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 ملخص البحث

تناول البحث موضوع من الموضوعات الهامة والذىى يحمذل عنذواط ر ذار م لذرك لللبامذل بذين بألااذات اتداز الملذوا ط 

للحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف وذلك للح يق مجموعة مذن اتدذداف تمتلذت تذى ت يذي  مذدى الفا ذد   والسلة سيجما

ز الملوا ط بعد عذر  وتحليذل محاوردذا لل يذي  مذدى تاعليلهذا تذى ايذا  وت يذي  وتحسذين بيئذة من تألبيق منهجية بألااة اتدا

اتداز اإلسلراتيجى للمصارف ، ت يي  و دراسة وتحليل  منهجيه السلة سيجما والفا د  من تألبي ها ومدخل تحسذين بيئذة اتداز 

ا ط والسذلة سذيجما للحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى اإلسلراتيجى للمصارف ووضع ر ار لللبامل بين بألااذات اتداز الملذو

للمصارف وذلك بعد رضذاتة محذورى الذى از اإلاذألناعى والعولمذة  محذاور جديذد  لبألااذة اتداز الملذوا ط وذلذك تذى  ذل 

مجموعة من الفرو   ذاط أدمهذا ت توجذد ع اذة جودريذة تذربا بذين اللبامذل بذين بألااذات اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما 

 -تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف  ، ورنلهى البحث رلى مجموعة من النلا ج  اط ردمها:و

أط بألااة اتداز الملذوا ط تعلبذر مذن أدذ  اتسذاليب المسذلىدمة تذى ت يذي  اتداز وتصذمي  نلذام نذامل للحسذين بيئذة  .1

 اتداز اإلسلراتيجى للمنلمات ي    رسلراتيجيلها.

يب  محددا لبيفية تح يق الجود ، مع اللر يذ  علذى تح يذق عوا ذد ماليذة يمبذن اياسذها تعليذا. مذع ت دم السلة سيجما د .2

 تى  ل مليوط تراة. 3.4الواول رلى أداز متالى ت ت يد تراة  هور الىألأ تيه عن 

 .ولمسلمررجراز اللبامل بين    المنهجين يعل  اإلسلفاد  منهما تى تصحيح وتحسين اتداز ودع  جهود اللحسين ا .3

 تى تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمنلمات
 

 -و فى ظل النتائج السابقة إنتهى البحث بمجموعة من التوصيات أهمها :

 العمل على رعداد وتدريب البوادر المهنيه للألبيق منهجية السلة سيجما، ومنهجية بألااة اتداز الملوا ط. .1

بذذاللألبيق للواذذوف علذذى مذذدى تعاليلذذه تذذى تحسذذين بيئذذة اتداز العمذذل علذذى تألبيذذق مذذدخل اللبامذذل بذذين المنهجذذين  .2

 اإلسلراتيجى للمصارف.

للحفي  العاملين على تبنذى منهجيذات بألااذات اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما يجذب ربذا الحذوات  بم ذدار مسذادمة  .3

  ارف.العاملين تى رنجاك مشاريع اللحسين واللألوير المبنيه على أتبار الجوده واللحسين تى المص
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ABSTRACT 

     The research examined an important issue titled “Proposed Framework for Integration 

between Balanced Scorecards And Six Sigma for Improving the Strategic Performance 

Environment of Banks” to attain a group of targets represented in evaluating the extent of 

benefit from applying the approach of balanced scorecard after presenting and analyzing its 

axes to evaluate its effectiveness in measuring and evaluating and improving the strategic 

performance environment of the banks, evaluating and studying and analyzing the approach 

of six sigma and the benefit of applying it and the approach of banks strategic performance 

environment improvement and setting a framework for integration between balanced 
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scorecards and six sigma for banks strategic performance environment improvement after 

adding the two axes of artificial intelligence and globalization as new axes for balanced 

scorecard in the shade of a group of hypotheses the most important of which: no significant 

correlation between integration between balanced scorecards and six sigma and banks 

strategic performance environment improvement, and the research concluded a group of 

results, the most important of which are:- 

1. Balanced scorecard is deemed among the most important methods used in evaluating 

the performance and designing a comprehensive system for organizations strategic 

performance environment improvement matching their strategy. 

2. Six sigma presents a specific structure for the modality of attaining quality, along with 

concentrating on attaining financial revenues that can be measured actually. And 

reaching ideal performance with a probability of error not exceeding 3.4 in each 

million chance. 

3. Conducting integration between the two approaches maximizes their benefit in 

correcting and improving the performance and supporting the constant improvement 

efforts. And in improving the strategic performance environment of the organizations. 

         And in the shade of the previous results the research was finalized with a group of 

recommendations the most important of which are:- 

1. Working on preparing and training the professional cadres for the application of six 

sigma approach and the balanced scorecard approach. 

2. Working on the application of integration approach between the two approaches to 

find out its effectiveness in banks strategic performance environment improvement. 

3. For motivating the workers to adopt the approaches of balanced scorecards and six 

sigma the incentives must be tied to the workers participation extent in succeeding the 

improvement and development projects based on the ideas of quality and improvement 

in banks.  

 
 

 القسم األول

 اإلطار العام للبحث

 مقدمة:

سوف يلنذاول البحذث موضذوع مذن الموضذوعات الهامذة والذىى يحمذل عنذواط ر ذار م لذرك لللبامذل بذين بألااذات اتداز 

الملوا ط والسلة سيجما وذلك للح يق مجموعذة مذن اتدذداف تمتلذت تذى ت يذي  مذدى الفا ذد  مذن تألبيذق منهجيذة بألااذة اتداز 

 ط بعد عر  وتحليل محاوردا لل يي  مدى تاعليلهذا تذى ايذا  وت يذي  وتحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف ، الملوا

ت يي  و دراسة وتحليل  منهجيه السلة سيجما والفا د  من تألبي ها ومدخل تحسين بيئة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف ووضذع 

لة سذذيجما للحسذذين بيئذذة اتداز اإلسذذلراتيجى للمصذذارف وذلذذك بعذذد رضذذاتة ر ذذار لللبامذذل بذذين بألااذذات اتداز الملذذوا ط والسذذ

محورى الى از اإلاألناعى والعولمة  محاور جديد  لبألااة اتداز الملوا ط وذلك تى  ل مجموعة من الفرو  أوت أنه ت 

ارف ، ت توجذذد ع اذذة توجذذد ع اذذه جودريذذه بذذين محذذاور بألااذذة اتداز الملذذوا ط وتحسذذين بيئذذة اتداز اإلسذذلراتيجى للمصذذ

جودرية بين السلة سيجما وتحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف و ىلك ت توجد ع اة جودرية تربا بين اللبامل بين 

 بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما وتحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف

 بيئة اتداز اإلسلراتيجى –ا السلة سيجم –بألااة اتداز الملوا ط  -البلمات الدالة:

  

 مشكلة البحث

ما الذذت اتنمذذا  اإلداريذذة الل ليديذذة اللذذى تسذذلىدم تذذى ت يذذي  اتداز تذذى معلذذ  الم سسذذات العربيذذة تلجادذذل دور العمذذ ز      

وأرا ه  تى وتلمسك بالسلألة وتعلمد على اتساليب البيروارا ية ومر  ية رتىاذ ال رارات اإلدارية وتلجادل أدمية العاملين 

بنذاز وتفعيذذل رسذلراتيجيات الم سسذذات و ذىا اتسذذاليب الحديتذة متذذل المشذار ة وال مر  يذذة والشذفاتية بذذين جميذع العذذاملين ، 
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باإلضاتة رلى عدم رنلشار ث اتة الجود  ، وتذى سذيات تألذور الفبذر اإلدارى والمحاسذبى ت ايذد اإلدلمذام تذى السذنوات اتخيذره 

ر   على تح يق ال يمة للعميل وتحسين الجذود  مذن خذ ل العمذل علذى رسذلبعاد جميذع اإلنحراتذات بمنهجية سلة سيجما اللى ت

تى عمليات المنلمذة ، مذا رسذل ر الفبذر اإلدارى والمحاسذبى علذى أدميذة بألااذة اتداز الملذوا ط  باعلباردذا الل نيذة اتت ذل 

الى، بل تأخى بعذين اإلعلبذار الم نذرات غيذر الماليذة  بعذد ل يا  وت يي  اتداز  ونها تعلمد ليس ت ا على م نرات اتداز الم

العم ز وبعد العمليات الداخلية وبعد اللعل  والنمو، وباللحليل البحتى لمنهجية سلة سيجما وبألااة اتداز الملوا ط وجد أنه اذد 

راز اللبامذل بذين نلذ  ت يذي  اتداز يبوط دناك رمبانية لإلسلفاد  من رحداث الدمج بينهما ونلرا ل لة المحاوتت اللى تمت إلجذ

،وتأسيسذا  SSو مذدخل سذلة سذيجما BSCونل  ردار  الجود  تى المنلمات ، وتى  ل وجود مذدخل بألااذة اتداز الملذوا ط 

على الفوا د اللى يمبن أط تعود على الم سسات من تألبيق دىه المنادج  تى دع  ملأللبات اإلدار  اإلسلراتيجية وعلى النحذو 

 -مبن بلور  مشبلة الدراسة تى اللساؤتت اآلتية:السابق ي

 دل يساعد  تألبيق منهجية بألااة اتداز الملوا ط تى ايا  وت يي   وتحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف . .1

 دل تألبيق منهجية السلة سيجما ي دى رلى تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف. .2

 ز الملوا ط والسلة سيجما رلى تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف .دل ي دى اللبامل بين بألااات اتدا .3
 

 أهداف البحث

 -يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

ت يي  مدى الفا د  من تألبيق منهجية بألااة اتداز الملذوا ط بعذد عذر  وتحليذل محاوردذا لل يذي  مذدى تاعليلهذا تذى  .1

 سلراتيجى للمصارف.ايا  وت يي  وتحسين بيئة اتداز اإل

 دراسة وتحليل  منهجية السلة سيجما والفا د  من تألبي ها ومدخل تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف . .2

وضع ر ار لللبامل بين بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما للحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف وذلذك  .3

 لمة  محاور جديده لبألااة اتداز الملوا ط .بعد رضاتة محورى الى از اإلاألناعى والعو
 

 فروض البحث 

 -إعتمدالبحث فى تحقيق أهدافة على الفروض التالية:

: ت توجذذد ع اذذة جودريذذة بذذين محذذاور بألااذذة اتداز الملذذوا ط وتحسذذين بيئذذة اتداز اإلسذذلراتيجى الفرررض األول -

 للمصارف .

 سيجما وتحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف .: ت توجد ع اة جودرية بين السلة الفرض الثاني  -

: ت توجد ع اة جودرية تربا  بين اللبامذل بذين بألااذات اتداز الملذوا ط  والسذلة سذيجما وتحسذين الفرض الثالث -

 بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف .
 

 منهج البحث  

ى اإلسذل را ى وذلذك عذن  ريذق دراسذة وت يذي  أدذ  للح يق الهدف من البحث ورخلبار الفرو  ت  رسلىدام المذنهج العلمذ

الدراسات اإلدارية والمحاسبية اللى تناولت بالعر  والمنااشة واللحليل ،بألااذات اتداز الملذوا ط  والسذلة سذيجما مذع ت يذي  

 رمبانية اللبامل بين المدخلين للحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف .
 

 تنظيم البحث 

 بحث ت  ت سيمه رلى عد  أاسام على النحو اللالى:للح يق أدداف ال

يل من عرضاً لإل ار العام للبحث، والىى ير   على عر  لمشذبلة البحذث،  وأدداتذه، وتروضذه،  القسم األول: -

  وحدوده، و يفية تنليمه وأدميله.

  ير   على الدراسات الساب ة المرتبألة بموضوع البحث. القسم الثانى: -

 ول مدخل بألااات اتداز الملوا ط  ومدخل السلة سيجما: يلناالقسم الثالث -

 :  اللبامل بين بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما  للحسين بيئة اتداز بالمصارفالقسم الرابع  -

 خ اة البحث ونلا جه وتواياته القسم الخامس: -
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 حدود البحث

  تتمثل حدود البحث فيما يلى:

تذين مذن أدوات تحسذين اتداز اإلدارى للم سسذات ودمذا منهجيذة سذلة سذيجما ومنهجيذة ي لصر البحث على تناول أدا     

 بألااة اتداز الملوا ط بهدف تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف .
 

 أهمية البحث

 -يستمد البحث أهميته من اإلعتبارات اآلتية:

ودذو  Artificial intelligenceط ودمذا محذورى الذى از اإلاذألناعى رضاتة محاور جديذده لبألااذة اتداز الملذوا  األهمية العلمية:     

"عولمذة السذوت" ودذو   Globalizationنلام داع  لإلدار  اإلسلراتيجية يسلند رلى عل  الحاسذبات ومحذور العولمذة

اللي أاذبحت ملاحذة بف ذل اإلل ذاز اللذدريجي للحذواج  اللجاريذة تذي  والىدمات محور يعبرعن سرعة تبادل السلع

 . 1995المبرمة منى  منلمة اللجار  العالمية و الجات ر ار اتفااية

 اتداز اإلسلراتيجى للمصارف  . ترجع أدمية البحث من الهدف الىى تسعى الدراسة اليه ودو تحسين بيئة األهمية العملية:

 

 القسم الثانى

 الدراسات السابقة ذات الصلة

 مقدمة

تناولت العديد من الدراسذات اتجنبيذة والعربيذة مذدخل بألااذات اتداز الملذوا ط  ومذدخل السذلة سذيجما واللذى تشذير رلذى 

رملداد للجهذود البحتيذة السذاب ة ولبذن البحذث مجموعة من النلا ج سوف ي دمهاالبحث لإلسلعانة بها ، علما بأط دىا البحث دو 

يلناول رعداد ر ار لللبامل بين بألااات اتداز الملوا ط ومدخل السلة سيجما وذلك بعذد رضذاتة محذورى الذى از اإلاذألناعى 

 والعولمة  محاور جديد  لبألااة اتداز الملوا ط ودو ما ل  تشير أو تلعر  اليه الدراسات الساب ة .
 

 سات األجنبية:أوالً: الدرا
 

  Lau& Sholihin,2005 إستهدفت دراسة : -1
( 1)

تحديد مذدى رضذا المذو فين عذن الم ذاييس اللذى تسذلىدم لل يذي    

لبل من الم اييس المالية والم اييس غيذر الماليذة   Behavioural Consequencyأدا ه  من خ ل م ارنة النلا ج السلو ية 

  Fairnessدراسة على تر  أساسى مفاده أط  منهجية بألااة اتداز الملوا ط أ تر عدالذةوبألااة اتداز الملوا ط، واامت ال

تى ت يي  أداز المو فين من  الم اييس المالية أو غير المالية منفرد  ، واد ت  جمع بيانات الدراسة عن  ريذق اا مذة رسل صذاز 

لمدرجذذة تذذى سذذوت اتورات الماليذذة اإلندونيسذذية، موجهذذه رلذذى عينذذة عشذذوا ية مذذن مذذدراز اللصذذنيع تذذى الشذذر ات الصذذناعية ا

وأبر ت الدراسة الم اييس المالية والم اييس غير المالية وبألااة اتداز  مل يرات مسذل لة تذ ثر علذى المل يذر اللذابع الملمتذل 

 Evaluations   Fairness in Performanceتى عدالة ت يي  اتداز 

 

 أهمها ما يلي:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

رط الم اييس المالية ت ثر بصور  سلبية على رضا المو فين  ونها ت تعبذس بعدالذة  يفيذة أدا هذ  لو ذا فه  ،  مذا أط  - أ

 الم اييس غير المالية ت توتر منفرد  نلا ج منأل ية تداز المو فين.

 للها تى ت يي  أدا ه  لو ا فه .رط بألااة اتداز الملوا ط ت ثر بصور  ريجابية على رضا المو فين نليجة لعدا - ب

 

 

2
 

ZU  : 2005 إسررتهدفت دراسررة -
( 2)  

ر لشذذاف ايمذذة السذذلة سذذيجما تذذى تحسذذين أداز الم سسذذات، وتحليذذل مبذذادىز  

م سسة اناعة أمريبيذة عذن  226وممارسات السلة سيجما وبرامج ردار  الجود  الشاملة باللألبيق من خ ل رسلأل ع رأى 

   (WEB-based) ريق نببة
                                                           

( 1)
 Lau, C.M and Sholihin M., Financial and Nonfinanancial Measures :how do they affect job satisfaction? 

