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دات ت���� م�ه��ة س�ة س���ا على االداء 

ال�4غ�لي في 0ل ن-, القا*ة االس�ات���ة *ال����� على 

 ال4:ات ال�79ة العاملة في ق�اع ال7�اعات ال
وائ�ة
 

  احمد محمد عبد العال رشواند/ 
 جامعة االسكندرية –مدرس إدارة االعمال 

  مل=> ال
راسة:
ته�ف ه�ه ال�راسة الي ال�ع�ف علي م�� ال��ام ال���ات ال�اع�ة العاملة في 
ق-اع ال�واء ب�-,�+ م*�دات مه(�ة س�ة س�('ا وال'�'&لة في: دع$ اإلدارة العل�ا، 

، ن8$ ال*:اف�، وال����� الع'ل�ات واألن8'ة، ق�اس األداء، ال�*4�5 ال'�4'�، ال��ر23
على الع'�ل، وأث�ها على األداء ال��غ�لي في تل< ال���ات في =ل ن8$ ال�قا;ة 
االس��ات�(�ة �'�غ�� وس�F. وفي س,�ل ال:ص:ل له�ا اله�ف ت$ ت-:�3 ث'ان�ة 
ف�وض، وت$ االع�'اد على قائ'ة اس�ق�اء K:رها ال,احI ل('ع ال,�انات األول�ة 

سة، وم5 خالل مق�اس ��ون,اخ الفا ت$ ال�أك� م5 ث,ات ال�ي ت�Pم غ�ض ال�را
مقای�Y م�غ��ات ال�راسة، وXاس��Pام أسل:ب ت*ل�ل االن*�ار ال'�ع�د، أسل:ب ت*ل�ل 
االن*�ار ال:س�F او ال�فاعلي، الخ�,ار ف�وض ال�راسة، ت:صل\ ال�راسة الي وج:د 

ال��غ�لي في األداء  تأث�� ا[(ابي ل'*�دات ب�-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا علي
ال���ات م*ل ال�راسة ، ب�'ا ی:ج� تأث�� لل'�غ�� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة علي 

األداء ال��غ�لي ف�'ا ع�ا  العالقة ب�5 �ل م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا علي
  ع'�ل، وال'*�د الPاص ب8$ ال*:اف� .-ال'*�د الPاص ;ال����� علي ال
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Abstract 
This study aims at examining the effect of Determinants of Six 

Sigma methodology on operational performance under strategic 

control systems at industrial companies operating in the 

pharmaceutical sector, based on the objective of the research In 

eight hypotheses were develop, A questionnaire was developed 

by the researcher to collect preliminary information Cronbach’s 

Alpha confirmed the reliability of the measurement scales of the 

research variables, and by using multiple regression technique 

and mediator regression technique tested the research 

hypotheses,  Results of the research indicate that the 

determinants of Six Sigma methodology affect on operational 

performance in the pharmaceutical companies,  however  there 

were impact of strategic control systems on the relationship 

between all the determinants of the application of six 

methodology Sigma and operational performance exception of 

the focus on the customer and incentives systems . 

 

Keywords: Determinants of Six Sigma methodology, 

operational performance, strategic control systems 
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 :مق
مـة – ١
في ب�_ة ال'اف4ة ال��ی�ة ال�ي ت�ه�ها ال'8'ات ;أن:اعها ال'�Pلفة لل'*اف8ة على 
الع'الء وتل,�ة حاجاته$ وتق�[$ أعلى م�4̀: م5 ال(:دة وال�قة، ت4عى ال'8'ات 
ل�-,�+ ماهج رقاب�ة فعالة ل':اك,ة ال'اف4ة وت*ق�+ رضا الع'الء وتPف�a الع�:ب 

�+ ذل<، وم5 أه$ ال'اهج ال'عاص�ة مه(�ة وفي نفY ال:ق\ تPف�a تeال�ف ت*ق
س�ة س�('ا وس�لة ل�*4�5 الع'ل�ات  ، تع�,� مه(�ة(Six Sigma)س�ة س�('ا 

  .(Surange, 2015)تع�'� على مالح8ات الع'الء لق�ادة ع'ل�ة ال�*4�5 

إن مه(�ة س�ة س�('ا أص,*\ ال�:م م5 ال'اهج األساس�ة في ال(:دة وال�-:�3 
ل'8'ات، ولق� أث,\ ه�ه ال'ه(�ة فعال�ة �,��ة خالل ما [قارب م5 ال�ي ت-,قها ا

٢٠  a�فPات وت�ل االن*�افات واألخ-اء في الع'ل�عامًا في ت-:�3 األداء وتقل
  .(Banuelas & Antony, 2002)ال�eال�ف 

وت:اجه صاعة ال�واء ال'��3ة الع�ی� م5 ال'�اكل، مها ارتفاع تeال�ف ال*�:ل 
على ت�اخ�� ال���ع م5 ال���ات وال'8'ات العال'�ة وال'*اف8ة على ال��اخ�� 
ع� ال*�:ل عل�ها ح�I ت�-ل2 عق:د ال��اخ�� ت*ق�+ م3:�4ات م�تفعة م5 

P'ج ال�واء ;ال�ا�K ال'�تفعة، ول�ل< [(2 ال(:دة، ح�I ت�'�� ع�:ب ت��ع م
% ١٠٠الع'ل على ت*ق�+ م3:�4ات م�تفعة م5 ال(:دة ق� ت�ل إلى م�4̀: 

(Hrgarek & Bowers, 2009)  ة أ� أخ-اء في�8'ات ال�ولح�I ال تق,ل ال'
ال�واء، وه: األم� ال�� أد` ;���ات ال�واء ال'��3ة إلى ت,ي ب�امج ج:دة م�تفعة 

  وم5 أه'ها مه(�ة س�ة س�('ا.
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  :مH4لة ال
راسة – ٢
في =ل ت�ای� ح�ة ال'اف4ة وارتفاع تeال�ف الع�ی� م5 م�خالت اإلن�اج وتقل� 
الe&�� م5 ف�ص ه:ام� ال�X*�ة للع�ی� م5 ال���ات أص,ح الزما على تل< 
ال���ات ت,ي الع�ی� م5 م,ادرات ت*4�5 ال(:دة وال�ي ت4'ح لها ب�Pف�a تeال�فها 

س�لة ل��ع�$ ح��ها ال4:ق�ة، وتع� مه(�ة س�ة س�('ا وت*4�5 ج:دة م�(اتها �: 
  م5 أك&� م,ادرات ت*4�5 ال(:دة ت*ق�+ ذل<. و�3-ل2 ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا

ض�ورة ت�ع�'ها ;ال�ة ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ال�ي ت4اع� ال'8'ات على ال�FX ما  
8'ات، فهي ال�ة ب�5 ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا وت*4�5 األداء ال��غ�لي ل�ل< ال'

ت4'ح ;ال�قا;ة على الع'ل�ات ال'ل':سة وغ�� ال'ل':سة ;��ل ['�5 م5 ت*ق�+ 
  األه�اف االس��ات�(�ة لل'8'ة. 

وم5 خالل اس�ع�اض االدب�ات ال,*&�ة في ه�ا ال'(ال ت:صل ال,احI الي وج:د 
س�ة ف(:ة ;*&�ة ب�5 ت-,�+ واس��Pام ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة وم,ادرات مه(�ة 

س�('ا �أح� م,ادرات ت*4�5 ال(:دة وه: ما أك�ته ن�ائج الع�ی� م5 ال�راسات 
(Ya’acob ,2008;Anderson,2004;Hobbidin,2013;Sinclair&Zair ,2001)  

س� الف(:ة م5 خالل ت'�ة وت-:�3 ن':ذج  علىل�ل< ت*اول تل< ال�راسة الع'ل 
االس��ات�(�ة �:س�لة  ال�قا;ةون8$ لل�FX ب�5 م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا 

ل��ع�$ وت*4�5 األداء ال��غ�لي لل���ات العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في 
  م��.

  :ل�ل< تe'5 م��لة ال�راسة في م*اولة اإلجا;ة على ع�د م5 ال�4اؤالت اآلت�ة
هل ی:ج� تأث�� ل'*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا على األداء ال��غ�لي في  - ١

 ل�اع�ة العاملة في ق-اع ال�واء في م��.ال���ات ا
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هل ی:ج� تأث�� ل8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة �'�غ�� وس�F على العالقة ب�5  - ٢
م*�دات ت-,�+ س�ة س�('ا واألداء ال��غ�لي في ال���ات ال�اع�ة العاملة 

 في ق-اع ال�واء في م��؟

  :أه
اف ال
راسة – ٣
وت*ل�ل تأث�� م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة  [�'5 اله�ف ال�ئ�Y له�ا ال�راسة في دراسة

س�('ا على األداء ال��غ�لي في =ل ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة في ال���ات ال�اع�ة 
  :ال'��3ة العاملة في ق-اع ال�واء، و3'�5 تق4�$ ه�ا اله�ف إلى األه�اف الف�ع�ة ال�ال�ة

ال��غ�لي في ال���ات ت*�ی� تأث�� م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا على األداء  -١
  العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في م��.

ت*�ی� تأث�� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة على العالقة ب�5 م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة  -٢
  س�('ا واألداء ال��غ�لي ال���ات العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في م��.

في األداء ال��غ�لي على  أث��تس�('ا األك&�  مه(�ة س�ةم*�دات ت-,�+ ت*�ی�  -٣
  ال���ات العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في م��.

و��ل< یه�ف ال�راسة إلى تق�[$ إKار ن��8 مالئ$ ل'�غ��ات ال�راسة وال'�'&لة في  -٤
م*�دات مه(�ة س�ة س�('ا ون8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة، واألداء ال��غ�لي، ;اإلضافة 

ل�ي ق� ت4ه$ في ت*4�5 م�4̀: األداء ال��غ�لي في إلى تق�[$ ;عa ال�:ص�ات وا
 ش��ات ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في م��. 

  :أه��ة ال
راسة – ٤
  ت��ع أه��ة هPا ال
راسة مO ال��انN ال�ال�ة:

س� الف(:ة في األدب�ات ال,*&�ة م5 خالل اق��اح واخ�,ار م(':عة م5 الف�وض  -١
على األداء ال��غ�لي في =ل ن8$ ال�قا;ة ل'*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا وأث�ها 

  االس��ات�(�ة في ال���ات العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في م��.
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م:اك,ة ال�:جهات اإلدار3ة ال*�ی&ة ال�ي ت¤�� على ت�(�ع أن�-ة إدارة ال(:دة ال�املة  -٢
  وال�-:رات ف�ها ;اع�,ارها أداة ل�*ق�+ ال'��ة ال�اف4�ة ال'�:اصلة.

ه�ا ال�راسة في تق�[$ م(':عة م5 ال�:ص�ات ال�ي ت'�5 ال'�ر53 في ال���ات س�4اه$  -٣
العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة في م�� م5 ال�ع�ف على م*�دات ت-,�+ 
مه(�ة س�ة س�('ا األك&� تأث�� على األداء ال��غ�لي، األم� ال�� [�:ن م5 شأنه 

  4�5 درجة ال�:جه ;الع'�ل.تPف�a ال�eال�ف وت*4�5 ج:دة أداء الع'ل�ات وت*
 س�4اه$ ه�ا ال�راسة في ف�ح ال'(ال ل�راسات م�4ق,ل�ة على ض:ء ن�ائ(ه. -٤

٥ – :S-�  اإلTار ال
  : مفه�م وم�
دات ت���� س�ة س���ا:١ – ٥

  مفه�م س�ة س���ا:

لق� تع�دت وت,ای\ تعار3¥ س�ة س�('ا وفقًا ل:جهات ال�8 ال'�Pلفة و3ع:د ذل< 
اخ�الف ال�8 إل�ه ;اخ�الف م5 یه�$ ب�راس�ه، ح�I تاول\  ;ال�رجة األولى إلى

تع�3¥ س�ة س�('ا ;أنها ع,ارة عBanuelas& Antony (2002)  5دراسة 
إس��ات�(�ة ل�*4�5 األع'ال وت*4�5 رX*��ها م5 خالل ال�*�$ في الفاق� وتقل�ل 
تeلفة ال(:دة ال�دی_ة، وت*4�5 �فاءة وفعال�ة ج'�ع الع'ل�ات اإلن�اج�ة ال'�ت,-ة 

فع�فا  Pande & Holopp (2002);'قابلة اح��اجات الع'الء أو ت(اوزها. أما 
مل�:ن  ٣٬٤('ا على أنه مهج [��� إلى الع'ل�ة ال�ي ال ی�ج عها أك&� م5 س�ة س�

  Braunscheid, et al%. �'ا ع�فها ٩٩٬٩٩ف�صة ع�:ب أ� ب4,ة ن(اح 
)على أنها أسل:ب إح�ائي دق�+ م:جه ;ال,�انات ['&ل اس��ات�(�ة إدار3ة (2011

 Schroeder etفها ل�*4�5 ع'ل�ات ال'8'ة وحل ال'��الت ال�ي تع��ضها. و3ع� 
al (2008)  ال�,ای5 في a�فPامل یه�ف إلى تe8$ م:از� م�على أنها ه��ل م

ع'ل�ات ال'8'ة ب�:=�ف أخ�ائ��5 في ال�*4�5 واس��Pام 3�Kقة مه��لة واالع�'اد 
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 Ulmer(2008)على مقای�Y لألداء إلن(از األه�اف االس��ات�(�ة. في ح�5 ق�م 
خل ل�*4�5 الع'ل�ات ی,*I في الع:امل ال�ي ت�2,4 س�ة س�('ا م� تع�3فا ل'ه(�ة

في الع�:ب واالخ-اء، و3ع'ل على خفa ال�ورة ال�م�ة لل��غ�ل وتeال�ف ال��غ�ل 
فال ع5 ت*4�5 اإلن�اج�ة، و43اع� على تق�23 ال'�ج او ال�Pمة الي ت:قعات 

 الع'�ل، و43عي الي ت*ق�+ اعلي مع�الت العائ� على االس�&'ار.
ع�'� ال�راسة ال*ال�ة على تع�3¥ مه(�ة س�ة س�('ا ;أنها 3�Kقة أو مه(�ة وأخ��ًا ت

ن8ام�ة تع�'� على فل4فة ال�*4�5 ال'�4'� للع'ل�ات، وذل< م5 خالل الع'ل على 
ال����� على تقل�ل ال�,ایات في الع'ل�ات (األخ-اء في خ�مة الع'�ل) إلى م�4̀: 

  ال'8'ة. خ-أ لeل مل�:ن ف�صة ع'ل أمام ٣٬٤[�ل إلى 
  

 م�
دات ن�اح ت���� م�ه��ة س�ة س���ا:
تع�,� مه(�ة س�ة س�('ا األك&� م5 جان2 م8'ات األع'ال في ال:ق\ ال�اه5 
ل�-,�+ مفاه�$ فل4فة إدارة ال(:دة ال�املة، سع�ًا مها ل�ع$ ح��ها ال4:ق�ة م5 

 ,Saghaei & Didehkhani) خالل خل+ وال*فا® على م��ات تاف4�ة خاصة بها
و3:ج� مه(�5 اساس�5 ل�-,�+ ومه(�ة س�ة س�('ا ی�'&ل ال'هج األول في  2011

" وه: [�P�4م ل�*4�5 الع'ل�ات ال*ال�ة ال�ي ال ت�-اب+   DMAICمه(�ة د['اك " 
 ال��
ی
 (ال�عZ9)م�Pجاتها مع م�-ل,ات الع'�ل وت�'&ل م�احل ه�ه ال'ه(�ة في: 

Define >ها لعالج تل: ح�I ی�$ ت*�ی� ال'��لة أو ال'�حلة ال'-ل:ب ت*4�
: ح�I ی�$ ق�اس أداء تل< ال'�حلة ق�اسًا �'�ًا، ال�*ل�ل Measure الق�اسال'��لة، 

Analyze ، ل أداء ال'�حلة به�ف ت*�ی� م4,,ات ال'��لة�ی�$ ت*ل I�ح :O�c�ال� 
Improveی�$ ت*�ی� اإلج�اء أو األسل:ب ال:ا I�ج2 ات,اعه للقاء على : ح
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: ح�I ی�$ ال�أك� م5 أن اإلج�اءات ال'�**ة Control القا*ةال'��لة ، واخ��ا 
$8 ;Hensley & Dobie, 2005; Lee( &;Choi, 2008 ی�$ تف��ها ;�:رة م

Kumar, 2007) 
وه: [�P�4م ل�*4�5 أداء  :DMADVاما ال'هج ال&اني فه: مهج د['ادف 

�ما تe:ن الع'ل�ات ال*ال�ة غ�� قادرة على ت*ق�+ أه�اف الع'ل�ات ال(�ی�ة ع
: وهي ال ت�Pلف Define ال��
ی
 (ال�عZ9)ال'8'ة و وت�'&ل م�احل ه�ا ال'هج  
ها ت�'$ ;ال����� ;اإلضافة  DMAICك&��ًا ع5 م�حلة ال�ع�3¥ في مهج eول

8'ة ;��د تق�[$ للع'الء ال*ال��5 على الع'الء ال'*�'ل�5 أو ال'�تق,�5 ح�I أن ال'
 الق�اسم�ج ج�ی� وها ی�$ اق��اح ;عa الع'ل�ات ال:اج2 ت-,�+ ال'�خل بها، 

Measure:  لها تل,ي�ات ال�ي س:ف ی�$ ت�غ�على أن الع'ل ��وهي ته�$ ;ال�أك
ح�I ی�$ ت*ل�ل اح��اجات الع'الء  :Analyze ال��ل�لرغ,ات الع'الء، م�حلة 

ته�$ ب��'�$ الع'ل�ات اإلن�اج�ة وال�اع�ة  : وهيDesign ال���7,ال(�د، م�حلة 
 ال��ق�;ال�:رة ال�ي ت(علها قادرة على مقابلة اح��اجات الع'الء واخ�� م�حلة 

Verify $ ق� ل,ى رغ,ات الع'الء�+ م5 أن ال��'�ه ال'�حلة ته�ف أساسا لل�*ق�: ه
     (Senapati, 2004) أو ت(اوزها.

