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دور الحيود السداسية الرشيقة في تحسين األداء المالي
دراسة استطالعية آلراء المدراء والعاملين في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات
الطبية في سامراء
 وسام سامي جبار زينل.م.م
المعهد التقني كركوك
الجامعة التقنية الشمالية
wisammba@gmail.com

:المستخلص
يهدف البحث الى التعرف على الدور الذي تلعبه الحيود السداسية الرشيقة في تحسين األداء
) استمارة استبانة على01(  ووزعت، وتم وضع فرضيات البحث تحقيقا ً لمقاصده وتوجهاته،المالي
 وجرى اختبار فرضيات البحث،)77( المدراء والعاملين في الشركة المبحوثة استرجع منها
باستخدام (معامل االرتباط ومعامل االنحدار المتعدد) لتشخيص عالقات االرتباط والتأثير بين
 تحقق وجود عالقات: وتوصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات من أهمها،متغيرات المبحوثة
.ارتباط معنوية بين الحيود السداسية الرشيقة واألداء المالي للشركة المبحوثة
 قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي،واستناداً الى استنتاجات التي توصل اليه الباحث
 تحديد الواقع العملي للحيود السداسية الرشيقة ودورها في:تنسجم مع هذه االستنتاجات من أهمها
.تحقيق نجاح الشركة وبالتالي تحسين األداء المالي
. األداء المالي، الحيود السداسية الرشيقة:الكلمات المفتاحية
The Role of the Lean Six Sigma in Improving Financial Performance
A Survey of the Opinions of the Directors and Employees of the General Company
for the Manufacture of Pharmaceuticals and Medical Supplies in Samarra
Assist. Lecturer Wisam Sami Jabbar Zainal
Technical Institute/Kirkuk
Northern Technical University

Abstract:
The study aims to identify the role played by the Lean Six Sigma in enhancing the
financial performance. Was developed hypotheses study to achieve its objectives and
directions, and distributed (80) Questionnaire for managers and employees of the
company surveyed of which (77) were completed test the hypothesis of the study using
(correlation coefficient and multiple regression coefficient) to diagnose correlation and
effect between the variables studied. The study reached a number of conclusions, the
most important of which are: To investigate the existence of significant correlations
between the Lean Six Sigma and the financial performance of the company The research
sample. Based on the findings of the study, the study presented a set of
recommendations that are consistent with these conclusions, the most important of
which are: determining the practical reality of the Lean Six Sigma and its role in
achieving the success of the company and thus enhancing financial performance.
Keywords: Lean Six Sigma, financial performance.
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المقدمة
تزايدت تحديات بيئة األعمال في العقدين األخيرين من القرن الماضي ،وأصبحت تشكل
ضغطا ً كبيراً على الشركات ،ومن تلك التحديات تقلبات الزبون تجاه جودة المنتجات وخصوصا ً
المنتجات الصحية كونها تتعلق بحياة الفرد ،باإلضافة الى شدة المنافسة وضغوط الوقت المتاح
لصنع واتخاذ القرارات من قبل الشركات الصحية المنافسة ،وهذا ما جعل الشركات بأمس الحاجة
إلى منهجيات حديثة مبتكرة لمواجهه تلك التحديات.
وفي ضوء تلك المعطيات ،فأن اإلطار الفكري لهذا البحث يتناول موضوعات معاصرة لها
الدور الكبير والمتميز في استدامة أداء وتفوق الشركات في ظل التحديات التي تواجهها ،وتتمحور
في تشخيص دور الحيود السداسية الرشيقة  Lean Six Sigmaفي تحسين األداء المالي ،ولحاجة
بيئتنا وشركاتنا لمثل هذه الدراسات والبحوث ،جاء هذا البحث الختبار هذه المتغيرات في قطاع
الصحي ،ووظفت تلك الجزئيات في سياق منطقي وعملي لتكون نموذجا ونقطة انطالق نحو
استطالع أراء المدراء والعاملين في الشركة المبحوثة والتي تمتاز بخبرات واسعة لكوادرها
االدارية .وبنا ًء على ما تقدم فقد تم تأطير محتويات البحث وفقا ً للمباحث االتية:

المبحث االول :منهجية البحث
أوالً .مشكلة البحث:
وجود الحيود السداسية الرشيقة في القطاعات الصحية يشكل أهمية كبيرة ،إذ تسهم بالتأثير
على أداء الشركة مما يحسن من إدائها المالي ،حيث تعتمد الحيود السداسية الرشيقة على استخدام
مجموعة من المرتكزات التي تعمل على رفع كفاءة وفاعلية األداء وبالتالي تحقيق األرباح.
ومن خالل ما تقدم فان مشكلة البحث تتبلور في التعرف على الدور الذي تلعبه الحيود
السداسية الرشيقة في تحسين األداء المالي في الشركة قيد البحث ،لذلك فان طرح التساؤالت اآلتية
يمكن ان يسهم في توضيح مضامين مشكلة البحث:
 .5ما مدى مساهمة الحيود السداسية الرشيقة في تحسين األداء المالي في الشركة المبحوثة؟
 .2ما طبيعة العالقة بين الحيود السداسية الرشيقة واألداء المالي في الشركة المبحوثة؟
 .1ما مدى تأثير الحيود السداسية الرشيقة على األداء المالي في الشركة المبحوثة؟
ثانياً .أهمية البحث:
يكتسب هذا البحث اهميته من اهمية المتغيرات المبحوثة والموضوع الذي تعالجه والموقع
المختار للبحث ،اذ تسهم هذا البحث من خالل طرح األطر النظرية لمتغيرات البحث المتمثلة
بالحيود السداسية الرشيقة واألداء المالي ،كما تتجلى اهمية البحث كاآلتي:
 .5بد ًء من اهمية ودور المتغيرات المبحوثة ،والتي استمدت أهميتها من المشكلة الميدانية التي تعالجها،
اذ ركز البحث على متغيرات مهمة ممثلة بـ (الحيود السداسية الرشيقة ،األداء المالي).
 .2تنطلق اهمية البحث من كونه يعالج الجانب التحليلي باعتماد استطالع آراء افراد العينة ،وان
الشركة المبحوثة بحاجة الى مثل هذا البحوث ،اذ توفر لها معلومات حول قدرات يمكن توظيفها في
خدمة التوجه المستقبلي لتحسين األداء المالي ،السيما في البيئة العراقية التي تناولته البحث.
 .1اهميتها من اهمية القطاع المبحوث في العراق بمختلف نشاطاته ،وبوجه خاص قطاع الصحي،
والذي يستلزم تقديم اقصى قدر من القوة وتوفير ما يلزم لبقاء الشركة من خالل استخدام آليات
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حديثة تُوظف في مواجهة التغييرات والتطورات المختلفة لتحسين األداء المالي.
ثالثاً .أهداف البحث:
من خالل التعرف على مشكلة البحث واهميته يمكن توضيح الهدف الرئيسي لهذا البحث
والذي يتمثل في تعريف الشركة المبحوثة بالدور الذي تلعبه الحيود السداسية الرشيقة في تحسين
األداء المالي.
فضالً عن االهداف الفرعية والتي تتمثل باآلتي:
 .5معرفة مدى تبني الشركة المبحوثة لفلسفة الحيود السداسية الرشيقة كتوجه استراتيجي حديث يسعى
لتحسين األداء المالي في الشركة المبحوثة.
 .2التعرف على ابعاد وطبيعة الحيود السداسية الرشيقة المتحقق والمالئم إلدارة الشركة المبحوثة
ضمن البيئة العراقية بصورة عامة وضمن القطاع الصحي بصورة خاصة.
 .1تقديم تصور عملي لطبيعة العالقة واألثر للحيود السداسية الرشيقة في تحسين األداء المالي.
رابعاً .أنموذج وفرضيات البحث:
تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث في ضوء إطارها النظري ومضامينه الميدانية
تصميم مخطط افتراضي والذي يشير إلى العالقة المنطقية بين متغيرات البحث تعبيراً عن الحلول
المقترحة لإلجابة على التساؤالت البحثية المثارة في مشكلة البحث .فضالً عن توضيح االبعاد
الفرعية لتلك المتغيرات وتأثيراتها في شركة المبحوثة مع مراعاة امكانية قياس هذه المتغيرات.
ويمكن بيان المخطط االفتراضي للبحث من خالل الشكل (:)5
الحيود السداسية الرشيقة
الزبون محور عمل المنظمة