The British Accounting review, NO.27,2005                                                                                                                   
( 2)

 Zu, Xingxing, (2005).” A Study of the Impact of Six Sigma on firm performance : Theoretical Analyysis and 

Empirical Investigation “Unpublished ph.D Thesis Ssouth Carolina State the University of lemson.           
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 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

رط ممارسات السلة سذيجما وردار  الجذوده الشذاملة مبمذ ط لبع ذهما الذبعي وي ديذا رلذى تحسذين الجذود  والنهذو   - أ

 بأداز اتعمال.

 صا صها.الت اتة الجماعية أو الهرمية لها م ايا تريد  تى ت دي  الدع  لممارسات الجود  بما يلمانى مع خ - ب
 

Abu Yahaya 2009دراسة: رسلهدتت  -3
( 1)

تحديد الدور الىى تلعبه بألااذات اتداز الملذوا ط تذى  ذل  اللألذورات   

الحديتة و روف المناتسة الحاد   تى األاع المصارف سواز تى جىب الودا ع أو منح اللسهي ت المىللفة للعمذ ز، حيذث أط 

اة والسرية وتشبل دوًرا مهًما وتعاًت  يعلمد عليه اإلالصاد ال ومي وخصوًاا مع الىدمة المصرتية تعلمد على السرعة والد

  ياد  المناتسة اللجارية أدت الحاجة رلى تألوير وتحسين اتداز تى المصارف اللجارية.
 

 وخلصت الدراسة إلى ضرورة تقييم األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن كما يلي:

  ط تسهل رسلعرا  أداز المنلمات.أط بألااة اتداز الملوا - أ

 تمبن المو فين تى المصارف من ته  اإلسلراتيجية وربا اتدداف اإلسلراتيجية بم اييس اتداز. - ب

 دى أدا  ناملة تمبن من رضا العم ز و سب عم ز مسلهدتين جدد وموا بة المناتسة الحالية. - ت
 

  Yansheng -2009دراسررة :رسذذلهدتت   -4
( 2) 

بألااذذة اتداز الملذذوا ط تذذى المصذذارف واللذذى جذذازت  تألبيذذق منهجيذذة 

 لرجمة إلسذلراتيجيلها بلحديذد اتدذداف اإلسذلراتيجية والم ذاييس الماليذة وغيذر الماليذة للح يذق رسذلراتيجيها، وأ ذد أط دنذاك 

 تحديات عديد  تواجة المصارف تى تألوير أدا ها تى بيئة المناتسة.
 

ية بألااة اتداز الملوا ط اللى ت يس اتداز من خ ل الم اييس المالية وغيذر وجوب رسلىدام منهجوخلصت الدراسة إلى  

 المالية للألبيق رسلراتيجيلها ورؤيلها من خ ل :

 تحديد نامل إلسلراتيجية المصرف. - أ

 تحديد نامل لم اييس اتداز المسلىدمة تى المصرف وتألوير اتدداف اإلسلراتيجية. - ب

 

 Brickley,et al 2009-دراسة :رسلهدتت   -5
(3)  

توضيح أثر رسلىدام رسلراتيجية السلة سذيجما تذى رحذداث الل ييذر  

 وتألوير وتاعلية الهيبل اللنليمى وذلك باللألبيق على مجموعة من الشر ات اتمريبية.

 

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

هيبل اللنليمذى ونلذ  ايذا  اتداز ونلذ  المباتئذات عنذد يلعين على الشر ات ضماط اإلتسات بين المبونات الت ثة ال - أ

 تألبيق السلة سيجما إلحداث اللألوير والل يير.

يمبن أط تسلىدم اإلدار  العليذا رسذلراتيجية السذلة سذيجما تحذت أى  ذروف أو ال مر  يذة تذى عمليذة تحسذين عمليذة  - ب

 انع ال رار واتداز.
 

                                                           
( 1)  Abu Yaahiya. Using Balanced Scordecard to asses performance of Bank , MBA Thesis , School of 

technology ,2009  

( 2) Yansheng Zhang LONGYILI “ Studyon balanced scorecard of commercial bank in performance 
management system” proceeding of the 2009 international symposslumon web information systems p.r 
china , may 22-24,2009 ,pp206-209 

( 3 )  Brickley ,J,Smith C,Zimmerman , J,Willett , J, (2009). Using Organization Architecture to Llead change. 

journal of corporate finance,Mar ,Vol.21 Issue2.p58-66.9p 
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 mpunniy -  2010دراسرررة : تناولذذذت   -6
( 1)  

مجموعذذذة مذذذن اتبعذذذاد والمفذذذادي  ذات الصذذذلة رسذذذلهدتت الدراسذذذة  

توتيرمعيذذذار موضذذذوعى حيذذذث ت ذذذوم بألااذذذة اتداز الملذذذوا ط بلذذذوتير معيذذذار موضذذذوعى لل يذذذي  م نذذذر ال يذذذا  واتدذذذداف 

 ط تذوتر اإلسلراتيجية للشر ة واللي تسلىدم مفادي  بألااة اتداز الملذوا ط حيذث أنذار رلذى أط  منهجيذة بألااذة اتداز الملذوا

معايير موضوعية وذاتية يمبن اإلعلماد عليها لللوال رلى نلا ج تساعد تى توتير المعلومذات وتحليذل المواذإل اإلسذلراتيجى 

 للسليا ال وز على اللعمق تى تحليل رسلراتيجيلها، من حيث مدى نجاحها تى تح يق اإلسلراتيجيات.
 

 ثانياً: الدراسات العربية:

2005انونى,دراسرة: البتررسلهدتت  -1
 ( 2)

رسذلىدام مذدخل نمىجذة اتعمذال تذى تفعيذل دور بألااذات اتداز الملذوا ط تذى  

ايذذا  اتداز مذذن خذذ ل دراسذذة ميدانيذذة علذذى عينذذة مذذن بنذذوك األذذاع اتعمذذال العذذام المصذذرية، حيذذث اامذذت الدراسذذة باخلبذذار 

واذد    (T-test)  اتداز وذلذك باسذلىدام أسذلوب المل يرات الملمتلة تذى أبعذاد بألااذة اتداز الملذوا ط المىللفذة وتاعليذة ايذا

أنارت نلا ج الدراسة رلى تألبيق بألااة اتداز الملوا ط من خ ل مدخل نمىجة اتعمال من منلور رسذلراتيجى علذى درجذة 

 بيذر  مذن اتدميذة تذذى البنذوك اللجاريذة تذذى مصذر حيذث أط ذلذك يسذذاعددا علذى تحسذين ايذذا  أدا هذا اإلسذلراتيجى وتح يذذق 

 داتها اإلسلراتيجية.أد
 

2007-دراسررة :عبررد الرررحمن رسذذلهدتت    -2
 ( 3)

رالذذراك مجموعذذة مذذن م ذذاييس اتداز الملوا نذذة ب ذذر  اللبامذذل بذذين  

الم ذذاييس الماليذذة وغيذذر الماليذذة ودراسذذة الع اذذة بذذين مل يذذرات الدراسذذة الملمتلذذة تذذى اتداز اإلسذذلراتيجى، الم ذذاييس الماليذذة، 

 يس اللش يل الداخلى، م اييس اللعل  والنمو، م اييس البعد البيئى .م اييس العم ز، م اي

( 28وللح يق دىا الهدف ت  رجراز دراسذة ميدانيذة علذى عينذة مذن نذر ات اتسذمد  والبيماويذات المصذرية بلذ  عذدددا )

ابية المرجحذذة نذذر ة، واذذد تذذ  تحليذذل البيانذذات اللذذى تذذ  جمعهذذا ورخلبذذار الفذذرو  اإلحصذذا ية باسذذلىدام الملوسذذألات الحسذذ

 البسيا. Tواإلنحراتات المعيارية ومعامل اللواتق ورخلبار 

واذذد تواذذلت الدراسذذة رلذذى نليجذذة أساسذذية مفاددذذا أط نذذر ات العينذذة ما الذذت تف ذذل المنلذذور المذذالى تذذى ت يذذي  اتداز 

لل يذي  مذدى نجذاك  اإلسلراتيجى، وأوات الدراسة ب رور  تر ي  ردار  الشر ات المصذرية علذى المنلذورات غيذر الماليذة

 اإلدار   تى تح يق اإلسلراتيجيات الموضوعة.
 

2010-دراسة: محمد ددتت  -3
 ( 4)

رلى ر هار أدمية تلسفة تألبيق بألااة اتداز الملوا ط وبياط أدمية مسادملها بلحويل  

س اتداز وت ا لمحذاور بألااذة رسلراتيجية المنلمة رلى ل ة مشلر ة يلعامل بها جميع اتتراد العاملين، من خ ل اياغة م ايي

اتداز الملوا ط ومعرتة مدى رسلىدام دىه البألااة لل وي  اتداز اإلسلراتيجى تى األاع المصارف المصرية ومن أد  النلذا ج 

 اللى توال رليها:

 مالى.تعد بألااة اتداز الملوا ط اتنسب ل يا  أداز المصارف حيث تأخى تى الحسباط م يا  اتداز المالى وغير ال - أ

 دناك رنعباسات ريجابية بين م اييس اتداز والمحاور اتربعة ورسلراتيجية المصرف.  - ب

 أدمية بناز المصارف لىار لها اإلسلراتيجية وت ا لهيبل وبألااة اتداز الملوا ط اللى تساعد تى اللحليل اإلسلراتيجى .   -جـ

 

 تقييم الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة خلصت باآلتى:

أوضحت الدراسات الساب ة علذى أط بألااذة اتداز الملذوا ط تسذاعد تذى ت يذي  وردار  اتداز اإلسذلراتيجى باإلعلمذاد  -

علذذى مجموعذذذة مذذن الم ذذذاييس الماليذذة وغيذذذر الماليذذة المرنذذذة للح يذذق اتدذذذداف اإلسذذلراتيجبة للمنلمذذذة وتواذذذيل 

                                                           
( 1)  Mpunniy. murail “ Balabced score for the balanced scorecard benchmarking tool “an international jourmal 
,2010vol ,15 Issue 4,PP420-443 

( 2)
, العدد األول, ةللبحوث العلمي ة" مجله كليه التجار ةستخدام القياس المتوازن لألداء فى البنوك التجاريإفعيل محمد البتانونى "إطار مقترح لتعالء  

 .83, ص  2005,  ةكلية التجاره , جامعة األسكندري

 – ةميداني ةدراس – ةوغير الماليكنموذج للتكامل بين المقاييس المالية  ةعبد الرحمن, محمد كمال الدين محمد." بطاقة مقاييس األداء المتوازن (3 )
 .210-167ص  ,2007, ةالشروق للعلوم التجاري ةمجل

( 4)
, ةوالتجار نبيل عبد المنعم محمد "إطار مقترح إلستخدام مدخل بطاقات القياس المتوازن لتقييم األداء بالبنوك المصرية, المجلة العلمية لإلقتصاد  

 .48-1, ص ص2010ل يناير, كلية التجارة, جامعة عين شمس, العدد األو 
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أ ذدت بعذي الدراسذات السذاب ة  دع  اذدرتها اللناتسذية،رسلراتيجيلها لباتة العاملين تيها بهدف تعالية اتداز البلى و

 على أدمية بألااة اتداز الملوا ط تى تحسين  اتداز المالى وردار  اتداز بنجاك.

رت ح أط تنلي  م اييس اتداز تى مجموعة من اتبعاد تذى بألااذة اتداز الملذوا ط يذ ثر بشذبل ريجذابى علذى رضذا  -

نذوى تذى حبذ  المذدراز الذىين ي ومذوط بل يذي  اتداز تذى حالذة وجذود رتسذات تذى المو فين  ما أنه ي ثر على نحو مع

 الم اييس اللى يحلويها البعد الواحد.

رط عذذدد أبعذذاد بألااذذة اتداز الملذذوا ط والم ذذاييس اللذذى يحلاجهذذا  ذذل بعذذد تلواذذإل بدرجذذة أساسذذية علذذى رسذذلراتيجية  -

 المنلمة وحجمها و بيعة نشا ها.

 ة على  ايمه سلة سيجما  تى اللحسين المسلمر للمنلمة و دراسة العوامل اللى تسذه  ر  ت بعي الدراسات الساب -

 تى نجاك مبونات وممارسات السلة سيجما واللأثير الملرتب على تنفيىدا.

 تناولت بعي الدراسات  ايمة السلة سيجما تى تحسين أداز المنلمة . -

الدراسات الساب ة تى تحديد ع اة اللبامل بين بألااة اتداز تلمتل الفجو  البحتية اللى توال اليها البحث من خ ل  -

 الملوا ط والسلة سيجما ورنعباساتها على أداز المنلمة ونجاك ردارتها اإلسلراتيجية.

رمبانية تعديل بألااة اتداز الملوا ط  ومرونة  ل من بألااذة اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما ممذا يجعلهمذا م  مذين  -

 لمات على رخل ف أنشأللها وأدداتها اإلالصادية.لللألبيق تى المن
 

 -موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

تناول البحث موضوع من الموضوعات الهامة والذىى يحمذل عنذواط ر ذار م لذرك لللبامذل بذين بألااذات اتداز الملذوا ط 

 د  من تألبيق منهجية بألااذة اتداز الملذوا ط بعذد والسلة سيجما وذلك للح يق مجموعة من اتدداف تمتلت تى ت يي  مدى الفا

عر  وتحليل محاوردا لل يي  مدى تاعليلها تى ايا  وت يي  وتحسين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف ، ت يذي  و دراسذة 

لللبامذل وتحليل  منهجية السلة سيجما والفا د  من تألبي ها ومدخل تحسين بيئة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف ووضذع ر ذار 

بين بألااات اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما للحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف وذلذك بعذد رضذاتة محذورى الذى از 

اإلاألناعى والعولمة  محاور جديده لبألااة اتداز الملوا ط وذلك تى  ل مجموعة من الفرو   اط أدمها ت توجد ع اة 

اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما وتحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف  وبعذد  جودرية تربا بين اللبامل بين بألااذات

رسلعرا  الدراسات الساب ة تبين أط معل  البحوث تناولت أدمية تألبيق بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما ولذ  تلألذرت 

دتلة ريجابية على ت وي  و تحسين بيئذة اتداز  رلى الدمج بين بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما ويرى البحث أط دىالدمج

 اإلسلراتيجى خااة عند تألبي ة على المصارف.
 

 القسم الثالث

 مدخل بطاقات األداء المتوازن  و الستة سيجما

تسعى المنلمات دا ماً رلى رحداث ت يير تي سياسلها بما يح ق انل الها من الوضع ال ا   رلى الوضع الىي تسعى أط تبذوط 

مسل ب ً، ودىا اإلنل ال يلأللب غالباً رتىاذ رجرازات ردارية. بعد مرحلة ال يذا  والل يذي ، دذىا وتعلبذر الم ذدر  علذى ايذا   تيه

 .وت يي  نيز رحدى م نرات ال در  على ردارته
 

 BSC Balanced Scorecardأوال : مدخل بطاقة األداء المتوازن 

يذرى د.غريذذب جبذذر غنذام
1
متذذل الذلحب  تذذى المصذذاريإل والنصذذيب السذواي والعا ذذد علذذى اإلسذذلتمار أط ال ياسذذات الماليذذة  

والربحية تعلبر تاريىيذة وأط ال ياسذات ال يذر ماليذة متذل الم ذدر  ال ياديذة واإلداريذة ورسذلراتيجية المنلمذة والوضذع السذواي 

 ت المسل بل.والم در  على جىب ال درات البشرية الملمي    وتاعلية برامج المرتبات والحوات  دي اياسا

 

 مفهوم  بطاقة األداء المتوازن

واذد عذرف
1
 

 
(Norton & Kaplan – 2001)  بألااذة اتداز الملذوا ط بأنهذا مجموعذة مذن م ذاييس اتداز اللذي تعألذى

المديرين اور  سريعة وناملة عن أعمال المنلمة وتسلىدم بألااة اتداز الملوا ط م ذاييس ماليذة توضذح نلذا ج وتصذرتات 

                                                           
1
عة د.غريب جبر"رسلىدام أسلوب اتداز الملوا ط للفعيل دور الراابة الداخلية تى منشئات اتعمال ، المجلة العلمية لإلالصاد واللجار ،جام 

 .55،ص2013بورسعيد، العدد التانى
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دا ساب ا وتوا نهذا بم ذاييس غيذر ماليذة، رضذاز العمذ ز، العمليذات اللشذ يلية الداخليذة، ربلبذار وتألذوير اتنشذألة، اد ت  رتىاذ

 وتعد دىه الم اييس محر ا لألداز المالي المسل بلي.

