٜٛ ٙضح شيو:
دس ٍٚضقِ ( ) 9
زٚض اغتدساّ بطاَر غٝذُا غت ٚ ١ايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب١ٝ
ايٛغط اؿػابٞ

ا٫مطاف املعٝاضٟ

َعاٌَ ا٫خت٬ف

ٚاتباع ادطا٤ات ضطٚض ١ٜيه ٞته ٕٛاملعًَٛات ٚايٓتا٥ر َ ١َ٤٬ؾُٝع ا٫ططاف.

ا ١ُٖٝ٫ايٓػب١ٝ

ٜػاِٖ ا٫زاض ٠باعطا ٤املاّ ناف يًكػِ ايتسقٝل بٛضع َعاٜري ناؾ ١ٝيكٝاؽ ٚؼكل اٖ٫ساف

4.00

0.91

22.82

80.00%

5.477

.000

7

10.000

.000

4

.000

8
1
5

تػاعس بطاَر غت ١غٝذُا ( ضبط اؾٛز )٠يف ظٜاز ٠ؾاعً ١ٝايٛغا ٌ٥املػتدسَ ١يف محا١ٜ

ا٫صٚ ٍٛاؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٜتصـ

مبٛثٛق ٚ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايتػص١ٜ

ايعهػ.١ٝ
َٔ خ ٍ٬تطبٝل بطاَر يػت ١غٝذُا متهٔ َٔ ايتأنس َٔ إ ناؾَٗ ١اّ ايتسقٝل ايساخًٞ
ؾعاي ١مما ٜعين تٛؾط املعًَٛات احملاغب ١ٝباؾٛز ٠ايعاي. ١ٝ
ٜػاِٖ ايرباَر عً ٢ؼػني ضضا ٤املٛظؿني ٚايعَُ ٤٬عا  ,ا ٟعسّ ايتشٝٝع بني املصاحل .
تػاعس اغايٝب ايكٝاؽ َٔ َتابع ١املؿه٬ت اييت تعٗط( اؿص ٍٛاملعًَٛات يف ايٛقت
املٓاغب)  ,ا ٟايرتنٝععً ٢ايٛقا ١ٜعٓس سسٚخ املؿانٌ بسَ َٔ ٫عاؾتٗا .

4.00

0.50

12.50

80.00%

3.92

0.57

14.58

78.40%

8.048

4.36

0.64

14.63

87.20%

10.663

.000

4.00

0.58

14.43

80.00%

8.660

.000

ميهٔ اٖتُاّ ا٫زاض َٔ ٠خ ٍ٬تطبٝل بطاَر ضبط اؾٛز َٔ ٠اٜصاٍ ْتا٥ر عًُ ١ٝايتسقٝل
بايؿهٌ املطًٛب نُا ميهٔ اؿص ٍٛاملعًَٛات اييت ميهٔ إ تػتؿاز ؾٗٝا يف ايتٓب٪

اختباض T

املداطط  ٚايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝمما تٛؾط دٛز ٠يًُعًَٛات .

ا٫ستُاي(SIG)١ٝ

ٜػاِٖ زعِ ايكٝاز ٠ايعًٝا يتشػني اؾٛز ٠بايتدطٝط يهاؾ ١ايعًُٝات ايتسقٝل ٚتكِٝٝ

4.00

0.76

19.09

80.00%

6.547

.000

6

ق١ُٝ

املعًَٛات احملاغب١ٝ

4.20

0.65

15.37

84.00%

9.295

.000

ضتب١

اغتدساّ بطاَر غٝذُا غت ٚ ١ايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز٠

2

يًُػتكبٌ .
اىل ا ١ٜزضد ١مت ايرتنٝععً ٢ايعُٜٗ ٚ ٤٬تِ بتًب ١ٝاستٝاداتِٗ ٚتٛقعاتِٗ نأسس َباز٨
غٝذُا غت.١

