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أثر استخدام منهجية الستة سيجما على رفع كف اءة أداء الموارد  
 البشرية وترشيد التكاليف ببيئة العمل بقطاع المطارات

               [18] 
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حة الجوية، وزارة الةيران الشرررررررصة الملرررررررية للمةارات، الشرررررررصة الماب ررررررة للمةارات والما( 1
 ( صلية التجارة، جامعة عين شمس2 المدني

 المستخل ص
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام منهجية الستة سيجما من أجل ترشيد التصاليف وزيادة 

 صفاءة أداء الموارد البشرية بالتةبيق على قةاع المةارات بملر. 
جمع وتحليل الدراسات المرتبةة بمجال اعتمد الباحثون على المنهج االستمرائي من خال 

البحث والمنهج االستنباةي من خال االعتماد على التفصير المنةمي السببي عند إجراء الدراسة 
التةبيمية والمنهج التحليلي وذلك بدراسة وتحليل الظواهر الناتجة عن المعلومات والبيانات التي 

مع البيانات من السجات والدفاتر، والميام تم جمعها سواء من خال الممابات الشخلية أو ج
بتحليل هذه المعلومات والظواهر والتعرف على أسباب حدوثها من أجل الحلول على نتائج 
عملية تم تفسيرها بةريمة مو وعية بما ينسجم مع المعةيات الفعلية الظاهرة لبيان أثر استخدام 

 رشيد التصاليف. الستة سيجما في رفع صفاءة أداء الموارد البشرية وت
وتوللت الدراسة إلى أن استخدام منهجية الستة سيجما يؤدي إلى رفع صفاءة أداء الموارد 
البشرية وترشيد التصاليف من خال معالجة أسباب انحراف األداء واتخاذ المرارات اللحيحة 

 باالعتماد على األسلوب العلمي المدعم بالبيانات الموثمة والمؤصدة. 
سة ب رورة االهتمام بمنهجية الستة سيجما واالستفادة منها في استخدام نظم وأولت الدرا

علمية حديثة ومتةورة واالهتمام بإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث والتةوير المستمر في 
تحديث نظم اإلدارة واإلجراءات واألعمال المختلفة واالعتماد على الةاقة الجديدة والمتجددة بداًل 

 م نظم الةاقة األحفورية. من استخدا
، رفع صفاءة Cost Reduction، خفض التصاليف Six Sigmaالستة سيجما  الكلمات الدالة:

 . Human Resources Developmentأداء الموارد البشرية 
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 مقدمة الدراس ة
يتصون العررالم من مجموعررة من الرردول، وتتصون الرردول من مجموعررة من المنظمررات، هررذه 

رة عن عنالررر متنوعة تشررمل الموارد المادية والبشرررية. الموارد البشرررية هم الثروة المنظمات عبا
الحميمية ألي منظمة وبها يتحمق نجاح أو فشررررررررررررررل هذه المنظمة، فا يمصن ألي منظمة التمدم 
بأعمالها وتحميق أهدافها إال من خال الثروة البشررررية وذلك من أجل البماء والنمو واالسرررتمرارية 

سة العالمية، استغال الفرص بما يعود بالنفع على المنظمة أو الشرصة، أيً ا مواجهة في المناف
التهديدات المحيةة بها، تمليل الفاقد والتالف في الُمنتج أو الخدمة بما يؤدي إلى ترشيد وخفض 

 التصاليف التي تعتبر أحد موارد المنظمة التي ال تمل أهمية عن باقي الموارد األخرى. 
بررالررذصر فمررد لجررأت المنظمررات العررالميررة نحو االهتمررام بمجررال البحوث والتةوير من جررديًرا 

أجل تحميق مزايا تنافسررررية واصتشرررراف وسررررائل أخرى بديلة في عمليات التلررررنيع وتمديم الخدمات 
 بأقل تصلفة وأف ل جودة ممصنة. 