 Antony & Banuelos, 2005; Banuelos) في ح�5 ی¤�� الع�ی� م5 ال,اح&�5

Coronado & Antony, 2002; Henderson and Evans, 2000; 

Schroeder et al, 2008; Dobie, 2005; Habirdin, et al, 2015; 

Hakeem, 2005; Cho, et al, 2011; Hecki et al, 2010).  
  

ان هاك ع�ة م*�دات أساس�ة ل'ان ال�-,�+ الاجح ل'ه(�ة س�ة س�('ا ال'¤ث�ة 
على األداء وهي دع$ اإلدارة العل�ا، الع'ل�ات واألن8'ة، ق�اس األداء، ن8$ ال*:اف�، 
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ال�*4�5 ال'�4'�، ال��ر23، ال����� على الع'الء. وف�'ا یلي نع�ض له�ه ال'*�دات 
  ;�يء م5 ال�ف��ل:

  Management Supportدع, اإلدارة العل�ا: 
[��� دع$ اإلدارة العل�ا إلى م�` ق�ام اإلدارة العل�ا ;ال'8'ة ب�*�ی� وضع أه�اف 
واس��ات�(�ات ال(:دة وت�P�� ال':ارد الالزمة ل�ف�� مه(�ة س�ة س�('ا وال'�ار�ة 

مع8$ . وق�م\ (Kaynak, 2003)في جه:د ت*4�5 ال(:دة وتق��$ أداء ال(:دة 
األدب�ات ال,*&�ة في م(ال إدارة ال(:دة وجهات ن�8 م����ة ت��� إلى أن اإلدارة 
العل�ا فقF هي نق-ة ال,�ا[ة ال':¼ ال�ها م�ا;عة م�� ت-,�+ م'ارسات إدارة ال(:دة 

على أه'�ة دور اإلدارة العل�ا في  (Antony et al, 2002)ال�املة. وها ی¤�� 
رها في ت:ف�� ال,�_ة األساس�ة إلدارة م��وع س�ة تف�� مه(�ة س�ة س�('ا ودو 

س�('ا. و�Xون دع$ اإلدارة ف'5 غ�� ال'*�'ل ت:اف� ب�_ة فعالة ت4اع� على ت-,�+ 
 ;Buch & Tolentino, 2006; Feng & Manuel, 2008) مه(�ة س�ة س�('ا

Kumar et al,2009)  

 :N9ر
  Trainingال�
ال��ر23 إلى م�` اه�'ام إدارة ال'8'ة ب�:ف�� ب�امج ال��ر23 للعامل�5 إلك4ابه$  [���

ال'هارات ال(�ی�ة ال'-ل:Xة ل�ف�� مه(�ة س�ة س�('ا، و��ل< ت�ر3,ه$ على األسال�2 
اإلح�ائ�ة ال'�علقة ;ال�قا;ة على ال(:دة وت*ل�ل م�-ل,ات الع'الء. وق� أشارت 

ة ال(:دة إلى وجهات ن�8 م����ة ت��� إلى ض�ورة األدب�ات ال,*&�ة في م(ال إدار 
اح��اج ال'8'ة لل��ر23 ل�-:�3 م�ار�ة العامل�5 في جه:د ت*4�5 ال(:دة وتع8�$ 

 Antony et al)معارفه$ ومهاراته$ ف�'ا ی�عل+ ;('ع واس��Pامات ب�انات ال(:دة 
,2005 ; Chakraborty & Chuan, 2013)   
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 aو3¤�� ال,ع(Antony, 2008a; Kumar et al, 2009 a,b)  على أن ع�م
الق�ام ;ال��ر23 وع�م ت:اف� ال':ارد ال,��3ة وال'اد[ة الالزمة له ی¤د� إلى الف�ل في 

 ال�-,�+ الاجح ل'ه(�ة س�ة س�('ا.

   Focus on Consumerال�:�n على الع��ل: 
 [��� ال����� على الع'�ل إلى م�` تأك�� ال'8'ة على ض�ورة فه$ اح��اجات
ورغ,ات الع'الء ح�I تق:م فل4فة مه(�ة س�ة س�('ا على أن ج'�ع م,ادرات ال(:دة 
ت,�أ وت�هي ;الع'�ل وذل< ألن الع'�ل [ع� ش��3ًا رئ�4ًا لل'ه(�ة. وها [(2 على 
ال'8'ة أن ت�فه$ ج��ًا اح��اجات ورغ,ات الع'�ل ث$ الع'ل على ت�'�$ الع'ل�ات 

 ;Heckl et al, 2010)الح��اجات وال�غ,ات ال�ي تع'ل على االس�(ا;ة ل�ل< ا
Cho et al, 2011; Antony et al, 2007)  

  Measurement Performance ق�اس األداء:
ق�اس األداء ل'�` ت:اف� قاع�ة أو ن8ام معل:مات فعال داخل ال'8'ة ['�5  و�3��

یات م5 ق�اس م�` ال�ق�م في ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا وت�*�ح اإلن*�افات وال�,ا
أوًال ;أول، ح�I تع'ل مه(�ة س�ة س�('ا على ج'ع ال,�انات ع5 ع�د ال:ح�ات 
ال'�(ة خالل �ل ع'ل�ة م5 الع'ل�ات اإلن�اج�ة ال�اخلة في إن�اج ال'�ج أو ال�Pمة، 
ومقارنة ما ت$ ن��(ة �ل ع'ل�ة مع حاجات ورغ,ات الع'�ل واتPاذ اإلج�اءات 

  (Antony, 2008a; Kumar et al, 2009 a,b)ال��*�*�ة الالزمة 

 :��cال� O�c�ال�Conatus Improvement  
و�3�� ال�*4�5 ال'�4'� لل(ه:د ال'�4'�ة م5 جان2 ال'8'ة ل�*4�5 ال'�(ات أو 
ال�Pمات أو الع'ل�ات. ح�I تع�ف مه(�ة س�ة س�('ا على أنها 3�Kقة ن8ام�ة 
لل�*4�5 ال'�4'� في ال(:دة لل'�(ات ال�ي ت�غ2 في ال�-:�3 ح�I [��� �ًال م5 
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Pande & Holpp (2002) ; Antony & Bhaiji (2003)  5�4*إلى م,�أ ال�
  ال'�4'� [ق:م على أساس ف�ض�ة مفادها أن الع'ل ه: ث'�ة سل4لة م5 الP-:ات 
وال�اKات ال'��ا;-ة ال�ي ت¤د� في الها[ة إلى تPف�a اإلن*�افات وال�,ایات ال�ي 
ت*�ث في الع'ل�ة اإلن�اج�ة م'ا [4اع� على ال*فا® على ج:دة األداء وز3ادة 

*Xة وال��5 ی¤�� اإلن�اج�ة. في ح�Zu, et al (2008)  ('ا�ة س�ة س�ه(على أن م
تع�'� على 3�Kقة مه��لة ت�ت�e عل�ها في ع'ل�ة ال�*4�5، س:اء ت'&ل\ تل< ال-�3قة 

  �'ا أوض*ا سلفًا. DMADVأو مهج  DMAICفي مهج 

 :Systems & processالع�ل�ات واألن-�ة 
 Pande & Holpp (2002) ; Antony & Bhaiji)وت��� الع'ل�ات واألن8'ة 

إلى أن أ� إج�اء ی�$ الق�ام ;ه داخل ال'8'ة [��ل ع'ل�ة ;*� ذاته س:اء  (2003)
أكان ت�'�'ًا لل'�(ات أو ال�Pمات أو ق�اسًا لألداء أو ت*4�ًا للفاعل�ة أو إرضاء 
للع'الء. ل�ل< ح�&'ا ن��� على ال'�(ات ال'�''ة وال�Pمات ال'ق�مة واألداء 

الع'الء وال�*4�5 ال'�4'� ;أن مهج س�ة س�('ا [ع الع'ل�ة و3ع�,�ها وÂرضاء 
  ال'*:ر ال�ئ�Y ال�� [4اع� ال'8'ة على ت*ق�+ ال(اح ال'�4'�. 

 :nاف� Incentives systemsن-, ال�
ن8$ ال*:اف� ل'(':عة ال*:اف� وال'�افآت ال�ي ته�$ ;ال�FX م5 م�` ال�ق�م  وت���

 5�X5 وال'�ر�5 م�افآت وح:اف� العامل�X('ا و�ة س�ة س�ه(وال(اح في ت-,�+ م
 Cho et)داخل ال'8'ة وال�ي تع� ع�� فعال ل(اح ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا 

al, 2011).  
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  Strategic Control Systems : ن-, القا*ة االس�ات���ة:٢ – ٥

وهي ت��� ل�ل< ال8$ ال�ي ت4اع� ال'8'ة على رص� وم�ا;عة ن�ائج األداء ومقارن�ها 
  ;األداء ال'F-P سا;قًا.

على أن ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ت��� ل�ل<  Habidin et al (2013)و��¤3 
�ة ورص� وم�ا;عة االس��ات�(�ة ال�ي ت4اع� ال'�ی�53 على إدارة الP-ة االس��ات�(

ن�ائج األداء وت��3 م5 �فاءة ع'ل�ة االت�االت وت:ف�� معل:مات م�ت�ة التPاذ 
  اإلج�اءات ال��*�*�ة الالزمة ل�*ق�+ أه�اف ال'8'ة.

  
وق� أشارت األدب�ات ال,*&�ة في م(ال ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة لأل;عاد أو العاص� 

�'&ل في: وض:ح وت�ج'ة ال'�ونة األساس�ة ل8ام ال�قا;ة االس��ات�(�ة وت
االس��ات�(�ة، االت�االت وال�وا;F، وضع األه�اف وال�-P�F، ال'عل:مات ال'�ت�ة 

 Kaplan & Norton, 1996; Ittner & Larcker, 1997; Abas) وال�عل$.
&Ya,a cob, 2008)   5و3¤�� �ًال م .(Goold &Quinn, 1990; Kaplan 

& Norton, 1996; Speckbacker et al, 2003)  إلى أن ن8$ ال�قا;ة
االس��ات�(�ة س:ف ت¤ث� على األداء ال�8�'ي م5 خالل م4اع�ة ال'�رX�5 على رقا;ة 
تف�� االس��ات�(�ة K:3لة األجل، ال�4�+ وال':اءمة م5 ال�-P�F واالت�االت 
واأله�اف ال�8�'�ة، ت*4�5 ال':اءمة ب�5 األه�اف وال���فات (األفعال) 

�ة، ت�P�� ال':ارد، ت*4�5 االداء في ال'8'ة. و�3�� ال,عa االس��ات�(
(Jusoh et al 2008; Bhosin 2008 ;Pan & Cheng 2008)  ة�على أه'

ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ل�ع$ م,ادرات ت*4�5 ج:دة األداء ال�8�'ي. �'ا أك� �ًال 
على أه'�ة ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة في ن(اح  Kaplan & Norton (2000)م5 

  م,ادرات ت*4�5 ال(:دة.
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  Operational performance: األداء ال�4غ�لي: ٣ – ٥

�4 لل��7لة ال�هائ�ة ال�ات�ة عO م
x ن�اح ال��-�ة في ت���� م�ه��ة y �وه

 O�c�أداء الع�ل�ات وت O�c�س�ة س���ا وال���{لة في ت=ف�| ال�}ال�ف وت

  ال��افcي لل��-�ة. األداء

وأك
ت الع
ی
 مO ال
راسات ان ت���� م�ه��ة س�ة س���ا لها تأث� ا�yابي على 

  أداء الع�ل�ات ال�7��ع�ة وم�ها
 (Davis, 2008; Shoh et al, 2008; Zu et al, 2008; Hobidin and Yusof, 2013)  

في ح�5 أك� الع�ی� م5 ال�راسات على ال�أث�� اإل[(ابي ل�-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا 
على األداء، ن(� أن هاك دراسات أخ̀� ق� خل�\ إلى ع�Y ذل< ومها 

(Gupta, 2008)  ة س�ة�ه(وÂن �ان ال,عa ی�جع ال�ائج ال4ل,�ة ل''ارسات م
 ;Gijo and Roa, 2005)س�('ا ل�-,�قه الPاKئ لها ول�Y لل'ه(�ة ذاتها 

Szeto &Tsang, 2005)  

 ال
راسات الcا*قة: – ٦
ع� م�اجعة األدب�ات ال'�علقة ;إدارة اإلن�اج والع'ل�ات، ن(� أن ت*4�5 األداء 
ال��غ�لي لل'8'ة [*8ى ;اه�'ام �,�� م5 ال,اح&�5 �:س�لة ل��ع�$ الق�رة ال�اف4�ة 

ت4ه$ في ت*4�5 م�4̀: األداء لل'8'ة، م'ا ی�-ل2 ال�راسة ع5 ال''ارسات ال�ي 
في ال'8'ات. ون�8ًا ألن م'ارسات إدارة ال(:دة ال�املة وXال�*�ی� مه(�ة س�ة 
س�('ا تع� م5 األسال�2 وال'ه(�ات ال�ي ت*54 م5 م�4̀: األداء لل'8'ة. ف4:ف 
ی�$ تاول ع�د م5 ال�راسات ال�(�3,�ة ال�ي تاول\ العالقة ب�5 م*�دات ت-,�+ 

ة س�('ا واألداء ال��غ�لي ودور ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة في ت*�ی� ق:ة مه(�ة س�
  وات(اه العالقة ب�ها وم5 ه�ه ال�راسات:
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ح�I ه�ف\ لل�ع�ف على م'ارسات مه(�ة س�ة س�('ا  Antony (2004)دراسة 
في الق-اعات ال�Pم�ة وال�اع�ة في ال'8'ات ال,�3-ان�ة وذل< ع3�K 5+ إج�اء 

ال الق-اع�5، وذل< ل�*�ی� أه$ ال'*�دات ال�ي ت4اع� على ت-,�+ مقارنة ب�5 �
قائ'ة اس�ق�اء على ع�د  ٢٠٠مه(�ة س�ة س�('ا في ق-اع ال�Pمات، ت$ ت:ز3ع 

م5 ال'8'ات ال�Pم�ة في ب�3-ان�ا وال�ي تع'ل في ع�ة ق-اعات خ�م�ة م�Pلفة م&ل 
، ال��ر23 واالس��ارات.  الق-اع ال'الي، ق-اع القل، ال,:ك، ال�أم�5، ال'��4ف�ات

% م5 ع�د ال'�4ق�ي مه$. وت:صل\ ال�راسة ٨٠و�ان\ ن4,ة االس�(ا;ة ح:الي 
س�('ا  ٣٬٥: ٣% م5 ال���ات م*ل ال�راسة ت�ی� ع'ل�اتها ع� م�4̀: ٦٠إلى أن 

% ٢٥س�('ا وأن  ٤: ٣٬٥% م5 تل< ال���ات ت�ی� ع'ل�اتها ع� م�4̀: ١٥وأن 
  م�4̀: س�('ا ال�ي تع'ل ع�ه. م5 ال���ات غ�� م�أك�ی5 م5

إلى ال�ع�ف على فل4فة ومه(�ة  Haikonen, et al ( 2004)ك'ا ه�ف\ دراسة 
وذل< م5 خالل  (CI)س�ة س�('ا �أداه ل�-:�3 ق�رة ع'ل�ات ال�*4�5 ال'�4'� 

ال����� على ال�ور اإلدار� في ع'ل�ة ال�*4�5 ال'�4'�، ت'&ل\ ع�ة ال�راسة في 
لة األح�مة ال4:داء للعامل�5 في إح�` ش��ات ال�:ر�3 ش�P م5 ج' ٥٠ع�د 

  الPاصة ;���ة ن:��ا في فل�ا. وم5 خالل أسل:ب ورش الع'ل ال'�,ع في ه�ه
  

  ال�راسة ت:صل\ ال�راسة إلى ض�ورة ق�ام اإلدارة ب�� ثقافة مه(�ة س�ة س�('ا 
�ل<  و��ل< الع'ل على ت�و3ج ت-,�قها ;'ا ی�اس2 مع اس��ات�(�ة ال���ة،�

االس�&'ار في ال��ر23 ح�ى ی�$ ال�غل2 على ع:ائ+ ال�-,�+، �'ا [(2 أن ت�4&'� 
اإلدارة في ع'ل�ات ال��ر23 لع'ل�ات ال�*4�5 ال'�4'� ;اإلضافة إلى االس�&'ار في 
ال':ارد ال,��3ة، �'ا أوص\ ال�راسة ;�ورة االه�'ام ب�-:�3 أن8'ة الق�اس وت-:�3 
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اإلدارة م5 ال*�:ل على ال'عل:مات في ال:ق\ ال'اس2 ن8ام ال�قار�3 ح�ى ت�'�5 
  واتPاذ الق�ارات أ[ًا في وق�ها ال'اس2.