املتٛغط اؿػاب ٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ

4.16

0.75

4.08

0.67

17.94

83.20%

7.774

.000

3

َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜبني اؾس ٍٚإ املتٛغطات اؿػاب ١ٝيًؿكطات تطاٚست بني ( ,)3.92 -4.36باملكاضَْ ١ع املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ايبايؼ( , )4.08يف سني تطاٚح ا٫مطاف املعٝاض ٟهلا بني ( ,) 0.50 -0.91باملكاضَْ ١ع ا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ ايبايؼ
(ٚ ) 0.67ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايتؿتت بني إدابات أؾطاز ايع ١ٓٝنإ قًْ ٬ٝػبٝا أ ٟإٔ أؾطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتؿكني عً ٢أغًب
ؾكطات أزا ٠ايبشح ,ضتب ايؿكطات سػب اُٖٝتٗا ايٓػب ١ٝتٓاظيٝا ٚنٰت:ٞ
.1

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " ٜػاِٖ بطاَر (َٓٗر) غٝذُا غت ١عً ٢ؼػني ضضا ٤املٛظؿني ٚايعَُ ٤٬عا

ا ٟعسّ ايتشٝٝع بني املصاحل " يف املطتب ١ا٭ٚىل مبتٛغط سػابٚ )4.36( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (.)0.64
.2

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً " ٢ميهٔ اٖتُاّ ا٫زاض َٔ ٠خ ٍ٬تطبٝل بطاَر ضبط اؾٛز َٔ ٠اٜصاٍ ْتا٥ر عًُ١ٝ

ايتسقٝل بايؿهٌ املطًٛب نُا ميهٔ اؿص ٍٛاملعًَٛات اييت ميهٔ إ تػتؿاز ؾٗٝا يف ايتٓب ٪يًُػتكبٌ " يف املطتب ١ايجاْ١ٝ
مبتٛغط سػابٚ ) 4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.65
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.3

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً " ٢ا ىل ا ١ٜزضد ١مت ايرتنٝع عً ٢ايعُٜٗٚ ٤٬تِ بتًب ١ٝاستٝاداتِٗ ٚتٛقعاتِٗ نأسس

َباز ٨غٝذُا غت " ١يف املطتب ١ايجايج ١مبتٛغط سػابٚ ) 4.16 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.75
.4

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " تػاعس بطاَر غت ١غٝذُا ( ضبط اؾٛز )٠يف ظٜاز ٠ؾاعً ١ٝايٛغاٌ٥

املػتدسَ ١يف محا ١ٜا٫صٚ ٍٛاؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٜتصـ مبٛثٛقٚ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايتػص ١ٜايعهػ " ١ٝيف املطتب ١ايطابع١
مبتٛغط سػابٚ ) 4.00 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.50
.5

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " تػاعس اغايٝب ايكٝاؽ َٔ َتابع ١املؿه٬ت اييت تعٗط( اؿص ٍٛاملعًَٛات

يف ايٛقت املٓاغب)  ,ا ٟايرتنٝع عً ٢ايٛقا ١ٜعٓس سسٚخ املؿانٌ بسَ َٔ ٫عاؾتٗا " يف املطتب ١اـاَػ ١مبتٛغط سػابٞ
( ٚ ) 4.00امطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.58
.6

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " ٜػاِٖ زعِ ايكٝاز ٠ايعًٝا يتشػني اؾٛز ٠بايتدطٝط يهاؾ ١ايعًُٝات ايتسقٝل

ٚتك ِٝٝاملداطط ٚايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝمما تٛؾط دٛز ٠يًُعًَٛات " يف املطتب ١ايػازغ ١مبتٛغط سػابٚ ) 4.00 ( ٞامطاف َعٝاضٟ
بًؼ (. ) 0.76
.7

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عًٜ"٢ػاِٖ ا٫زاض ٠باعطا ٤املاّ ناف يًكػِ ايتسقٝل بٛضع َعاٜري ناؾ ١ٝيكٝاؽ ؼكل

اٖ٫ساف ٚاتباع ادطا٤ات ضطٚض ١ٜيه ٞته ٕٛاملعًَٛات ٚايٓتا٥ر احملصً ١َ٤٬َ ١ؾُٝع ا٫ططاف " يف املطتب ١ايػابع١
مبتٛغط سػابٚ ) 4.00 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (.) 0.91
.8

ؾُ ٝا سصًت ؾكط" ٠إ خ ٍ٬تطبٝل بطاَر يػت ١غٝذُا متهٔ َٔ ايتأنس َٔ إ ناؾَٗ ١اّ ايتسقٝل ايساخً ٞؾعاي ١مما