ليتها لدى منهجية السررررتة سرررريجما أحد أهم المنهجيات االسررررتراتيجية الحديثة التي أثبتت فعا
العررديررد من المنظمررات العررالميررة الرائرردة في شررررررررررررررتى مجرراالت اإلنتررا  والخرردمررات وصررانررت برردايررة 
اسرررررتخدامها في شررررررصة موتوروال ثم بدأ انتشرررررارها في العديد من الشررررررصات العالمية منها  شررررررصة 

، Toyota، شرررررررررصة تويوتا Signal Allied، شرررررررررصة آليد سرررررررريجنال .GE Coجنرال إليصتريك 
 (. Ravi Shrikrishma: 2015, pp.10-12الشرصات والمنظمات العالمية ) غيرها من

تواجه الشرررررصات الملرررررية، خالررررة قةاع المةارات تحديات مختلفة منها  االعتماد على 
الوسررررائل التمليدية في إجراءات العمل،  ررررعف مجال البحوث والتةوير وانخفاض مسررررتوى أداء 

ليف بنسرررررررررب صبيرة  لذا يجب اللجوء والبحث نحو تبني الموارد البشررررررررررية، وارتفاع مسرررررررررتوى التصا
منهجيات وسرررررياسرررررات عملية وأدوات علمية حديثة مثل منهجية السرررررتة سررررريجما من أجل التغلب 
على هررررذه التحررررديررررات وتحميق األهررررداف والنمو والتمرررردم في ظررررل التةورات والتغيرات البيئيررررة 

 واالجتماعية والتصنولوجية الذي يشهدها العالم اليوم. 



 يةمجلة العلوم البيئ
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 457 2019ديسمبر ، الثالثربعون، الجزء واأل الثامن المجلد

 مشكلة الدراس ة
التصاليف أحد أهم الموارد المالية للمنظمات التي تسررررررررررررررتخدم في سرررررررررررررربيل تمديم المنتجات 
والخدمات  لذا فمد لجأت الشرصات والمنظمات العالمية نحو االهتمام بالتصاليف حتى تتمصن من 

اللرررررررررراع االسرررررررررتغال األمثل لهذا المورد بما يدعم المرصز المالي للمنظمة في ظل المنافسرررررررررة و 
 العالمي. 

قامت المنظمات العالمية بإنفاق مئات المايين في مختلف األبحاث والدراسررررررررررررررات وور  
العمل من أجل إدارة وتحليل التصاليف المختلفة وترشرررررررررررررريدها بما ال يؤثر على جودة المنتج أو 

لتشغيل الخدمة، من خال االهتمام بالعنلر البشري المسئول عن اتخاذ المرارات المختلفة في ا
 واإلنتا . 

المشررصلة األسرراسررية لهذه الدراسررة تتمثل في  ررعف األدوات العلمية التي تسررتخدم في زيادة 
صفاءة الموارد البشرية، الحد من ارتفاع التصاليف التي تواجه قةاع المةارات في ملر، خالة 

تمرررارير التصررراليف البيئيرررة وذلرررك بنررراء على البيرررانرررات التي تم جمعهرررا من خال السررررررررررررررجات وال
 والممابات الشخلية والتي يمصن عرض بعض منها فيما يلي 

 عدم تفعيل الممترحات العاملين التي تم الموافمة عليها من قبل المسئولين. -
ولرررول مناق رررات الجهاز المرصزي للمحاسررربات لمئات المناق رررات سرررنويا والتي تشرررير الى  -

المرصزى للمحاسرررررررررربات قةاع   ررررررررررعف مسررررررررررتوى األداء واهدار المال العام. )تمارير الجهاز
/ تمارير الميزانية العمومية للشررررررررررررصة الملررررررررررررية للمةارات   2017حتى 2011المةارات  

 (. 2017حتى2011
التي بلغت لمايين منذ أصثر من عشرررررررر سرررررررنوات وحتى  ORACLEارتفاع تصاليف برنامج  -

لت لما يمرب من اآلن لم يتم تةبيق البرنامج، وظهور راصد في الميزانيات السرنوية لمدة ولر
مليون جنيها ولم يتم اتخاذ الازم بشررررررأنها بالرغم من التنبيه لذلك  22عشررررررر سررررررنوات بمبل  

 قبل الجهاز المرصزي للمحاسبات. أصثر من مرة من
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عدم التجديد للعديد من قادة اإلدارة العليا رؤسررررررررررراء المةاعات ومديري العموم الذين ق ررررررررررروا  -
م من منالرررررربهم الميادية باإلدارة العليا ليلرررررربحوا عشرررررررات السررررررنوات في منالرررررربهم، ونزوله

 صباقي العاملين في اإلدارة المتوسةة.
عدم تةبيق المناهج العلمية الحديثة في اإلدارة مثل منهجية السررتة سرريجما ومنهجية الترشرريد  -

 وغيرها من المنهجيات الحديثة لمعالجة مواةن ال عف والم اء عليها.
 