 -من هذا التعريف نستنتج ما يلي :

 تداز البلى للمنشأ .أط بألااة اتداز الملوا ط وسيلة لل يي  وردار  اتداز اإلسلراتيجي للحسين ا -1

تشلمل بألااة اتداز الملوا ط على مجموعة من الم اييس المالية متل)معدل العا د على اإلسلتمار، ومعدل الربحية(  -2

 وغير المالية متل )الجود  ،ررضاز العميل( وتلس  دىه الم اييس بالمرونة للسمح بادخال م اييس جديد .

ي  ادرات المصرف من خ ل المحاور المىللفة تحسين اتداز المذالي وغيذر تساعد بألااة اتداز الملوا ط على تدع -3

 المالي للمصرف.
 

-أسلوب القياس المتوازن هو:
( 2)

 

 منهجية عامة ور ار منسق لبل جهود المنلمة ل يا  اتداز. .1

 يوتر ل ة عامة ومشلر ة لبل مديري المنلمة. .2

 لة للمنلمة، رضاتة للصور  اللفصيلية.يوتر ااعد  عامة لفه  نلا ج ال يا  وي دم اور   ام .3

ي ألى  اتة الجوانب المهمذة لنجذاك المنلمذة واللذى تذ  تصذنيفها رلذى أربعذة جوانذب )جانذب مذالي،  جانذب العميذل،   .4

 جانب عمليات اللش يل الداخلية و جانب النمو واللعل ( ، علماً أط دىه الجوانب اد تملد للشمل الجانب البيئي.

 رسلراتيجية المنلمة و يفية تح ي ها باإلسلفاد  من خااية روابا  اتثر والسبب . يعألي اور  واضحة عن .5
 

 -نشأه أسلوب قياس األداء المتوازن :

يوضح د.محمد محمود يوسإل
( 3)

 1990أط بداية اإلدلمام باسلىدام أسذلوب ايذا  اتداز الملذوا ط يرجذع رلذى بدايذة عذام  

لمذده سذنة  KPMG دراسة أعدت بواسذألة المبلذب اإلسلشذاري العذالمي أط ترعى  Nolan Nortonعندما اررت م سسة 

 املذذة حذذول ايذذا  وت يذذي  المنلمذذات ملعذذدد  الجنسذذيات حيذذث تذذ  وضذذع مذذ يج مذذن م ذذاييس اتداز اللذذي تذذربا اإلسذذلراتيجية 

الملعل ة باللألوير ممذا يسذاعد بالعمليات اللش يلية بما يسمح بفه  الع اة اللبادلية بين الم اييس المالية واللش يلية والىارجية و

 المنلمة على تحسين عملية رتىاذ ال رار.
 

 أسباب ظهور أسلوب قياس األداء المتوازن

 Kaplan &Norton- 2001اد أوضح )
( 4 )

 ر يسيين دما: أط  هور أسلوب بألااة اتداز الملوا ط يرجع رلى سببين 

 غير المالية بصوره ملرابألة وملوا نة.اإلتل ار رلى أسلوب نامل يجمع بين الم اييس المالية و -1

تحول اإلدار  رلى اإلعلماد على اتاول غير الملموسذة للح يذق م ايذا تناتسذية للمنلمذة ومذع دذىا اللحذول أاذبحت   -2

المنلمات غيذر اذادر  علذى ايذا  أاذولها بالشذبل المناسذب تط مذا ت يمبذن اياسذه ت يمبذن ردارتذه وبلهذور بألااذة 

 دىه المشبلة.اتداز الملوا ط حلت 

 Yoshikawa, et alوي يإل  -3
(5 )

لما سبق أط أد  اتسباب اللي أدت رلى  هذور أسذلوب ايذا  اتداز الملذوا ط دذو 

الل يرات اللي  رأت على بيئة اتعمال الحديتة واللي من أدمها اصر دور  حيا  المنذلج ممذا جعذل مذن اإلبلبذار مذن 

 أد  عوامل النجاك.

 

 -تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن:المفاهيم األساسية التي 

                                                                                                                                                                                     
(  1) Kaplan & Norton, transforming the balanced scorecard form performance management, accounting Hori 
Zone, 2001, Vol, 15, No. 1, pp. 87 – 104. 

 مرجع سبق ذكره (2 )
 .126ص, 2005محمد محمود يوسف, البعد اإلستراتيجي لتقييم األداء المتوازن, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, القاهرة, د. (3 ) 
 مرجع سبق ذكره )4(  

 (  5) Y oshikawa ,T., et  al, strategic Value Analysis : Orgganize Your Campany for , strategic Success , 
Prentice – Hall , INC , New York , [2002], P.92 
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 –تلأسس بألااة اتداز الملوا ط على مجموعة من المفادي  الر يسية اللى يل  تناولها  مذا وضذحها  ذل مذن )عبذد الذرحي  

2006)
 ( 1)

  (L- Kloot & Martin – 2000) 
( 2)

. 

اللذذي تعبذذس أدذذداف المنلمذذة تذذي ضذذوز : ت ذذوم اإلدار  اإلسذذلراتيجية للمنلمذذة بلحديذذد الرؤيذذة المسذذل بلية و الرؤيررة -1

 المل يرات المحيألة بها، وتعد الرؤية بمتابة تصور مسل بلي لنشا  المنلمة والمر   السواي المرغوب .

رسالة المنلمة تعبر عن غرضها ودى الهدف اتساسي لوجود المنلمة وتأللب اذياغلها تحديذد المىرجذات  الرسالة: -2

م ذذاييس  ميذذة وجذذود  وتبلفذذة وواذذت  والرسذذالة اذذد تبذذوط ضذذي ة أو والىذذدمات، وتحديذذد النلذذا ج تذذي اذذور  

 واسعة.

دي نرك لبيفية تح يق المنلمة تدداتها  وتعبير عن  بيعة الع اة الملواعة مع البيئة الىارجيذة واللذي  اإلستراتيجية: -3

ي تسذعى المنلمذة  تي ضو ها تحدد نوعية اتعمال اللي ينب ي ال يام بها على المدى البعيذد وتحديذد المذدى الذى

 خ له رلى تح يق غاياتها وأدداتها.

: تشير الىريألذة اإلسذلراتيجية رلذى الرسذ  اللىأليألذي الذىي يوضذح  يفيذة الذربا بذين اتدذداف الخريطة اإلستراتيجية  -4

اإلسلراتيجية وم اييس اتداز مذن خذ ل مجموعذة ملشذاببة مذن الع اذات اإلتلراضذية اللذى تبذوط سلسذلة مذن 

ب والنليجة . وبلرجمه رسلراتيجية المنلمة رلى خريألة رسذلراتيجية وبألااذة أداز ملوا نذة يلذوتر ع اات السب

للمنلمة ولمو فيها مرجع عام ومفهوم يرجع له  ل أع از المنلمه لفهذ  رسذلراتيجية المنلمذة والسذبيل رلذى 

 تح ي ها.
 

 فوائد تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
 

 ا ورسلراتيجيلها بأدداتها اللش يلية.ربا رؤية المنشأه ورسالله .1

 رعداد الل ارير بسرعة وتاعلية و الملابعة المسلمر  لإلنجا . .2

 تحسين ادرات المنلمة من خ ل خلق رنسجام بين الدوا ر المىللفة . .3

 المرونة تى اإلسلجابة السريعة لفرص اللحسين . .4

 اللحديد الواضح للمسئوليات والمهام بين تريق العمل. .5

وايا  العمليات واتنشألة اتساسية مع عدم اإلعلماد على النلا ج المالية تى ايذا  اتدازحيذث أنذه لذيس مذن تحليل  .6

 ال رورى أط ي دى رلى ايا  النجاك الح ي ى للمنلمة. 
 

 أهمية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

 (Davis & Albright)تحسذين اتداز المذالى للمنلمذات حيذث أنذار  .1
( 3)

خذ ل اللألبيذق العملذى، وجذد أط أنذه مذن 

 م يذا  لذألداز اذد تمبنذت مذن تحسذين اتداز المذالى وأت ذح ذلذك مذن خذ ل  BSCالمنلمات اللذى اامذت بلألبيذق 

 الم اييس المالية اللى ت  رخلباردا واللى رعلمدت على الم اييس المالية الل ليدية وحددا  م يا  لألداز.

ديذذة لذذألدازالل لذذب علذذى أدذذ  عيذذوب الم ذذاييس الل لي .2
( 4)

واللذذى ر ذذ ت سذذاب ا علذذى اتداز المذذالى وحذذده دونمذذا النلذذر  

أواإلدلمذذام بمسذذببات تح يذذق اتدذذداف الماليذذة حيذذث أط ايذذا  أداز المنلمذذة مذذن جانذذب واحذذد ودذذو جانذذب تح ي هذذا 

ضذاؤد  تدداتها المالية رنمذا يعذد اصذورا نذديدا  حيذث ت يجذب رغفذال اتبعذاد اتخذرى متذل بعذد العمذ ز ومذدى ر

 ووتؤد  للمنلمة ، بعد العمليات الداخلية ، بعد النمو واللألوير ، البعد البيئى ..، ....، .

                                                           
معة , غير منشورة, كلية التجارة, جاة, رسالة دكتوراة" قياس األداء المتوازن فى المنظمات العام  “عبد الرحيم محمد عبد الرحيم  "(1 ) 

 .65, ص2006القاهرة,
 (  2)

 L-Kloot & J.Martin, Strategic Performance management : A Balanced Approach to  Performance 

management , managment accounting Research ,2000,PP231,-252 

( 3)
 Davis ,S.& Albright , T., “ An investigation of the effect of balanced Scorecard implementation on 
financial performance” Management Accounting Research,., (2004)., VOL.15 

( 4)
 مرجع سبق ذكره  
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 المساعد  تى ترجمة رسلراتيجية المنلمة رلى مجموعذة مذن اتدذداف .3
( 1)

حيذث يذل  ملابعذة مذدى تح ي هذا مذن خذ ل  

دنا ل  تعد اإلسلراتيجية نعارا ول  يعد تألبي هذا مجموعة من الم اييس  وتلمتل تى اتبعاد السابق اإلنار  رليها ومن 

 ااارا على اإلدار  العليا ورنما يشمل جميع العاملين تى المنلمة.

  (Michalska)ربا العاملين باإلسلراتيجية : ت د ذ ذر   .4
( 2)

أنذه مذن خذ ل ترجمذة اإلسذلراتيجية رلذى مجموعذة مذن 

دداف وتنفيىدا بالمنلج النها ى للمنلمذة يذل  ربذا العذاملين اتدداف اصير  اتجل ووضع م اييس لها وربا دىه ات

 باإلسلراتيجية .
 

 - أبعاد بطاقة األداء المتوازن :

 -ويمكن تناول أبعاد بطاقة األداء المتوازن كما يلى:

 (Financial perspectiveالبعد المالى )

لمالية الل ليدية متذل معذدل النمذو، الربحيذة، والعا ذد ير   دىا البعد على اتداز اللاريىى للمنلمة حيث  يلناول الم اييس ا

 على رأ  المال ودى م اييس تعبس اتداز المالى المسلهدف من ابل المنلمة .

-أنواع من المقاييس: 3ولكى تكون مقاييس هذا البعد شاملة يجب أن تضم 
 ( 3)

  

 م اييس تر   على اإليرادات . -

 فة .م اييس تر   على اإلنلاجية وخفي اللبل -

 م اييس تر   على اإلسل  ل اتمتل لألاول . -

 Customer Perspectiveبعد العمالء 

تأسيًسا على رعلبار أط الواول للعميذل واإلحلفذا  بذه دذو دذدف ت ي ذل أدميذة عذن اتدذداف الماليذة وتح ي ذه يذ دى رلذى 

لحاليين والمسذلهدتين متذل رضذا العمذ ز، النصذيب  ياد  ربحية المنلمة تاط دىا البعد يلناول الم اييس اللى تلعلق بالعم ز ا

 تى السوت تى ال ألاع المسلهدف، ال يمة من وجهة نلر العميل.

-مجموعة من المقاييس واسرعة اإلنتشرار والمرتبطرة بقيراس رضرا العمرالء ومنهرا: (Bhagwat&Sharma)ويقدم 
 

( 4)
  

 الوات المسل رت لإلجابة عن رسلفسارات العم ز. -

 للعم ز.  ت والىدمات الم دمةتنوع المنلجا -

 الوات ال  م تخى  لبات العميل . -

 درجة رنباع المنلج لحاجات المسلهلك . -

   السلع اللى ت  تسليمها للعميل جود -

 

 

 

 (Final Internal Processes perspective)بعد العمليات الداخلية 

                                                           
( 1)  Kaplan , R., Norton , D., Using the balanced scorecard as a strategic management system “ , Harvard 

business review. ( Jan. / Feb.1996),  VOL. 7 

( 2)  Michalska , J., , “ The usage of The B alanced Scorecard FOR The estimation of the enterprises 

effectiveness” Journal of Materials Processing Technology. (2005)., VOL. 162-163 

 ( 3) http:// www.scribd.com/doc/5032771/Balanced-Scorecardfinancial-perspective   
 ( 4) Bhagwat , R., & Sharma, M. “ Performance of supply chain management :Abalanced scorecard 
approach” Computers & Industrial Engineering  ,(2007),, VOL. 53.  

http://www.scribd.com/doc/5032771/Balanced-Scorecardfinancial-perspective
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تذ دى رلذى تح يذق رغبذات العمذ ز ونلذا ج ماليذة مرضذية ير   دىا البعد على العوامل واإلجرازات الداخلية الهامة اللى 

(Horengren)
 ( 1)

حيث يل من مجموعة م اييس متل البفاز ، الفعالية اللنليمية، وت وي  العمليات الداخلية من خ ل عذد     

 مل يرات متل: الل ام العامل، ال من، الجود ، معدل اتخألاز، اإلنحراتات.

 بعد العمليات الداخلية:ومن المقاييس المستخدمة فى 

 المصروتات اإلدارية/ رجمالى اإليرادات )%( -

 ملوسا الوات المنفق تى رتىاذ ال رارات )عدد( -

 تىفيي تبلفة الوحد  -

 اللسلي  تى الوات المحدد  )%( -
 

 ( Growth and development perspective)بعد النمو والتطوير 

مذن خذ ل ربلبذارات جديذده أو الذلعل  مذن اللجذارب المىللفذة أو ر لسذاب  يمتل دىا البعد ادر  المنلمة علذى تألذوير ذاتهذا

معرتة و  ير   على الجهود المبىولة من المنلمة من أجل اللألذوير المسذلمر تذى أسذاليب العمذل وأدوات ال يذا  وتذى ت ذدي  

ك من خ ل اذدر  المنلمذة علذى منلجات جديد  وتألوير الحالى. حيث يهدف دىا البعد رلى ال در  على اإلبلبار واإلبداع، وذل

ت دي  منلجات جديد ، وخلق ايمة أ بر للعم ز،  واللألوير واللحسين المسلمر للجود  الشاملة للمنلج أو الىدمة 
( 2)

 
 
 

 

 Environmental perspectiveالبعد البيئى  

دذىا البعذد يمتذل أساسذا ت ترعذا تذى  يعلبر  أدا   ل يا  اللأثير الىى تسببه المنلمة على البيئة المحيألة حيث أابح ايا 

عملية ت وي  اتداز، حيث أط المنلمات اليوم ل  تعد تعمل تى مع ل عن المجلمع، حيث أط ايا  اللأثير الىى تسذببه المنلمذة 

على البيئة المحيألة اار عام  من عوامل رسلمراردا وب ا ها أو رنسحابها من المجلمع
( 3)

ث ثذة  . واد تذ  ت سذي  البيئذة رلذى   

ودي: 1972عناار أساسية وت ا للوايات م تمر أسلو هول  عام 
( 4)

 . 