ٜعين تٛؾط املعًَٛات احملاغب ١ٝباؾٛز ٠ايعاي" ١ٝعً ٢املطتب ١ا٭خري ٠مبتٛغط سػابٚ )3.92( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. )0.57
ٚبؿهٌ عاّ ٜتبني  َٔٚخْ ٍ٬تا٥ر ا٫داب ١عٔ ؾكطات ا٫غتباْ ١نـ( زعِ ايكٝاز ٠ايعًٝا ٚايكٝاؽ ٚايتشػني املػتُط ٚاملٛاضز
ايبؿطٚ ١ٜايعًُٝات ٚاْ٫عُ ) ١هلِ زٚض عً ٢تؿع ٌٝايتسقٝل ايساخًٜٚ ٞعٗط اْعهاغٗا عً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝبؿهٌ
ًَشٛظ َٚطتؿع  ,نُا مت اغتدساّ اختباض (  ) Tملعطؾَ ١ا اشا ناْت زضد ١ا٫غتذاب ١قس ٚصًت اىل زضد ١املٛاؾك ١املتٛغط١
, 3 ٖٞٚايٓتا٥ر َٛضش ١يف دس ٍٚاعٚ ٙ٬ناْت ق ١ُٝا٫ستُاي )Sig( ١ٝاقٌ َٔ َػت ٣ٛاملعٓ.)0.05( ٖٞٚ ٟٛ
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املبشح ايطابع  /ا٫غتٓتادات ٚايتٛصٝات
أ : ٫ً ٚا٫غتٓتادات :
 .1إ ايتعاّ ع َٔ ١ٓٝاملصاضف مبٓٗر غٝذُا غت ١حيػٔ َٔ ْتا٥ر عًُ ١ٝايتسقٝل ايساخً ٕ٫ ٞي٘ زٚض َِٗ يف تؿعٌٝ
ٚتطٜٛط ْعاّ ايطقاب. ١
 .2تعتُس ازاض ٠املصاضف عً ٢بطاَر ( ضبط اؾٛز )٠يتشػني ٚتؿع ٌٝايتسقٝل ايساخً ٞيػطض ايسق ٚ ١انتؿاف اخطا.٤
 .3ايتعاّ مبٓٗر غٝذُا غتٜ ١ػاِٖ َباؾط ٠بعًُ ١ٝايتدطٝط ٚايتسقٝل ٚتك ِٝٝاملداطط .
ٖٓ .4اى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛمبعسٍ  0.758بني تطبٝل َباز ٨غٝذُا غتٚ ١ايتسقٝل ايساخً. ٞ
 .5نُا ٖٓاى ع٬قَ ١عٓ ١ٜٛشات ز٫ي ١اسصا ١ٝ٥ي٬غتدساّ َٓٗر غٝذُا غتٚ ١ايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات
احملاغب ١ٝمما ٜعٓ ٢إ يف ظٌ اغتدساّ َٓٗر غت ١غٝذُا غٛف حيػٔ َٗاَات ٚظٝؿ ١ايتسقٝل ايساخًٖٚ ٢صا بسٚضٙ
٪ٜز ٟاىل تٛؾط دٛز ٠يًُعًَٛات احملاغب. ١ٝ
 .6خ ٍ٬تطبٝل بطاَر غٝذُا غت ١متهٔ َٔ ايتأنس َٔ إ ناؾَٗ ١اّ ايتسقٝل ايساخً ٞؾعاي ١مما ٜعين تٛؾط املعًَٛات
احملاغب ١ٝباؾٛز ٠ايعاي. ١ٝ

ثاًْٝا  :ايتٛصٝات
 .1إ َؿاضن ١ايعاًَني يف عًُٝات ٚاْ٫عُٚ ١اٖتُاّ باملٛاضز ايبؿطٚ ١ٜباملكرتساتِٗ اؾٝس ٠اييت ٜكسَٗا ايعاًَ, ٕٛ
ٖٚصا َٔ املباز ٨ا٫غاغ ١ٝيـ  Six Sigmaنُا ٪ٜز ٟإىل ػٓب ٚاست ٍ٬ايػًط٫ ١غطاض ايؿدص.١ٝ
 .2اٖ٫تُاّ بايتسضٜب ٚانتػاب ايكسضٚ ٠املعطؾ ١مبٓٗر غٝذُا غتٚ ١ايتعطف أنجط مببازٗ٥ا ا٫غاغ. ١ٝ
 .3تؿذٝع ازاض ٠املصاضف عً ٢ايتُٝع باؾٛزٚ ٠ا٫يتعاّ باٖ٫ساف املطغٚ ١َٛبٝإ ْكاط ايطعـ ٚا٫مطاؾات ؼت
قٛاْني ايطقابٚ ١ٝاؾٗات املعٓ.١ٝ