 Designإلى ��ف�ة اس��Pام ت�'�$ س�ة س�('ا  Mari(2007)أما ه�ف\ دراسة 
For Six Sigma (DFSS)  ها��اس فاعل�('ا لق�ة س�ة س�ه(�أداة م5 أدوات م

لق�اس م�` ت*ق�+  DFSSو��ف�ة ت,ي في ت-:�3 ع'ل�ات العا[ة ال�*�ة، 
م�-ل,ات الع'الء ف�'ا ی�عل+ ;إدارة ال:ق\. وت:صل\ ال�راسة إلى ع�ة ن�ائج م5 

أ� ت�'�$ س�ة س�('ا م5 خالل إع�اد خ�3-ة  DFSSأه'ها أله'�ة اس��Pام 
ع'ل�ات ل':اجهة م��الت ال(:دة، وهي 3�Kقة ل*ل ال'��الت، وغال,ًا ما ت�P�4م 

  �(ات وال�Pمات وال����� على اح��اجات الع'الء.في ت-:�3 ال'
إلى الع:امل ال*�جة ل�-,�+ مه(�ة س�ة  Hakeem (2005)في ح�5 ت��� دراسة 

س�('ا في ال'8'ات ال,�3-ان�ة م5 خالل م*اولة ال�ع�ف على ال'��الت ال�ي 
ت:اجه ت-,�+ س�ة س�('ا خاصة في ال'8'ات ال�ي ق� ب�أت ;ال�-,�+ أو ال�ي في 

K +، وأج�3\ ال�راسة على�8'ة لل�ع�ف على أه$ الع:امل ال�ي ت¤ث�  ٧٥:ر ال�-,م
على ت-,�+ س�ة س�('ا في ه�ه ال'8'ات. وت:صل\ ال�راسة إلى أنه مازال ت-,�+ 
س�ة س�('ا في K:ر ال,�ا[ة ح�I �ان ال2,4 األساسي ل�-,�قها ه: ضغF ال'اف4ة 

اكل وال'ع:قات ال�ي واجه\ ت-,�+ س�ة وال*اجة إلى ال�غ���. �'ا أن م5 أه$ ال'�
س�('ا ت'&ل\ في ع�م ت:اف� ال'عل:مات وع�م ال�أی�� م5 ق,ل اإلدارة ل�-,�+ 
اس��ات�(�ة س�ة س�('ا.  وأوص\ ال�راسة إلى ض�ورة دع$ وتأی�� اإلدارة العل�ا، 
ض�ورة ت:ف�� ب�_ة ماس,ة ل�-,�+ س�ة س�('ا، �'ا أوص\ ;�ورة وج:د ه��ل 

اس2 وفعال ل�-,�+ س�ة س�('ا وض�ورة م�ار�ة ال':=ف�5 وف�ق الع'ل ت8�'ي م
  في ت�'�$ وتف�� األه�اف ال'-ل:Xة، وض�ورة ت:ف�� ع'ل�ة ات�ال فعالة.
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ه�ف\ إلى ال�ع�ف على أث� ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا  Hsia (2006)أما دراسة 
ای:ان، واس�ه�ف\ على أداء العامل�5، وق� أج�3\ ال�راسة على الق-اع ال�اعي في ت

  م8'ة. ٣٤ال�راسة ال'8'ات ال�ي K,ق\ مه(�ة س�ة س�('ا وع�دها 
وت:صل\ ال�راسة إلى ال�ائج ال�ال�ة: أن ت-,�+ س�ة س�('ا له أث� إ[(ابي ل�قل�ل 
ال�eال�ف وتقل�ل مع�الت األخ-اء. �'ا أن هاك عالقة �Kد[ة ب�5 ع'ل�ة ت-,�+ 

��ات، أ[ًا ت:صل\ ال�راسة إلى وج:د عالقة ما س�ة س�('ا وع:ائ� ورX*�ة ه�ه ال�
ب�5 س�ة س�('ا وX�5 رضاء الع'الء. وأك�ت ن�ائج ال�راسة على ض�ورة ق�ام 
ال���ات ال�ي ت��3 ت-,�+ س�ة س�('ا ;اخ�,ار خ-ة اس��ات�(�ة م*�دة وواض*ة 
لل�أك� م5 أن ج'�ع ال(ه:د م:جهة ن*: اله�ف ال�*�ح م'ا ی¤د� إلى ز3ادة فاعل�ة 

  األداء.
وال�ي ه�ف\ إلى م�اجعة األدب�ات ال�ي تاول\  Antony et al (2007)أما دراسة 

ت-,�+ س�ة س�('ا في ال'8'ات ال�Pم�ة، مل*قًا ل�راسة اس�-الع�ة أج�3\ على 
ال'8'ات ال�Pم�ة في ال''لeة ال'�*�ة لل�ع�ف على ال''��ات وال�*�[ات واألخ-اء 

(اح ال*�جة ل�-,�+ س�ة س�('ا في ال'8'ات ال�ائعة ;اإلضافة إلى ع:امل ال
ال�Pم�ة. وق� ت:صل\ ال�راسة إلى: أن غال,�ة ال'8'ات ال�Pم�ة في ال''لeة ال'�*�ة 
 �ب�أت ال',ادرات ل�-,�+ س�ة س�('ا خالل ال4:ات ال&الث ال4ا;قة لل�راسة، ع

�+ س�ة س�('ا س�('ا تق�3,ًا واخ��ا أن أه$ الع:امل ال�ئ�4�ة ل(اح ت-, ٢٬٨م�4̀: 
ت�'&ل في دع$ وال��ام اإلدارة العل�ا، ال����� على ال'�4هل<، رFX س�ة س�('ا 
;اس��ات�(�ة األع'ال، الفه$ الeامل ل'هج س�ة س�('ا، ت:اف� مهارات إدارة 

  ال'��وعات.
ل�:ضــ�ح ��ف�ــة ت-,�ــ+ مه(�ــة ســ�ة  Ansari et al (2011)ك'ــا قامــ\ دراســة 

شـ��ة مـ5  ٥٠س�('ا وتف��ها في أق4ام ال'*اسـ,ة وال�':3ـل. واشـ�'ل\ ع�ـة ال�راسـة 
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ش��ات ال'قاوالت الe,��ة في ال:ال[ات ال'�*�ة األم��3�ـة. ح�ـI اسـ��Pم ف�3ـ+ ال�راسـة 
ـــل، وال�*4ـــ�5، وال�قا;ـــ ـــ�، والق�ـــاس، وال�*ل� ة خ-ـــ:ات ال�*4ـــ�5 ال'4ـــ�'� وهـــي ال�*�ی

خالل الع'ل�ات ال'*اس,�ة ال'�4'�ة. وق� ت:صل\ ال�راسة إلى أن ت-,�ـ+ سـ�ة سـ�('ا 
ـــالزم ألداء الع'ـــل، و�ـــ�ل< ال�eلفـــة  أد` إلـــى خفـــa مل*ـــ:® فـــي األخ-ـــاء والـــ�م5 ال
ال'�ت,-ــة ;إعــ�اد ال�قــار�3 ال'ال�ــة، إم�ان�ــة ت-,�ــ+ مــهج ســ�ة ســ�('ا ب(ــاح �,�ــ� فــي 

ال'قـــاوالت واخ�ـــ�ا إم�ان�ـــة ت-,�ـــ+ مـــهج ســـ�ة  أق4ـــام ال'*اســـ,ة وال�':3ـــل فـــي شـــ��ات
سـ�('ا فـي و=ـائف األع'ـال ال'�Pلفـة والPـ�مات �'ـا تـ$ ت-,�قهـا فـي م(ـال الع'ل�ــات 

  ال�اع�ة.
اخ��ار ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا في  Salaheldin et al (2009)وتاول\ دراسة 

م5 ت-,�+  ق-اع ال,��ول في ق-�، وذل< م5 خالل ال�ع�ف على الف:ائ� ال'�:قعة
س�ة س�('ا في الق-اع ال'�4ه�ف، وال�ع�ف على ع:امل ال(اح ال*�جة ل�-,�+ س�ة 

اس�ق�اء على ع�ة م5 م�ی�� ش��ات ال,��ول  ١٥٠س�('ا، ث$ ت:ز3ع ع�د 
الق-�3ة، وق� أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة ع�م وج:د ف�ق ب�5 م3:�4ات اإلدارة ال'�Pلفة 

س�ة س�('ا مازال م�-ل*ًا ج�ی�ًا في ع� ت-,�+ س�ة س�('ا، �'ا ان م�-لح 
  العال$ ;��ل عام، وم�-ل*ًا غ�� مع�وف في ال:5K الع�Xي ;��ل خاص.

فق� ه�ف\ إلى ت*�ی� ال'ق:مات ال�ئ�4�ة  Hyun Cho et al (2011)أما دراسة 
ل'هج س�ة س�('ا وذل< لفه$ خ�ائ�ها األساس�ة وت*�ی� العاص� وال'�-ل,ات 

3ة واس��ات�(�ة وÂم�ان�ات ال���ة. وأج�3\ ال�راسة على ال'الئ'ة لها في ض:ء رؤ 
ش��ة وهي تل< ال���ات ال�ي ت��3  ٩٠ع�د م5 ال���ات الe:ر3ة وال,الغ ع�دها 

خ,�تها في ت-,�+ مهج س�ة س�('ا ع5 ثالث س:ات و�ان\ م5 أه$ ن�ائج ال�راسة 
ال':ارد ال,��3ة،  أن مق:مات مهج س�ة س�('ا ت�'&ل في دع$ وال��ام اإلدارة العل�ا،

ت:اف� خ,�اء س�ة س�('ا، ت�'�$ األداء، وال*:اف�، والع'ل�ات واألن8'ة، وال����� 
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على الع'الء، ت�أث� خ�ائ� وأول:3ات مق:مات مهج س�ة س�('ا ت,عا ل*($ 
 �̀,eا ال���ات ال��('ا، واخ�هج س�ة سال���ة وK,�عة ع'لها وم�حلة ال�-,�+ ل'

هج س�ة س�('ا ;��ل أق̀: وأك&� ت���� م5 ال���ات ت�:اف� ل�یها مق:مات م
.   ال�غ̀�

إلى ب�ان وماق�ة حالة وع:امل  �Heckl et al (2010)'ا اس�ه�ف\ دراسة  
ال(اح ل�-,�+ س�ة س�('ا في ق-اع ال�Pمات ال'ال�ة، وذل< م5 خالل دراسة 

  ا. ولق� ت-,�ق�ة ش'ل\ ال'�ارف في �ل م5 أل'ان�ا، وس:�43ا، واس��ال�ا، و3�X-ان�
% م5 مق�مي ال�Pمات ال'ال�ة [ع�ق�ون ;'الءمة ٢٥ت:صل\ ال�راسة إلى أن 

اس��Pام س�ة س�('ا في ع'ل�ات ال�*4�5 ال'�4'�ة ل�یه$، وأه$ ال�وافع ل�ل< 
الغ:¼ ل�قل�ل ال�eلفة، وال'اف4ة، وال�غ,ة إلرضاء الع'الء وال:ص:ل ألس:اق ج�ی�، 

'ا في ق-اع ال�Pمات ال'ال�ة الزال في م�احله ك'ا ان درجة ال�ق,ل ل�-,�+ س�ة س�(
األولى. وأوص\ ال�راسة ;إج�اء ال'��3 م5 ال�راسات ح:ل ت-,�+ س�ة س�('ا في 
ق-اع ال�Pمات ال'ال�ة في بل�ان م�Pلفة، ل'ع�فة ع:امل ال(اح وم�` ال�ق,ل 

  واالن��ار ل�-,�+ س�ة س�('ا في ه�ا الق-اع.
;ع'ل دراسة ت(�3,�ة ل'*اولة اخ��ار ن':ذج  Chai et al (2011)ك'ا قام\ دراسة 

للعالقة ب�5 أن�-ة س�ة س�('ا وم�` ت*4�5 الق�رة ال�اف4�ة ;ال����� على م(':عة 
ش��ات سام4:نج في �:ر3ا، وت:صل\ ن�ائج ال�راسة إلى أن أه$ الع:امل ال*�جة 

س�اسة  ل�-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا هي دع$ اإلدارة العل�ا، االت�االت، ال��ر23.
ال*:اف� وال'�افآت، �'ا أك�ت على أن أن�-ة س�ة س�('ا ل$ ت4ه$ فعًال ;��ل 
م,اش� في ت*4�5 أداء ال(:دة، �'ا إن ع'ل�ة االب�eار ت:ث� إ[(اب�ا في ت*4�5 
ال(:دة، األم� ال�� ی¤ث� إ[(اب�ًا على الق�رة ال�اف4�ة لل���ات وأخ��ا اك�ت على انه 

س�('ا ل$ ت4ه$ ;��ل م,اش� في ت*4�5 أداء ال(:دة  على ال�غ$ م5 أن أن�-ة س�ة
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إال أنها ت4اه$ في ت�ع�$ الق�رة ال�اف4�ة لل���ات م*ل ال�راسة م5 خالل ع'ل�ة 
  االب�eار وال�� ی¤د� ب�وره إلى ت*4�5 ال(:دة.