 اس ةأهمية الدر 
 أهمية الدراسة من خال ما يلي  يمصن تو يح 

االتجاه نحو دراسرررة منهجية السرررتة سررريجما وعاقتها بترشررريد التصاليف  األهمية العلمية: -1
ورفع صفاءة أداء الموارد البشرررررررية من المو رررررروعات التي تلمى اهتماًما صبيًرا على المسررررررتوى 

الجامعات المختلفة ودور العالمي، صما أن األبحاث والدراسرررات التي تناولت هذا المجال في 
العلم ال تزال غير صافية، تحتا  إلى المزيد من الدراسررررررررررات المتعممة والشرررررررررراملة لصيفية زيادة 

 أداء العنلر البشرى وترشيد من التصاليف. 
 األهمية العملية:  -2
مو ررروع خفض وترشررريد التصاليف ذات أهمية للمنظمات المختلفة، تلجأ إليه أغلب المنظمات  -

ية من أجل تحميق األهداف واالسرررتمرارية في األعمال، مواجهة التحديات المختلفة في العالم
 ظل المنافسة العالمية. 

حاجة المنظمات وخالرررررررررررررررة قةاع المةارات إلى أدوات علمية ومناهج معالرررررررررررررررة وحديثة  -
 ومتةورة، من أجل اإلدارة الرشيدة للتصاليف وزيادة فعالية أداء الموارد البشرية. 

 

 ف الدراس ةأهدا
تهدف هذه الدراسة إلى استخدام منهجية الستة سيجما من أجل ترشيد التصاليف ورفع صفاءة 

 أداء الموارد البشرية، يندر  من هذا الهدف العام األهداف الفرعية التالية  
 دراسة وتناول منهجية الستة سيجما.  -
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بشرررية بما يدعم بيئة العمل تو رريح دور منهجية السررتة سرريجما في رفع صفاءة أداء الموارد ال -
 والم اء على أسباب االنحراف. 

 تو يح دور منهجية الستة سيجما في ترشيد التصاليف بمةاع الخدمات. -
 

 فروض الدراس ة
توجد عاقة ذات داللة إحلرررررررائية بين تةبيق منهجية السرررررررتة سررررررريجما وبين رفع صفاءة أداء  -1

 الموارد البشرية. 
بين تةبيق منهجية السرررررررتة سررررررريجما وبين رفع صفاءة أداء  توجد عاقة ذات داللة إحلرررررررائية -2

 الموارد البشرية وترشيد التصاليف.
 

 حدود الدراسة
م 2011تمتلررر الدراسررة على تناول الدراسررة التةبيمية خال الفترة من عام   الحدود الزمنية

 م. 2015حتى عام 
ا بمةاع المةارات تمتلررررررر الدراسررررررة على اسررررررتخدام منهجية السررررررتة سرررررريجم  الحدود المكانية

الملرررررية وقد تم الترصيز على بعض المةارات مثل مةار شرررررم الشرررريد ومةار الغردقة ومةار 
اإلسررررررصندرية ومةار أسرررررروان نظرا ألنها تعد من أهم المةارات بالشرررررررصة ويتردد عليها أصبر عدد 

 ممصن من الرحات الجوية، وتتنوع في موقعها الجغرافي.
لدراسررة على اسررتخدام منهجية السررتة سرريجما صأداة علمية في تمتلررر ا  الحدود الموضوووعية

سرررربيل رفع صفاءة أداء الموارد البشرررررية وترشرررريد التصاليف دون اسررررتخدام المناهج العلمية األخرى 
 المرتبةة بترشيد التصاليف.
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 الدراسات السابقة
 بعنوان:  Corina Dumitrescu, 2011دراسة  -1

The Impact of lean Six Sigma on the overall results of companies: 

هدفت هذه الدراسررررة إلى تحميق أف ررررل أداء للعاملين بصافة المواقع داخل المنظمة وخفض 
التصاليف وتمليل وقت العمليات التشرررررررررررغيلية والحد من الفاقد والهدر نتيجة أخةاء العاملين وذلك 

، اعتمدت Leanالترشررررريد  ودمجها مع منهجية Six Sigmaباسرررررتخدام منهجية السرررررتة سررررريجما 
الدراسرررة على المنهج االسرررتمرائى الولرررفى من خال اسرررتمراء ودراسرررة األبحاث العلمية المتعلمة 

مفردة من خةوة االنتا  فى مجال لرررررناعات  250بمو ررررروع البحث ، شرررررملت عينة الدراسرررررة 
 النسيج.