اـامت١
ٚيف اـ٬ص ١ؾإٕ َػاُٖ ١ايعٛمل ١يف عٛمل ١ايؿهط ٚايجكاؾ ١غاُٖت بؿـهٌ نـبري دـساً يف اؿصـ ٍٛعًـ ٢اــسَات
ٚاملعًَٛات املٛدٛز ٠بططٜك ١ؾٛض ,١ٜؾأصبح ايعبَٛ ٕٛدٛز يف مجٝع أما ٤ايعامل ,إٔ مناشز ايعٌُ ايكسميٚ ١اييت اضتبطـت بٓطـام
ايعُ ٌٝاملهاْ ٞأصبشت اٯٕ غري َٛدٛز ٠يف ظٌ ايب ١٦ٝايتٓاؾػٚ ١ٝاييت  ٫ترتى ؾطص ١يًدطأ ٚ ,نأسس ٚغا٫ ٌ٥غتذاب ١نـٌ
ٖصَ ٙتطًبات ٖ ٛتطبٝل َٓٗر غٝذُا غت ١اييت ؼسز باؾٛز ٠ايؿا٥كٚ ١ضضا ايعباٚ ٔ٥ايطعُٖٚ ١ٝا ايكاعس ٠ا٭غاغـ ١ٝيف ايُٓـٛ
غري احملسٚز ٚ ,يصيو ميجٌ َػت ٣ٛغٝذُا غت ١اـاص بايٛسسات ا٫قتصاز٪َ ١ٜؾطاً عًَ ٢س ٣قٛتٗا ٚق ٠ٛايك ِٝاييت تعُـٌ
بٗاٚ ,ي٘ زٚض َِٗ يتؿع ٌٝزٚض ايطقاب ١عً ٢ناؾ ١فا٫ت بايٛسس ٠ا٫قتصازٚ ١ٜاييت تسؾع بسٚضٖا إىل ؾعٛض ايعاًَني باملؿـاضن١
ٚا٫تصا٫ت ايساخً ١ٝاؾٝس ٠بٚ , ِٗٓٝا٫غتذاب ١ايػطٜعٚ ١إعاز ٠ايتك ِٝٝاملػتُط يػطض تصشٝح َٚعاؾ ١ا٭خطا , ٤إشٕ جيب
إٔ ْبشح عٔ ططم دسٜس ٠باغتُطاض يتذاٚظ تٛقعات ايعبا ,ٔ٥نُا أصبشت غت ١غٝذُا دع َٔ ً٤عًُٓا ْٚعـطَٓ ٠طـبط ١إىل
اؽاش ايكطاضات ايػً ١ُٝباؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات احملاغب ١ٝاي٬ظَٚ ١باؾٛز ٠ايعاي. ١ٝ
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١زضاغ-بٛٝ ايع١ٗادَٛ  يفٞز ايػساغٛٝ باغتدساّ َٓٗر اؿ١٦ٜ ايطز٠زٛض نًـ اؾْٝؼ(ؽؿٜٛ ّ ساظًٞع,ضَٛاٝاي
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http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=33102ٌصٛامل

١داَع-قتصاز٫اٚ ٠ اٱزاض١ًٝ ن2010
: ١ٝدٓب٫املصازض ا

1. Garrison , ray, Noreen,Eric and Brewer , Peter , 2010 ( Managerial Accounting ) ,
NewYork,McGraw –Hill , 11 edition.

2. Manville , G.Greatbanks, R.,Kkrishnasamy,

R. and

Parker,D.,2012 (Critical success

factors for lean six sigma programmers : a view from middle management ) , International
Journal of Quality and reliability management .

3. Pande,Pete&Holpp,Larry,”What is Six Sigma?”, McGraw-Hill,New York.2002.

4. Sujar,.Y,Balachandran,P.,Ramasamy,N.,”Six Sigma and the level of Quality CharacteristicsA Study on Indian Software Industries”,AIMS International Journal of Management,2008.

370