إلى تق��$ م'ارسات مه(�ة س�ة س�('ا  Marly et al, (2013)ك'ا ه�ف\ دراسة 
,�از3ل�ة في ض:ء دراسة العالقة ب�5 ال,�امج األخ̀� ل�*4�5 في ع�د م5 ال���ات ال

ش��ة م5  ١٠٠ال(:دة و�Xنامج س�ة س�('ا ، ت$ ت:ز3ع ق:ائ$ االس�ق�اء على ع�د 
ال���ات ال�اع�ة وال�Pم�ة في ال,�از3ل وت:صل\ ن�ائج ال�راسة إلى أن غال,�ة 

3خ K:3ل م5 تف�� ال���ات ال�ي قام\ ب�-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا �ان ل�یها تار 
ب�امج ال(:دة وه: ما [ع�Y م�4̀: مع�5 م5 الج في ثقافة ال(:دة و�ان\ ح:الي 

 ٩٠٠٠% م5 ال���ات ال'-,قة ب�eامل ب�نامج س�ة س�('ا مع ب�نامج إی�و ٨٤٬٤
 .٩٠٠٠م'ا [عي أن مه(�ة س�ة س�('ا �ان\ أك&� ت:افقًا مع مه(�ة إی�و 

ل:ج:د عالقة تأث�� غ�� م,اش� ب�Ya’acob (2008)  5ك'ا أشارت دراسة 
وX�5 األداء ال�8�'ي في =ل وج:د ن8$ ال�قا;ة  TQMم'ارسات إدارة ال(:دة الeل�ة 

االس��ات�(�ة �'�غ�� وس�F �'ا أك�ت ال�راسة على وج:د عالقة ق:3ة ب�5 م'ارسات 
ارسات واألداء ال�8�'ي مقارنة ;العالقة ال',اش�ة ب�5 م' TQMإدارة ال(:دة الeل�ة 

TQM .ة�8'ات ال*�:م  واألداء في ال'
وال�ي ه�ف\ االخ�,ار إKار مق��ح ب�Hobidien et al (2015)  5أما دراسة 

مه(�ة اإلن�اج ب�ون الفاق� س�ة س�('ا ون8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة وتأث��ها على أداء 
تأث�� ال':ردی5 في صاعة ال4�ارات في مال��3ا وت:صل\ ن�ائج ال�راسة إلى وج:د 

إ[(ابي ل�ور ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة �'�غ�� وس�F للعالقة ما ب�5 م'ارسات 
وX�5 األداء ال�8�'ي في ال'8'ات  Lean Six Sigmaمه(�ة اإلن�اج ب�ون فاق� 

  ك,��ة ال*($.
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على م*اولة اك��اف العالقة ب�Pan & Cheng(2008)  5في ح�5 قام\ دراسة 
وت:ض�ح أه$ الع:امل ال*�جة  (BSC)ألداء ال'�:ازن م'ارسات س�ة س�('ا وX-اقة ا

) ش��ات �,��ة ٧، وت'&ل\ ع�ة ال�راسة في ع�د (BSCال�ي ت4اع� على تف�� ن8ام 
% م5 ال'�ار��5 أك�وا على أن خ,�ته$ ٨٧٬٥في تای:ان وت:صل\ ال�راسة إلى أن 

5 وخ�:صًا م BSCفي تف�� مه(�ة س�ة س�('ا ساع�ته$ على تق�[$ وت-,�+ 
م8:ر الع'ل�ات ال�اخل�ة. �'ا أك�وا على أن هاك ارت,ا¼ ق:� ب�5 أداء الع'ل�ات، 

  ال�X*�ة، ال�ضا وال�ي تع� ج:ه� تف�� مه(�ة س�ة س�('ا.
;اخ�,ار م�` وج:د عالقة إ[(اب�ة ب�5 اس��Pام  Sujova et al (2016)ك'ا قام 

�ة وم�` اع�'اد تف�� مه(�ة س�ة س�('ا وأداء ال���ات في ال('ه:ر3ة ال4ل:فاك
مه(�ة س�ة س�('ا على ن8$ إدارة ال(:دة األخ̀� ال'�,عة داخل ال���ة ومها 

وت:صل\ ن�ائج ال�راسة إلى إم�ان�ة تف�� مه(�ة س�ة س�('ا ;اس��Pام  ٩٠٠٠١أی�و
�أسل:ب لل�*4�5 ;غa ال�8 ع5 ن8ام إدارة ال(:دة ال'�,ع داخل  DMAICأسل:ب 

�ائج ال�راسة أن هاك عالقة ب�5 م�` ت-,�+ مه(�ة س�ة ال���ة، �'ا أشارت ن
س�('ا وX�5 �ال م5 أداء الع'ل�ات واألداء ال�8�'ي لل���ات م*ل ال�راسة، أ[ًا 
  ت:صل\ إلى أن هاك عالقة إ[(اب�ة لل�FX ب�5 مه(�ة س�ة س�('ا 

اسة % م5 ال���ات م*ل ال�ر ٦٠ون8$ ال(:دة األخ̀� واألداء، ح�I أنه في ح:الي 
وم5 خالل ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا اس�-اع\  ٩٠٠١كان\ ت-,+ ن8ام إی�و 

تل< ال���ات ت*4�5 ج:دة أداء الع'ل�ات و��ل< ز3ادة ال:ف:رات في ال�eال�ف 
  الPاصة ;الع�:ب وع�م ال'-ا;قة لل':اصفات.

إلى ال�ع�ف على تأث�� ت-,�+ مه(�ة س�ة  Parast (2011)ك'ا قام\ دراسة 
االب�eار وأداء ال���ات، وأك�ت ن�ائج ال�راسة على أن ت-,�+ مه(�ة س�('ا على 

:ل:جي لل���ات العاملة في ال,�_ات eار ال�eة االب��('ا تع�ز وت�ع$ ع'ل�س�ة س
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ال'�4ق�ة. �'ا أنها ق� تe:ن مه(�ة غ�� فعالة في =ل ال,�_ات ال'�غ��ة ن��(ة ألن 
5 فقF، وأخ��ًا ت:صل\ ال�راسة ل:ج:د مه(�ة س�ة س�('ا ت��� على الع'الء ال*ال��

عالقة تأث�� إ[(ابي ب�5 ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا واالب�eار واألداء ال�8�'ي في 
ال���ات ال�ي تع'ل في ب�_ة م�غ��ة.  أما في =ل ال,�_ة ال�یام���ة ق� تف�ل مه(�ة 

�'ا أوص\ س�ة س�('ا لع�م ق�رة م�ار3ع س�ة س�('ا على مقابلة ال�غ��ات ال(�ر3ة، 
ال�راسة ;أنه ['�5 ل'ه(�ة س�ة س�('ا أن ت*ق+ ن�ائج أفل إذا ع'ل\ ال���ات 
على ال����� على الeفاءة، وأن ت�'$ مه(�ة س�ة س�('ا لeي تقابل اح��اجات �ل 

  م5 ال'�4هلe�5 ال*ال��5 وال'*�'ل�5. 
ال�ع�ف على ع:امل ال(اح ال*�جة  Ribeiro, et al, (2016)ك'ا اس�ه�ف\ دراسة 

ل'ه(�ــة ســ�ة ســ�('ا فــي ال�ــاعة ال,�از3ل�ــة، وع'ــل دراســة مقارنــة بــ�5 تلــ< الع:امــل 
ال*�جــة وXــ�5 �ــل مــ5 ال�ــ��ات ال�ــاع�ة فــي ال,�از3ــل وXــ�5 الع:امــل ال*�جــة الــ:اردة 

، ت'&ل ١٣في أدب�ات مه(�ة س�ة س�('ا وال�ي ت$ إج�اءها وتف��ها في  \ دولة أخ̀�
شــ��ة صــاع�ة ب�از3ل�ــة وهــي م(':عــة ال�ــ��ات ال'-,قــة  ٢٩ع�ــة ال�راســة فــي عــ�د 

و�انـــ\ ن4ـــ,ة  ٢٠٠٩وح�ـــى عـــام  ١٩٩٩ل,ـــ�امج إدارة ال(ـــ:دة خـــالل الف�ـــ�ة مـــ5 عـــام 
% ت'&لـ\ فـي ٣٥% وال,اقي وهي ٦٥ال���ات ال,�از3ل�ة ال'�ار�ة في ال�راسة ح:الي 
ائج ال�ــي ت:صـل\ إل�هــا ال�راســة ال*ال�ــة ال�ـ��ات م�عــ�دة ال(4ــ�ات ، و�انـ\ أهــ$ ال�ــ

هـــي: أن أهـــ$ الع:امـــل ال*�جـــة ل�-,�ـــ+ مه(�ـــة ســـ�ة ســـ�('ا ت'&لـــ\ فـــي دعـــ$ وال�ـــ�ام 
اإلدارة العل�ـــا، االت�ـــاالت، بـــ�امج أو ن8ـــ$ ال*ـــ:اف� وال'�افـــآت، اخ��ـــار ال'�ـــ�وعات 

'ا وت*�ی� األول:3ات، ون8$ ال�قا;ة، �'ـا ت:صـل\ ال�راسـة إلـى رXـF مه(�ـة سـ�ة سـ�(
عامل وذل< علـى الـ�غ$  ٢٥;اه�'امات الع'الء اح�ل\ ال'�ت,ة ال*اد[ة ع�� م5 ب�5 

م5 أه'�ة ه�ا العامل في تف�� ب�امج ومه(�ة س�ة س�('ا وتف4�� ذلـ< [عـ:د إلـى أن 
مع8ـــ$ ال�ـــ��ات ال�ـــاع�ة  فـــي ال,�از3ـــل �انـــ\ م:جهـــة ;الع'ل�ـــات بـــ�ًال مـــ5 ال�:جـــه 
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لع�ــ:ب، �'ــا اح�لــ\ ن8ــ$ ال*ــ:اف� ال'�ت,ــة األخ�ــ�ة ;ــالع'الء بــ�افع تPفــ�a ال�eلفــة وا
. وأخ�ــــ�ًا الح8ــــ\ ال�راســــة إلــــى أن مع8ــــ$  وهــــ: مــــا ی�ــــاقa مــــع ال�راســــات األخــــ̀�
ال�ـــ��ات ال,�از3ل�ـــة لـــ$ تقـــ:م ب�ف�ـــ� مه(�ـــة ســـ�ة ســـ�('ا ;�ـــ�ل حاســـ$ أو مـــ¤ث� �'ـــا 

.   ت:صي ;ه األدب�ات األخ̀�
إلى ال�ع�ف على أوجه ال�,ه واالخ�الف  Desai et al (2012)ك'ا حاول\ دراسة 

لع:امل ال(اح ال*�جة ل�-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا ب�5 م�Pلف األح(ام والق-اعات 
ال�اع�ة العاملة في دولة اله�. وحاول\ ال�راسة ال�:صل ل�*ل�ل شامل ل�ل< 
الع:امل ال*�جة وخل�\ ال�راسة إلى أن أه$ تل< الع:امل م�ت,ة ح24 األه'�ة هي: 

�ار�ة ودع$ اإلدارة العل�ا، ال,�_ة ال�*��ة ال�8�'�ة الالزمة ل�ف�� س�ة س�('ا، رFX م
س�ة س�('ا ;اس��ات�(�ة ال'8'ة، �'ا ت:صل\ ال�راسة إلى أنه ال ی:ج� اخ�الف ب�5 
م*�دات ع:امل ال(اح ال�ئ�4ة ل�4ة س�('ا في �ال م5 ال'8'ات �,��ة وم�:س-ة 

اع�,ار مه(�ة س�ة س�('ا اس��ات�(�ة ل�*4�5 ص:رة  ال*($ في دولة اله�، ض�ورة
.�  األداء ال��غ�لي في م�Pلف الق-اعات ال�اع�ة في دولة اله

وم5 ع�ض ال�راسات ال4ا;قة ی�ح لا ع�م وج:د إج'اع ل�` ال�eاب وال,اح&�5 ع5 
أفل م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا األك&� تأث��ًا على األداء ال��غ�لي، إال 

غال,�ة ال�راسات واألدب�ات ال,*&�ة ت��� إلى أن هاك م(':عة م5 ال'*�دات  أن
ل�-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا وال�ي س:ف ی�ت�e عل�ها ال�راسة ال*ال�ة ل'ع�فة تأث��ها 
على األداء ال��غ�لي. وت�'&ل تل< ال'*�دات في: دع$ اإلدارة العل�ا، ال�*4�5 

  داء، ال����� على الع'�ل، ن8$ ال*:اف�.ال'�4'�، الع'ل�ات واألن8'ة، ق�اس األ
  
  



 ٦/١٢/٢٠١٦ د/ اح�
 م��
 ع�
 العال رش�ان      م�ه��ة س�ة س���ا على االداء  تأث� م�
دات ت���� 

 ٦٩العلمية لالقتصاد والتجارة                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ذج ال�ق�ح لل
ارسة��  :ال
باءًا على م�اجعة األدب�ات ت$ باء ال':ذج ال'ق��ح لل�ارسة ;االع�'اد على ع�ة 

 Cho et al, 2015; Habidien et al, 2012; Pan and)دراسات وهي: 
Cheng, 2008; Hakeem, 2005).  

ال':ذج ال'ق��ح لل,*I م5 س,عة م�غ��ات ت�عل+  وتأس�4ًا على ما س,+ ی�e:ن 
;ال'�غ�� ال'�4قل ال�ي تع�Y م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا، وال'�غ�� ال�ا;ع 
و�3'&ل في األداء ال��غ�لي وال'�غ�� ال:س�F و�3'&ل ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة. 

  .لل�راسة) ال':ذج ال'ق��ح ١و3:ضح ال��ل رق$ (
  )١شHل رق, (

�ذج ال�ق�ح��  ةلل
ارس ال

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سيجما ٦محددات 
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  ال
راسة:فوض  – ٨
وال�ي ت$ اس�Pالصها  �راسةباءًا على تل< العالقات ال'ف��ضة في ال':ذج ال'ق��ح لل

اس�ادًا إلى ن�ائج ال�راسات ال4ا;قة، وان-القا م5 م��لة ال�راسة وأه�افه، ['�5 
ص�اغة م(':عة م5 الف�وض ال�ي ['�5 اخ�,ارها لإلجا;ة على ت4اؤالت ال�راسة 

  وت*ق�+ أه�افه، وهي على ال*: ال�الي:
تأث��ا ا[(اب�ا س�('ا  ٦م*�دات ت-,�+ مه(�ة ال'�:قع أن ت¤ث�  5م :األولالفض 

  .ال��غ�ليعلى األداء 
ال'�:قع أن ت¤ث� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على  5م ال{اني:الفض 

  العالقة ب�5 درجة دع$ اإلدارة العل�ا واألداء ال��غ�لي
ال'�:قع أن ت¤ث� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على  5م ال{ال�:الفض 

 .العالقة ب�5 ال�*4�5 ال'�4'� واألداء ال��غ�لي
ال'�:قع أن ت¤ث� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على  5م الا*ع:الفض 

  العالقة ب�5 الع'ل�ات واألن8'ة واألداء ال��غ�لي.
أن ت¤ث� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على  ال'�:قع 5م ال=ام�:الفض 

  العالقة ب�5 ق�اس األداء واألداء ال��غ�لي.
ال'�:قع أن ت¤ث� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على  5م الcادس:الفض 

  العالقة ب�5 ال����� علي الع'�ل واألداء ال��غ�لي.
$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على ال'�:قع أن ت¤ث� ن8 5م الcا*ع:الفض 

  العالقة ب�5 ن8$ ال*:اف� واألداء ال��غ�لي.
ال'�:قع أن ت¤ث� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة تأث��ا ا[(اب�ا على  5م ال&ام5:الف�ض 

  ال��غ�لي.العالقة ب�5 ال��ر23 واألداء 
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  ال
راسة:م�غ�ات  – ٩
['�5 ت��ف م�غ��ات ال�راسة إلى ثالثة أن:اع  �راسةباءًا على ال':ذج ال'ق��ح لل

  م5 ال'�غ��ات وهي:
س,عة م�غ��ات ت'&ل م*�دات ت-,�+ مه(�ة  في ل�'&وت ال��غ�ات ال��cقلة: - ١

س�ة س�('ا وهي: دع$ اإلدارة العل�ا، الع'ل�ات واألن8'ة، ق�اس األداء، 
  ال�*4�5 ال'�4'�، ال��ر23، ن8$ ال*:اف�، وال����� على الع'�ل.

  األداء ال��غ�لي لل'8'ة. في ل�'&وت ال��غ�ات ال�ا*عة: - ٢
 ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة. في ل�'&وت ال��غ�ات ال�س��ة: - ٣

  ال
راسة ال����ق�ة: – ١٠
  : ه
ف ال
راسة ال����ق�ة:١ – ١٠

ته�ف ال�راسة ال�-,�ق�ة إلى اخ�,ار الف�وض ال�ي قام ال,احI ;اش�قاقها اس�ادًا إلى 
ال�راسات ال4ا;قة في ال�+ ال��8 م5 ال�راسة، وذل< ل�*�ی� تأث�� م*�دات ن�ائج 

ت-,�+ مه(�ة س�ة س�('ا على األداء ال��غ�لي في ش��ات ق-اع ال�اعات 
. و�3جع اخ��ار ةفي =ل ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(� ال�وائ�ة في ج'ه:ر3ة م�� الع�X�ة

 I*,ة م*ًال لل�اعات ال�وائال*الي إلى أن صاعة ال�واء في ال,احI لق-اع ال�
وانع�اساتها االج�'اع�ة والرت,اKها  م�� هي صاعة ح�:3ة لها أ;عادها االس��ات�(�ة
�5، و3�ف (ال-*ان، K+ ;�*ة ال':ا�اعة ال�واء م5 ٢٠٠٥ال:ث) أن ص

ال�اعات ذات ال-,�عة الPاصة وال�ي ت�Pلف ع5 ;اقي ال�اعات فهي ت�-ل2 
:ل:ج�ة م� eلفة تeه:ض ب�ل< تتفعة، ل�ل< فهي ت*�اج إلى اه�'ام خاص ت'�5 م5 ال

ال�اعة ل':اك,ة ال�-:ر العل'ي ال*�یI. و3�ف ;أن صاعة ال�واء ته�ف إلى 
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ت:ف�� أح�ث األدو3ة الفعالة في ال:ق\ ال'اس2 وXاألسعار ال'اس,ة وXالe'�ات 
  ال'اس,ة، وXال(:دة ال'-ل:Xة.

  ال
راسة:: م�هج ٢ – ١٠

أه�اف ال�راسة اع�'� ال,احI على ال'هج ال:صفي ال�*ل�لي القائ$ على  ل�*ق�+
ة وتف4��ها ع'(ال8اه�ة، واخ�,ار ف�وض ال�راسة، وت*ل�ل ال,�انات ال' صفو 

وال:ص:ل إلى االس��اجات ال�ي ت4ه$ في ت*�ی� تأث�� م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة 
  س�('ا على األداء ال��غ�لي.