التحسين المستمر

دعم والتزام االدارة العليا

المشاركة الكاملة لألفراد

اتخاذ القرارات

التدريب والتعليم

االداء المالي

الشكل ( :)5مخطط البحث االفتراضي
المصدر :من إعداد الباحث.
في ضوء تفاصيل أنموذج البحث أعاله تم تحديد فرضيات البحث التي استندت في صياغته
إلى ما يتوافق وأسئلتها البحثية المشار إليها ،وبغية اإلجابة واثبات هذه العالقة اإلحصائية وتفرعاتها
تم تحديد مجمل فرضيات البحث باآلتي:
 الفرضية االولى :توجد عالقة ارتباط معنوية ذو داللة احصائية بين متطلبات الحيود السداسيةالرشيقة مجتمعا وتحسين األداء المالي للشركة المبحوثة.
 الفرضية الثانية :تؤثر معنويا الحيود السداسية الرشيقة على تحسين األداء المالي للشركة المبحوثة.خامساً .منهج البحث:
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لتحقيق اهداف وفرضيات البحث ،يتم االعتماد على المنهج الوصفي في تحديد اإلطار
النظري العام ،وذلك من خالل االستعانة باالطاريح والرسائل الجامعية والدوريات والكتب ذات
الصلة بموضوع البحث .فيما يتم ا العتماد على المنهج التحليلي في تحليل نتائج البحث الميدانية التي
تكون على عينة البحث (الشركة العامة لصناعة االدوية في سامراء).
سادساً .حدود البحث:
تتمثل حدود البحث بما يأتي:
 .5الحدود المكانية :انحصرت الحدود المكانية للبحث في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات
الطبية في سامراء.
 .2الحدود الزمانية :انحصرت حدود البحث في المدة الزمنية التي تمت بها الدراسة خالل عام .2152
 .1الحدود البشرية :اختير مجموعة من القيادات والمدراء والعاملين كممثلين لمجتمع البحث
اإلحصائي.
سابعاً .وصف المجتمع والعينة
 .1أسباب اختيار ميدان البحث:
ً
تشكل عملية اختيار ميدان البحث هاجسا متواصالً حتى االنتهاء من اختبار فرضيات
البحث وصوالً إلى تحقيق األهداف المحددة لها ،إذ إن االختيار المالئم لميدان البحث يسهم بشكل
كبير في صحة النتائج ،إذ تمثل الشركات المختصة بالصناعات الدوائية إحدى الركائز االساسية
التي يمكن من خالله النهوض بالواقع االنتاجي لهذا القطاع للبلد ونظراً لوضوح متغيرات هذا
البحث في الشركة الصحية المذكورة فقد تم اختيارها ميدانا ً للدراسة ،وتعود اسباب ذلك إلى:
أ .انسجام طبيعة البحث وأهدافه مع واقع الشركة.
ب .إجراء البحث الحالي في الميدان المبحوث وتعاون إدارتها ودعمها لنا في الحصول على المعلومات
الضرورية للبحث.
ج .هذه الشركة تسعى إلى تقديم قيمة متميزة لزبائنها وذلك عن طريق تقديم منتجات ذات جودة عالية
وسعر مناسب وبأقل كلفة.
د .أهمية الدور الذي تمارسه الشركة قيد البحث في دعم القطاع الصحي للبلد.
 .2نبذة مختصرة عن الشركة المبحوثة:
تم تأسس الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية-سامراء  SDIفي سنة
 5242وفق العقد المبرم مع االتحاد السوفيتي السابق للتعاون االقتصادي والفني إذ استمر العمل
على الشركة من سنة  5242ولغاية سنة  ،5242وقد بدأ تشغيل الشركة الفعلي سنة 5271م في
مجال الصناعات الدوائية وبامتياز من شركات عالمية رصينة ،ومنذ ذلك التأريخ ما يزال الشعار
العام للشركة العامة هو الدقة في النوعية والجودة األفضل للمنتج.
 .3وصف االفراد المبحوثين:
الجدول ( )5يوضح الخصائص الشخصية ألفراد العينة.
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الجدول ( :)5الخصائص الشخصية ألفراد العينة
المؤهل األكاديمي
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم فني (معهد)
اعدادية
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
4.62
1
52.20
51
64.71
14
26.47
52
2.5
7
الخبرة الوظيفية (سنة)
 25فأكثر
21 -54
51 -55
51-4
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
27.27
25
61.21
15
21.27
21
4.62
1
التخصص الوظيفي
أخرى تذكر
موظف تسويق
مدير شعبة
مدير قسم
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
12.64
21
55.40
2
62.01
11
52.20
51

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الجانب الميداني.
المؤهل األكاديمي :يمثل المؤهل األكاديمي من المؤشرات والضرورية في مجال اختيار العاملين
في تعاملهم مع استمارة االستبيان وفهمها بالشكل الدقيق والصحيح ومعرفة مكوناتها ،إذ يوضح
الجدول الخاص بالمؤهل األكاديمي أن نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس هي األعلى من بين
األفراد المبحوثين.
الخبرة الوظيفية (سنة) :والتي تعني طول مدة الخدمة ،إذ أن طول مدة الخدمة له تأثير ايجابي
وكبير على تراكم الخبرة والمعرفة الوظيفية لدى العاملين في الشركة قيد الدراسة ،إذ يوضح
الجدول الخاص بالخبرة الوظيفية أن أكثر من ( )%24من األفراد المبحوثين لديهم خبرة وظيفية
أكثر من ( )55سنة.
التخصص الوظيفي :يالحظ من الجدول الخاص بالتخصص الوظيفي أن مديري الشعب هي النسبة
األكبر من األفراد المبحوثين وإذا أضفنا إليهم عامل الخبرة الوظيفية فإن ذلك سيعطي مؤشر على
قدرة هذه الفئة وامتالكها المعرفة والدراية بطبيعة نشاط المنظمة وبخاصة أنشطة التوريد مما
يعطي دعما ً لنتائج البحث ودقتها عن طريق اإلجابة الدقيقة عن أسئلة االستبانة المعبرة عن الواقع
الفعلي لمتغيرات البحث.