 وتلبوط من أربع نل  ملرابألة دى : ال  ف الجوى، ال  ف الما ى، اليابسة، المحذيا الجذوى، ومذا   -:البيئة الطبيعية

ت تشذذمله دذذى  اتنلمذذة مذذن مذذاز ودذذواز وتربذذة ومعذذادط، ومصذذادر للألااذذة، باإلضذذاتة رلذذى النباتذذا

 والحيوانات .

  وتشمل الفرد وعا لله ومجلمعه، والبا نات الحية تى المحيا الحيوى وتعد البيئة البيولوجيذة جذ زا  -:البيئة البيولوجية

 من البيئة الألبيعية.

  ي صد بها اإل ار من الع اات الىى يحدد مادية ع اة حيا  اإلنساط مذع غيذره وت لذإل أنمذا  تلذك  -:البيئة اإلجتماعية

 ع اات ما يعرف بالنل  اإلجلماعية .ال
 

 

  -يرى الباحث إضافة بعدى:

 Globalization Perspectiveالعولمة  -

 The perspective of artificial intelligenceالذكاء اإلصطناعى   -

 

 

 Globalization Perspectiveبعد العولمة  

                                                           
( 1)  

Horengren ,C.,(2003) “ Cost accounting a managerial emphasis”,(New York: Prentice hall) 

( 2)  
Figge,F.,  Hahn, T., Schaltegger,S.&Wanger M.,(2002), “ The Sustainability balanced scorecard – linking 

sustainability management to business starategy”, Business Strategy and the Enviroment ,vol.11.NO.2.  
 مرجع سبق ذكره (3 )
 /http://www.unep.org موقع األمم المتحده للبيئة  (4 )
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مات عبذر الذدول دوط عوا ذق سياسذية أوماليذة، مذع تذرك من ملادر العولمة حرية رنل ال اتتراد واتموال والسلع والىذد

الحرية ل ذوانين ولليذة السذوت للنلذي  الحيذا  اإلالصذادية ورنعباسذات ذلذك علذى مجمذل نذواحى الحيذا ، واذد  تذر الحذديث عذن 

العولمذذة،
( 1)

لذذاب ودنذذاك مذذن ي  ذذد ايملهذذا وأدميذذة اإلنذذدمان تيهذذا وأخذذروط يرت ذذوط اإلعلذذراف بهذذا واذذد تنذذاول عذذدد مذذن الب 

والباحتين مفهوم العولمة من جوانب مىللفة ،العولمذة دذى العمليذة اللذى مذن خ لهذا يل ايذد اإلعلمذاد الملبذادل بذين الذدول تذى 

اإلالصاد العالمى، والىى يلح ق نليجة النمو تى حج  ونوعية اللجار  عبر الحدود تى المنلجات والىدمات واللذدت ات الماليذة 

   (2 ) -لبنولوجيا والروابا و يجب اإلنار  رلى م حللين جودريلين:ونليجة اإلنلشار السريع لل

أط العولمة  لادر  ليست نلاجا تاريىيا لعملية تألور رالصذادى، وليسذت نلاجذا معااذرا لحذدث معذين، بذل دذى  -:األولى

 -نلاجا تاريىيا لعملية تألور رالصادى رسلمر ارونا عديد ،  بفعل عوامل عديد  من أدمها :

 وس و  اتنلمة اللى ل  تبن تلعامل بآلياته . نلام الرأسمالى من ر الة  اتة الع بات وال يودتمبن ال .1

 تح ق ثور  اناعية تى مجال المعلومات واإلتصاتت وت نياتها، وحر ة رأ  المال للدول المل دمة . .2

مل دمذة ودنذذا يجذب اإلنذذار  رلذذى أط العولمذذة  ذادر  رالصذذادية أساسذا، ترضذذلها المصذذالح اإلالصذادية  للذذدول ال -:الثانيرة

 -الح ا ق اللالية:

العولمة تعبر عن م ل يات سياسية لللبية مصالح رالصادية و ل مبادىز ال انوط الدولى يعاد اذياغلها لللبذى  .1

 م ل يات عولمة اإلالصاد.

 العولمة تولد لثارا رجلماعية وث اتية  نواتج عرضية. .2

 ليات رالصاد السوت.جودر العولمة ي وم على اإل  ت اللام آل .3

 العولمة خلىلت اتسس اللى  ت وم عليها الدولة ال ومية. .4
 

 -العولمة المالية:

العولمه المالية
( 3)

بشبل عام دى مرحلة من مراحل تألور النلام اإلالصادى تى العال  الىى يرتبا باللألور الل نى الها ذل  

تعريإل جامع للعولمة الماليذة تط م ذموط العولمذة ينألذوى الىى تح ق م خرا ويرى البعي أنه من الصعوبة أط نصل رلى 

 على ديناميبية سريعة الل يير واللحول بشبل مسلمر .

تعرف العولمة المالية
( 4)

على  أنها  مرحلة مذن مراحذل اللألذور اإلالصذادى الملبامذل لألنلمذة الماليذة الدوليذة تذى ر ذار  

ية دا ر  اإلنلذان عذن  ريذق تبتيذإل اإلسذلىدام اإلالصذادى اتمتذل للمذوارد عالمى لإلنل ال من عالمية دا ر  اللداول رلى عالم

باإلعلماد على المعلومات المالية الملوتر  عن ترص اإلسلتمار وتق النل  السياسيه للدول مع مراعذا  المنلومذة اإلجلماعيذة 

 والت اتية والدينية الموجود  تى  ل دولة على حدى. 

 -افر عدة نقاط لدخول مجال العولمة وهى:التعريف السابق يبين ضرورة تو

تذذوتر الرغبذذة تذذى العمذذل بالذذدول الناميذذة علذذى تذذوتير ااعذذد  بيانذذات ومعأليذذات تمتذذل بنيذذة معلوماتيذذة تحليذذة اويذذة ت ذذدم  .1

 المعلومات المناسبة وال  مة لدخول مجال العولمة .

ناميذة والسذعى للألويردذا ذاتيذا حلذى ت ت ذع تواتر الرغبة تى العمل على رسذليعاب الل نيذات الحديتذة مذن ابذل الذدول ال .2

 الدول النامية تحت سيألر  الدول المل دمة .

 تواتر الرغبة تى دخول مجال العولمة لدى النلام السياسى للدولة اللى ترغب تى الحصول على الل دم الل نى.  .3

 

 The perspective of artificial intelligenceبعد الذكاء االصطناعى  

                                                           
لدولى, رسالة فؤاد عبد الهادى إبراهيم العزونى   دور التدريب فى تأهيل الموارد البشرية فى ظل العولمة دراسة ميدانية بوزارة التعاون ا (1 )

 44, ص2001ماجيستير, غير منشورة, كلية التجارة, جامعةعين شمس,
, غير ةدراسة مقارنة مع اإلشارة إلى التجربة المصرية, رسالة دكتورا –وآثارها على عالقات العمل  ةياسر جاد سليمان عفيفى  "العولم (2 )

 .2, ص2012منشورة, كلية التجارة, جامعة عين شمس, 
 .2-1م, ص 2006يناير, -العدد األول –المعنى والمجاالت والنتائج, مجلة النهضة, المجلد السابع  ةى, د.عبد الرضاعلى" العولمأسير  (3 )
ة هائل أبو رشيد أثر عولمة التقارير المالية فى تشجيع اإلستثمارات المحلية واإلجنبية ) دراسة ميدانية على بيئة األعمال السورية, كلي (4 )

 .37-34,صز2008, جامعة حلب, اإلقتصاد
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يلحظ اللشابه النسبي بين ال رار اإلسلراتيجي وم ومذات  Artificial Intelligenceادر  الى ــاز اإلاألناعيالمللبع لل

 واللى تعلمد تألبي ات الى ــاز اإلاألناعي وذلك من حيث  بيعة  ل منهما. MSSنل  دع  اإلدار  
 

 Artificial Intelligenceتعريف الذكــاء اإلصطناعي ومقوماته 

از اإلاألناعييعلبر الى ــ
( 1)

نلام داع  لألداز اإلسذلراتيجي  ويمبذن تعريفذة بأنذه : "سذلوك مذن اآللذة ورذا نفذى اإلنسذاط   

 دىا السلوك يسمى ذ از". 

وأنار البعي رلى أط عل  الى از اإلاألناعي يسلند على معارف  تير  أدمها عل  الحاسبات وعل  النفس وعل  الل ويات 

 مال دى اآلط حبراً على اإلنساط .ت والمنألق، ودو العل  الىى جعل الحاسبات ت وم بأعباإلضاتة رلى علوم الرياضيا
 

 الذكــاء اإلصطناعي يمتاز بالمميزات التالية :

 .) يبوط الى از اإلاألناعي ملواتراً دا ماً )ينل ل العاملوط واد ينسوا المعلومات الملوتر  لديه 

 ة من نىص آلخر رلى عملية  ويلذة مذن الذلمهن واذد ت تنل ذل بصذور  سهولة اإل دوان واللن ل )يحلان ن ل المعرت

  املة يمبن نسخ المعرتة ون لها بسهولة رلى حاسب لخر(.

 .يمبن توثيق ال رارات اللى يلىىدا الى از اإلاألناعي بسهولة تى حين يصعب رعاد  رنلان الى از الألبيعي 

 إلنساط.الى از اإلاألناعي ينفى مهاما معينة بصور  أسرع من ا 
 

 : التطبيقات التجارية لعلم الذكاء اإلصطناعي

   اللألبي ات العملية لعل  الى از اإلاألناعي عديد ، والىى يهمنا تى دىا المجال أط نر   على نلام الىبر   أحد أد

 مجال تألبي ي لعل  الى از اإلاألناعى تى مجال العلوم اإلدارية .
 

 

 Expert Systems Perspectiveتعريف نظم الخبرة 

تعذذددت تعريفذذات نلذذ  الىبذذر 
( 2)

وأط  انذذت ت تىذذرن عذذن  ونهذذا واذذفا لىصذذا ص وو يفذذة نلذذ  الىبذذر ، تلعذذرف نلذذ   

الىبر  بأنها برنامج للحاسب اتلى يذل  تيذه تىذ ين الىبذر  بمذا يسذمح للمسذلىدم أط يلعامذل ويسذلفيد مذن دذىه الىبذر  بألري ذة 

 ول على نليجة مشابهة .تشابه تلك اللى تحدث عند رسلشار  خبير للحص

أو بأنها مجموعة برامج حاسب للذى رسلشذارية تحذاول محا ذا  العمليذات اإلسذلدتلية ومعرتذة الىبذراز البشذريين تذى حذل 

 أنواع معينة من المشا ل.
 

 خصائص نظم الخبرة

 تتميز نظم الخبرة بعدة خصائص وظيفية تتمثل فيما يلى:

درجذذة أو بدرجذذة أت ذذل مذذن الىبيذذر البشذذرى وذلذذك مذذن خذذ ل رسذذلىدام ال ذذدر  علذذى حذذل المشذذا ل المع ذذد  بذذنفس ال .1

 اتساليب اللجريبية.

 يمبنها ال يام بمعالجة المشا ل المعبر عنها تى اور  رم ية . .2

 ال در  على معالجة الفرو  الملعدد  والملعارضة تى نفس الوات . .3

 لصإل بعدم اللأ د.ال در  على اللعامل مع البيانات اللى تحلوى أخألاز أو تلك اللى ت .4

 ي دم نلام الىبر   عندما يأللب منه ذلك تفسيرا تسباب تواله رلى نليجة معينة أو أسباب توجيهه لس ال معين . .5

 نل  الىبر  مرنة حيث تبوط اابلة لإلضاتة واللعديل وا ل المعرتة رذا ما دعت الحاجة لىلك . .6

 ار دو المسئول عن رتىاذ ارار نها ى .تعمل نل  الىبر   مسلشار لملىى ال رار ويلل ملىى ال ر .7

 

 

 

 

 مزايا نظم الخبرة

                                                           
المفاهيم والنماذج" كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية, جامعة كسال, جمهورية  حسن محمد أحمد محمد مختار "اإلدارة اإلستراتيجيه (1 )

 385-349,ص. 2009السودان,

, غير منشورة, كلية ةفى البنوك المصرية", رسالة دكتورا لترشيد قرارات اإلئتمان ةالمحاسبي ةإيمان أحمد أمين مجاهد  " إستخدام نظم الخبر   (2 )
 .120, ص 2000التجارة, جامعة األزهر  
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 تح يق البفاز  والفعالية تى عملية رتىاذ ال رار.  .1

 رمبانية اإلحلفا  بالىبرات النادر  وسهولة تداولها ون لها . .2

 رمبانية اإلعلماد على نلام الىبر  . .3

 تح يق م ايا تدريب العاملين ورتع  فازته  . .4

 ل  الىبر  دوط أط يبوط المسلىدم خبير بعلوم الحاسب .سهولة رسلىدام ن .5
 

التصرنيع  –الشرئون الماليرة  –وفيما يلى األمثلة التالية توضح التطبيقات التجارية لنظم الخبررة فرى مجراالت المحاسربة 

 وإدارة العمليات .
 

 (:1 أوالً : أمثلة لتطبيقات نظم الخبرة فى المحاسبة )
 

 لللأ د من عدم وجود مىالفات محاسبية. Auditorعام م اللدايق المحاسبي الانظ .1

 اللدايق المحاسبي لنل  معالجة البيانات اإللبلرونية. EDP Auditorنلام  .2

 اللىأليا لللدايق المحاسبي. Audit Plannerنلام  .3

 للحليل المىا ر تى النل  المحاسبية الداخلية ARISCنلام خبر   .4
 

 ة فى الشئون المالية :ثانيــاً : أمثلة لتطبيقات نظم الخبر

 

ردار  بألااذة اإل لمذاط لل ذدي  المشذور  لفسذخ أو رتذي  لذب اإلعلمذاد مذن حامذل   Authorizer Assistantنلام  .1

 البألااة.

 لمراجعة وت يي   لبات ال رو  الم دمة للمصارف.  Lending Advisorنلام  .2

لىأليا المذالى لىلذق ح يبذة اسذلتمارية تذى اليابذاط ويىذلص بذال Best Mixتى أمريبا ونلذام Plan powerنلام   .3

 للمسلتمرين.

 ودو المعنى باللحليل المالى واللىأليا للأمين الموارد المالية ال  مة للسويق المنلجات. Fameنلام  .4
 

 العولمة  و الذكاء اإلصطناعى   مبررات إضافة بعدى

  ها باللألور تذى الحيذا  اإلالصذادية واللبنولوجيذةيرى الباحث أط أبعاد بألااة اتداز الملوا ط  ما وضعها  ابلن ت ل  فازت

حيث يل ايد اإلعلماد الملبادل بين الدول تى اإلالصاد العالمى، باإلضاتة رلذى ت ايذد اإلعلمذاد علذى تبنولوجيذا المعلومذات لذىا 

 رأى الباحث رضاتة البعدين ي يد  فازه أبعاد بألااة اتداز الملوا ط باإلسلفاد  بمي اتهما
 

 اكل والمعوقات التى تتعلق بتطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن فى المنظمات.أهم المش

يرتب  نجاحها عند اللألبيق تى المسلويات اإلدارية العليا، حيث أ هر اللألبيذق العملذى أط المسذلويات اإلداريذة العليذا  .1

إلدارية اتال، حيث أنه  لمذا تذ  رسلألاعت أط تسلفيد من رمبانيات البألااة بشبل  بير م ارنة ب يردا من المسلويات ا

اللوغل ن وت تى المسلويات اللنليمية المىللفة ت د العاملين ال در  على الربا بين اتدداف على المسذلوى اللشذ يلى 

 ومسلوى العمليات وبين اإلسلراتيجية .