  ه'ا:�5 م5 ال'�ادر ل('ع ال,�انات وق� اس��Pم ال�راسة ن:ع
وذل< م5 خالل م�اجعة األدب�ات ال'�:رة م5 ��2 ورساالت  م7ادر ثان�9ة: –

  ومقاالت وX*:ث ودور3ات ت�عل+ ;':ض:ع ال�راسة.
اع�'� ال,احI على قائ'ة االس�ق�اء �أسل:ب ل('ع ال,�انات  م7ادر أول�ة: –

 األول�ة وال'عل:مات ال'-ل:Xة الخ�,ار ف�وض ال�راسة.

م في ج�ع ال��انات:٣ – ١٠=�cب ال��  : األسل

اس��Pم ال,احI أسل:ب قائ'ة االس�ق�اء مع ت�ع�'ه ;ال'قابلة ال��P�ة ;�:رة 
اس�المها به�ف ال�د على أ� اس�ف4ارات  م*�دة األغ�اض وذل< ع� ت4ل�$ الق:ائ$ أو

ق� ی�اها ال'�4ق�ي مه$ الزمة لإلجا;ة على االس�ق�اء. وق� اش�'ل\ قائ'ة 
   ه$:االس�ق�اء على ثالثة أق4ام 

) فق�ة ته�ف إلى ق�اس م�` ت:اف� م*�دات ت-,�+ مه(�ة س�ة ٣٢ی�'5 ( القc, األول:
)، ١٠ – ٧الع'ل�ات واألن8'ة، الفق�ات ( )،٦ – ١س�('ا وهي درجة دع$ العل�ا الفق�ات (

)، ون8$ ٢٠ – ١٦)، وال�*4�5 ال'�4'�، الفق�ات (١٥ – ١١وق�اس األداء، الفق�ات (
وال����� على  )٢٧ – ٢٤وال��ر23، الفق�ات م5 ( )٢٣ – ٢١ال*:اف�، الفق�ات م5 (
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ه(�ة س�ة ) وق� ت$ االع�'اد في ق�اس م�غ��ات م*�دات م٣٢ – ٢٨الع'�ل، الفق�ات م5 (
  )(Desai et al, 2012 ; Ribeiro et al, 2015س�('ا على دراسة 

، االس��ات�(�ة) فق�ة ته�ف إلى ق�اس م�غ��ات ن8$ ال�قا;ة ١٨ی�'5 (القc, ال{اني: 
)، واالت�االت، الفق�ات ٣٥ – ٣٣وهي وض:ح وت�ج'ة ال�ؤ3ة االس��ات�(�ة، الفق�ات (

)، وال'عل:مات ال'�ت�ة ٤٥ – ٤٢)، وضع األه�اف وال�-P�F، الفق�ات (٤١ – ٣٦(
)، وق� ت$ االع�'اد في ق�اس م�غ��ات ن8$ ٤٩ – ٤٦وال�عل$ االس��ات�(ي، الفق�ات (

    (Habidin etal, 2015) دراسةال�قا;ة االس��ات�(�ة على 
:�) فق�ة ته�ف إلى ق�اس م�غ��ات األداء ال��غ�لي ١٢ی�'5 ( أما القc, ال{ال

)، وت*4�5 أداء الع'ل�ات، ٥٥ – ٥٠وهي إح�اث وف:رات في ال�eلفة، الفق�ات (
)، وق� ت$ ٦٣ – ٦٠)، وت*4�5 األداء ال�اف4ي، الفق�ات (٥٩ – ٥٦الفق�ات (

 ;Kaynak, 2003; Hsia)األداء ال��غ�لي على دراسة  االع�'اد في ق�اس م�غ��
2006; Kumar, et al, 2009; Surange, 2015) 

 I�نقا¼، ح Y'ت ال'�:ن م5 خ���اس ل�ع األس_لة مق�في ج' Iم ال,اح�Pوق� اس�
) إلى م:اف+ ت'امًا، وذل< ل'ان ٥) إلى غ�� م:اف+ على اإلKالق، و (١[��� (

  إجا;ة ال'�ار��5 عل�ها. 4اق األس_لة وم5 ث$ سه:لةتإ
  : م���ع وع��ة ال
راسة:٤ – ١٠

ی�'&ل م(�'ع ال�راسة في ال���ات ال�اع�ة العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة 
في ج'ه:ر3ة م�� الع�X�ة وال*اصلة على ال�هادة ال�ول�ة ل8$ ال(:دة اإلی�و 

  ) وال'-,قة ل'ه(�ة س�ة س�('ا.٩٠٠١(
ل:ب ال*�� ال�امل ل���ات م(�'ع ال�راسة وذل< ن�8ًا وق� اع�'� ال,احI على أس

ش��ة (اإلدارة ال'���3ة لل�_:ن  ٣٤ل'*�ود[ة ع�د ال���ات وال,الغة 
قائ'ة،  ٢٠٠). وق� بلغ الع�د اإلج'الي لق:ائ$ االس�ق�اء ال':زعة ٢٠١٤ال���ل�ة،
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قائ'ة اس�ق�اء ب4,ة  ١٤٠وق� اسف�ت ع'ل�ة ج'ع ال,�انات ع5 ال*�:ل على 
  % تق�3,ا م5 اج'الي الق:ائ$ ال':زعة.٧٠
  : أسال�N ال��ل�ل االح7ائي لل��انات:٥-١٠

قام ال,احI ;اس��Pام م(':عة مspss.2  5)٢ (;االس�عانة ;ال,�نامج االح�ائي
األسال�2 اإلح�ائ�ة وذل< ل�*ل�ل ال,�انات ال�ي ت$ ج'عها م5 إجا;ات اف�اد ع�ة 

  ي:یلال�راسة وت�'&ل تل< األسال�2 ف�'ا 
;عa أسال�2 اإلح�اء ال:صفي م&ل ال:سF ال*4ابي، واالن*�اف ال'ع�ار�  - ١

 وذل< ;غ�ض ت:ص�ف م�غ��ات ال�راسة.
ت$ ت*�ی� درجة ص�ق ال'قای�Y ال'�P�4مة في ق�اس ال'فاه�$ ال3�8ة الPاصة 

وهي  (Fornell and Larcker, 1981);ال�راسة اس�ادا إلى ال'عای�� ال�ي اق��حها 
  اآلتي:

على أ� عامل ی,غي أن تe:ن  (Factor loading)ج'�ع معامالت ال�*'�ل  - ١
  ).٠,٦مع:3ة وت��3 ع5 (

  ).٠,٥ع3�K 5+ العامل ی,غي أن ی�(اوز ( (AVE)م�:سF ال�,ای5 ال'ف�4  - ٢
) ن(� أن ج'�ع معامالت ال�*'�ل على الع:امل ت��3 ع5 ١;ال�8 إلى ال(�ول (

)٠,٦) أن ١، ی:ضح ال(�ول (�٠,٠٠١ ألفا = ) وت�'�ع ;'�4̀: مع:� م�تفع ع
وأ[ًا [8ه� ال(�ول أن  ٠,٧٧١إلى  ٠,٩٤٢ت��اوح م5  ق�$ معامالت ال�*'�ل

  ت��3 ج'�ع  (AVE) (Average Variance Extracted)م�:سF ال�,ای5 ال'ف�4 
تق�3,ًا وهي  ٠,٧٢١٥٦ح�I بلغ\ أدنى ق�'ة  ٠,٥الق�$ الPاصة ;ال'�غ��ات ع5 

تق�3,ًا ٠,٨١٩٧٦، وفي ال'قابل بلغ\ أك,� ق�'ة الع'ل�ات واألن8'ةال'ا=�ة ل'�غ�� 
وُتع� تل< الق�$ مالئ'ة ت'امًا ح�I ت�(اوز  .ال�اف4ي وهي ال'ا=�ة ل'�غ�� األداء

  .(Fornell and Larcker, 1981)وال�ي إق��حها �ًال م5 ف:رن�ل والر��  ٠,٥
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م�` إخ�الف (ت'ای�) �ل وف�'ا [�P ف*� ال��ق ال�'ای�� فه: یه�ف إلى تق��$ 
األخ̀� �غ��ات الPاصة ;ه ع5 ;ق�ة ال' (Items)وق�اسه ب:اس-ة "العاص�"  �غ��م

ولل�*ق+ م5 وج:د ال��ق ال�'ای�� لل'قای�Y ال'�P�4مة لق�اس م�غ��ات ال�راسة، 
ی,غي أن تe:ن ق�'ة معامل االرت,ا¼ ب�5 أ� إث�5 م5 ال'�غ��ات أقل م5 ال(�ر 

Fعي ل'�:س�Xال��  ��اصة ;ال'�غPال Y�ال�,ای5 ال'ف�4 ب:اس-ة ال'قای(Fornell and 
Larcker, 1981).  

) ت$ وضع ال(�ر ال��X�عي ل'�:سF ال�,ای5 ال'ف�4 ٢و�'ا ه: م,�5 في ال(�ول رق$ (
في الPال[ا الق-�3ة ل'�ف:فة االرت,ا¼، و�ان\ ج'�ع ه�ه الق�$ أك,� م5 معامالت 

ی�ل على ت'�عها ب�رجة عال�ة م5 ال��ق ال�'ای��. ب�5 أ� م�غ��53، وه�ا  االرت,ا¼
 (Fornell and Larcker, 1981)وم5 ث$ ه�ا ی�-اب+ مع معای�� ف:رن�ل والر�� 

  ل�*ة ال�'ای� ب�5 ال'�غ��ات.
  ت�ص�ف مفدات ال
راسة:– ٨ –١٠

ت$ في ه�ا ال(�ء الق�ام ;'قا;الت ش�P�ة مع ال'�4ق�ي مه$ م5 م�ی�� إدارة  - ١
وال�-:�3. ;اإلضافة إلى  اإلن�اج�ة وم�ی�� إدارة ال,*:ث ء األق4اماإلن�اج ورؤسا

 aعلى ;ع ��ه$ ;'لء قائ'ة االس�ق�اء، وق� ت$ ال���ق�ام ال'�4ق�ي م
س�('ا وتأث��ها على األداء في =ل ن8$  ٦األ;عاد الالزمة ;'*�دات ت-,�+ 

الع:امل، و��ل< ) ه�ه األ;عاد أو ٣ال�قا;ة االس��ات�(�ة. و3:ضح ال(�ول رق$ (
  ال'�:سF واالن*�اف ال'ع�ار� لeًال مه'ا.

ل�*�ی� االت4اق ال�اخلي ل'قای�Cronbach’s alpha)  Yاخ�,ار ��ون,اخ الفا 
ال�راسة ف�$  Yاالس�ق�اء، اما ال��ق ال�-ا;قي ل'قای�م�غ��ات ال�راسة في قائ'ة 

 'ف�4.االع�'اد على ال�*ل�ل العاملي وذل< إل[(اد م�:سF ال�,ای5 ال
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ت$ اس��Pام االن*�ار ال'�ع�د ل�*�ی� تأث�� ال'�غ��ات ال'�4قلة على ال'�غ��ات  - ٢
ل�راسة، ح�I [4اع� ه�ا ل االول ف�ضالال�ا;عة وذل< الخ�,ار م�� ص*ة 

ار ال�,ای5 ال'ف�4 في ال'�غ�� ال�ا;ع وال�� ی�جع الي �األسل:ب على ت*�ی� مق
 ال'�غ��ات ال'�4قلة.

 Moderated يال�فاعل�ل االن*�ار ال:س�F او أسل:ب ت*لت$ اس��Pام  - ٣
Regression Analysis 5  ل�*�ی��على العالقة ب F�ال:س ��ال'�غ ��تأث

وال'�غ��ات ال�ا;عة، وذل< الخ�,ار م�� ص*ة ;اقي ف�وض ال'�غ��ات ال'�4قلة 
 ال�راسة.

  م�غ�ات ال
راسة:مقا�y وص
ق مقا�y : اخ��ار ث�ات ٦-١٠
 :�ال�قای�: اخ��ار ث�ات ١-  ٦-١٠

ل'�غ��ات ا Yل'قای�الفا معامل ) الي ان ق�$ ١وت��� ال,�انات ال:اردة في ال(�ول رق$ (
 م�غ��ات ال�راسةوه�ا [��� الي ت'�ع مقا[Y . ٠,٩٤، ٠,٨٤ال�راسة ت��اوح ب�5 

 Fornell and) ٠,٧٠ب�رجة م5 ال&,ات وذل< Kال'ا ان معامالت ال&,ات أك,� م5 
Larcker, 1981)  
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  )١ج
ول رق, (


مة في ق�اس ال��غ�ات وص
ق درجة ث�ات=�cال�قای�� ال�  
  

  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

  ٠,٩٢٩ ٠,٧٣٨٥٢    درجة ال�nام اإلدارة العل�ا:
تقـــــ:م اإلدارة العل�ــــــا ب�ــــــ'�5 ثقافــــــة ال(ــــــ:دة  -

 ال���ة ��ل.ال�املة في اس��ات�(�ة 
٠,٩٠٢  

  
  
  

  
  

تهــ�$ اإلدارة العل�ــا ب�ــ:ف�� ب�_ــة ع'ــل م�ــ(عة  -
ن*ـــــ: االل�ـــــ�ام ;'عـــــای�� ال(ـــــ:دة وال�'�ـــــ� فـــــي 

  الع'ل.

٠,٨٨٤      

ته�$ اإلدارة العل�ا ب:حـ�ة إدارة ال(ـ:دة وم�ا;عـة  -
أدائها واالس�فادة مـ5 ال�ـائج وال�:صـ�ات ال�ـي 

  تق�مها.

٠,٨٥٩      

تــــ:ف�� اإلم�ان�ــــات تع'ــــل اإلدارة العل�ــــا علــــى  -
ال'اد[ـــــــة وال'ال�ـــــــة الالزمـــــــة ل�-,�ـــــــ+ بـــــــ�امج 

  ال(:دة.

٠,٨٥٦      

اإلدارة العل�ــا لــ�یها تق,ــل وتفهــ$ �ــاف لــ�ورة  -
 F,2 معاصـــ�ة فـــي م(ـــال ضـــ�ام أســـال�Pاســـ�

  ال(:دة.

٠,٨٥٥      

ت�ــــــ(ع اإلدارة العل�ــــــا ال�عـــــــاون مــــــع ال(هـــــــات  -
  ال'-,قة لل(:دة   م*ل�ا ودول�ا.

٠,٧٩٦     

 O�c�ال�:��c٠,٩٢٧  ٠,٧٧٤٦٤    ال�  
ــــي ال�*4ــــ�5 ال'4ــــ�'�  - ت8ــــ� إدارة ال�ــــ��ة ال

لألداء على ان عه ج�ء م5 م�-ل,ات ت*ق�+ 
  ال(:دة

  
٠,٩٠٨  

  

  
  

  
  

تق:م اإلدارة ;أج�اء م�اجعة شاملة وم�4'�ة  -
لل'هارات اإلدار3ة ت*ق�قا ل'فاه�$ ال(:دة 

  ال�املة.

٠,٨٩١      
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  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

ته�$ اإلدارة ;ال�ع�ف على اق��احات  -
الع'الء والعامل�5 واالخ� بها في ع'ل�ة 

  ت*4�5 ل(:دة الع'ل�ات في ال���ة.

٠,٨٨٠      

تق:م اإلدارة ;اإلج�اءات الالزمة لل�أك� م5  -
ان خ-F ت*4�5 ال(:دة ی�$ تف��ها م5 

  ق,ل العامل�5.

٠,٨٧١      

تق:م فل4فة اإلدارة على ان ال�*4�5  -
ال'�4'� لل(:دة ی:د� الي تقل�ل األخ-اء 

واالن*�افات ال�ي ت*�ث في الع'ل�ات 
  ال'�Pلفة.

0.850      

  ٠,٨٧٠  ٠,٧٢١٥٦    الع�ل�ات واألن-�ة:

ی�$ ال����� على الع'ل�ات واألن�-ة  -
ال�اخل�ة وال'ق�:د ;الع'ل�ات (كل ن�ا¼ 

تق:م ;ه ال���ة مه'ا �ان ح('ه ح�ى وان 
  اص�ار فات:رة [ع� ع'ل�ة).

٠,٨٣٤  

  

    

الع'ل�ات واألن�-ة تع�,� إدارة ال���ة ان  -
 F,لفة هي نق-ة ال,�ا[ة ل,�امج ض�P'ال

  ال(:دة.

٠,٧٧١      

إدارة ال���ة ل�یها الق�رة على ت:ف�� قاع�ة  -
ب,�انات م�eاملة ل�Pمة ت-,�+ ب�امج 

  ال(:دة.
  .اإلدار3ة ت*ق�قا ل'فاه�$ ال(:دة ال�املة -

٠,٨٤٨      

ی:ج� ن8ام ات�ال م,اش� ی,5 إدارة ال���ة  -
  ال(:دة.وم�رXي ب�امج 

٠,٨٤٦     

  ٠,٨٤١  ٠,٧٥٣٥٦      ق�اس االداء:
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  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

ی�:اف� ل�� ال���ة ن8ام لق�اس وم�ا;عة  -
 األداء ;��ل دائ$ وم�4'�.