المبحث الثاني :اإلطار المفاهيمي للحيود السداسية الرشيقة واألداء المالي
أوالً .للحيود السداسية الرشيقة:
 .1مفهــوم الحيــود السداسية الرشيقة :الحيــود السداسيــة الرشيقــة أو كمـا يطلــق عليهــا بـ
( )Lean Six Sigmaهي منهج متكامل وشامل يعمل وفق حقـائق دقيقة وبيانـات التحليل
اإلحصائي والتي تساعد المنظمات في تعظيم ربحيتها ،وتخفض من التكاليف عن طريق تقليل الهدر
ِ
في العمليات ،باإلضافة إلى إدامة جودة الخدمات المقدمة وخسائر أقل وتوعية ومراقبـة وتحفـيز
مقدمي الخدمات بالــدقـة والكفاءة والسرعة لتلبية متطلبات المستفيدين من المنتجات والخدمات في
المكان والوقت المناسبين .إذ تساعد هذه منهجية المنظمات على التحول في عملياتها من أجل تلبية
متطلبات الزبائن المتغيرة ،وهي مزيج يجمع بين أسلوبين لتحسين العملية فهي تجمع بين المبادئ
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الرشيقة ( )Leanوفلسفة (( )Six Sigmaالجنابي .)517 :2150 ،ويمكن توضيح ذلك في الشكل
( ،)2إذ يبين نتائج الدمج بين المنهج الرشيق والحيود السداسية.

))Lean Six Sigma
 تعظيم القيمة من خالل تحقيق أسرع معدل
للتحسن في رضا الزبائن والتكلفة والجودة
وسرعة العملية ورأس المال المستثمر.
 يقلل من تكلفة التعقيد.
 يركز على متطلبات الزبائن ،والوقاية من
العيب ،دورة الزمن تخفيض ،وفورات في
التكاليف.

))Lean
 يقلل ويقضي على النفايات والخطوات
التي ال تضيف قيمة.
 يزيد من السرعة العملية.
 ال يمكن السيطرة على التباين في
العملية.

))Six Sigma
 يقلل من التباين.
 يزيد من الجودة.
 ال يمكن تحسين سرعة العملية بشكل
كبير أو تقليل رأس المال المستثمر.