دى مسذادمة العذاملين، تذى المنلمذات اليذوم رت أنهذا تعلبذر غيذر  املذة تنهذا ت توضذح مذ BSCرغ  انلشار  منهجية  .2

والموردين، والمجلمع الىى تعمل تيه المنلمذة، وات ذراف ذات الصذلة  ذىلك تذى تح يذق رسذلراتيجية المنلمذة وأ ذد 

(Schneiderman,1999)
 ( 2)

ت يل ذمن مجموعذة دامذة مذن  BSCعلى ما سبق حيث ذ ر أط اللبوين الر يسى لذـ 

دت على حساب دىه ات راف متذل العذاملين والمذوردين والمجلمذع، ات راف ذات الصلة مما يجعلها تبدو و أنها أع

 (Maltz et al., 2003)ويشير 
( 3)

ممذا دتذع  BSCرلى أنه ت يوجد أى تر يذ  علذى المذوارد البشذرية، وردارتهذا تذى 

 .People dimensionإلضاتة بعد خامس يسمى بعد اتنىاص  (Best foods)بعي الشر ات متل نر ة 

                                                           

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  –العدد األول  –المجلة السادس عشر  –المجلة العربية لإلدارة  –د. عبد اهلل بن حسن العبد القادر  (1 )
 .4-3. ص.1998

( 2) Schneiderman , A., , “ Why scorecards Fail “ Journal of strategic performance measurement, Jan. 1999, 
VOL, XX. 

( 3)  Maltz, A.C., Shenhar, A.J.&Reilly,R.R., “Beyond the Balanced Scorecard :Refining the Search for 
Organizational Success MEASURES” Long Range Planning, 2003, vol. 36. 
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رغ  أدميلها ورنلشاردا اليوم تى مئات المنلمات اللى اامذت بلألبي هذا، لذ  تلذق النجذاك علذى  BSCأط ويمبن ال ول ب .3

 المسلوى اللش يلى الىى  اط ملواعا منها .

علذذى الذذرغ  مذذن الم ايذذا اللذذى تلملذذع بهذذا منهجيذذة بألااذذات اتداز الملذذوا ط رت أنذذه عنذذدما تعمذذل منفذذرد  يبلنفهذذا بعذذي     

ودىا ما دتع بالبحث رلى عمل ر ار لللبامل بينها وبذين السذلة سذيجما ت تيذا للعيذوب واإلنل ذادات المعواات والمشا ل 

 اللى تلعر  لهىه المنهجية .
 

 Six Sigmaمنهجية الستة سيجما  -ثانيا:
 

  -مقدمة:

منهجية للحسين أحد أد  نل  تألوير العمليات اإلسلراتيجية وتألوير المنلجات والىدمات ودى الستة سيجما تعد منهجية 

 (TQC)اتداز وإلجراز العمليات اللصحيحية  ما تمتل تألويرا لنل  الجود  اللى سب لها ومنها الراابة الشذاملة علذى الجذود  

المنلمات اللى  ب لها على رجذراز تحسذينات جىريذة تذى الستة سيجما واد ساعدت منهجية  (TQM)وردار  الجود  الشاملة 

 اللش يلية. أدا ها خااة تى المسلويات
 

 ?What Exactly  is Six Sigmaماذا تعنى  بالضبط  الستة سيجما  

السذذلة سذذيجما  دذذى  ري ذذة  ذ يذذة  إلدار  العمذذل ت ذذع  العمذذ ز أوت وتسذذلىدم  الح ذذا ق و البيانذذات  واذذوتً رلذذى حلذذول  

 أت ل .
 

 الستة سيجما. هى  

 ايا  رحصا ى تداز العملية أوالمنلج. - أ

 ى ماي ارب البمال  تى تألوير اتداز. ددف  للواول رل  - ب

 نلام ردار   للح يق  اياد   ردارية مسلديمة وأداز ذى مسلوى عالمى.  - ت
 

 تعريف الستة سيجما

 -تناولت العديد من الدراسات  الستة سيجما بالتعريف على أنها :

  من العيوبمنهجية ردارية ت وم على اإلبداع وتهدف رلى رنلان منلجات تباد تبوط خالية تماما
( 1)

 ،(Han & Lee, 

2002). 

  منهجية منلمة للألوير جود  العمليات والمنلجات(Su & Chao, 2008) 
( 2)

 

  مدخل ردار  ير   على المنلمات ويهذدف رلذى تألذوير العمليذات والمنلجذات والىذدمات وذلذك بل ليذل معذدل الىألذأ

 (,Kwak & Anbari)بصور  مسلمر  تى المنلمة 
( 3. )

 

   للألذوير العمليذات اإلسذلراتيجية وللألذوير المنلجذات والىذدمات الجديذد ، ويعلمذد دذىا اتسذلوب علذى أسلوب مذنل

 Linderman et)اتدوات اإلحصا ية والىألوات العملية للح يق خفي نديد تى معدل  هور اتخألاز بالمنلمة 

al) 
( 4)

. 

  اوى  ل تذرد تذى المنلمذة مذن أجذل تح يذق منهجية علمية ل يا  وتحسين أداز العمليات والمسادمة تى حشد وتجميع

درجة عالية من اإلمليا  تذى الجذود  ممذا يذنعبس علذى تحسذين ربحيذة المنلمذة وت ليذل اللبذاليإل وتحسذين  فذاز  أداز 

(2006العمليات بما يلبى احلياجات العم ز )الجندى، 
 ( 1)

 . 

                                                           
( 1)  Han C. & Lee,Y.,“ Integrated plant operation system for six sigma “ Annual Reviews in Control (2002), 

VOL.26 
( 2)  Su, C.T &.Chou, C.J. ,A systematic methodology for the creation of six sigma projects:A case study of 

semiconductor foundry” ,  Expert Systems  with Applications,. (2008), VOL. 34 
( 3)  K wak,Y. H.& Anbari, F. T.,”  Benefits,obstacles,and future of six sigma pprooach” Technovation, 

(2006), VOL.26 
( 4)  Linderman, K., Schroeder, R. G.,Zaheer, S.& Choo, A.S., “Six Sigma: A goal- theoretic perspective” 

Journal of Operations Management, (2003), VOL.21 
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 التطور التاريخي إلستراتيجية تحسين الجودة الستة سيجما

أوالمنشذآت  ساط  بألبعه يبحث عن البمال ويحاول تجنب اتخألاز  ويعمل على را ك العيوب و ذىا المنلمذاتأط اإلن  

ورسذلراتيجية السذلة سذيجما  تبحث عن البمال وتحاول تجنب اتخألاز  وتعمل على را ك العيوب اللى تلهذر تذى أنشذأللها 

للألذور علذ  اإلدار  وممارسذاته تذى ال ذرب وتذى اليابذاط  منذى  ل  تنشأ تى يوم وليلة وأنما دذى رملذداد ت تذر مذن ثمذانين عامذاً 

 السبعينات.

والذىى أدخذل المفهذوم  Carl Friedrich Gauss 1777-1855ويمبن تع ذب جذىور السذلة سذيجما  معيذار لل يذا  رلذى 

مذا يعذادل ث ثذة أط  Walter Stewartالىاص بالمنحنى  رتعليادي ث  تع ب اثردا واوتً رلى تلر  العشرينات  ما أوضح 

اللى تلأللب عنددا أى عملية رجراز تصحيح من معامل سيجما دى الن ألة
( 2)

. 

 رت العينات  رتحصذا ية علذى عينذة رحصذا ية  Dodge & Romineث  أثناز الفلر  من العشرينات رلى الت ثينات ادم 

ل المسلهلك لمنلج معين وت اً لمواافات، وتذى م بولة بدتً من الفحص الشامل واد ت  رسلىدام دىه الألرت تى تحديد مدى ابو

تلر   اتربعينات والىمسينات بدأت المنشآت تسلىدم  اتدوات اإلحصا ية لراابة وتحسين جود  المنلجات واد رسذلعانت دذىه  

وتذ  تألبي هذذا تذذى مجذذال    Dodge & Roming و ذذرت العينذات اإلحصذذا ية لـذذـ showhartاتدوات بىريألذة الراابذذة 

ات البيماوية وتى أواخر السلينات وأوا ل السبعينات أاذبح رسذلىدام اللألبي ذات  اإلحصذا ية تذى مجذال الجذود  أ تذر الصناع

رنلشذذاراً تذذى ال ألذذاع الصذذناعي واذذد تميذذ ت دذذىه الفلذذر  بذذالجمع بذذين  ذذل مذذن خذذرا ا الراابذذة ودراسذذات ايذذا  اذذدر  العمليذذة 

Process Capability   وخرا ا باريلوPareto  على مصادر العيوب تى عمليات اللش يل لللعرف
( 3)

.
 

 Malcolmوجذا     9000ث  نهدت تلر  السبعينات والتمانينات تحوت ضىماً تى دور ردار  الجذود  مذع مجذأل اتيذ و 

Baldrig  والسلة سذيجما وت يذرت مفذادي  الجذود  وتذى اللسذعينات بذدأت موجذة الهنذدر  اللذى ر ذ ت علذى تىفذيي النف ذات

حيذث رخلذرع بيذل سذميث مذنهج  1987 – 1985أدملت جود  العمليذات والمنلجذات و ذاط ذلذك تذى تلذر  عذام  ولبنها لألسإل

 السلة سيجما .

ودبىا دخل المديروط اتلفيذة التالتذة بع ليذة أمذا...أو.. تأمذا أط يىلذاروا تألذوير العمليذات عذن  ريذق الهنذدر  أو يىلذاروا 

اً مذنه  لذ  يفبذر تذى الجمذع بذين الجذود  الشذاملة والهنذدر  تذى بوت ذة واحذد  تحسين اتداز عن  ريق الجود  الشاملة لبذن احذد

 اللى تجمع بين ممي ات الجود  الشاملة والهندر  معاً .  وتلسفة السلة سيجما

Six Sigmaوتعلبر رسلراتيجية السلة سيجما 
( 4)

الحديتذة اللذي تعمذل علذى تألذوير أداز العذاملين  من المنادج واتسذاليب  

أو رنحراتات تور حدوثها مما يبوط له بال   اتثر على رضاد  الو يفي وي ثر على  فذازته  وتذاعليله   أي عيوبور لشاف 

وذلك عن  ريق  رترتبا  على مجموعة من الىألوات واللى ت  رعداددا وتصميمها ونمىجلها بشبل را ذع لبذى تسذلىدم تذى 

و المر بة  ما أط السلة سيجماتحليل البيانات سواز تى الصور  البسيألة أو المل دمة أ
( 5)

ت دم ما يشبه خريألة الألريذق لللأ ذد  

 من أط رحلياجات المسلهلبين ت  تهمها وترجملها رلى أدداف أداز اابلة لل يا  .
[ 

المبادىء  الستة  إلستراتيجية الستة سيجما
( 6)

    Six  themes  of Six Sigma 

 ميل.المبدأ األول: تركيز  حقيقى وصادق على الع

                                                                                                                                                                                     
)مدخل مقترح للمنظمات  ةوالكفاء ةوالجود ة( " مدخل تكاملى للتحسين المستمر والتوازن بين التكلف2006د. الجندى, نهال أحمد, )أبريل  (1 )

 ة.رة, كلية التجارة,جامعة المنصور ( " المؤتمر العلمى السنوى الدولى الثانى والعشرون, القاهةالعربي

( 2)  Harry , Mikel. 2000 “ Six Sigma  : The Break through Management Strategy Revoultionizing the World’s 
Top Corporations “. New york , N.Y Random House Publishers 

كاديمية السادات للعلوم اإلدارية, العدد أمجلة البحوث اإلدارية,  ,محاسبة"سلوب سيجما ستة فى مجال الأالجندي, نشوى احمد "استخدام  (3 )
 .102/126, صــ2005الثالث, يوليه 

سيجما بكل من األداء والرضا الوظيفى,, رسالة ماجيستير, غير منشورة, كلية  الستةإيمان محفوظ مصطفى " عالقة أبعاد إستراتيجية  (4 )
 2009التجارة, جامعةعين شمس, 

 
( 5)  David,B., [2003]   “ Surfing 101 for statistics Professionals Riding the Six Sigma Wave “ boston scientific 

Corporation. {online } available from http ://nymetro. chapter.informs.org 
 (.2005جمة د/ أسامه أحمد مسلم ) دار المريخ,. تر ةمتقدمه فى إدارة الجود ةهولب,الرى, السيكس سيجما رؤي-باندبيت (6 )
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 تى السلة سيجما،  اللر ي   على العميل  يصبح  دو امة  اتولويات 
 

 المبدأ الثاني: اإلدارة بالبيانات والحقائق .

تأخذذى السذذلة سذذيجما مبذذدأ اإلدار  بالح ذذا ق رلذذى مسذذلوى جديذذد أ تذذر اذذو . تذذرغ  اتدلمذذام  المل ايذذد تذذي السذذنوات اتخيذذر  

تذذة.. رلذذخ، تمذذا ال البتيذذر مذذن  ال ذذرارات اإلداريذذة ي خذذى بنذذاز علذذى وجهذذات النلذذر بلألذذوير نلذذ  المعلومذذات واإلدار  بالمعر

واإلتلراضات.رط السلة سيجما نلام يبدأ بلوضيح المعايير وال ياسات اللي سنسلىدمها تى ت يي  العمذل واتداز ثذ  ن ذوم بجمذع 

 ث  تحليلها ث  حلها بشبل دا  .  البيانات وتحليلها، وباللالى تاط المشا ل يمبن تحديددا بصور  أ تر تعالية
 

 المبدأ الثالث: العمليات تكون حيث يكون الفعل .

رذا   اط  اللر ي   سواز تى تصمي  المنلج أو الىدمذة أو تذي معذايير  اتداز  أو  تذي  يذاد   البفذاز   ورضذاز  العميذل أو  

ى للنجاك،  ما رط رحدى الألفرات الملفلة للنلذر تذى حلى  تى  ردار  العمل، تاط السلة سيجما  ت ع  العمليات   محور ر يس

السلة سيجما حلى يومنا دىا دى ادرتهاعلى راناع  ال يادات والمدراز خااة تي مجال الىدمات بأط  الذلمبن مذن اإلجذرازات 

 والعمليات دو الألريق  لبناز مي    تناتسية خدمة العم ز.  
 

 المبدأ  الرابع : اإلدارة  بالمبادأة .

بسيا  تاط اتخى بالمبادأ   يعنى  الفعذل  بصذور   سذاب ة علذى اتحذداث  نفسذها  بذدتً مذن رنللذار  حذدوثها  ثذ  اللفاعذل  للل

معها  والرد عليها، وتى  العال   الح ي ى  تاط  اإلدار   بالمبادأ   تعنى  اللىلى  عما رعلدنا  عليه  وتحديد أدداف  موحذة، و 

وتبراراً، ووضع  أولويات واضحة، واللر ي  على تجنذب حذدوث المشذا ل ، أي أط  المبذادأ    مراجعة  دى  اتدداف  مراراً 

 دى  ن ألة  البداية  لإلبداع  والل ير الفعال.
 

 المبدأ  الخامس: منظمة  بال حواجز .

وابذل  –ك للنجاك. والىى  اط يعمل المذدير اللنفيذىى  لجنذرال رليبلريذ Jack Welch" ال حاج ية" دي رحدى وافات 

على ر الة الحواج  اعوداً ودبو اً تى الهرم  اإلدارى. رط الفذرص الملاحذة ضذىمة  –سنوات من تدنين السلة سيجما تيها 

 للألوير اللعاوط تي داخل الشر ات نفسها  وبينهما وبين الموردين والعم ز.
 

 المبدأ السادس: السعى إلى الكمال مع القدرة على تحمل الفشل .

أط تسذذعى رلذى البمذذال ومذع ذلذذك تبذوط أي ذذا اذادراً علذى تحمذذل الفشذل  تذذى ح ي ذة  اتمذذر الفبرتذاط يبمذذ ط  يذإل يمبذن 

بع ذذهما الذذبعي. أى المنلمذذة لذذن تصذذل رلذذى السذذلة سذذيجما بذذدوط ردخذذال  أتبذذار وأسذذاليب جديذذد  تحمذذل تذذي  ياتهذذا بعذذي 

يىشذوط مذذا اذد يجذره الىألذذأ علذيه ، تذانه   لذذن  المىذا ر. رذا  ذاط اتنذىاص الذذىين يسذعوط لألالذراب مذذن البمذال تذى اتداز

 يحاولوا أبداً.   
 