٠,٩٠٦  

  

    

تع إدارة ال���ة الع�ی� م5 ال'¤ش�ات  -
ال'ال�ة وغ�� ال'ال�ة لق�اس األداء وف+ 

  معای�� واض*ة.

٠,٨٦٨  

  

    

ب�امج ت4عي اإلدارة ;��ل دائ$ ل�ق�$ ن�ائج  -
ال(:دة وت�*�ح األخ-اء واالن*�افات اول 

  ;أول.

٠,٨٦٢      

تع�'� إدارة ال���ة على اس��Pام األسال�2  -
اإلح�ائ�ة لق�اس وم�اق,ة وتق�$ األداء وفقا 

  لل'عای�� ال':ض:عة.

٠,٨٦٨      

ت4اه$ أسال�2 الق�اس ال'�P�4مة في  -
  ت*4�5 األداء الeلي

0.880      

  ٠,٩١٤  ٠,٧٤٦٩٥    ال�:�n علي الع��ل:

ی�$ ال����� على الع'الء و4�3ع مفه:م  -
الع'الء ل��'ل ال'�4&'�53 وال':=ف�5 

  وال'�4ف��ی5 م5 ال'8'ة.

٠,٨٩٥  

  

    

تق:م إدارة ال���ة ب��'�$ ال'�(ات  -
وال�Pمات باءا على تف�الت ورغ,ات 

  الع'الء.

٠,٨٦٩  

  

    

ته�$ إدارة ال���ة ;أخ� معل:مات م�ت�ة م5  -
  ع5 أداء ال(:دة.الع'الء 

٠,٨٦٢  

  

   

تع'ل إدارة ال���ة على االس�(ا;ة ال3�4عة  -
  ل'عال(ة ش�ا̀و الع'الء.

٠,٨٥٨     
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  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

ته�$ إدارة ال���ة على اس�-الع ومع�فة  -
ء ;�أن ال'�(ات ال'�مع اراء الع'ال

  .تق�['ها

٠,٨٣٨      

- :nاف�  ٠,٨٤١  ٠,٧٦١١٩    ن-, ال�

تع'ل إدارة ال���ة على ال�FX ب�5 ن8ام  -
ال*:اف� وال'�افآت ون(اح ت-,�+ ب�امج 

  ال(:دة.

0.901      

تع'ل إدارة ال���ة على ال�FX ب�5 ن8ام  -
ال��ق�ات اإلدار3ة ون(اح ت-,�+ ب�امج 

  ال(:دة.

٠,٨٦١  

  

    

ت:ف� إدارة ال���ة ح:اف� ماد[ة للعامل�5  -
 �ال�ی5 [أخ�ون على عاتقه$ م4_:ل�ة تف�

  ب�امج ال(:دة.

٠,٨٥٤      

:N9ر
  ٠,٨٩٠  ٠,٧٥٣٨٣    ال�

ت:ج� خ-ة س:3ة ل�*�ی� االح��اجات  -
  ال��ر3,�ة ال'�ت,-ة ;',ادرات ال(:دة.

٠,٨٩٠  

  

    

ته�$ إدارة ال���ة ب�:ف�� م��ان�ة س:3ة  -
م��Pة ل,�امج ال��ر23 ال'�ت,-ة 

  ;',ادرات ال(:دة.

٠,٨٨٥  

  

    

ت:ف� إدارة ال���ة ال,�امج ال��ر3,�ة للعامل�5  -
  في م(االت ال(:دة.

٠,٨٥٦  

  

    

تع'ل إدارة ال���ة على تع�5 خ,�اء  -
  واس��ار3�5 م���P�5 في ض,F ال(:دة.

٠,٨١٢  

  

    

  ٠,٨٨٤  ٠,٧٤٢٤٠    وض�ح وتج�ة الو9ة االس�ات���ة
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  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

تع'ل إدارة ال���ة على ت�ج'ة ال�و3ة  -
  .االس��ات�(�ة الي ت��فات واض*ة لل('�ع

٠,٨٧٩  

  

    

 ت*8ي ال�و3ة االس��ات�(�ة على الق,:ل م5 -
  ال('�ع داخل ال���ة.

٠,٨٧١  

  

    

ت�:اف� ل�� ال���ة الق�رة على ت*ق�+  -
 �ال'¤امة ب�5 االس��ات�(�ة وان�-ة ال�ف�

  ال'�Pلفة.

٠,٨٦١      

-  �ی�$ اتPاذ �افة ال��اب�� الالزمة ل�ف�
  االس��ات�(�ة.

٠,٨٣٦      

  ٠,٩٢١  ٠,٧٧٣٣٠    االت7االت

هاك ت�ا;F وتeامل ب�5 ج'�ع اإلدارات  -
  واألق4ام ;ال���ة.

٠,٩٢٠      

ت�:اف� خ-F ات�ال واض*ة ل�� ال���ة  -
  ت�ف+ مع اه�اف م,ادرات ال(:دة.

٠,٩٠٧      

ت�:اف� ل�� ال���ة ج'�ع وسائل وأدوات  -
االت�االت س:اء االل��eون�ة او ال�قل��[ة 

Fا;ات او وسائل ال*ائ-Pم&ل ال  

٠,٨٨٩      

ی�$ ال�:اصل ب�5 ال'4_:ل�5 والعامل�5  -
م�4'� لل�ع�ف على م�� ال�ق�م في ;��ل 

  م,ادرات ال(:دة.

٠,٨٨٠      

دائ'ا ما ت,�أ وت�هي م,ادرات س�ة س('ا  -
  ;الع'الء.

٠,٨٥٠      

دائ'ا تق:م ال���ة ب��P�� ال':ارد باءا  -
  على م,ادرات ال(:دة. 

٠,٩٤١      

  ٠,٨٩٤  ٠,٧٥٩٨٠    وضع األه
اف وال�=���
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  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

دائ'ا تق:م ال���ة ب��P�� ال':ارد باءا  -
  على م,ادرات ال(:دة. 

٠,٩١٠      

تع'ل إدارة ال���ة على ت'�ة خ-K F:3لة  -
  االجل ل',ادرات ال(:دة.

٠,٨٧٩      

تق:م إدارة ال���ة ;أج�اء دراسات وX(:ث  -
 ال4:ق ل'�ا;عة وتق�$ أداء ال(:دة ;ال���ة.

  

٠,٨٥٣      

ال,�امج ال�ي ال ته�$ إدارة ال���ة ;اس�,عاد  -
  ت4اه$ في ت�ع�$ م,ادرات ال�*4�5.

٠,٨٤٣     

  ٠,٨٩٠  ٠,٧٥٤٩٠    ال�عل�مات ال�ت
ة وال�عل, االس�ات���ة

-  Y]ق:م إدارة ال���ة ;االع�'اد على مقا
أداء مقارنة ألداء ال(:دة ;أح54 

  ال'اف4�5.

٠,٨٩١      

-  F-تق:م إدارة ال���ة ;'�اجعة تقار�3 وخ
مقارنة ;األداء ال4اب+ ال(:دة ;��ل م�4'� 

  لل(:دة.

٠,٨٧٣      

دائ'ا ما ت�:اف� ل�� ال���ة معل:مات  -
م�ت�ة ع5 م�� ال�ق�م في ت-,�+ ب�امج 

  ال(:دة.

٠,٨٧٢      

دائ'ا ما ی�$ اع�اد تقار�3 ی:م�ة ع5  -
األن�-ة ل�ي [ق:م بها �افة العامل�5 ورفعها 

  .الي إدارة ال���ة

٠,٨٤٣     

  ٠,٩١٧  ٠,٨٠٤٦٧    اح�اث وف:رات في ال�eلفة -

      ٠,٩٤٢  تPف�a تeال�ف ال':اد الPام -

      ٠,٩٧٥  تPف�a تeال�ف إعادة الع'ل�ات -
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  ال��غ�ات
معامل 
 ال����ل

 Oس� ال��ای�م�
 cال�ف(AVE)  

ق��ة معامل 
  ألفا :ون�اخ

      ٠,٨٦١  تPف�a تeال�ف ال�53�P وال'اولة -

      ٠,٨٥١  تPف�a تeال�ف القل وال�:ز3ع -

  ٠,٨٩٧  ٠,٧٧٠٣١    ت�O�c أداء الع�ل�ات

      0.942  ز3ادة �فاءة الع'ل�ات / اإلن�اج. -

      ٠,٩٣٨  اإلن�اج�ة.ز3ادة  -

ت'�ة وت-:�3 ال'ع�فة ;�أن ال-�ق الفعالة  -
  إلدارة الع'ل�ات.

٠,٩٢٥      

ت'�ة وتفع�ل االب�eارات في الع'ل�ة  -
  اإلن�اج�ة.

0.851      

  ٠,٨٨٧  ٠,٨١٩٧٦    ت�O�c االداء ال��افcي

      ٠,٩١٢  ت*4�5 ج:دة ال'�ج. -

      ٠,٩٠٦  ت*4�5 األداء ال���ی�� لل'�ج. -

      ٠,٨٩٩  م'�� لل'�ج.وضع سع�  -
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  ص
ق ال�قای��: اخ��ار-٢ – ٦ –١٠


  )٣ول رق, (ج

  ن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل��غ�ات ال
راسة

 Sاف ال�ع�ار  ال��غ�ات ال�س� ال�cابي  االن�

 دع$ اإلدارة العل�ا 3.8291 56234.

 ال�*4�5 ال'�4'� 3.9086  52230.

 الع'ل�ات واألن8'ة 3.9544 61682.

 ق�اس األداء 3.8481 67726.

 ال����� علي الع'�ل 3.4599 66945.

 ن8$ ال*:اف� 3.8734 63153.

 ال��ر23 3.5266 57751.

 ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة 3.7799 44502.

 االداء ال��غ�لي 3.4219 56727.

 الي ال��ائج ال�اردة في ال�
ول رق, (-� ) ی� ح م�ها ما یلي:٣و�ال
)١(  \X$ تقار�ت�اوح\ ق I�ات م:ضع ال�راسة، ح��$ ال'�علقة ;ال'�غ�م�:س-ات ال'فاه

تقارX\ ) ٢). (3.9544)، و(3.4599تل< ال'�:س-ات الPاصة به�ه ال'فاه�$ ما ب�5 (
أ[ا االن*�افات ال'ع�ار3ة لل'فاه�$ ال'�علقة ;ال'�غ��ات م:ضع ال�راسة، ح�I ل:حÚ ان 

�)، 52230.٠ه ال'فاه�$ ق� ت�اوح\ ما ب�5 (ق�$ االن*�افات ال'ع�ار3ة الPاصة به
) م'ا [��� الي اخ�الف في اراء االف�اد ال'�ار��5 في ال�راسة ح:ل تل< 66945٠.(

  ن4,ي.ال'فاه�$ �ان م*�ودا ;��ل 
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 ن�ائج اخ��ارات فوض ال
راسة: – ٧-١٠
ی�اول ه�ا ال(�ء ن�ائج ال�*ل�ل االح�ائي لeل ف�ض م5 ف�وض ال�راسة ل�*�ی� 
م�� ق,:ل او رفa �ل مها والخ�,ار ف�وض ال�راسة ت$ اس��Pام قاع�ة الق,:ل 

) ٤. �'ا ی�ح م5 ال(�ول م5 رق$ (٠,٠٥≤) (p-valueع�ما تe:ن ق�'ة ال�اللة 
  ال�الي:

 

  ال
راسة) ن�ائج اخ��ار فوض ٤ج
ول رق, (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :ن�ائج اخ��ار الفض األول    

   ٦م�
دات ت���� م�ه��ة ال���قع أن ت¡ث  Oم :األولالفض 
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 تأث�ا ا�yاب�ا على األداء ال�4غ�لي:س���ا 
ومل�Pها في ج�ول رق$ ) ٤) في ال(�ول رق$ (١ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (

 ال�*4�5 ال'�4'�، اإلدارة العل�ا،دع$ ان م(':عة ال'*�دات ال'�'&لة في ) ٥(
الع'ل�ات واألن8'ة، ق�اس األداء، ال����� علي الع'�ل، ن8$ ال*:اف�، ال��ر23، 

 ٠,٧٤=    R2م5 ال�غ�� الاتج في األداء ال��غ�لي ح�I ان ق�'ة  ٠,٧٤تف�4
) وه�ا [ف�4 ٢٨,٩٣٥( Fح�I بلغ\ ق�'ة  ٠,٠١ع� م�4:� مع:3ة اقل م5 

س�('ا  ٦ مه(�ة ;ان هاك تأث�� إ[(ابي ل'*�دات ت-,�+ ق,:ل الف�ض األول
  في ال���ات م*ل ال�راسة. األداء ال��غ�لي على

مO ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة االس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا  الفض ال{اني:

 ال�4غ�لي.على العالقة ب�O درجة دع, اإلدارة العل�ا واألداء 
ومل�Pها في ج�ول ) ٤) في ال(�ول رق$ (٣ن':ذج رق$ ( )،٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ ( 

ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ذات تأث�� علي العالقة ب�5 درجة دع$ اإلدارة العل�ا ان ) ٦رق$ (
ن8$ ال�قا;ة ال&اني في =ل م�غ�� لل':ذج R2     ق�'ة  بلغ\ح�I  واألداء ال��غ�لي

 ، �'ا ٠,٠١ع� م�4:� مع:3ة اقل م5 وذل< ) ٢٦,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(االس��ات�(�ة 
و  ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ةم�غ��  ب�5 ال�فاعلاث�  لI وال�` ی�'5&اال ':ذجللR2 ق�'ة بلغ\ 

   ٠,٧٥٢ دع$ اإلدارة العل�ام�غ�� 
ق�'ة  ي�ان\ ق�'ة ال�غ�� فو  ٠,٠١ ع� م�4:� مع:3ة أقل م5 ) ٢٣,٢٩٠( F ق�'ةو 

R2معامل ال�ف4��
Δ  )ة ٠,٠٠١�ح�ائÂو (F )٢,٤٢٤ 53ة اقل م:. ٠,٠٥) ع� م�4:� مع

ن8$ ال�قا;ة ني ;ان م�غ�� ی¤د� إلى ق,:ل الف�ض ال&ام'ا  R2وه�ا ی�ل على مع:3ة ال�غ�� في
  .ا[(اب�ا على العالقة ب�5 دع$ اإلدارة العل�ا واألداء ال��غ�لي ای¤ث� تأث�� االس��ات�(�ة 
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  )٦ج
ول رق, (

  لفض ال{انياإلح7ائي لن�ائج ال��ل�ل 
R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

�  ال{ال

ΔR2 F   فى معامل �9ة لل�غ���x ال�ع�cم

�cال�ف 

٢,٤٢٤  ٠,٠٠١  ٠,٧٥٢  ٠,٧٥١  0.05 

 ٦وXال�8 الي معامالت ان*�ار ال'�غ��ات ال�ي تع�Y م(':عة م*�دات ت-,�+ 
ن8$ ال�قا;ة م�غ�� درجة تفاعل ال'�غ��ات أه'�ة في تف4�� اك&� س�('ا ن(� ان 

، ه: دع$ اإلدارة العل�ا واألداء ال��غ�لي ةعلي العالقة ب�5 م�غ�� درجاالس��ات�(�ة 
وهي األك,�  ٠,٦٠٣ "معامل االن*�ار" βبلغ\ ق�'ة ، ح�I دع$ اإلدارة العل�ا م�غ��

م�4:� مع:3ة اقل م5 ع�  مقارنة ب,اقي معامالت ال'�غ��ات األخ̀� وذل<
 ،م�غ�� الع'ل�ات واألن8'ة ،،ث$ یل�ه في األه'�ة م�غ�� ال�*4�5 ال'�4'�٠,٠١

، م�غ�� ق�اس األداء ح�I بلغ\ ق�'ة معامالت االن*�ار له$ علي م�غ�� ال��ر23
  . اما ;اقي ال'*�دات فeان\ اقل أه'�ة. ٠,٠٧٥ ٠,٢١٠،  ٠,٢٥٨، ٠,٣٢٠ال�:الي 

    :�  ن�ائج اخ��ار الفض ال{ال
 :�مO ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة االس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا الفض ال{ال

 واألداء ال�4غ�لي��cال� O�c�ال� Oعلى العالقة ب�. 
ومل�Pها ) ٤) في ال(�ول رق$ (٤) ، ن':ذج رق$ (٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (

ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ذات تأث�� علي العالقة ب�5 ال�*4�5 ان ) ٧في ج�ول رق$ (
ن8$  ال&اني في =ل م�غ��لل':ذج  R2ح�I ان ق�'ة ال��غ�لي  ءال'�4'� واألدا