 العديد منتولررلت الدراسررة إلى أن دمج منهجية السررتة سرريجما مع منهجية الترشرريد يحمق 
ات ، وخفض، تحسرررررررررررررين جودة االنتا  والتخلص من مسرررررررررررررببالفوائد أهمها خفض حجم التصاليف

صمررا يجررب على المنظمررة اختيررار أدوات السررررررررررررررتررة سرررررررررررررريجمررا وفمررا ، الهرردر والنفررايررات فى االنتررا 
 .إلحتياجاتها وأهدافها والهيصل التنظيمى الخاص بها

 :Mary C. McKenry 2012دراسة  -2
Deming Based Lean Six Sigma Applied to the Length of Stay in an 

Urban Emergency Department: 

هدفت هذه الدراسرررة إلى تحسرررين أداء العاملين من خال خفض الوقت الازم لدخول المريض 
المسررررررتشررررررفى حتى إنهاء جميع اإلجراءات، زيادة ر ررررررى المر ررررررى، الحد من التصاليف الزائدة وذلك 

، وقد اعتمدت الدراسررررة على دراسررررة حالة Leanالسررررتة سرررريجما ومنهجية الترشرررريد  باسررررتخدام منهجية
المسررتشررفى التعليمى الرئيسررى لصلية الةب جامعة هارفارد وتعد  ه، هذMassachusettsلمسررتشررفى 

ثانى أصبر مستشفى فى الواليات المتحدة وتبل  ميزانية األبحاث السنوية فى هذة المستشفى أصثر من 
تم تلرررنيفها  2017ر مما يجعلة أصبر مسرررتشرررفى بحثى فى العالم أجمع، وفى عام مليون دوال 900

صرابع أف رررل مسرررتشرررفى فى الواليات المتحدة، شرررملت عينة الدراسرررة المر رررى والعاملين بالمسرررتشرررفى 
 بمسم الةوارئ.
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تؤدي إلى تمليل  Lean، ومنهج الترشرريد six sigmaتولررلت الدراسررة إلى أن السررتة سرريجما 
ت االنتظار وتعمل على تحسررررين تدفق العمل، تغيير بيئة العمل بشررررصل إيجابي، والحد الفو ررررى ووق

ر اء المر ى.   من االختناقات وخفض التصاليف وا 
 بعنوان:  Irina Matei, 2015دراسة  -3

Business Process Improvement through Operational Excellence 

Methods and Techniques (Lean Manufacturing and Six Sigma): 

الهدف من هذه الدراسرة هو تحسرين أداء األعمال، تمليل دورة التلرنيع، الحد من النفايات 
دراسرررة حالة وذلك من خال  -التي ال ت ررريف قيمة، اعتمدت الدراسرررة على المنهج االسرررتمرائى

الحالة  الدراسرررات السرررابمة واألبحاث والرسرررائل العلمية المتعلمة بمو ررروع البحث وشرررملت دراسرررة
 وهى أحد أصبر شرصات الف اء والةيران الجوى فى دولة بلجيصا.  SABCAشرصة 

ومنهجية  six sigmaتولرررررلت نتائج الدراسرررررة إلى أن الدمج بين منهجية السرررررتة سررررريجما 
يؤدي إلى تبسررية العمليات، إ ررافة الميمة، زيادة األرباح، مشررارصة العاملين في  Leanالترشرريد 

 خفض زمن العملية، ترشيد التصاليف.  تحسين أداء األعمال،
 بعنوان:  R. Prakash, 2016دراسة  -4

Six Sigma Implementation in Small and Medium Scale Electronic 

Industries 45: A case study: 

هدفت هذه الدراسررررررررة إلى خفض التصاليف وزيادة فعالية األداء ور ررررررررا العميل بالشرررررررررصات 
، شرررررملت عينة DMAICي مجال اإللصترونيات وذلك باسرررررتخدام نموذ  المتوسرررررةة واللرررررغيرة ف