   -ويمكن تبسيط هذه المبادىء إلى ثالثة مبادىء بسيطة هى:
( 1)

  

 معرتة مالىى يه  بالنسبة للمسلهلك، والمسلهلك يعرف بأنه أى نىص يلل ى منلج أوخدمة أو معلومات.  .1

 عمل الشأل.معرتة ما دى الفراة تالفراة دى  روف مواتية ل .2

مالىى يحدد النجاك أوالفشل تى تلبية احليان المسلهلك ، وتى السلة سيجما تأط الم نر على النجذاك أوالفشذل يشذار  .3

 اليه بالعيوب تى  ل مليوط تراة.

واحذد  مذن أبذر  وسذا ل تألذوير العمذل اللذى تسذلىدمها الشذر ات مذن  Six Sigmaلىلك تعلبر رسلراتيجية السلة سيجما 

 من ادرتها على مواجهة اللحديات الملواالة تى مجال رضا العم ز أى أنه سعى ت يلواإل نحو البمال. أجل اللأ د
 

-أهمية تطبيق إستراتيجية تحسين الجودة ستة سيجما:
( 2)

 

  Six Sigmaتتمثل أهمية إقدام المنظمات على تطبيق الستة سيجما 
( 1)

 -فى : 

                                                           
( 1) Schultz , B., ( 2005) ‘ Merging Six Sigma and the Balanced Scorecard (online). Available 

http://www.Six Sigma.com Copyright @2000-2005 Six Sigma. Accessed Dec 
 .مرجع سبق ذكره (2 )

http://www.six/
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 اللباليإل وريجاد ترص جديد  لللألوير . ي دى تألبيق رسلراتيجية سلة سيجما رلى خفي .1

تعلبر منهجا اوىا للحسين العمليات، ويمبن أط يألبق على  ل جانب من جوانب المذوارد البشذريه مذن أجذل رحذداث  .2

 تألوير تى اتداز لل رب من ال عيوب.

 تحدث تحوتت بعيد  المدى تى سلوك المنلمة بمشار ة اإلداره العليا. .3

 ي دى رلى ت ليل اتخألاز وررضاز العميل .تحسن  فاز  العمل، مما  .4

 تربا جميع العاملين ببيئة العمل وذلك عن  ريق بناز تريق عمل. .5

 تحدد اتدوار والو ا إل لبل ع و من أع از تريق العمل. .6

ت دم  ري ة منس ة لل يا  وم ارنة اتداز تى العمليات المىللفه تذى العمذل حيذث يمبذن م ارنذة اتداز لمعرتذة اتداز  .7

 لجيد أو السىز تى العمليات.ا

ت ي لصر رسلىدامها على تحسين العمليات ال ا مة حاليا، بل يمبن رنشاز عمليات جديد  تماما مذن الصذفر بأسذلىدام  .8

 .DFSSمفادي  

تعلبر أداه اوية تساعد المنلمات على م ارنة عملياتها مع عمليات المنلمات المناتسة مذع تحديذد المسذلوى العذالمى  .9

م ذذاييس موثذذوت بهذذا وغيذذر ملحيذذ   وت يذذي  اتداز  الحذذالى م ارنذذة باتت ذذل وذلذذك بذذدوره ي ذذدم حلذذوت مذذن خذذ ل 

 لللحسين.

تشجع العصإل الىدنى لجميع المو فين تنها تعمل بمتابة محف  على رخران أت ل ما تى المذو فين  مذا أنهذا تولذد  .10

 اللجديد والألااة والحما  .

 أو على جميع عمليات المنلمة.يمبن تألبي ها على عملية واحد  ت ا  .11

 تعمل على تحسين الروك المعنوية لألتراد بالمنلمة وت ير رتجاداته  وتألور ث اتله  وتبرد  تجاه العمل.  .12

تعلبر رسلراتيجية لفعل مسبق وليس مجرد رد تعذل حيذث تسذلىدم م ذاييس  داي ذة لبذى يذل  ر لشذاف المشذبله ولذيس  .13

 . مجرد رد تعل لحل المشبلة بعد حدوثها

تر   على العم ز )ســواز الداخليين متل المو فين أوخارجيين متل المستمرين أوالمسلفيدين من السلعة أوالىدمذة  .14

باللعرف على  لبات العم ز و محاولة الوتاز بهذا  Six Sigmaأوالمجلمع  بل (، حيث تبدأ منهجية السلة سيجما 

 اللألوير واللحسين.لبسب رضاز العم ز وت ه ، مما يمتل داتعاً لجهود 

يعمل تألبي ها على تح يق المشار ة و اللعاوط بين العاملين بالمنلمذة حيذث تشذجع العمذل الجمذاعي تذى نذبل تذرت  .15

 عمل وت يد من  رتتصال بين العاملين واإلدار  تي جميع المسلويات اللنليمية.

ز  المسذذلوى اللشذذ يلي مذذن خذذ ل يذذ دي تألبي هذذا رلذذى رتذذع  فذذاز  الهيبذذل اإلداري  بالمنلمذذة وخصواذذاً رتذذع  فذذا .16

 اللر ي  على ت ليل العيوب.

" الذر يس لشذر ة جنذرال رليبلريذك تذى  Jack Welchت دى رلذى تح يذق عا ذد  بيذر علذى  اإلسذلتمار. ت ذد ذ ذر "  .17

أنه من خ ل ث ث سنوات ت ا ح  ذت الشذر ة وتذورات نليجذة تألبيذق منهجيذة 1998ت ريره السنوى تى نهاية عام 

 والت أ تر من اثنين بليوط دوتر. السلة سيجما

تعمل منهجيلها على ت ير  يفية عمل  اإلدار   من حيث رسلىدام منهج جديد لللفبيذر، واللىألذيا و رتنجذا  للح يذق  .18

تمتل تألبيق تتبذار العمذل بذى از أ بذر ولذيس بجهذد أ بذر علذى أر   Six Sigmaالنلا ج ، تمنهجية السلة سيجما 

 الوااع .

تألبيق منهجيلهذا رلذى ت ييذر ث اتذة المنلمذة باتجذاه ريجذابي، مذن حيذث ضذرور  أدازالعمذل بشذبل اذحيح مذن ي دى  .19

 المر  اتولى.

 يحدث تألبيق منهجيلها  أي ا تحسينات جودرية تى العمليات. .20

 ينعبس تألبيق منهجيلها على رتع مسلوى  اإلنلاجية والىى بدوره ينعبس تى اــور  أرباك أ ترأوجود  أعلى تذى .21

 المنلجات أوالىدمات الم دمة.

لذا يجب أن يكون
( 2 )

 .هناك توعية للعاملين بالجدوى واإلستفادة التى ستتحقق من تطبيق هذه  اإلستراتيجية 

 

 أهداف إستراتيجية الستة سيجما

تذى تحسذين جذود  المنلجذات والىذدمات اللذى  Six Sigmaتىللذإل أدذداف المنلمذات مذن تألبيذق منهجيذة السذلة سذيجما 

 دمها ت
( 3)

 
 

                                                                                                                                                                                     
سيجما على سياسات إدارة الموارد البشرية بالتطبيق على مجموعة فاركو لألدوية, رسالة  الستةأمل عثمان رشوان "تأثير تطبيق منهجية  (1 )

 .18, ص2012ماجيستير, غير منشورة, كلية التجارة, جامعةعين شمس,
 مرجع سبق ذكره (2 )

سيجما ", رسالة غير  6اعة المالبس الجاهزة لخفض التكاليف بإستخدام منهجية برين, نهال "تحسين عمليات التخطيط للقص فى صن (3 )
 (.2008) , نامنشورة, كلية اإلقتصاد المنزلى, جامعة حلو 
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وفيما يلى  مجموعة من األهداف لتطبيق إستراتيجية الستة سيجما
( 1)

 هى : 

 تحسين مسلويات رضا العم ز ومن ث  مسلوى الربحية . .1

 تعلي  العاملين و ياد  رنلاجيلها. .2

 تنمية مهارات العاملين تى حل مشب ت العمل. .3

 ايا  الجود  وت ليل وات أدازالعمليات.  .4

اتساسذذية والبديلذذة أي الجمذذع بذذين تح يذذق اتدذذداف الملعارضذذة تذذيمبن تح يذذق السذذرعة تذذى اتداز تح يذذق اتدذذداف  .5

 وت ليل اتخألاز تي الوات نفسه.

 أحبام الراابة وتوتير مناخ ربلبارى داخل المنلمة.   .6
 

 

 أسس ومتطلبات تطبيق إستراتيجية الستة سيجما 

سسأن نجاح تطبيق منهج الستة سيجما يعتمد على ثالث أ
( 2)

: 

 يل  تحديد العمليات المهمة للعميل مع تلبع المعايير اتساسية لهىه العمليات بداة  وال الوات. .1

 يل  وضع الحدود الم بولة تداز العملية رعلماداً بشبل  امل على ما يح ق مسلوى مر  من الجود  للعميل الفعلي. .2

دام معيار السذيجما ويعلمذد معيذار السذيجما علذى اإلنحذراف يل  ايا   فاز  العملية تى ت دي  ما يلواعه العميل باسلى .3

 المعياري .
 

   (3 )(2007المتطلبات الالزمة لتطبيق إستراتيجية الستة سيجما كما ذكرها) النجار, 

 .Six Sigmaمساند  اإلدار   العليا تسلوب  .1

 اللر ي  على تح يق حاجات و لبات العم ز. .2

 وترنيدياً ومنلومياً (.اللدريب المبتإل للعاملين ) سلو يا  .3

 اتعلماد على البيانات الداي ة وليس اإلنألباعات.  .4

 رسلىدام أساليب مل دمة لحل المشب ت. .5

 الدتع باللحسينات المسلمر  تى العمليات والمنلجات من خ ل اللو يإل اتمتل للموارد. .6
 

-باإلضافة إلى المتطلبات التالية والتى تمثل تحديا لإلدارة العليا:
( 4)

 

 رخل ف اتولويات وحداثلها.  -

 الحاجة رلى العمل  فريق. -

 ض ا الوات بسبب  تر   اإلاجلماعات واللىأليا واللدريب وغيردا. -

 الل يير تى الىألا حيث يمبن أط تل ير أ تر من مر . -

 

 

 

تداز الملذوا ط وتى نهاية دىا ال س  يوضح البحث أط دناك مجموعة من الم ايا اللى يلملع بها  ل من منهجيذة بألااذات ا

ومنهجية السلة سيجما واد حاول البحث اللوال رلى ر ار لللبامل بين دىين المنهجين للجمع بين دىه الم ايا ودىا ما سذوف 

 يلعر  له البحث تى ال س  اللالى.
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ل سذذ  السذذابق بألااذذات اتداز الملذذوا ط والسذذلة سذذيجما مذذن حيذذث اللعريذذإل وأدميذذة اللألبيذذق واتدذذداف والنشذذأ  تنذذاول ا

والفوا د، وبناز على ما سبق يلناول البحث رحداث اللبامل بذين بألااذات اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما مذن أجذل سذد الفجذو  

 اتداز من خ ل اللبامل بين بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما.البحتية وسوف يل  تناول اإل ار الم لرك للحسين بيئة 

 أسباب اقتراح التكامل بين بطاقات األداء والستة سيجما

مصأللح تحسين اتداز ي صذد بذه تحسذين اذدر  المصذرف علذى ررضذاز العميذل و يذاد   فذاز  عمليذات اللشذ يل الداخليذة 

 -لح يق ذلك:و ياد  ال در  على النمو واللعل   ويلعين ل

 ايا  اتداز الحالى . .1

رتىاذ اإلجذرازات وال ذرارات اللصذحيحية للذلىلص مذن العيذوب وعذ ن أوجذه ال صذور مذع الذلىلص مذن مسذببات  .2

 اتخألاز والعمل على تحسين اتداز بوجه عام .

والسلة سيجما ) تحسين بيئذه وسوف يل  تناول  ل رجراز للوضيح البيفية اللى يدع  بها اللبامل بين بألااات اتداز           

 اتداز للمصرف( .
 

 

 

 

 

 

 :أوال قياس األداء

تناولت الدراسذة باللوضذيح أط بألااذات اتداز الملذوا ط ت ذدم م ياسذا نذام  وملعذدد اتبعذاد تداز المنلمذات مذن خذ ل        

سذاليب الل ليديذة اللذى ر ذ ت علذى ايا  أداز المنلمات بأساليب غير ت ليدية تألورت تيها أسذاليب ال يذا   بعيذدا عذن ات

 النلا ج المالية وتجادلت مسببات اتداز ومحر اته المىللفه.
 

  ثانيا تحسين بيئة األداء:
بالرغ  أط تألبيق بألااات اتداز الملوا ط يساد  تى تحسين اتداز من خ ل ت ألية أبعاد اتداز اللنليمى المىللفذة رت أط      

تعلبذر محذدود  ، اإل أننذا نجذد أط رسذلراتيجية السذلة سذيجما ت ذدم منهجيذة منلمذة لللحسذين المسذلمر مسادملها تى دىا المجال 

 وإل لشاف العيوب مع العمل على تصحيحها وت تىس حدوثها تى المسل بل.

( ايمذذة علميذذة وعمليذذة  بيذذر  علذذى المسذذلويين BSC( وبألااذذة اتداز الملذذوا ط )SSتعذذد  ذذل مذذن منهجيذذة سذذلة سذذيجما )  

لش يلى واإلسلراتيجى تى بيئة اتعمذال الحديتذة، ودمذا مذن اتدوات اللذى يسذلىدمهما المحاسذب اإلدارى تذى تحليذل وت يذي  ال

اتنشألة المىللفة داخل المنشأ ، و ل منهما يعبس مفهوم الجود  الشاملة واللحسين المسذلمر ومذن الملواذع أط يعمذل اللبامذل 

 لملوا ط على  ياد  ايمة المنشأ  وتح يق اللمي .بين منهجية سلة سيجما وبألااة اتداز ا
 

 جدول يوضح عالقات السبب والنتيجة بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن )اإلستراتيجية (

 مقاييس األداء المستخدمة  أهداف إستراتيجية أبعاد األداء

 تعالية رسلىدام الموارد المالية الملاحة  البعد المالى

 ع وتوسيع م يج العا د ياد  اإليرادات وتنوي 

 تحسين البفازه اللش يلية 

 )%(ياد  الناتج الحدى اللش يلى  

 رجمالى اإليرادات 

 رجمالى اللباليإل اللش يلية 

 الناتج الحدى اللش يلى 

 تىفيي اللباليإل 

 الربحية 

  ياد  رضا العم ز من خ ل خدمة ذات جود  أعلى  بعد العمالء

 ياده الحصة تى السوت  

 م ز الحالييناإلحلفا  بالع 

  سذذب عمذذ ز جذذدد و يذذاده ث ذذة العمذذ ز تذذى الىذذدمات 

 اإلسلشارية

  تح يق الرياد 

 حصه السوت 

 وتز العم ز 

  درجة رضا العم ز 

 اللعاادات مع العم ز الجدد 

 ربحية العم ز 

 مدى اإلحلفا  بالعم ز الحاليين 

بعررد العمليررات 

 الداخلية
  تىفيي اللبلفة للوحد 

 يات ياده جود  العمل 

 رتع مسلوى اتداز 

  اإلسلجابة السريعة وت ليل المشا ل تدنى حد 

  اللبلفة/ الوحد 

 اللبلفة / الأللبية 

  تىفيي تبلفة الوحد 

 نسبة المعيب 
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  ردخال منلجات وخدمات جديد   ربلبار عمليات جديد  تى تصمي  وتألوير المنلج 

بعررررررد النمررررررو 

 والتطوير
 تحسين  وتنمية مهارات العاملين 

 نلجات جديد تألوير م 

 بناز مناخ عمل ريجابى 

 ربا أدداف العاملين باإلسلراتيجية 

 رسل ألاب ورسلب از البوادر الم دلة 

 توتير معلومات رسلراتيجية 

 عدد العاملين الىين يحصلوط على تدريب 

  عدد المنلجات الجديد 

 نسبة العاملين الىين ترتبا  مباتأته  باتداز 

 خألا اللألوير الىاتى للمو فين 

 ة رضا العاملين واإلحلفا  به  درج 

 رتع مسلوى الحس بالمسئولية  تجاه البيئة  البعد البيئىى

  توتير أدوات ترنيد رسله ك الألااة والميا 

 المشار ة تى الفعاليات البيئية 

 رعاد  تدوير أو ر سلىدام النفايات اللى ت  اإلسل ناز عنها 

 رجمالى اللباليإل  للحسين البيئة 

   تدوير المىلفات والنفاياتريرادات رعاد 

 