ع� م�4:� مع:3ة اقل وذل< ) ٢٣,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(ال�قا;ة االس��ات�(�ة 
ب�5  ال�فاعلاث� وال�` ی�'5  �ا;ع':ذج اللل  R2 ق�'ة بلغ\  ك'ا، ٠,٠١م5 
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   )٠,٧٥٢( ال�*4�5 ال'�4'�و م�غ��  ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ةم�غ�� 
 ي،و�ان\ ق�'ة ال�غ�� ف ٠,٠١ع� م�4:� مع:3ة أقل م5 ) ٢٣,٢١٨( Fق�'ة و 

R2ق�'ة معامل ال�ف4��
Δ   ة�ح�ائÂوF )٢,٢١٢ 53ة اقل م:) ع� م�4:� مع

لI ;ان ی¤د� إلى ق,:ل الف�ض ال&ام'ا  R2ال�غ�� فيوه�ا ی�ل على مع:3ة .٠,٠٥
ال'�4'� ا[(اب�ا على العالقة ب�5 ال�*4�5  ای¤ث� تأث�� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة م�غ�� 

  .ال��غ�لي واألداء
  )٢رق, (ل ج
و

  ال��ایSn ن�ائج ال7
ق 

 

 
 دع, االدارة

 O�c�ال�

��cال� 
 ق�اس االداء الع�ل�ات

ال�:�n على 

 الع��ل
 ال�
رN9 ال��افnن-, 

ن-, القا*ة 

 االس�ات���ة
 االداء ال�4غ�لى

         0.86 دع, اإلدارة

��cال� O�c�0.85 **742. ال�        

       0.87 **729. **644. الع�ل�ات

      0.88 **653. **650. **676. ق�اس األداء

     0.87 203. *242. **308. **391. ال�:�n على الع��ل

    0.94 **410. **519. **587. **599. **662. ال��افn ن-,

N9ر
   0.96 **394. **466. *235. 209. *243. **365. ال�

  0.95 **501. **655. **316. **574. **517. **573. **622. ن-, القا*ة االس�ات���ة

 0.94 **309. **074. 146. 089. **379. **183. **308. **439. االداء ال�4غ�لي
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  )٥ج
ول رق, (

  لفض االولن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل
R2  F  9ة���x ال�ع�cم  

٢٨,٩٣٣  ٠,٧٤  0.01 
  

س�('ا  ٦وXال�8 الي معامالت ان*�ار ال'�غ��ات ال�ي تع�Y م(':عة م*�دات ت-,�+ 
س�('ا واألداء  ٦ن(� ان ال'�غ��ات األك&� أه'�ة في تف4�� العالقة ب�5 م*�دات ت-,�+ 

ع�  ٠,٦١٦ ”معامل االن*�ار”βدع$ اإلدارة العل�ا ح�I بلغ\ ق�'ة ه: م�غ��  ال��غ�لي
، ث$ یل�ه في األه'�ة م�غ�� ال�*4�5 ال'�4'� ح�I بلغ\ ٠,٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 

،و3ل�ه م�غ�� الع'ل�ات واألن8'ة ح�I ٠,٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 ع�  ٠,٣٩٠ βق�'ة 
، ث$ م�غ�� ال��ر23 ح�I بلغ\  ٠,٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 ع�  ٠,٣١٤ βق�'ة بلغ\ 
ب�'ا م�غ�� ق�اس  ، ٠,٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 ع�  ٠,٣٠٩ ”معامل االن*�ار“ βق�'ة 

األداء ، ل����� علي الع'�ل ،ون8$ ال*:اف� �ان\ اقل أه'�ة في تف4�� ال�غ�� ال*ادث في 
  �('ا .س ٦األداء ال��غ�لي الاج$ ع5 ان�هاج مه(�ة 

 ن�ائج اخ��ار الفض ال{اني:    
  )٧ج
ول رق, (

  لفض ال{ال�ن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل
R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

  الا*ع

ΔR2 F  
�9ة لل�غ� فى معامل ��x ال�ع�cم

�cال�ف 

٢,٢١٢  ٠,٠٠١  ٠,٧٥٢  ٠,٧٥١  0.05 
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 ٦وXال�8 الي معامالت ان*�ار ال'�غ��ات ال�ي تع�Y م(':عة م*�دات ت-,�+ 
ن8$ ال�قا;ة م�غ�� درجة تفاعل ال'�غ��ات أه'�ة في تف4�� اك&� س�('ا ن(� ان 

، ه: دع$ اإلدارة العل�ا واألداء ال��غ�لي ةعلي العالقة ب�5 م�غ�� درجاالس��ات�(�ة 
وهي األك,� مقارنة ب,اقي  )٠,٦٠٦( βبلغ\ ق�'ة ، ح�I اإلدارة العل�ا $م�غ�� دع

،ث$ یل�ه في األه'�ة ٠,٠٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 ع� معامالت ال'�غ��ات وذل< 
، م�غ�� ق�اس ال��ر23 واألن8'ة ، م�غ��م�غ�� الع'ل�ات ، م�غ�� ال�*4�5 ال'�4'�

،  ٠,٢٥٧، ٠,٣٠٠األداء ح�I بلغ\ ق�'ة معامالت االن*�ار له$ علي ال�:الي 
  اما ;اقي ال'*�دات فeان\ اقل أه'�ة لع�م مع:�3ها . ٠,٢٠٨،٠,٠٨٢

  ن�ائج اخ��ار الفض الا*ع:
ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة االس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا على مO الفض الا*ع: 

  العالقة ب�O الع�ل�ات واألن-�ة واألداء ال�4غ�لي.

ومل�Pها ) ٤) في ال(�ول رق$ (٥رق$ () ، ن':ذج ٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (
ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ذات تأث�� علي العالقة ب�5 الع'ل�ات  ) ان8في ج�ول رق$ (

ال&اني في =ل م�غ�� لل':ذج  R2ق�'ة  بلغ\ح�I ان واألن8'ة واألداء ال��غ�لي 
  ع� وذل< ) ٢٣,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة 

':ذج الللR2 ق�'ةبلغ\  ك'ا، ٠,٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 YامP 5'ی� `� وال
 ٠,٧٥٦ واألن8'ة تو م�غ�� الع'ل�ا ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ةم�غ�� ب�5  ال�فاعلاث� 
  ي،و�ان\ ق�'ة ال�غ�� ف ٠,٠١ع� م�4:� مع:3ة أقل م5 ) ٢٣,٧٣٢( Fق�'ة و 
R2ق�'ة معامل ال�ف4�� 

Δ )ة ٠,٠٠٥�ح�ائÂو (F )3ة ٢,٧٦٣:) ع� م�4:� مع
ی¤د� إلى ق,:ل الف�ض م'ا  R2وه�ا ی�ل على مع:3ة ال�غ�� في.٠,٠٥اقل م5 
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ا[(اب�ا على العالقة ب�5  ای¤ث� تأث�� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة لI ;ان م�غ�� ال&ا
  ال��غ�لي.واألداء  الع'ل�ات واألن8'ة

  )٨رق, (ج
ول 

  لفض الا*عن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل
R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

  ال=ام�

ΔR2 F   في معامل �9ة لل�غ���x ال�ع�cم

�cال�ف 

٢,٧٦٣  ٠,٠٠٥  ٠,٧٥٦  ٠,٧٥١  0.05 

  
 ٦وXال�8 الي معامالت ان*�ار ال'�غ��ات ال�ي تع�Y م(':عة م*�دات ت-,�+ 

ن8$ ال�قا;ة م�غ�� درجة تفاعل ال'�غ��ات أه'�ة في تف4�� أك&� س�('ا ن(� ان 
، ه: م�غ�� ال��غ�لي ءواألن8'ة واألدا تعلى العالقة ب�5 م�غ�� الع'ل�ااالس��ات�(�ة 

  ٠,٥٨٠ ومعامل االن*�ار βق�'ة  ، ح�I بلغ\اإلدارة العل�ا $دع
م�4:� مع:3ة اقل م5 ع� وهي األك,� مقارنة ب,اقي معامالت ال'�غ��ات وذل< 

واألن8'ة الع'ل�ات  ال'�4'� م�غ��یل�ه في األه'�ة م�غ�� ال�*4�5  $، ث٠,٠٠١
، م�غ�� ق�اس األداء ح�I بلغ\ ق�'ة معامالت االن*�ار له$ على ال��ر23 م�غ��

اما ;اقي ال'*�دات فeان\ اقل أه'�ة  ٠,٠٨١، ٠,٢١٣، ٠,٢٥٥، ٠,٤٠٠ال�:الي 
  لع�م مع:�3ها.

  ن�ائج اخ��ار الفض ال=ام�:
مO ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة االس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا على م�: الفض ال=ا

  العالقة ب�O ق�اس األداء واألداء ال�4غ�لي.
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ومل�Pها  )٤) في ال(�ول رق$ (٦) ، ن':ذج رق$ (٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (
ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ذات تأث�� علي العالقة ب�5 ق�اس ان  )٩في ج�ول رق$ (

ال&اني في لل':ذج R2 ق�'ة  بلغ\ح�R2  Iح�I ان ق�'ة واألداء ال��غ�لي  األداء
ع� وذل< ) ٢٣,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(ال�قا;ة االس��ات�(�ة  $ن8 =ل م�غ��

وال�` ی�'5  4ادس':ذج اللل R2 ق�'ة بلغ\  ك'ا، ٠,٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 
ق�'ة و  ٠,٧٥٣ق�اس األداءو م�غ��  االس��ات�(�ةن8$ ال�قا;ة م�غ�� ب�5  ال�فاعلاث� 
F )٢٣,٣١١ ( 53ة أقل م:ق�'ة  ي،و�ان\ ق�'ة ال�غ�� ف ٠,٠١ع� م�4:� مع

R2معامل ال�ف4��
Δ  )ة ٠,٠٠٢�ح�ائÂو (F )٢,٠١١ 53ة اقل م:) ع� م�4:� مع

PامY ی¤د� إلى ق,:ل الف�ض الم'ا  R2وه�ا ی�ل على مع:3ة ال�غ�� في. ٠,٠٥
 ا[(اب�ا على العالقة ب�5 ق�اس األداء ای¤ث� تأث�� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة م�غ�� ;ان 

  .واألداء ال��غ�لي
  )٩رق, (ج
ول 

  لفض ال=ام�ن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل
R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

  الcادس

ΔR2 F   في معامل �9ة لل�غ���x ال�ع�cم

�cال�ف 

٢,٠١١  ٠,٠٠٢  ٠,٧٥٣  ٠,٧٥١  0.05 

  
 ٦وXال�8 الي معامالت ان*�ار ال'�غ��ات ال�ي تع�Y م(':عة م*�دات ت-,�+ 

ن8$ ال�قا;ة م�غ�� درجة تفاعل ال'�غ��ات أه'�ة في تف4�� أك&� س�('ا ن(� ان 
دع$  ال��غ�لي، ه: م�غ�� واألداء ق�اس األداء على العالقة ب�5 م�غ��االس��ات�(�ة 

وهي األك,� مقارنة ب,اقي معامالت ) ٠,٥٨٠(βبلغ\ ق�'ة  العل�ا، ح�Iاإلدارة 
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م�غ��  یل�ه في األه'�ة $ث ٠,٠٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 ع�  ال'�غ��ات وذل<
، م�غ�� ق�اس األداء م�غ�� ال��ر23 ،م�غ�� الع'ل�ات واألن8'ة ،ال'�4'�ال�*4�5 

، ٠,٢١١، ٠,٢٥١، ٠,٣٥٠ح�I بلغ\ ق�'ة معامالت االن*�ار له$ على ال�:الي 
  .اما ;اقي ال'*�دات فeان\ اقل أه'�ة لع�م مع:�3ها ٠,٠٨٥

  ن�ائج اخ��ار الفض الcادس:
مO ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة االس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا على الفض الcادس: 

  .ال�4غ�ليالعالقة ب�O ال�:�n علي الع��ل واألداء 

ومل�Pها في ) ٤رق$ () في ال(�ول ٧ن':ذج رق$ ( )،٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (
العالقة ب�5 ال����� علي  ىال ت¤ث� علن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ان  )10ج�ول رق$ (

ن8$  ال&اني في =ل م�غ��لل':ذج R2 ح�I ان ق�'ة واألداء ال��غ�لي  الع'�ل
  ع� م�4:� مع:3ة وذل< ) ٢٣,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(ال�قا;ة االس��ات�(�ة 

ب�5  ال�فاعلاث�  وال�` ی�'5 4ا;علل':ذج الR2 ق�'ة بلغ\  ك'ا، ٠,٠١اقل م5 
 Fق�'ة و  ٠,٧٥١ال����� علي الع'�لو م�غ��  ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ةم�غ�� 

ق�'ة معامل  ي،و�ان\ ق�'ة ال�غ�� ف ٠,٠١ع� م�4:� مع:3ة أقل م5 ) ٢٣,١٥٢(
R2ال�ف4��

Δ )ة ٠,٠٠٠�ح�ائÂو (F )٠,٧٧٧ 53ة اقل م:اقل م5 ) ع� م�4:� مع
الف�ض  رفaی¤د� إلى  م'اR2 وه�ا ی�ل علي ع�م مع:3ة ال�غ�� في ،٠,٠٠١

ا[(اب�ا على العالقة ب�5  اال ی¤ث� تأث�� ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة 4ادس ;ان م�غ�� ال
  .واألداء ال��غ�لي ال����� علي الع'�ل
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  )10(رق, ج
ول 
  لفض الcادسلن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي 

R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

  الcا*ع

ΔR2 F   في معامل �9ة لل�غ���x ال�ع�cم

�cال�ف 

٠,٠٠١  ٠,٧٧٧  ٠,٠٠٠  ٠,٧٥١  ٠,٧٥١ 
  

  ن�ائج اخ��ار الفض الcا*ع:
مO ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة االس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا على الفض الcا*ع: 

 nاف�  واألداء ال�4غ�لي.العالقة ب�O ن-, ال�

ومل�Pها في ) ٤) في ال(�ول رق$ (٧ن':ذج رق$ ( )،٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (
العالقة ب�5 ن8$ ال*:اف�  ىال ت¤ث� علن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ان )11ج�ول رق$ (

ن8$ ال&اني في =ل م�غ�� لل':ذج  ق�'ة  بلغ\R2 ح�I ان ق�'ة واألداء ال��غ�لي 
ع� م�4:� مع:3ة اقل وذل< ) ٢٣,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(ال�قا;ة االس��ات�(�ة 

ب�5  ال�فاعلاث�  وال�` ی�'5 4ا;علل':ذج الR2 ق�'ة بلغ\  ك'ا، ٠,٠١م5 
) ٢٣,١٧٦( Fق�'ة و ) ٠,٧٥١(ال*:اف� $و م�غ�� ن8 ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ةم�غ�� 

R2ق�'ة معامل ال�ف4�� يق�'ة ال�غ�� ف،و�ان\  ٠,٠١ع� م�4:� مع:3ة أقل م5 
Δ 

ی�ل  وه�ا ، ٠,٠٠١م5 ) ع� م�4:� مع:3ة اقل ٠,٧١٦( F) وÂح�ائ�ة ٠,٠٠٠( 
ن8$ 4ا;ع ;ان م�غ�� الف�ض ال رفaی¤د� إلى  م'اR2 علي ع�م مع:3ة ال�غ�� في

 ءال*:اف� واألداا[(اب�ا على العالقة ب�5 ن8$  اال ی¤ث� تأث�� ال�قا;ة االس��ات�(�ة 
  .ال��غ�لي
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  )11رق, (ج
ول 

  لفض الcا*عن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل
R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

Oال{ام  

ΔR2 F   فى معامل �9ة لل�غ���x ال�ع�cم

�cال�ف 

٠,٠٠١  ٠,٧١٦  ٠,٠٠٠  ٠,٧٥١  ٠,٧٥١ 

:Oض ال{ام  ن�ائج اخ��ار الف

 :Oض ال{اماالس�ات���ة تأث�ا ا�yاب�ا على مO ال���قع أن ت¡ث ن-, القا*ة الف

  العالقة ب�O ال�
رN9 واألداء ال�4غ�لي
ومل�Pها في  )٤) في ال(�ول رق$ (٩ن':ذج رق$ ( )،٢ی�ح م5 ن�ائج ن':ذج رق$ (

م�غ�� العالقة ب�5  علىن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة ذات تأث�� ان  )12ج�ول رق$ (
 ال&اني في =ل م�غ��لل':ذج   R2  بلغ\ ح�I ان ق�'ةال��ر23 واألداء ال��غ�لي 