الشكل ( :)2الدمج بين الرشاقة ( )Leanوالحيود السداسية ()Six Sigma
المصدر :الجنابي ،محمد ميسر حسن" ،)2150( ،المنهج الرشيق" ،الطبعة االولى ،مطبعة جامعة
تكريت ،العراق( .ص.)517 :
أما بالنسبة لمفهوم الحيود السداسية الرشيقة فيمكن توضيحه من خالل وجهات نظر مجموعة
من الباحثين ،حيث أشار ( )Lighter, 2014: 8بانها منهجية لجعل العمليات االنتاجية أكثر فاعلية
وكفاءة عن طريق التركيز والحد من االنحرافات واألخطاء في العمليات االنتاجية ،حيث تعتمد هذه
المنهجية على دقة قياسات العملية ونتائج المتغيرات للبحث عن العوامل التي تعمل على تلبية
متطلبات الزبائن .أما ( )Laureani, 2012: 37بأنها وسيلة لتحسين جودة المنتجات لتلبية رغبات
الزبائن وبالتالي تحسين الربحية ،والسيطرة على العملية اإلحصائية ،وهو األسلوب الذي تستعمله
اإلدارة في عملية االنتاجية لتعزز موقعها التنافسي .فيما عرفها ( )Longo, 2012: 176بأنها
منهجية تعتمد على مجموعة حرجة من األدوات التي تمكن الشركة للوصول نحو تحقيق االهداف
المرجوة ،وإن الحيود السداسية الرشيقة هي الدليل الذي يمكن أن يساعد الشركة لتقديم أداء أفضل
مقارنة بالمنافسين .وتطرق الى تعريفها ( )Arthur, 2011: 40بأنها منهجية تعتمد على االساليب
االحصائية تركز على جودة المنتجات من خالل جهود فرق العمل لتحسين األداء عن طريق
منهجية إزالة الهدر والحد من التباين حيث يجمع بين مفهومي الرشاقة والحيود السداسية.
وتأسيسا ً على ذلك وانسجاما مع أهداف البحث وفرضياته فأننا سوف نعتمد على التعريف
اإلجرائي للحيود السداسية الرشيقة على أنها "منهجية تعتمد للحد من العيوب واالخطاء في بيئة
العمل (العمليات االنتاجية) ،وفق االساليب البسيطة والمتطورة لتحليل العالقات المعقدة بين السبب
والنتيجة ،واكتشاف فرص التحسين في الشركة".
 .2أهداف الحيود السداسية الرشيقة :تهدف الحيود السداسية الرشيقة الى تقليل التباين واالنحرافات
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في العملية االنتاجية وبالتالي تحسين جودة المنتجات ،والحد من الحواجز بين المدراء والموظفين
والسماح للموظفين باألدالء بأفكارهم وآرائهم والعمل على تقديم الخدمة في الوقت والمكان
المحددين ،والعمل على التطوير المستمر لمهارات المشغلين ومقدمي الخدمة لغرض تحقيق
التواصل المستمر للتحسين والنمو وتحقيق أفضل المستويات والخدمة للمستفيدين قدر المستطاع
واالستخدام االفضل واالمثل للموارد المتاحة وتخفيض الكلف واالخذ بآراء المستفيدين لتلبية
متطلباتهم ،فضالً عن ذلك فإن منهج الحيود السداسية الرشيقة في مجال الصحة يسعى باستمرار
لمعرفة مدى قدرة المدراء والعاملــين فـي المجـال الصـحي بالعمــل علـى وفـق هـذا المنـهج
ومــدى حفاظهم على تقديم المنتجات والخدمات أي األدوية المناسبة بالجودة والدقة المالئمة بما
يحافظ على تقليل الكلفة ومعرفة مدى مرونة العمل والتعامل مع مختلف الظروف التي تواجه
الشركة (رشيد.)12 :2154 ،
تهدف الحيود السداسية الرشيقة ) (Lean Six Sigmaعلى تخفيض التكاليف من خالل:
(الجنابي.(Burrows, 2011, 25) ،)512 :2150 ،
أ .إزالة النفايات في العملية االنتاجية( ،النفايات هي أي نشاط ضمن العملية ليست ضرورية لتصنيع
منتج أو تقديم خدمة).
ب .حل المشاكل الناجمة في العملية االنتاجية( ،المشاكل هي عيوب في منتج أو خدمة التي تكلف
الشركة الكثير من األموال).
ج .إصالح العمليات االنتاجية وبالتالي توفر تكاليف قد تتحملها الشركة.
د .الحد من التباين والعيوب ،والضياع ،وتحسين العمليات الحالية ،وان هذه األعمال الفرعية يمكن
القيام بها في سياق تطوير العمليات االنتاجية.
هـ .الحد من التعقيد وتحقيق وفورات في التكاليف للمساهمة في تنمية خبرات العاملين.
و .النجاح المستمر في الحصول على الحصه السوقية واسعاد الزبائن واالرباح العالية وحملة األسهم
واخيراً تحقيق منافع القدرة على التنافس في السوق.
 .3متطلبات الحيود السداسية الرشيقة :تضمن نموذج الحيود السداسية الرشيقة المتطلبات االتية:
أ .الزبون محور عمل المنظمة  :التركيز على الزبون يمثل الميزة البارزة واالساسية للحيود السداسية
الرشيقة بتركيز الشركة على زبائنها ،وبعدها مقابلة احتياجاته ،بما ان الزبون هو محور عمل
الشركة وغايتها االساسية وسر نجاحها ومقياس تقدمها وتطورها اذا فالبد من االستجابة لرغباته
واحتياجاته وتفضيالته المتجددة ،وهكذا تضع الشركة الزبون في مقدمة اولوياتها القتناعها التام
باعتباره المحرك والدافع االساس لكافة العمليات داخل الشركة اذ بدون تلبية تفضيالته واحتياجاته
الحقيقية ال يمكن للشركة ان تنمو وتنافس (.)GANG, et al., 2010, 456
ب .التحسين المستمر :فلسفة تهدف إلى أدخال التحسينات بشكل مستمر وتدريجي للوصول إلى
الخسائر والعيوب الصفرية من خالل التغيير المستمر لعملية التشغيل لجعلها أكثر كفاءة وانتاجية
وأكثر أمنا ً للعامل ،وتسهم أيضا ً في تخفيض الوحدات المعيبة من خالل التركيز على تقليل األخطاء
التي تؤدي إلى تبديد الموارد من جراء الصناعات وإعادة العمل (.)Cho, et al., 2011, 617
ج .دعم والتزام اإلدارة العليا :يتطلب تطبيق الحيود السداسية الرشيقة التزام اإلدارة العليا الكامل ،إذ
يعد هذا االلتزام من المتطلبات األساسية لنجاح عملية التطبيق ،وكذلك ضرورة التزام اإلدارة العليا
بالجودة وذلك الن القرارات المتعلقة بها هي من القرارات االستراتيجية التي تتعلق بمستقبل
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الشركة ،لذا فان التزام اإلدارة العليا ودعمها لها وقيامها وتنشيط وتطوير حركة القائمين عليها إذ
تعد من المهام األساسية التي تؤدي إلى نجاح الشركة (.)GANG et al., 2010: 456
د .المشاركة الكاملة لألفراد :إن المشاركة الكاملة لإلفراد العاملين تعد متطلبا ً اساسيا ً لتحقيق الحيود
السداسية الرشيقة في الشركة ،إذ تعد المشاركة ذات اهمية في تحسين مكانة القوى العاملة
وتشجيعها للعمل الجماعي ،وهذا األمر هو مسؤولية القيادة اإلدارية العليا لتنفيذ المشاركة الجماعية
لألفراد العاملين والسيما في عمليات التحسين المستمر .باإلضافة إلى بناء فرق عمل للتغلب على
الحواجز التي تفصل بين االنشطة واالقسام المختلفة وبما يحقق التعاون لتبادل المعلومات ،وروح
الفريق لتحسين جودة المنتجات والخدمات الصحية .وان المشاركة الكاملة لألفراد تترك أثار ايجابية
مما يحقق درجة عالية من االنسجام والتفاعل بين الرؤساء والعاملين بما ينسجم مع تكوين االنتماء
والوالء للشركة ومن ثم تحقيق جو عمل مناسب مما يسهم في تحقيق األهداف العامة للشركة
(.)Lemma, 2008, 19
هـ .اتخاذ القرارات :تمثل عملية اتخاذ القرارات من المهام األساسية في الشركة ،ويتوقف عليها مدى
نجاح الشركة أو فشلها وتحقيق أهدافها األساسية ،ومن هذا المنطلق أصبح التفكير في العمل
اإلداري يركز إلى حد بعيد على عملية اتخاذ القرارات والعوامل التي تؤثر فيها لذلك فأن عملية
اتخاذ القرارات تعد جوهر العملية اإلدارية ومحور العمل اإلداري ،لذا إن اتخاذ القرار وظيفة مهمة
جداً في ألن نجاح أي عملية إدارية يرتبط بصنع واتخاذ القرارات (.)Hickey, 2012: 52
و .التدريب والتعليم :التدريب والتعلـيم هــو البنيـة التحتية األساسية في منهجية الحيود السداسية
الرشيقة ،الن منهجية الحيود السداسية الرشيقة تحتاج الى الموارد البشرية الكفؤة والفعالة لتطبيقها،
لذا فأن التدريب والتعليم المستمر يعد أساس تطبيق هذه المنهجية ،وهذا يحتاج الى وضع خطة
لتقديم التدريب وتعليم وإعداد فرق الموارد البشرية ووضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية بحيث تبقي
الشركة على علم بإنجازات منهجية الحيود السداسية الرشيقة (الجنابي.)546 :2150 ،
ثانياً .األداء المالي:
 .1مفهوم األداء المالي :يعد مفهوم األداء عموما ً واألداء المالي بشكل خاص من أكثر المفاهيم
االدارية شموالً وسعةً إذ ينطوي على مجموعة من المفاهيم الجوهرية المتعلقة بمدى نجاح او فشل
أي شركة وذلك ألنه يرتبط بجوانب مهمة من مسيرة حياة الشركات بمختلف انواعها ،لذلك ان
مفهوم األداء ليس جديداً في ساحة االدبيات االدارية والدراسات المالية والمحاسبية الرتباطه الوثيق
بهيكل الرقابة (المشهداني .)15 :2112 ،فيما أوضح (حسن )257 :2156 ،أن األداء المالي يمثل
أداة استراتيجية ضرورية وهامة جداً إذ تمكن الشركات من استخدامها في تحديد مستوى األداء
الكلي .حيث عرف ( )Prajapati, 2018: 135األداء المالي بانه مقياس لنتائج عمليات الشركة
وسياساتها وأنشطتها من الناحية المالية ،وتنعكس هذه النتائج في عائد الشركة والعائد على األصول
وعلى االستثمار والقيمة المضافة وما إلى ذلك .أما ( )Azhar et al., 2017: 5بأنها مقياس لبيان
مدى قدرة الشركة على استخدام الموجودات من خالل طرق عملها األساسية وتوليد اإليرادات،
ويستخدم أيضا ً كمقياس عام للصحة المالية العامة للشركة خالل فترة زمنية محددة .فيما أشار
( )Naz & Ijaz, 2016: 80إلى تعريف األداء المالي بأنه مدى قدرة الشركة على االستغالل
األفضل لمصادرها ومواردها في االستخدامات ذات األجل الطويل وذات األجل القصير من أجل
تحسين الربحية .وبين ( )Costea Valentin, 2012: 2تعريف األداء المالي بأنه مفهوما ً جوهريا
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مهما ً يمثل المــرأة العاكسة ألنشطة الشركة وانجازاتها ،ويحدد مـستوى انجاز الشركة ومـدى
اسـتغاللها لمواردها وامكانياتها آذ يـشار أليه بأنه انعكاس لقدرة وقابلية الشركة على تحقيق أهدافها.
وتأسيسا على ذلك وانسجاما مع أهداف البحث وفرضياته فأن البحث يتفق مع ما جاء به
( )Prajapati, Nor Edi Azhar, Farah, Costeaوعليه فأن البحث سوف يعتمد تعريفه
اإلجرائي لألداء المالي على أنه "وصف لوضع الشركة الحالي والتحديد الدقيق للمجاالت المالية،
ويمكن استخدامه في عملية المقارنة بين شركات مماثلة في نفس الصناعة أو لمقارنة الصناعات أو
لمجموع القطاعات التي تم تجميعها".
 .2أهمية تقييم األداء المالي :تأتي أهمية تقييم األداء المالي من خالل المساعدة في فهم التعامل
والعالقة بين البيانات المالية والمساعدة فـي إجراء عمليات التحليل والمقارنة والمتابعة باإلضافة
إلى معرفـة الظروف المالية واالقتصادية المحيطة بالشركة (.)Nor Edi Azhar et al., 2017: 5
وتكمن أهمية تقييم األداء المالي من خالل اآلتي،)Farah Naz & Farrukh Ijaz, 2016: 82( :
(.)Elizabeth & Peter, 2001: 3
أ .تبين عملية تقييم األداء المالي المركز المالي واالستراتيجي للشركة في أطار البيئة التي تعمل بها،
بهدف تحديد اآلليات وحاالت التغير المطلوبة لتطوير وتحسين مركزها المالي واالستراتيجي.
ب .توفر عملية تقييم األداء المالي مقياسا جوهريا ً ومهما ً لمدى نجاح الوحدة االقتصادية في الشركة من
خالل سعيها لمواصلة نشاطها بهدف تحقيق أهدافها ،فالنجاح مقيـاس مركب يجمع بين الكفاءة
والفاعلية من ثم فهو اشمل من كل منهما في تحسين وتطوير أداء الوحدة االقتصادية بمواصلة
االستمرار والبقاء بالعمل.
ج .توفر عملية تقييم األداء المالي بيانات ومعلومات لكافة المستويات اإلدارية في الشركة
ألغراض اتخاذ القرارات والرقابة والتخطيط اعتماداً علـى بيانات وحقائق علمية وموضوعية
فضـالً عـن أهميـة المعلومـات لألطراف الخارجية ذات العالقة.
د .تساعد عملية تقييم األداء المالي على تحديد مدى أداء الشركة لمهمتها والتأكد من توفر الـسيولة
المطلوبة وقيـاس مـستويات الربحيـة فـي ظـل قـرارات االستثمار والتمويل وما يصاحبهما من
مخاطر ،باإلضافة إلى مقـسوم األربـاح.
 .3مؤشرات األداء المالي :يحتل األداء المالي مكانة مهمة وجوهرية داخل الشركات ،حيث يلعب
دوراً فعاالً ومهما ً في قياس أداء الشركات ومدى كفاءتها في استخدام مواردها المالية ،وذلك من
خالل المؤشرات التي توضح صحة المركز المالي لتلك الشركات (الفار .)27 :2150 ،وبين
( )Costea Valentin, 2012: 2بان إدارة الشركات تستخدم المؤشرات المالية لمعرفة مدى فشل
أو نجاح مستويات األداء الحالية ،وقد ثبت أنه لغرض الحصول على وضع مالي متميز ينبغي
التركيز على مقاييس ومؤشرات مبنية على توازن متعدد األبعاد .وفيما يلي بعض المؤشرات المهمة
في الشركات)Vishal & Saravanan, 2007: 4( )Christina & Dogan, 2009: 247( :
()Marc Deloof, 2000: 1
أ .رضا الزبون :أن مؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بالميزانية مهمة ،إال أن المؤشر النهائي
إلمكانات وقدرات الشركة لتحقيق النجاح على المدى الطويل يكمن في تقدير رضا الزبون.
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ب .حسابات الدوران :تعكس نسبة معدل دوران الحسابات معدل قيام الشركة بجمع الدفعات المستحقة
من الزبائن بنجاح ،ويتم حساب هذا المؤشر عن طريق قسمة إجمالي المبيعات الخاصة بالشركة
على فترة حسب متوسط الحسابات المدينة لتلك الفترة.
ج .رأس المال العامل :هو مقياس لمدى كفاءة وفاعلية الشركة وصحتها المالية على المدى القصير ،إذا
لم تتخطى الموجودات المتداولة للشركة التزاماتها الحالية ،قد تواجه تحديات مشاكل في سداد
مديونياتها للدائنين في األجل القصير ،وقد تتعرض إلى حاالت اإلفالس ،ويعطى رأس المال العامل
المستثمرين فكرة عن مدى الكفاءة التشغيلية التي تقوم عليها الشركة.
د .نسب الربحية :في حال كانت االيرادات تؤشر نقطة البداية لألداء المالي فقط ،فأن الربحية تؤشر
النتيجة النهائية لكافة االنشطة والجهود ألداء الشركة ،وهي المقياس الكلي لألداء المالي.
هـ .نسبة العائد على الموجودات :هذه النسبة تقيس صافي الدخل الذي يحصل عليه المساهمون في
الشركة من استثمارهم ألموالهم ويعتمد إلى حد كبير على مقدار األرباح التي تتحقق من هذه
الموجودات.
و .نسب السيولة :يشير مفهوم نسب السيولة الى قدرة الشركة على تحويل جزء من أموالها شبه النقدية
الى نقد بأقرب وقت ممكن وأقل خسارة تسمح بمواجهة السحوبات.
ثالثاً .العالقة النظرية بين متغيرات البحث:
تعمل الحيود السداسية الرشيقة على زيادة إيرادات الشركات عن طريق تبسيط العمليات،
وتكون نتيجة هذه العمليات المبسطة تلبية حاجات ورغبات الزبائن بشكل أَسرع وأَكثر كفاءة
وأفضل جودة ،ببساطة تزيد منهجية الحيود السداسية الرشيقة من قـدرة الشـركات فـي توفــير
المزيد من المنتجات أو الخدمات باستخدام أَقل موارد وبالتالي تعزز من األداء المالي للشركة
(الجنابي.)542 :2150 ،
الحيود السداسية الرشيقة هي منهجية تعتمد على مجموعة من المرتكزات وتركز على
حقـائق وبيانـات التحليل االحصائي ،التي تساعد الشركات على تعظيم الربح الذي تحصـل عليه
وتقلل من التكاليف من خالل تقليل الهدر في العمليات ،والعمل على رفع مستوى جودة المنتجات
بهدف تلبية متطلبات المستفيدين من المنتجات والخدمات في الوقت المناسب والمكان المناسب
(رشيد)11 :2154 ،