بعررد تطبيقررات 

الررررررررررررررررررررررررررذكاء 

 اإلصطناعى

 اللألوير المسلمر لنل  الىبر  باسلىدام أحدث اتجيال 

 ربا نل  الىبر  باإلسلراتيجية 

  تح يق الرياد  تى تعلي  اإلسلفاد  من نل  الىبر 

  اللوسع الرأسذى تذى نلذ  المعلومذات لل أليذة رحلياجذات

 جميع المسلويات اإلدارية 

 ل يي  المسلمر للنل  الىبير  لإلسلجابة للمل يراتال 

 رنىفا  نسبة نباوى العم ز 

  عدد اتنشألة المسلىدمة لنل  الىبر 

 رنىفا  نسب الىألأ رلى أال نسبة 

 ارتفاع رضا مديرى المسلويات اتعلى 

 الحصول على تصنيفات عالمية تى جود  النشا    بعد العولمة

  تألبيق المعايير الدولية للنشا 

 

 ياده  لبات اللعامل على المسلوى الدولى  

  عذذدم وجذذود م حلذذات علذذى نلذذام العمذذل خذذ ل

 اللعامل الدولى

بعررررد اإلبررررداع 

 وإإلبتكار
  نشذر ث اتذة اإلبذداع وتشذذجيع المبذدعين بالمصذرف علذذى

 ت دي  رتبارد  والعمل على تألبي ها

  النجاك ت ي ذإل عنذد حذدود البفذاز  والفاعليذة رنمذا يبذوط

 إلبلبار والل يير سمات ممي   للمصرفاإلبداع وا

   يعذذد اإلبذذداع أحذذد أدذذ  الملأللبذذات الر يسذذية تذذى اإلدار

 المعاار 

  اإلبذذداع يمبذذذن المصذذذارف مذذن اللنذذذاتس تذذذى اتسذذذوات

 المحلية والدولية

  مدى توتير منذاخ تنليمذى يسذمح للعذاملين ربلبذار

 حلول ربداعية للمشب ت اللى تواجهه  

 ى اتسذذوات المحليذذة مذذدى النجذذاك تذذى اللنذذاتس تذذ

 والدولية.

  مدى رنلشار ث اتة اإلبداع واإلبلبار 

  عدد اإلتبار اإلبلبارية اللى تذ  رسذلىدامها خذ ل

 العام

 المصدر رعداد الباحث : بلصريإل

 بعد إضافة األبعاد المستحدثةB S Cجدول  يوضح المقاييس الموضوعية والحكمية لمحتوى         

 

الم اييس 

 الموضوعية
 جانب التقييم قاييس الحكميةالم

 معدل العا د على اإلسلتمار  س مة ال وا   المالية  ) ت رير المراجعة (  البعد المالى

 نسبة ااتى الربح للمبيعات 
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 معدل العا د على ح وت الملبية 

 مدى م  مة سعر الىدمة للمسلهلك   بعد العم ز

 مدى جود  الىدمة المباعة للمسلهلك 

 ل عن المنلجدرجة رضاز العمي 

 معدل دوراط المبيعات 

 نسبة مردودات المبيعات 

بعذذد العمليذذات 

 الداخلية
 ال در  على اإلبلبار 

 جود  خدمات ما بعد البيع 

 معدل اتخألاز 

  معدل اإلنجا 

 وات دور  اللش يل 

بعذذذذذذذد النمذذذذذذذو 

 واللألوير
 ادرات العاملين 

 درجة رضاز العاملين 

 مدى تشجيع اإلدار  على العمل الجماعى 

 لاجية العاملرن 

 معدل ترك العامل للىدمة 

 معدل ال رارات الجيد  من رجمالى ال رارات 

 رتع مسلوى الحس بالمسئولية  تجاه البيئة  البعد البيئىى

 توتير أدوات ترنيد رسله ك الألااة والمياه 

 المشار ة تى الفعاليات البيئة 

   رعذذذاد  تذذذدوير أو رسذذذلىدام النفايذذذات اللذذذى تذذذ

 اإلسل ناز عنها

 جمالى اللباليإل  للحسين البيئةر 

 ريرادات رعاد  تدوير المىلفات والنفايات 

 

بعذذذد تألبي ذذذات 

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى از 

 اإلاألناعى

  اللألوير المسلمر لنل  الىبذر  باسذلىدام أحذدث

 اتجيال

 ربا نل  الىبر  باإلسلراتيجية 

   تح يذذق الريذذاد  تذذى تعلذذي  اإلسذذلفاد  مذذن نلذذ

 الىبر 

 رنىفا  نسبة نباوى العم ز 

  اتنشأله المسلىدمة لنل  الىبر عدد 

 رنىفا  نسب الىألأ رلى أال نسبة 

الحصذذذول علذذذى تصذذذنيفات عالميذذذة تذذذى جذذذود    بعد العولمة

 النشا  

  تألبيق المعايير الدولية للنشا 

 

 ياده  لبات اللعامل على المسلوى الدولى  

  عدم وجود م حلات على نلام العمل خ ل

 اللعامل الدولى

بعذذذد اإلبلبذذذار 

 داعواإلب
  نشر ث اتة اإلبداع وتشجيع المبدعين بالمصرف

 على ت دي  أتبارد  والعمل على تألبي ها

  النجاك ت ي إل عند حدود البفاز  والفاعلية رنمذا

 يبوط لإلبداع واإلبلبار دور  بير

  المنذذاخ اللنليمذذى يسذذمح للعذذاملين أبلبذذار حلذذول

 ربداعية للمشب ت اللى تواجهه 

 ى اتسوات المحليذة مدى النجاك تى اللناتس ت

 والدوليه.

  مدى رنلشار ث اتة اإلبداع واإلبلبار 

  عذذدد اإلتبذذار اإلبلباريذذة اللذذى تذذ  رسذذلىدامها

 خ ل العام

 المصدر رعداد الباحث : بلصريإل

 الجدول التالى سوف يوضح دوافع التكامل بين بطاقات األداء المتوازن والستة سيجما

وجه 

 المقارنة

 ألداء المتوازنبطاقات ا الستة سيجما

دوردا تى 

المسلوى 

 اللنليمى

يلر ذذ  نجاحهذذذا عنذذد اللألبيذذذق تذذى المسذذذلوى اللشذذذ يلى، 

 وعلى مسلوى مشروعات اللحسين

يلر ذذذ  نجاحهذذذا عنذذذد اللألبيذذذق تذذذى المسذذذلويات العليذذذا 

 خااة المسلوى اإلسلراتيجى
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الو يفة 

  م يا  لألداز

  حيذث ت تعلبر م ياسا لألداز ورنما منهجية ونلاما للجود

يل  اللر ي  على تح يق عوا د ماليذة يمبذن اياسذها تعليذا، 

 ووترات تى اللباليإل ونلام ايا  مالى لل يي  العمليات

تعلبذذر م يذذا  نذذامل تداز المنلمذذات وت ذذ  مىللذذإل 

اتوجذذذذة )اتبعذذذذاد(اللى يذذذذل  مذذذذن خ لهذذذذا ت يذذذذي  أداز 

 المنلمات.

دوردا تى 

 تحسين اتداز

نلمذذذة وخألذذذوات عمليذذذة اذذذدمت السذذذلة سذذذيجما مذذذداخل م

ومنهجيات ملألور  للحسين العمليات ومشذاريع اللألذوير 

 DMAICتى المنلمة واللى منها 

تعلبر مشار لها محدود  تى تحسذين العمليذة ذاتهذا ليذل  

ايا  أداؤدا  وذلك تط مجموعة الم اييس المسذلىدمة 

 غالبا ما تبوط م اييس تعبر عن النلا ج 

ع الها 

بات راف 

 ةذات الصل

تعلمذذد علذذى دمذذج العنصذذر البشذذرى تذذى اللألبيذذق، حيذذث 

يحصل العاملوط تذى مىللذإل المسذلويات اللنليميذة علذى 

تذذدريب مبتذذإل ضذذمن نلذذام اتح مذذة وذلذذك علذذى  يفيذذة 

اللعامل مع مشاريع السلة سيجما، والع اة  ويلة اتجذل 

 مع الموردين دى أحد ر ا   السلة سيجما

موردين والمجلمذع ت توضح مدى مسادمة العاملين وال

الذذذىى تعمذذذل بذذذه وات ذذذراف ذات الصذذذلة تذذذى تح يذذذق 

رسذذلراتيجية المنلمذذة، حيذذث تر ذذ  علذذى الع اذذة مذذع 

 العميل الىارجى أو الم ك

تو يفها 

للم اييس 

 المالية

أ تر م  مة تخليار الم اييس الماليذة وربألهذا بالم ذاييس 

 غير المالية على مسلوى العمليات اللش يلية

م ذذاييس اتداز الماليذذة وغيذذر الماليذذة بشذذبل تذذربا بذذين 

أت ذذذل علذذذى المسذذذلوى اتسذذذلراتيجى عذذذن المسذذذلوى 

 اللش يلى

ع الها 

بأسلراتيجية 

 المنلمة

لذذذ  تذذذلمبن السذذذلة سذذذيجما مذذذن ربذذذا اتدذذذداف الىااذذذة  

بالمشاريع بأسلراتيجية المنلمة ول  يذل  تجميذع ال ياسذات 

 وربألها بال در  اللنليمية  بل

رجمذة رسذلراتيجية المنلمذة رلذى مجموعذة خ لها يذل  ت

مذذن اتدذذداف اصذذير  اتجذذل يذذل  ملابعذذة تنفيذذىدا مذذن 

خذ ل مجموعذة ملباملذة مذن اتبعذاد اللنليميذة لل ألذى 

 مىللإل جوانب اتداز 

 المصدر رعداد الباحث : بلصريإل
 

 ى للمنظمةأثر التكامل بين بطاقات األداء المتوازن والستة سيجما على األداء المحاسبى والمال

اللبامل بين بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما له رنعبا   بير على اتداز المالى تى المنلمات وخااذة تيمذا يلعلذق 

بذذاإلدار  اإلسذذلراتيجية لللبلفذذة 
( 1)

واللذذى يمبذذن تعريفهذذا بأنهذذا مجموعذذة مذذن المذذداخل واتسذذاليب واتنشذذألة اللذذى يسذذلىدمها  

ارات اللىأليا  والراابة تى اتجل ال صير والألويل وذلك بهدف  ياد  ال يمة للعم ز وتىفيي ويمارسها المديروط لدع  ار

 تبلفة المنلجات والىدمات.

 -من هذا التعريف نجد أنة يتناول :

 .  ياد  ال يمة للعم ز  باللىلص من اللباليإل اللى ت ت يإل ايمة للعميل بواسألة رسلراتيجية السلة سيجما  

 حيث يدع  تألبيق السلة سيجما اللحسين المسلمر من خذ ل خفذي العيذوب تذدريجيا حلذى تصذل رلذى  تىفيي اللبلفة

 ن ألة العدم تى المسل بل مما يساعد علىى خفي اللباليإل خااة اللى ت ت يإل ايمة للعميل .

 ل اإلدار  ممذذا سذذبق يل ذذح م حلذذة الذذدور الذذىى يلعبذذة تألبيذذق رسذذلراتيجية السذذلة سذذيجما تذذى المنلمذذة  وسذذيلة مذذن وسذذا

اإلسلراتيجية لللبلفة تهى تعمل على  ياد  الجود  مع رنباع حاجات ومراعا  ملأللبات العميذل مذع تىفذيي اللبلفذة تذى نفذس 

الوات.وي داد وتز العم ز مع ضماط عدم رنل اله  للمناتسين عند  ياد  ال يمة من خ ل تح يق رنباع أعلى للعميل باإلضاتة 

ودىا يعنى حصة أعلى تى السوت،  ل دىه الجوانذب تبذد واط يبذوط لهذا تذأثير مبانذر علذى اتداز  رلى رسل ألاب عم ز جدد

المالى للمنلمة ويمبن ملابعة وراابة دىه الم نرات من خ ل الم اييس المىللفة تى أبعاد بألااذة اتداز الملذوا ط واللذى تعذد 

يذذة وال يذذر ماليذذة تذذى عمليذذه ال يذذا  والل ريذذر عذذن اتحذذداث مذذن أدوات المحاسذذبة اإلداريذذة واللذذى تسذذلىدم المعلومذذات المال

اتالصادية تى المنلمة للرنيد ال رارات اإلدارية بهدف تح يق أدداف المنلمة. ومن ذلك نذرى أط الذدور المنذو  للمحاسذب 

داز بل يجب أط يبوط اإلدارى اد ت ير من ايا  اتداز رلى ردار  اتداز وت يمبن أط يلل تى دور المسلىدم تنلمة ت وي  ات

 دو من ي وم بلصمي  دىه النل  ليلمبن من أداز و يفلة بشبل سلي  وتعال  .
 

 اإلطار المقترح للتكامل بين بطاقات األداء المتوازن والستة سيجما

المراحل التى يتم بها تناول اإلطار المقترح 
( 2)

 : للتكامل  بين بطاقات األداء المتوازن والستة سيجما هى 

                                                           
( 1)

 Horengren ,C.,(2003) “ Cost accounting a managerial emphasis”,(New York: Prentice hall) 
سيجما لتقويم أداء المنشئات اإلنتاجية مع دراسة تطبيقية,  ستةبسمة محمود أحمد الباز", التكامل بين بطاقات القياس المتوازن لألداء و  (2 )

 .2012صوره,رسالة ماجيستير, غير منشورة, كلية التجارة, جامعة المن
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 عداد للألبيق السلة سيجمااإل .1

 اإلعداد للألبيق بألااات اتداز الملوا نة .2

 تألبيق المدخل الم لرك .3
 

 أوال:  مرحلة اإلعداد لتطبيق الستة سيجما

 حيث تعتبر هذه المرحلة هى األساس الذى يبنى عليه التطبيق السليم لكال المنهجين ويتم فيها :

تألبيذذق المنهجذين وعلذذى اللبامذذل بينهما،حيذذث يذذل  توضذذيح أدميذذة الحصذول علذذى دعذذ  وموات ذذة اإلدار  العليذذا علذذى  .1

 اللبامل وال يمة اللى يلواع أط ي دمها للمنلمة والنلا ج الملواعة من تألبي ة .

 بعد الحصول على موات ة اإلدار  العليا ودعمها يل  رعلماد تو يع اإلسلتمارات البشرية والمالية والمادية  اللالى : .2
 

 رية:اإلستثمارات البش

حيث يتم إصدار قرار بتشكيل مجلرس الجرودة يكرون علرى رأسره أعلرى سرلطة تنفيذيرة بالمنظمرة وذلرو لضرمان حصرول 

 المشروع على والء  جميع العاملين حيث يتم تشكيل المجلس من:

 ر يس أعلى سلأله تنفيىية بالمنلمة. -

 خ ل رداراته  المىللفة. اإلدار  الوسألى ود  المديرين الىين سي وموط بدع  وتنسيق جهود اللحسين -

مدير للجود  )ودو الشىص ات تر خبر  بلألبيق  منهجيذة السذلة سذيجماويجب أت ي ذل مسذلوى تدريبذة علذى أدوات  -

 السلة سيجما عن مسلوى بألل أو راعى وتألبيق منهجية بألااات اتداز الملوا ط(.

أخليذار وتأديذل  ذوادر تذدريب اذاحب مسذلوى بألذل أو راعذى ب  Champion/ Ssponsorوي ذوم مذدير الجذود   -

 -الستة سيجما  وهم:
 

ودذ  بمتابذة مذدربين ومسلشذارين لحذاملى الحذ ام   master black belt حاملى اتح مة السوداز الر يسذية  .1

 اتسود ويجب أط تلوتر  لديه  الىبر  تى السلة سيجما.