ع� م�4:� مع:3ة وذل< ) ٢٣,٨٣٣( F) وق�'ة ٠,٧٥١(ال�قا;ة االس��ات�(�ة  $ن8
ب�5  ال�فاعلاث�  وال�` ی�'�5اسع ':ذج الللR2 ق�'ة بلغ\  ، �'ا٠,٠١اقل م5 

ع� ) ٢٣,٣٥٢( Fق�'ة و  ٠,٧٥٣ 2وم�غ�� ال��ر3 ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ةم�غ�� 
R2ق�'ة معامل ال�ف4�� ي،و�ان\ ق�'ة ال�غ�� ف ٠,٠١م�4:� مع:3ة أقل م5 

Δ  )
وه�ا ی�ل على . ٠,٠٥) ع� م�4:� مع:3ة اقل م5 ٢,١٤٢( F) وÂح�ائ�ة ٠,٠٠٢

ن8$ ال�قا;ة ني ;ان م�غ�� ی¤د� إلى ق,:ل الف�ض ال&ام'ا  R2مع:3ة ال�غ�� في
  .واألداء ال��غ�لي ال��ر23ا[(اب�ا على العالقة ب�5  ای¤ث� تأث�� االس��ات�(�ة 
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  )12ج
ول رق, (

  لفض ال{امOن�ائج ال��ل�ل اإلح7ائي ل
R2 

�ذج ��لل

  ال{اني

R2  

�ذج ��لل

  ال�اسع

ΔR2 F   في معامل �9ة لل�غ���x ال�ع�cم

�cال�ف 

٠,٠٠١  ٢,١٤٢  ٠,٠٠٢  ٠,٧٥٣  ٠,٧٥١ 

 ٦وXال�8 الي معامالت ان*�ار ال'�غ��ات ال�ي تع�Y م(':عة م*�دات ت-,�+ 
ن8$ ال�قا;ة م�غ�� درجة تفاعل ال'�غ��ات أه'�ة في تف4�� اك&� س�('ا ن(� ان 

، ه: واألداء ال��غ�لي ال����� علي الع'�لعلي العالقة ب�5 م�غ�� االس��ات�(�ة 
وهي األك,� مقارنة  ) ٠,٥٩٥ (β�'ة ح�I بلغ\ ق، ح�I  دع$ اإلدارة العل�ام�غ�� 

  ، ث$ ٠,٠٠١م�4:� مع:3ة اقل م5 ع�  ب,اقي معامالت ال'�غ��ات وذل<
  

، م�غ�� ال��ر23 ،م�غ�� الع'ل�ات واألن8'ة ،یل�ه في األه'�ة م�غ�� ال�*4�5 ال'�4'�
 ٠,٣٤٠م�غ�� ق�اس األداء ح�I بلغ\ ق�'ة معامالت االن*�ار له$ علي ال�:الي 

  اما ;اقي ال'*�دات فeان\ اقل أه'�ة لع�م مع:�3ها . ٠,٠٧٩، ٠,٢١٨ ، ٠,٢٥٤،

 ال��ائ١٠-١٠�cاق�4ها: ج: تف�  وم
 وم�اق4�cتف OH�yال�الي: ة ���  ال��ائج ال�ي ا0هتها ال��ل�الت اإلح7ائ�ة الcا*قة على ال

 س�('ا ٦مه(�ة  م(':عة م*�دات ت-,�+ت:صل\ ن�ائج ال�راسة الي ان  - ١
واألن8'ة، ق�اس األداء،  ال'�4'� الع'ل�اتال�*4�5  اإلدارة العل�ا، دع$-م(�'عة 

 ال��غ�لياألداء لها تأث�� إ[(ابي على  –ال����� علي الع'�ل، ن8$ ال*:اف�، ال��ر23
، وت�ف+ تل< ال��(ة مع م��في ال���ات ال�اع�ة العاملة في ق-اع ال�واء في 

 ,Cho et al, 2015; Habidien et al) ;عa ال�راسات ال4ا;قة في ه�ا ال'(ال
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2012; Pan and Cheng, 2008; Hakeem, 2005)�'3ذل< ;ان  5. و ��تف4
الع'ل�ات، ت*4�5 ج:دة أداء ت4اع� ال���ات علي  س�('ا ٦م(':عة م*�دات ت-,�+ 

الع�:ب ;إصالح ��ل< ز3ادة ال:ف:رات في ال�eال�ف الPاصة  ،مع�الت األخ-اء وتقل�ل
  قة لل':اصفات.وع�م ال'-ا;

األك&� أه'�ة في تف4�� العالقة ب�5  ت:صل\ ن�ائج ال�راسة الي ان ال'�غ��ات - ٢
دع$ ه: م�غ�� في ال���ات م*ل ال�راسةس�('ا واألداء ال��غ�لي  ٦م*�دات ت-,�+ 

اإلدارة العل�ا فقF هي نق-ة ال,�ا[ة ال':¼ اع�,ار  وتف4�� ذل< ناتج ع5 اإلدارة العل�ا
  ودورها ،م�� ت-,�+ م'ارسات إدارة ال(:دة ال�املةم�ا;عة  ال�ها

في ت:ف�� ال,�_ة األساس�ة إلدارة م��وع س�ة س�('ا. و�Xون دع$ اإلدارة ف'5 غ��  
س�('ا، وه:ما اك�ته الع�ی� ال'*�'ل ت:اف� ب�_ة فعالة ت4اع� على ت-,�+ مه(�ة س�ة 

 ;Buch, & Tolentino,2006;Feng & Manuel, 2008) م5 ال�راسات
Kumar et al,2009;Antony et al, 2002) 

ت:صل\ ن�ائج ال�راسة الي ع�م وج:د تأث�� ذو داللة إح�ائ�ة ل'�غ�� ال�����  - ٣
في =ل  س�('ا واألداء ال��غ�لي ٦م*�دات ت-,�+ علي الع'�ل على العالقة ب�5 

  االس��ات�(�ة. وت�Pلف ه�ه ال��(ة مع ن�ائج ;عa ال�راسات ن8$ ال�قا;ة م�غ�� 
  

 ,Hyun Cho et al, 2011; Hakeem, 2005; Hsiaال4ا;قة في ه�ا ال'(ال
 Ribeiro)) ونفY ال:ق\ ت�ف+ ه�ه ال��(ة مع ن�ائج ;عa ال�راسات ال4ا;قة (2006
et al,       2016;Antony,2007;Tjahjono,etal,2010)  ذل< [ع:د ��وتف4

�ان\ م:جهة  م��إلى أن مع8$ ال���ات ال�اع�ة العاملة في ق-اع ال�واء في 
فهي ال ت�عامل مع  ;الع'الء اك&� م5 ت:جها ب�افع تPف�a ال�eلفة والع�:ب ;الع'ل�ات
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ال'�4هل< الهائي م,اش�ة ل-,�عة م�ج ال�واء، و�3:ن اله�ف ال�ئ�4ي م5 ت-,�+ 
  Pف�a ال�eلفة ون4,ة ال'ع�2 .س�('ا ه: ت ٦مه(�ة 

ت:صل\ ن�ائج ال�راسة الي ع�م وج:د تأث�� ذو داللة إح�ائ�ة ل'�غ�� ن$8  - ٤
في =ل م�غ��  س�('ا واألداء ال��غ�لي ٦م*�دات ت-,�+ ال*:اف� على العالقة ب�5 

االس��ات�(�ة. وت�Pلف ه�ه ال��(ة مع ن�ائج ;عa ال�راسات ال4ا;قة في ن8$ ال�قا;ة 
) ونفY ال:ق\ ت�ف+ ه�ه ال��(ة مع ن�ائج ;عCho et al, 2011) a( له�ا ال'(ا

وتف4�� ذل< [ع:د إلى أن مع8$ ال���ات  (Ribeiro et al,2016)ال�راسات ال4ا;قة 
أك&�  �ان\ م:جهة ب�افع تPف�a ال�eلفة م��ال�اع�ة العاملة في ق-اع ال�واء في 

 م5 ت:جها ب�*ف�� العامل�5.
وج:د ق�:ر في ت-,�+ ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة في  أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة - ٥

الع�ی� م5 ال���ات م*ل ال�راسة و�Xفة خاصة ش��ات ق-اع االع'ال العام، 
و�3جع ال,احI ذل< لع�م الفه$ واالل'ام الeافي م5 ق,ل ال'�ی�53 في تل< ال���ات 

س��ات�(�ة ب�ور ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة واه'��ها في ت*�ی� واتPاذ الق�ارات اال
 الخ��ار أفل م,ادرات ال(:دة ال�ي ت�اس2 مع اه�اف ال���ة وم�-ل,ات ال4:ق.

درجة تفاعل ال'�غ��ات أه'�ة في تف4�� أك&� ان أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة  - ٦
س�('ا واألداء  ٦م*�دات ت-,�+ على العالقة ب�5 ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة م�غ�� 

 ،ال'�4'�م�غ�� ال�*4�5  یل�ه في األه'�ة $ث�ا، العلدع$ اإلدارة  ه: م�غ�� ال��غ�لي
، م�غ�� ق�اس األداء اما ;اقي ال'*�دات م�غ�� ال��ر23 ،م�غ�� الع'ل�ات واألن8'ة

 فeان\ اقل أه'�ة لع�م مع:�3ها.
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  ال
راسة: ت�ص�ات-١١
في ض:ء ما ��ف\ عه ن�ائج ال�راسة ال*الي، باءا على ما ق�مه ال,احI م5 تف4�� 

ل�ائج ال�راسة ['�5 لل,*I ال*الي ان ی�ق�م ب:ع�5 م5 ال�:ص�ات وه'ا:  وماق�ة
  ت:ص�ات ت-,�ق�ة، ت:ص�ات ل,*:ث م�4ق,ل�ة.

 : ال��ص�ات ال����ق�ة:١-١١

١ - - Oج�ة ب�� م�
داتأ0هت ن�ائج ال
راسة وج�د عالقة ذات داللة إح7ائ�ة م
;�ورة ال��غ�لي، ل�ل< ی:صي ال,احI األداء و  س�('ا ٦مه(�ة  ت-,�+

س�('ا وال'�ا[ا ال'�ع�دة ال�ي ت*ققها  ٦االس�فادة م5 إ[(اب�ات ت-,�+ مه(�ة 
  وال�:سع في ت-,�قها في �ل إدارات ال'8'ة.

أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة ال'��ان�ة ال�ي قام بها ال,احI وج:د ق�:ر في فه$  - ٢
 س�('ا وال'�ا[ا ال'�*ققة م5 ت-,�قها وذل< في ع�د ٦ت-,�+ مه(�ة مه(�ة 

م5 ال���ات العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة و�Xفة خاصة في ش��ات 
ل�ل< ی:صي ال,احI ;�ورة ن�� ثقافة ال(:دة ;�فة  ق-اع االع'ال العام،

س�('ا  ٦س�('ا ;�فة خاصة، مع وضع دل�ل خاص ;'عای��  ٦عامة، وثقافة 
  �-,�+.ی�ف+ مع =�وف ال,�_ة االق��اد[ة ال'��3ة و3*ق+ االس�فادة م5 ال

أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة وج:د ق�:ر في م�� ت:جه ال���ات ;الع'�ل في مه(�ة  - ٣
س�ة س�('ا �أح� ب�امج ت*4�5 وت-:�3 ال(:دة في ش��ات ال�اعات ال�وائ�ة، 
و�3جع ال,احI ذل< ل-,�عة صاعة ال�واء وال�ي ت�ت�e على ت*ق�+ م:اصفات 

 مع�ة في ال'�ج ال�وائي في تل< ال���ات.
ال,احI ;�ورة ق�ام تل< ال���ات ;االه�'ام وال����� علي الع'�ل ;�فة  و3:صي

خاصة في حالة ال'�4*�ات الPاصة ;ال�('�ل والعا[ة ;ال,��ة وذل< علي اع�,اران 
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الق�رة على اش,اع اح��اجات وتل,�ة رغ,ات ع'الئها ه: أح� معای�� تق�$ أداء 
قاء ون': ال'8'ة في م(ال اع'الها م��وعات ال�*4�5 وال�-:�3 ال'�4'� لل(:دة، ف,

م�ه:ن ;ق�رتها على اش,اع اح��اجات وتل,�ة رغ,ات ع'الئها، مع إع-اء م��3 م5 
االه�'ام آلرائه$ ومق��حاته$ ;�أن ال�-:�3 وال�*4�5 وت'ه$ في م��وعات 

  ال�*4�5.
أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة وج:د ق�:ر في ت-,�+ ن8$ ال*:اف� ورX-ها ;أداء ج:دة  - ٤

س�('ا،  ٦و�3جع ال,احI ذل< للفه$ الPاKئ ل�ل< ال���ات ل'ه(�ة  �(ات،ال'
على انها مه(�ة م�لفة ال�-,�+، االم� ال�� ی�-ل2 معه م*اولة اإلن�اج ب�eلفة 
 �مPفة ق�ر ال'�4-اع ن��(ة ال�8وف االق��اد[ة ال�ي ت'� بها م�� م

�ال*:اف� االم� ال�� ی�-ل2 معه ت*ف�a األع,اء األخ̀�  ٢٠١١عام 
FX ال�  وال'�افات �:س�لة ل��ع�$ الق�رة ال�اف4�ة لها. و3:صي ال,احI ;�ورة

ه(�ة وم�افآت وح:اف� العامل�5 تل< ال5 م�` ال�ق�م وال(اح في ت-,�+ ب�'
وال'�رX�5 داخل ال'8'ة وال�ي تع� ع�� فعال ل(اح ت-,�+ مه(�ة س�ة 

 س�('ا.
اإلدارة  دع$-س('ا م(�'عة  ٦(�ة أ=ه�ت ن�ائج ال�راسة ان م*�دات مه - ٥

الع'ل�ات واألن8'ة، ق�اس األداء، ال����� علي  ال�*4�5 ال'�4'�، العل�ا،
ال��غ�لي األداء لها تأث�� إ[(ابي على  –الع'�ل، ن8$ ال*:اف�، ال��ر23

لل���ات م*ل ال�راسة، ول�ل< ی:صي ال,احI ال''ارس�5 ;���ات ال�اعات 
ال�وائ�ة ;�ورة ت-,�+ ودع$ ت< ال'*�دات ، ل'ا لها م5 اثار إ[(اب�ة علي 
األداء ال��غ�لي ل�< ال���ات ، مع إع-اء اه�'ام خاص ;'�غ�� دع$ اإلدارة 

�ات ال�ي �Kأت علي األداء العل�ا، ح�I ['�5 تف4�� الق�ر األك,� م5 ال�غ�
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ال��غ�لي في تل< ال���ات ;ال�غ��ات ال�ي �Kأت علي م�� ت-,�+ ودع$ اإلدارة 
 س�('ا. ٦العل�ا ل'ه(�ة 

ی:صي ال,احI ال''ارس�5 وال'�ی�53 ;���ات ال�اعات ال�وائ�ة ;�ورة ن��  - ٦
�ة ثقافة ن8$ ال�قا;ة االس��ات�(�ة �أح� ال�ات ال'4اع�ة في تف�� مه(�ة س

س�('ا ل'ا لها م5 اثار إ[(اب�ة على ت�ش�� ال�eال�ف، وت*4�5 ال(:دة اع�'ادا 
 ال'ال�ة والغ�� مال�ة. Yعلى ال'قای�

  : ال��ص�ات ل���ث م�cق�ل�ة:٢-١١

اق��� ال�راسة ال*الي في اخ�,ار ال':ذج ال�� اق��حه ال,احI علي ال���ات  - ١
�ل< ی:صي ال,احI ;ع'ل ال�اع�ة العاملة في ق-اع ال�اعات ال�وائ�ة، ل

 دراسة مقارنة م5 خالل اخ�,ار ه�ا ال':ذج في ق-اعات اخ��.
['�5 تق4�$ ال���ات م*ل ال�راسة ح24 ن'F ملe��ها الي ق-اع عام،  - ٢

وم���ك، وخاص، لل�ع�ف على ما إذا �ان هاك تأث�� ل'F ال'لe�ة على 
لي في تل< س�('ا ;'�4:� األداء ال��غ� ٦عالقة م*�دات ت-,�+ مه(�ة 

 ال���ات.
['�5 ت:س�ع ن-اق ه�ه ال�راسة م5 خالل ت-,�قها على ش��ات ال�اعات  - ٣

ال�وائ�ة ب�ول��5 م�Pلف��5، ل�أخ� ش�ل دراسة مقارنة، ;��¼ ت�ا;ه =�وف ع'ل 
ش��ات ال�اعات ال�وائ�ة في هات�5 ال�ول��5، و3'�5 م5 خاللها ال�eف ع5 

س�('ا الPاصة ب�ل< ال���ات  ٦ه(�ة في تأث�� م*�دات م-ان وج� –ال�,ای5 
 على م�4:� أدائها ال��غ�لي.
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