المبحث الثالث :اإلطار العملي للبحث
أوالً .وصف وتشخيص عينة البحث
 .1وصف وتشخيص الحيود السداسية الرشيقة :تشير معطيات الجدول ( )2التكرارات والنسب
واالوساط الحسابية واالنحراف المعياري حول الحيود السداسية الرشيقة المتمثلة بالمتغيرات
( ،)X30-X1إذ تشير النسب الى ان ( )75.32%من األفراد المبحوثين متفقون مع هذه االبعاد
مقابل ( )24.66%غير متفقين مع االبعاد هذا المتغير ،وجاء ذلك بوسط حسابي ()3.324
وانحراف معياري ( ،)1.091وكانت ابرز االبعاد التي ساهمت في إغناء هذا المتغير هو بعد
(الزبون محور عمل المنظمة) ،من خالل قيمة الوسط الحسابي ( )3.75واالنحراف المعياري الذي
بلغ ( )1.082وبنسبة اتفاق بلغت ( )62%مقابل نسب عدم اتفاق بلغت ( ،)14%في حين كانت اقل
االبعاد مساهمة في هذا المتغير هو بعد (التدريب والتعليم) ويدل على ذلك الوسط الحسابي والبالغ
( )2.712واالنحراف المعياري ( )1.067وبنسبة اتفاق بلغت ( )21%مقابل نسب عدم اتفاق بلغت
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( ،)42%ويتضح لنا من المعطيات الواردة في الجدول ( )2أن الشركة قيد البحث تولي اهتماما ً
واضحا بالزبون ،إذ يؤكد اغلب األفراد المبحوثين ومن خالل اجاباتهم أن صناعة تمتلك القدرة على
تلبية حاجات رغبات الزبائن ،والقدرة الكاملة على النجاح من خالل بناء الموارد والكفاءات وتركيز
الجهود في تلبية قيم وتوقعات الزبائن.
الجدول ( :)2استجابة عينة البحث حول الحيود السداسية الرشيقة