، تولررررررررلت 2015-2009منظمة في مجال اإللصترونيات في الهند خال فترة  200الدراسررررررررة 
، وخفض وقت اإلنتا  والعمالة، زيادة صفاءة %18الدراسرررررررررة إلى خفض حجم التصاليف بنسررررررررربة 

 م خفض حجم المخزون والنفايات. األداء وتحميق مستوى أف ل لر اء العماء، صما ت
محددات تطبيق سووتة سوويلما لت ليل بعنوان:  2018دراسووة يووريي سوومير لبي   -5

 دراسة ميدانية.  –الفاقد في صناعة األغذية المصرية 
تناولت هذه الدراسرررة محددات تةبيق السرررتة سررريجما لتمليل الفاقد في لرررناعة األغذية الملررررية، 

ليف الفاقد من خال السرررررررتة سررررررريجما، اعتمدت الدراسرررررررة على المنهج وهدفت الدراسرررررررة إلى خفض تصا
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الدراسرررة الميدانية وذلك بالبحث واسرررلدراسرررة واسرررتمراء األدبيات والمراجع والرسرررائل العلمية  –االسرررتمرائى 
مفردة موزعة  247فيما يتعلق بمنهجية السررررتة سرررريجما وأدوات ترشرررريد التصاليف، شررررملت عينة الدراسررررة 

 شرصة. 8216غذية الملرية وعددها على شرصات األ
أظهرت نتائج الدراسررررة أنه يوجد بعض شرررررصات األغذية الملرررررية تةبق منهجية السررررتة سرررريجما 
ولصن هناك معوقات تحد من فعالية تةبيق السرررررتة سررررريجما، حيث تلتزم هذه الشررررررصات ببعض األدوات 

التي تعمل في ملر هي التي  المرتبةة بالستة سيجما دون أدوات أخرى، الشرصات متعددة الجنسيات
تةبق منهجية السرررتة سررريجما وحممت نتائج متميزة في تمليل الفاقد فى هذا المجال ألنها تُدار من خال 

 شرصات أجنبية. 
تعتبر الدراسات السابمة أساس ودعم لهذا : والنتائج التى تم التوصل إليها ت ييم الدراسات الساب ة

ائج اإليجابية والتي تم الحلول عليها من هذه الدراسات وفي البحث، وذلك باالستفادة من النت
 نفس الوقت تافي مواةن الملور واالختافات التي ترتبة بمو وع هذا البحث.

 الدراسة الحالية التي ي وم بها الباحث تتفق مع الدراسات الساب ة فيما يلي:
ة بالمنتج أو الخدمة من أهمية السررررتة سرررريجما في الم رررراء على االنحرافات والعيوب الخالرررر-1

خال تحديد األسررررررباب الرئيسررررررية والفرعية لحدوث هذه االنحرافات ومن ثم معالجة األخةاء 
 التي تسببت في حدوثها.

حلرررائية حديثة ومتةورة يمصن من خالها الحلرررول -2 السرررتة سررريجما تت رررمن أدوات علمية وا 
ل المختلفررة والتي تمصن على بيررانررات ومعلومررات دقيمررة وتفلرررررررررررررريليررة عن دينرراميصيررة األعمررا

 المنظمة من الحلول على أهم أسباب األخةاء والمشاصل المرتبةة بالمنتج أو الخدمة.
نجاح تةبيق منهجية السرررررررررررررتة سررررررررررررريجما يعتمد على مدى التزام اإلدارة العليا واهتمامها بهذه -3

 المنهجية، توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة وذوي الخبرة.
ام السرررررتة سررررريجما في مجاالت اإلنتا  والخدمات المختلفة، بشررررررة توافر فريق يمصن اسرررررتخد-4

 عمل مؤهل علمًيا وعملًيا في استخدام الستة سيجما.
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 تختلي الدراسة الحالية عن الدراسات الساب ة فيما يلي: 
لم تحظى الدراسرررات السرررابمة باالهتمام الصافي فيما يخص خفض وترشررريد التصاليف المرتبةة -1

منتج أو الخدمة، بينما الدراسرررررررررة الحالية رصزت بشرررررررررصل صافي صيفية ترشررررررررريد التصاليف من بال
 خال استخدام منهجية الستة سيجما.