بيذق السذلة سذيجما تذى المنلمذة ته  من ي ومذوط بالذدور الر يسذى تذى تأل  black beltحاملى الح ام اتسود  .2

 وي وموط بر اسة وتدريب ترت اللحسين ونشر ث اتة السلة سيجما وأساليبها .

: اذد تحلذان بعذي الفذرت رلذى أط ت ذ  بذين أع ذا ها حذاملى الحذ ام   green beltحاملى الحذ ام اتخ ذر  .3

 اتخ ر ودى درجة أال تى المسلوى اللدريبى من حاملى الح ام اتسود .
 

 ثمارات المالية:اإلست

دذذى المذذوارد الماليذذة ال  مذذة للألبيذذق مشذذروعات اللألذذوير تذذى المنلمذذة وتذذدريب العذذاملين ومباتئذذات أع ذذاز المشذذاريع 

 الناجحة، والموارد ال  مة إلجراز العمليات اللصحيحية .
[ 

   -اإلستثمارات المادية:

ااعذات اللذدريب والمحاضذرات والبذرامج اتلبلرونيذة تعبر عن الموارد المادية ال  مة إلجذراز عمليذات اللألذوير، متذل 

 ال  مة للألبيق السلة سيجما وبألااات اتداز الملوا ط. 
 

 ثانياً: مرحلة اإلعداد لتطبيق بطاقات األداء المتوازنة 

  نة.اإلعداد للألبيق منهجية بألااات اتداز يلأللب اإلنار  رلى أط دىا المدخل يو إل نوعين من بألااات اتداز الملوا

 بطاقة األداء المتوازن اإلستراتيجية ) المستوى اإلستراتيجى(

مجموعة بألااات اتداز الملوا ط الفرعية ) بألااة اتداز الملوا ط لمشاريع اللحسين واللى سيل  تصذميمها لبذل مشذروع 

 من مشروعات اللحسين على حد .

 

 strategic BSCبطاقة األداء المتوازن اإلستراتيجية 

إعداد بطاقة األداء المتروازن اإلسرتراتيجية هرو توحيرد األهرداف العامرة للمنظمرة ومنرع تعرارض أو تضرارب  الهدف من

 . األهداف بين اإلدارات واألقسام المختلفة فى المشروع
 

 .حيث يل  دراسة رسالة ورؤية ورسلراتيجية المنلمة تيها مع ترجملها رلى مجموعة من اتدداف اصيره اتجل 
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 ىريألة اإلسلراتيجية يل  رعداد الstrategic  map   حيث يل  وضع النلام اإلسلراتيجى للمنلمة تى نبل خريألذة

ودى  الىريألذة ت ذدم واذفا ذو بعذدين اتول العمليذات اللشذ يلية ) الو ذا إل(، والتذانى رسذلراتيجية المنلمذة، حيذث 

 لبألااة والنلا ج المالية .ي وم دىا المفهوم بأسلىدام س سل السبب والنليجة اللى تربا بين أبعاد ا

 .يل  تحديد م نرات اتداز الر يسية متل اإليرادات، اللدت ات الن دية، رضا العم ز، الحصة السواية وغيردا 

  يذذل  ت سذذي  المنلمذذة رلذذى مجموعذذة مذذن العمليذذات ولذذيس اتاسذذام حيذذث أط السذذلة سذذيجما نلذذام يأللذذق عليذذهcross 

function   حيذذث يذذل  ت سذذي  المنلمذذة رلذذى مجموعذذة عمليذذات ملعذذدد  اتاسذذام تمذذت  أى أنهذذا تعمذذل بشذذبل ملبامذذل

منلومذة تسذلي  الرواتذب للعذاملين تذل  مذن خذ ل مجموعذة مذن اإلدارات دذى اإلدار  الماليذة )اإلسذذلح ااات(، ردار  

ومذن دنذا الموارد البشرية،ومدير أو ر يس  ل اس ، ودور اإلدار  العليا تى اللصديق على أوامذر تسذلي  الرواتذب، 

رذا أرادت المنلمة أط ت وم بلألوير عملية تسلي  الرواتذب يجذب أط يل ذمن تريذق اللحسذين واللألذوير أع ذاز مذن 

  اتة اتدارات المشار ة تى دىه العملية.

  ويجب أط يل  تعديل الشبل الل ليدى لبألااة اتداز الملوا ط بحيث ي اف بعد خذاص يأللذق عليذه بعذد السذلة سذيجما

 عملية تألبيق السلة سيجما بشبل نامل تى المنلمة. وذلك لملابعة

 

 ثالثا: تطبيق اإلطار المتكامل

من خ ل تو يإل بألااات اتداز الملوا ط يل  ت يي  اتداز الحالى للمنلمة وذلذك للواذوف علذى مذوا ن ال ذعإل وتحديذد 

باللعذاوط مذع حذاملى  championود  العمليات اللى تواجة اصورا تى اتداز وتسمى بمشاريع اللألوير حيث ي وم مذدير الجذ

وي ذوم دذىا الفريذق بلرتيذب  المشذاريع  ب ذا لنلذام اتولويذات تلبذوط    master black belts اتح مذة السذوداز الر يسذية

 المشاريع ذات اللأثير ات بر على مسلوى اتداز تى م دمة مشروعات اللألوير.

شذروع ممذن  لهذ  درايذة  اتيذة بالسذلة سذيجما  و يفيذة تصذمي  بألااذة بعد تحديد مشاريع اللألوير يل  رخليار مذديرا لبذل م

، وي ذوم دذىا ال ا ذد باخليذار أع ذاز تريذق balck beltاتداز الملذوا ط ويبذوط دذىا الشذىص مذن حذاملى اتح مذة السذوداز 

 اللحسين من جميع اإلدارات المشار ة تى تنفيى العملية.

األداء المتوازن لمشاريع التحسين ولكرن يجرب أن تتروافر فيهرا المقومرات  يتعاون أعضاء فريق التحسين فى تصميم بطاقة

 التالية:
[ 

أط يل  رنل ات  بألااة اتداز الملوا ط الفرعية مذن  بألااذة اتداز الملذوا ط اإلسذلراتيجية  لبذى تبذوط جميذع أعمذال  .1

 العمليات المىللفة.اللألوير مألب ة لإلسلراتيجية مح  ة لرسالة ورؤية المنلمة ولل ليل اللعار  بين 

أط تصذبح بألااذذة اتداز الملذوا ط الفرعيذذة بمتابذة أداه للرجمذذة أدذداف العمليذذة العامذة رلذذى مجموعذة مذذن الىألذذوات  .2

 الفرعية يل  ملابعة تح ي ها باسلىدام الم اييس المىللفة تى أبعاد البألااة
 

 المقومات الالزمة إلنجاح المدخل المقترح:

 لللبامل على تواتر مجموعة من الم ومات ودى : يلواإل نجاك المدخل الم لرك

 -دعم اإلدارة العليا : -1

غياب دع  اإلدار  العليا ودوردا تى مشروعات تحسين اتداز ي دى رلى رددار موارد ب  نليجة ويبوط ال يذاب أمذا لعذدم 

 وجود الرغبة والشفاتية تى الل يير.

 -توفير الكوادر البشرية المدربة: -2

لبوادر البشرية المدربة على مفادي  ولليات اللألبيذق إلسذلراتيجية السذلة سذيجما وبألااذات اتداز الملذوا ط مذن يعد ندر  ا

 أد  معواات تألبيق دىه المنهجيات تى المنلمات العربية.رغ  تواتر الموارد المالية والمادية ال  مة للألبيق السلة سيجما . 

 -تمكين العاملين: -3

املين من رتىاذ ال رارات ال  مة لحل المشذب ت وتحليلهذا  مذع تذوتير المعلومذات والشذفاتية،  مذع يجب أط يل  تمبين الع

 عدم ال از حق اإلداره العليا تى ممارسة الراابة على أط يبوط رتجاه الراابة على العمليات بدت من الراابة على اتتراد.

 -التركيز على العمالء: -4 

يل دو أسا  وجوددا، وأط رضازه يعذد دذدتا رسذلراتيجيا تيمبذن اإلحذاد  عنذه وت يمبذن يجب أط تدرك المنلمة أط العم

 ال بول بلجادل نباوى ورالراحات العم ز .

 -:االهتمام باإلنفاق على البحوث والتطوير -5
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ر دوط اإلنفات على البحذوث واللألذوير يعذد رسذلتمارا لمسذل بل المنلمذة وت يمبذن تصذور نجذاك جهذود اللحسذين واللألذوي

 تىصيص الموارد ال  مة لإلنفات على البحوث واللألوير

 -تطوير نظم المعلومات : -6

يجب تألوير نل  المعلومات لل     بيعذة عمذل دذىه المنهجيذات مذع تذدريب العذاملين علذى  يفيذة اللعامذل مذع تبنولوجيذا 

 المعلومات الحديتة .

 -نشر ثقافة الجوده: -7

 جود  بين العاملين على مىللإل أدوارد  ومسلوياته  اللنليميةيجب اإلدلمام بلرسيخ ث اتة ال
 

 القسم الخامس خالصة البحث ونتائجه وتوصياته 

يلر   الهدف الر يسى من البحث تى بناز ر ذار م لذرك إلجذراز اللبامذل بذين منهجيذة بألااذات اتداز الملذوا ط ومنهجيذة 

داز اإلسذلراتيجى بالمصذارف وسذوف يىذلص دذىا الجذ ز باسذلعرا  السلة سيجما ورسلىدام دىا اللبامل تى تحسين بيئة ات

  -اتتى :

 أوال: خالصة البحث 

 ثانيا: نتائج البحث 

 ثالثا: توصيات البحث 
 

 البحث خالصة

تناول البحث موضوع من الموضوعات الهامة والذىى يحمذل عنذواط ر ذار م لذرك لللبامذل بذين بألااذات اتداز الملذوا ط 

للح يق مجموعة من اتدداف تمتلت تى ت يي  مدى الفا د  من تألبيق منهجية بألااذة اتداز الملذوا ط بعذد والسلة سيجما وذلك 

عر  وتحليل محاوردا لل يي  مدى تاعليلها تى ايا  وت يي  وتحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف ، ت يذي  و دراسذة 

تحسين بيئة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف ووضذع ر ذار لللبامذل وتحليل  منهجية السلة سيجما والفا د  من تألبي ها ومدخل 

بين بألااات اتداز الملذوا ط والسذلة سذيجما للحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف وذلذك بعذد رضذاتة محذورى الذى از 

 اإلاألناعى والعولمة  محاور جديده لبألااة اتداز الملوا ط وذلك تى  ل مجموعة من الفرو  
 

: ت توجذد ع اذه جودريذة بذين محذاور بألااذة اتداز الملذوا ط وتحسذين بيئذة اتداز اإلسذلراتيجى للمصذارف . ولالفرض األ

 : ت توجد ع اة جودرية بين السلة سيجما وتحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف .الفرض الثاني

اتداز الملوا ط  والسلة سيجما وتحسذين بيئذة اتداز : ت توجد ع اة جودريه تربا  بين اللبامل بين بألااات الفرض الثالث 

 اإلسلراتيجى للمصارف .

 -الباحث من خالل هذالبحث يحاول اإلجابة على األسئلة التالية:

 دل يساعد  تألبيق منهجية بألااة اتداز الملوا ط تى ايا  وت يي   وتحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف . .1

 جما ي دى رلى تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف.دل تألبيق منهجية السلة سي .2

 دل ي دى اللبامل بين بألااات اتداز الملوا ط والسلة سيجما رلى تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمصارف . .3
 

 نتائج البحث

 أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج يمكن عرضها كالتالى:

أد  المهذام اإلسذلراتيجية اللذى يجذب أط تسذلحوذ علذى ردلمذام اإلدار  العليذا  يعد تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى من - أ

 بالمنلمات على رخل ف أنواعها .

على اإلدار  العليا أط ت ع تى برامجها ضرور  نشذر تبذر وث اتذة الجذود  واللحسذين المسذلمر حلذى تلمي المنلمذة  - ب

 بممي ات تجعل لها أت لية عن غيردا تى اللعامل مع العم ز .

تعلبر بألااة اتداز الملوا ط من أد  اتساليب المسلىدمة تى ت يذي  اتداز وتصذمي  نلذام نذامل للحسذين بيئذة اتداز  - ت

 اإلسلراتيجى للمنلمات  بما ي    رسلراتيجيلها.

يجب أت تعمل بألااة اتداز الملوا ط بمع ل عن نلام الجود  اللى تألب ه المنلمات حلى يل  تح يق أاصذى رسذلفاد   - ث

 من ممي اتها.
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تعد السلة سيجما تألويرا لذنل  الجذود  و منهجيذة منلمذة للحسذين اتداز وإلجذراز العمليذات اللصذحيحية باعلباردذا  - ن

 أحد أد  نل  تألوير العمليات اإلسلراتيجية وتألوير الىدمات.

 ىى.يبدأ تألبيق رسلراتيجية السلة سيجما تى المنلمات من اإلدار  العليا مع تحديد المدير اللنفي - ك

ت دم السلة سيجما ديبل محدد لبيفية تح يق الجذود ، مذع اللر يذ  علذى تح يذق عوا ذد ماليذة يمبذن اياسذها تعليذا. مذع  - خ

 تى  ل مليوط تراة. 3.4الواول رلى أداز متالى ت ت يد تراة  هور الىألأ تيه عن 

 وودع  جهود اللحسذين المسذلمر رجراز اللبامل بين    المنهجين يعل  اإلسلفاد  منهما تى تصحيح وتحسين اتداز - د

 تى تحسين بيئة اتداز اإلسلراتيجى للمنلمات
 

 توصيات البحث

 -يوصى البحث بما يلى:

 العمل على نشر تبر الجود  بين المصارف. مع ت دي  الدع  للمصارف اللى تلبنى تبر الجود  باللألبيق. .1

 سيجما، ومنهجية بألااة اتداز الملوا ط. العمل على رعداد وتدريب البوادر المهنية للألبيق منهجية السلة .2

العمذذل علذذى تألبيذذق مذذدخل اللبامذذل بذذين المنهجذذين بذذاللألبيق للواذذوف علذذى مذذدى تعاليلذذة تذذى تحسذذين بيئذذة اتداز  .3

 اإلسلراتيجى للمصارف.

للحفيذذذ  العذذذاملين علذذذى تبنذذذى منهجيذذذات بألااذذذات اتداز الملذذذوا ط والسذذذلة سذذذيجما يجذذذب ربذذذا الحذذذوات  بم ذذذدار  .4

 املين تى رنجاك مشاريع اللحسين واللألوير المبنية على أتبار الجود  واللحسين تى المصارف.مسادمةالع

تحديث المنادج اللعليمية لمىللإل المراحل الدراسية لنشر ث اتة الجود  ونل  ت يي  اتداز، مع اللأ يد علذى أط يبذوط  .5

والمحاسذذبية وخااذذة رسذذلراتيجية السذذلة  اللألذذوير بصذذور  أ بذذر تذذى البليذذات اللذذى ت دذذل خريجيهذذا بذذالنل  اإلداريذذة

 سيجما ومهجية بألااات اتداز الملوا ط.
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 اإلنلاجية مع دراسة تألبي ية، رسالة ماجسلير، غير منشور ،  لية اللجار ، جامعة المنصور ،
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 تى المصارف اللجارية الليبية: دراسة ميدانية، رسالة ماجيسلير،  لية اللجار  جامعة عين نمس 
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س اتداز الملوا نذذة  نمذذوذن لللبامذذل بذذين الم ذذاييس ." بألااذذة م ذذايي2007عبررد الرررحمن, محمررد كمررال الرردين محمررد .11
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 .55العلمية لإلالصاد واللجار ،جامعة بورسعيد، العدد التانى،ص

" ر ذذار م لذذرك إلسذذلىدام  مذذدخل بألااذذات ال يذذا  الملذذوا ط لل يذذي  اتداز بذذالبنوك 2010نبيررل عبررد المررنعم محمررد  .5

 الصاد واللجار  ،  لية اللجار ، جامعة عين نم  ، العدد اتول يناير.المصرية ، المجله العلمية لإل

 2003يونيو -2002، سبلمبر 23"ت رير المجالس ال ومية للىدمات واللنمية اإلجلماعية"، الدور   .6
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