المصدر :من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية.
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 .2وصف وتشخيص األداء المالي :تشير معطيات الجدول رقم ( )1استجابة عينة البحث حول األداء
المالي المتمثلة بالمتغيرات ( ،)X40-X31إذ تشير النسب الى ان ( )74%من األفراد المبحوثين
متفقون مع هذه المتغيرات مقابل ( )26%غير متفقين مع متغيرات هذا البعد ،وجاء ذلك بوسط
حسابي ( )2.845وانحراف معياري ( ،)1.055وكانت ابرز هذه العبارات في إغناء هذا المتغير
هو ( )X33من خالل وسطه الحسابي ( )3.38ويدعم ذلك قيمة االنحراف المعياري ( ،)1.014في
حين كانت اقل العبارات مساهمة في هذا المتغير هي ( )X38ويدل على ذلك الوسط الحسابي
والبالغ ( )2.64واالنحراف المعياري (.)0.958
الجدول ( :)1استجابة عينة البحث حول األداء المالي
العبارة
والمحور

اتفق
4
العدد
19
16
10
30
16
28
20
24
18
21

%
24.7
20.8
13.0
39.0
20.8
36.4
26.0
31.2
23.4
27.3
27.5

الوسط
الحسابي

المجموع

33

اتفق تماما ً
5
%
العدد
16.9
13
13
10
3.9
3
7.8
6
15.6
12
6.5
5
7.8
6
11.7
9
15.6
12
11.7
9
13.5

االنحراف
المعياري

X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
المعدل

ال اتفق تماما ً
ال اتفق
2
1
%
 %العدد
العدد
11.7
9
9.1
7
15.6
12
9.1
7
29.9
23 14.3 11
16.9
13
5.2
4
19.5
15
5.2
4
24.7
19
7.8
6
23.4
18
3.9
3
10.4
8
3.9
3
20.8
16
16.9
13 10.4
8
18.2
7.8
26

مقياس االستجابة
أتفق لحد ما
3
%
العدد
37.7
29
41.6
32
39.0
30
31.2
24
39.0
30
24.7
19
39.0
30
42.9
33
40.3
31
33.8
26

2.71
2.87
3.38
2.73
2.78
2.91
2.90
2.64
2.66
2.87
2.845

1.157
1.116
1.014
1.008
1.096
1.090
.981
.958
.982
1.151
1.055
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المصدر :من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج الحاسبة االلكترونية.
ثانياً .اختبار فرضيات البحث
 .1اختبااار الفرضااية األولااى :وتنننص هننذه الفرضننية علننى انننه توجنند عالقننة ارتبنناط معنويننة ذو داللننة
احصائية بين الحيود السداسية الرشيقة مجتمعا واألداء المالي في الشركة قيد البحث .ويبنين الجندول
رقم ( )6نتائج اختبار عالقات االرتباط المتعلقة بهذه الفرضية.
الجدول ( :)6نتائج اختبار عالقات االرتباط في الشركة قيد البحث
المتغير التفسيري
المتغير المستجيب