تناولت أغلب الدراسات السابمة األدوات والسياسات الفنية والهندسية لمنهجية الستة سيجما، -2
لدراسرررررررررررررة الحالية صيفية لم تحظى الجوانب المحاسررررررررررررربية باالهتمام الصافي، في حين تناولت ا

 التنسيق واالرتباة بين منهجية الستة سيجما وترشيد التصاليف. 
لم تهتم الدراسرررررررات السرررررررابمة االهتمام الصافي بخفض التصاليف البيئية، بينما تناولت الدراسرررررررة -3

الحالية صيفية اسررررتخدام منهجية السررررتة سرررريجما في الحد من حجم التصاليف البيئية من خال 
لى أسرررباب حدوث هذه التصاليف، وزيادة فعالية وصفاءة العنلرررر البشرررري من أجل الم ررراء ع

 الحد من أسباب االنحراف في األداء.
اهتمت الدراسرات السرابمة بصيفية اسرتخدام السرتة سريجما في تحديد أسرباب حدوث االنحرافات -4

نما الدراسررررررررررررة واألخةاء في العمليات المختلفة، وصيفية معالجة أسررررررررررررباب هذه االنحرافات، بي
الحالية تناولت صيفية اسررررررررتخدام السررررررررتة سرررررررريجما في تحديد أسررررررررباب حدوث ارتفاع التصاليف 
ومعالجة هذه األسررررررررررباب، ومن ثم تحميق وفورات مالية تدعم المرصز المالي للمنظمة وتؤدي 

 إلى زيادة األرباح وتحميق ميزة تنافسية.
 

 اإلطار النظري للبحث
، وهو عبارة عن σإلى الرمز اليوناني  sigmaشررير سرريجما ت أواًل: مفهوم السووتة سوويلما:

لمجموعرة من المفردات عن  (SD)مميرراس إحلرررررررررررررررائي يسررررررررررررررتخرردم لميرراس االنحراف المعيرراري 
، بمعنى قياس التشتت أو االنحراف لمخرجات العمليات عن الوسة الحسابي meanمتوسةها 

 (. K. Linderman & Others: 2005, p.193أو الميمة المستهدفة )
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منهجية السرررتة سررريجما عبارة عن اسرررتراتيجية إدارية وعلمية تعمل على خفض نسررربة الفاقد 
عيب لصل  3،4لألعمال اإلنتاجية والخدمية ألقل مسرررتوى ممصن بحيث ال تتعدى نسررربة المعيب 

 Williamمليون حرردث، بمررا يؤدي إلى خفض حجم التصرراليف المرتبةررة بررالمنتج أو الخرردمررة )
Hanna Al Junsal: 2015, p.19 .) 

يرى الباحثون أن منهجية السررررررررررتة سرررررررررريجما عبارة عن منهج علمى شررررررررررامل ومرن ذو بعد 
اسررررررررررررررتراتيجى، يعتمررد على جمع البيررانررات والمعلومررات المختلفررة برردقررة وملرررررررررررررررداقيررة والمرتبةررة 
باإلنحرافات على صافة المسررتويات داخل المنظمة، ومن ثم معالجة هذة اإلنحرافات التى تتسرربب 

وث المشررررررراصل واألخةاء من خال دراسرررررررة وفحص األسرررررررباب الجذرية والفرعية وو رررررررع فى حد
حلررررررررائية  الحلول لها بأسررررررررلوب علمى يعتمد على المنةق والحيادية باسررررررررتخدام أدوات علمية وا 
متمدمة وفريق عمل من ألحاب الخبرة وذوى الصفاءات من أجل إر اء العماء ، ترشيد حجم 

 عيب لصل مليون حدث. 3.4عاملين بحيث ال تتعدى نسبة الفاقد التصاليف واالرتماء بأداء ال
تتنوع وتتعدد أهداف منهجية السررررتة سرررريجما ةبًما : : أهداي منهلية السوووتة سووويلماثانياً 

لمتةلبات المنظمات المختلفة، حيث تتميز الستة سيجما بشموليتها واتساع تةبيمها في مختلف 
  جماالمجاالت، فيما يلى أبرز أهداف الستة سي

 تخفيض وحدات اإلنتا  المعيبة إلى أقل مستوى ممصن. -
خفض التصاليف ويتم ذلك من خال عدة محاور تشررررررررررررررمل إلغاء العمليات المختلفة التي ال  -

ا معالجة أسررررباب االنحرافات وتتبع عنالررررر التصاليف  ت رررريف قيمة للمنتج أو الخدمة، أي ررررً
 .(Obaidullah Khan: 2005, p.19ومراقبتها باستمرار)