الحيود السداسية الرشيقة
*0.66

األداء المالي
n=77

*P ≤ 0.05

يشير الجدول ( ) 6إلنى وجنود عالقنة ارتبناط معنوينة موجبنة بنين الحينود السداسنية الرشنيقة
واألداء المننالي ،إذ بلغننت قيمننة المؤشننر الكلنني لمعامننل االرتبنناط (* )0.66وعننند مسننتوى معنويننة
( )0.05وهننو دليننل علننى وجننود العالقننة بننين المتغيننرين ،إذ تشننير هننذه النتيجننة علننى انننه كلمننا زادت
الشركة قيد البحث من اهتمامها بالحيود السداسية الرشيقة سناهمت فني تعزينز األداء المنالي للشنركة
قيد البحث من خالل تعظيم الفعالية االجمالية للعمليات االنتاجينة وتحسنين جنودة المنتجنات المقدمنة،
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وبالتالي تخفض الكلف التي تتحملها الشركة بمنا يسناهم فني تطنوير أنشنطة الشنركة وبالتنالي سنيعود
عليها ذلك بالعوائد المالية ،وبننا ًء علنى منا أفرزتنه نتنائج التحلينل اإلحصنائي لالرتبناط بنين متغينري
البحث تقبل الفرضية األولى على مستوى الشركة قيد البحث .
 .2اختبار الفرضية الثانية :تنص هذه الفرضية على انه هناك تنأثير معننوي للحينود السداسنية الرشنيقة
في األداء المالي للشركة قيد البحث ،ويوضح الجدول رقم ( )1هذا التأثير على النحو اآلتي:
الجدول ( :)1تأثير الحيود السداسية الرشيقة في األداء المالي للشركة قيد البحث
المتغير التفسيري
المتغير المستجيب

األداء المالي

الحيود السداسية الرشيقة
β0
0.668

β1
0.668
*()10.025

R2
0.44

F
71.504

* P ≤ 0.05
n=77
D.F=1.75
(*) تشير إلى قيمة  Tالمحسوبة
يتبين من الجدول ( )1الخاص بتحليل االنحدار وجود تأثير معنوي موجب للحيود السداسية
الرشيقة بوصفها متغيرات تفسيرية في األداء المالي مجتمعا بوصفها متغيراً مستجيباً ،إذ بلغت قيمنة
( )Fالمحسوبة ( )71.504وهي أكبر من قيمتهنا الجدولينة عنند درجتني حرينة ( )1,125وبمسنتوى
معنوية ( .)0.05وبلغ معامل التحديد ( )0.44( )R2وهذا يعني إن ( )56%من االختالفات المفسرة
في األداء المالي تعود إلى تأثير الحيود السداسنية الرشنيقة ،ويعنود البناقي إلنى متغينرات عشنوائية ال
يمكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في أنموذج االنحدار أصالً .ومن متابعة معامنل ( )β1يتبنين
أن زيادة االهتمام بالحيود السداسية الرشيقة بوحدة واحدة يؤدي إلى حدوث تغيينر مقنداره ()0.668
في األداء المالي ،وأمنا معامنل ( )β0فهني تعنني أن الشنركة قيند البحنث تحقنق األداء المنالي ،بغنض
النظر عن فاعلية الحيود السداسية الرشنيقة ،ومنن متابعنة اختبنار ( )tالمحسنوبة البالغنة (*)10.025
نجنند أنهننا قيمننة معنويننة وأكبننر مننن قيمتهننا الجدوليننة البالغننة ( )5.085عننند مسننتوى معنويننة ()0.05
ودرجتي حرينة ) .(1.125وبنذلك تقبنل الفرضنية الثانينة التني تننص علنى ان( :هنناك تنأثيراً معنوينا ً
للحيود السداسية الرشيقة في األداء المالي في الشركة قيد البحث).

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
بناء على تشخيص متغيرات البحث واختبار العالقات بينهما وعلى وفق ما أشار إليه
مخطط البحث الفرضي يعرض الفصل الحالي أهم االستنتاجات والتوصيات ،من خالل:
أوالً .االستنتاجات:
 .5توسع المنظمة الصحية قيد الدراسة بتطبيق منهج  six sigmaالرشيقة في مجال الخدمات الصحية،
باتجاه تحسين األداء المالي.
 .2االهتمام الجاد بكافة متطلبات  six sigmaالرشيقة في المنظمة الصحية قيد الدراسة بشكل يحسن
األداء المالي.
 .1أظهرت استنتاجات التحليل اإلحصائي األولي ألبعاد الحيود السداسية الرشيقة أن بعد الزبون محور
عمل المنظمة حقق أعلى استجابة من خالل قدرة الشركة قيد الدراسة على مواكبة حاجات ورغبات
الزبون من خالل تلبية تطلعاته بمنتجات عالية الجودة ،تليه من حيث األهمية دعم والتزام العليا من
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خالل قدرة أدارة الشركة قيد الدراسة على دعم جهود العاملين لديها والتزامهم بتحقيق االهداف
المرسومة للشركة ،من ثم جاءت بقية االبعاد تبعاً.
 .6أظهرت استنتاجات التحليل اإلحصائي األولي لألداء المالي أن الشركة قيد البحث تولي اهتماما ً
واضحا باألداء المالي ،إذ يؤكد اغلب االفراد المبحوثين ومن خالل اجاباتهم أن شركتهم تولي
اهتماما بالمؤشرات المالية لمعرفة مدى تقدم الشركة ومستوى ربحيتها.
 .1تحقق وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الحيود السداسية الرشيقة واألداء المالي للشركة قيد
البحث بداللة متغيراتها وفقا ً لقيمة معامل االرتباط على المستوى الكلي.
 .4تحقق وجود تأثير معنوي موجب للحيود السداسية الرشيقة في األداء المالي مما يشير إلى أن زيادة
اهتمام ادارة الشركة قيد البحث ألبعاد الحيود السداسية الرشيقة سيسهم في تحسين أدائها المالي من
خالل خفض الكلف وتحسين الجودة وتسليم الخدمات في الوقت المحدد.
ثانياً .التوصيات:
 .5تحديد الواقع العملي للحيود السداسية الرشيقة ودورها في تحقيق نجاح الشركة وبالتالي تحسين
األداء المالي قيد البحث.
 .2ينبغي أن تهتم ادارة الشركة قيد البحث بنتائج العالقة بين متغيرات البحث وأثرها على طبيعة عمل
الشركة الصحية عينة البحث ،وضرورة االهتمام بهذه المتغيرات وإعطائها المزيد من األهمية
ألثرها البالغ في تحديد مستقبل هذه الشركة وضمان بقائها.
 .1نشر مفاهيم الحيود السداسية الرشيقة بين االفراد العاملين في الشركة قيد البحث في جميع
المستويات اإلدارية من خالل النشرات الدورية ولوحات اإلعالنات من اجل ترسيخ هذه المفاهيم.
 .6زيادة اهتمام ادارة الشركة قيد البحث بأبعاد الحيود السداسية الرشيقة لما لها من دور في تحقيق
نتائج أفضل لألداء المالي في الشركة قيد البحث.
 .1تنظيم دورات تدريبية لألفراد العاملين في جميع االختصاصات بهدف زيادة خبرتهم ومهاراتهم
وكيفية تعامل الفرد العامل مع المتغيرات بصورة صحيحة ،حتى إذا تطلب األمر االستعانة بخبراء
ومدربين من خارج الشركة لتدريب العاملين.

المصادر
.5
.2

.1

.6
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م /استمارة االستبانة
أستاذي الفاضل المحترم
نهديكم أجمل تحياتنا:
تمثنل هننذه االسننتمارة جننزءا منن البحنث الموسننومة بننـ "دور الحياود السداسااية الرشاايقة فااي تحسااين األداء
المالي – دراسة استطالعية الراء المدراء والعاملين في الشركة العامة لصناعة االدوياة والمساتلزمات الطبياة فاي
سامراء" ،وتعد مشاركتكم في تقديم الصورة الحقيقة ذات اثر ايجابي في إخراج هذا البحث في المستوى المطلوب.
ببالغ االعتزاز نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال ،علما أن المعلومات
المدونة كافة ستتم بطابع السرية واألمانة العلمية والتي ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،نشكر لكم حسن
استجابتكم.
أوالً .البيانات الشخصية
 .5المؤهل االكاديمي :إعدادية ( ) ،دبلوم فني ( ) ،بكالوريوس ( ) ،دبلوم عالي ( ) ،ماجستير ( ).
 .2الخبرة الوظيفية 25 ،) ( 21-54 ،) ( 51-55 ،) ( 51-4 :فأكثر ( ).
 .1التخصص الوظيفي :مدير قسم ( ) ،مدير شعبة ( ) ،موظف تسويق ( ) ،أخرى ( ).
ثانيا ً .العبارات الخاصة بمتغيرات الدراسة
المحور االول :الحيود السداسية الرشيقة
ت
5
2
1
6
1

ال اتفق
تماما ً

العبارة
الزبون محور عمل المنظمة
تهتم ادارة الشركة بتلبية احتياجات الزبائن بشكل دائم
تأخذ الشركة شكاوى وأراء زبائنهنا بنظنر االعتبنار عنند تحسنين
جودة الخدمات المقدمة له.
تعمل ادارة الشركة على إرضاء زبائنها باستمرار.
تسنننعى ادارة الشنننركة إلنننى تنوينننع منتجاتهنننا الصنننحية المقدمنننة
للزبائن.
تقنندم ادارة الشننركة منتجننات صننحية مالئمننة للزبننائن دون وجننود
أي أخطاء.
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ال اتفق
تماما ً

العبارة
التحسين المستمر
تسنننعى ادارة الشنننركة إلنننى تحسنننين جنننودة منتجاتهنننا الصنننحية
باستمرار.
تحرص ادارة الشركة على مواكبة أخر التطورات الحاصلة فني
مجال المنتجات الصحية.
تقننوم ادارة الشننركة بصننيانة األجهننزة والمعنندات الالزمننة لتقننديم
المنتجات الصحية باستمرار.
تؤكنند ادارة الشننركة باسننتمرار علننى تحسننين منتجاتهننا الصننحية
وفق منظور استراتيجي.
تعمننل ادارة الشننركة علننى تخفننيض العيننوب فنني تقننديم المنتجننات
الصحية إلى أدنى مستوى ممكن.
التزام اإلدارة العليا
ترفع ادارة الشنركة شنعار جنودة المنتجنات الصنحية وفنق السنتة
سيجما الرشيقة مسؤولية الجميع.
تسعى ادارة الشنركة إلنى تقنديم الحنوافز للعناملين لتحسنين جنودة
المنتجات الصحية.
تعزز ادارة الشركة الثقنة بنين جمينع المسنتويات اإلدارينة بهندف
التغلب على الشعور بالخوف مع التغيير والتطنوير فني مجناالت
المنتجات الصحية.
تطنننور ادارة الشنننركة قنننننوات االتصنننال وتنننندعمها فننني جميننننع
مستويات اإلدارية.
تعمنننل ادارة الشنننركة علنننى صنننياغة رسنننالة جنننودة المنتجنننات
الصحية بما يتالءم وحاجة الزبائن.
المشاركة الكاملة لألفراد
يعمل جميع العاملين في الشركة كفريق عمل واحد.
تشننارك جميننع األقسننام والوحنندات فنني الشننركة فنني تقننديم اآلراء
المتعلقننة بتحسننين جننودة المنتجننات الصننحية وفننق السننتة سننيجما
الرشيقة.
تعمل ادارة الشركة على إشنراك العناملين لنديها بأنشنطة تحسنين
جودة المنتجات الصحية.
يسهم جميع العاملين في الشنركة بأعنداد الخطنط الخاصنة بجنودة
المنتجات الصحية وتنفيذها.
تولي ادارة الشركة أهمية كبيرة للمقترحات التي يقدمها العناملين
والمتعلقة بجودة المنتجات الصحية.
اتخاذ القرارات
تعمننل إدارة الشننركة علننى تننوفير المعلومننات الخاصننة بأنشننطتها
باستمرار
تعتمد إدارة الشركة بعض األساليب كالحوار واللجان عند اتخناذ
القرارات المتعلقة بجودة المنتجات.
تسعى ادارة الشركة إلقامنة نظنام معلومنات جنودة المنتجنات بمنا
يخدم اتخاذ القرارات.
تأخذ ادارة الشركة متطلبات الزبائن بنظر االعتبار عنند اتخاذهنا
القرارات المتعلقة بجودة المنتجات.
تعتمنند ادارة الشننركة علننى مشنناركة العنناملين فنني عمليننة اتخنناذ
القرارات.
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التدريب والتعليم
تسعى ادارة الشركة إلى إدخال جميع العناملين لنديها فني دورات
تدريبية لتحسين مهاراتهم وقدراتهم فني تقنديم المنتجنات بنالجودة
المناسبة.
تستخدم ادارة الشركة األسناليب والتقنينات الجديندة فني الندورات
التدريبية التي تقيمها.
تدرب ادارة الشركة العاملين لديها علنى اداء المنتجنات الصنحية
المحددة لهم باستمرار.
توجد في الشركة وحدة خاصة بالتعليم الطبي المستمر.
تشجع ادارة الشركة العاملين لديها على إكمال تعليمهم العالي.

المحور الثاني :دور الحيود السداسية الرشيقة في تحسين األداء المالي
ت

ال اتفق
تماماً

العبارة

يوفر تطبيق تقنية الحيود السداسية الرشيقة الرقابنة الفاعلنة علنى
5
النفقات في الشركة
 2تمكن ادارة الشركة من متابعة تنفيذ األداء بشكل دقيق
 1توزيع الموارد بحسب اهمية االنفاق واالهداف المتوقعة.
 6تحديد مراكز االنفاق في الشركة والجهات المسؤولة لترشيدها.
تعمننل ادارة الشننركة علننى الحنند مننن هنندر المننوارد الماليننة فنني
1
االنفاق العام.
تمكن أدار الشركة من ايجاد وسائل وموارد فاعلة لتحسين أدائها
4
المالي.
 7تعمل على تقويم األداء المالي للشركة باستمرار.
 0تحديد التضخم في حجم االنفاق بشكل دقيق.
 2تسهم في توفير الحافز للعاملين وبالتالي تحسين األداء المالي.
 51تسهم في التخطيط والرقابة والمتابعة المالية.
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