 إر اء العماء من خال تلبية متةلباتهم وانتا  منتجات تتوافق مع احتياجاتهم. -
تحديد مواةن ال عف والملور في اإلنتا  والخدمات، تحديد ملادرها وأسبابها ومعالجتها  -

 في الوقت المناسب.
 عيب لصل مليون حدث. 3.4تحميق أف ل جودة ممصنة بحيث ال تتعدى الوحدات المعيبة  -
 رص التعلم وتنمية المهارات والمدرات االبتصارية واالبداعية للعاملين.زيادة ف -
 (.Jaha Laine: 2015, p.5-6التحديث والتحسين المستمر للعمليات) -
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فيما يلى عرض مختلررررررر ألهمية تةبيق السررررررتة : : أهمية منهلية السووووتة سوووويلماثالثاً 
  سيجما فى المنظمات المختلفة

ة لجميع المشاصل المختلفة داخل المنظمات والمةاعات تمدم الستة سيجما حلول واقعي -
المختلفة، من خال اتباع أسلوب علمي يعتمد على المنةق والحيادية في جمع البيانات 
والمعلومات والحمائق المتعلمة بالمشصلة وتحليلها، تحديد أسبابها المرتبةة بها ومن ثم و ع 

 لمي يحيادية بعيًدا عن التحيز.الحلول البديلة واختيار أف لها بشصل منةمي وع
تت من الستة سيجما أدوات علمية تعمل على تنمية المهارات االبتصارية وتوليد األفصار  -

 Peter Cronymyrاإلبداعية لدى فريق العمل المنوة به تنفيذ استراتيجية الستة سيجما )
: 2007, p.13.) 

ائمة حالًيا فمة، لصن يتعداه إلى يتسع استخدام الستة سيجما ليس على تحسين العمليات الم -
إمصانية تةوير العمليات الجديدة التي ليس لها وجود من قبل وذلك من خال نموذ    

DFSS (Design for six sigma)(Asmi Ali: 2016, p.21.) 
  الستة سيجما تت من أي ا ما يلى وي يف الباحث أن أهمية

رفع صفاءة أداء الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم  زيادة المدرة التنافسية لدى المنظمات من خال -
المختلفة ألداء األعمال بفعالية، والتنسيق والتصامل بين فريق العمل، حيث توفر الستة سيجما 

 أدوار لصل ع و بشصل وا ح. 
الحفاظ على موارد الشرصة وعدم إهدارها وتخفيض الفاقد ألقل مستوى ممصن بحيث ال يتعدى  -

 لصل مليون وحدة منتجة.  عيب 3.6الفاقد 
 مان البماء واالستمرارية في سوق العمل، نتيجة التغلب على مواةن ال عف والملور  -

 .التي تهدد حياة واستمرارية المنظمة
تةبيق منهجية الستة  : مبادئ وأسس نلاح تطبيق منهلية الستة سيلما:رابعاً 

  سيجما بنجاح يعتمد على عدة عوامل يمصن تو يحها صما يلي
مدى اهتمام اإلدارة العليا نحو تةبيق منهجية الستة سيجما، فصلما زادت دافعية اإلدارة العليا  -

 نحو تفعيل هذه المنهجية وااللتزام بمتةلبات تةبيمها صلما زادت نسبة نجاحها.
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مدى توافر فريق العمل ذوي الخبرة والصفاءة والمؤهل علمًيا بحيث يستةيع تنفيذ الخةوات  -
 لحل المشاصل المختلفة ةبًما للجداول الزمنية المحددة.المتتالية 

توفير اإلمصانيات المادية واألدوات اإلحلائية الازمة والتي تستخدم من خال فريق العمل  -
 من أجل إنجاز مهام الستة سيجما.

ا تمديم دورات تدريبية وتعليمية للعاملين لتنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم نحو تةبيق الستة سيجم -
 (.Tauseef Aized: 2012, pp.7-10بصفاءة وفعالية )

االعتماد على البيانات والحمائق المؤصدة في تحديد المشاصل واالنحرافات، استخدام األسلوب  -
العلمي الذي يعتمد على االستنباة والمنةق في البحث عن تفاليل المشصلة وو ع الحلول 

 المناسبة.
 تهم حتى يمصن الحلول على ر اءهم.الترصيز على العماء، تلبية متةلبا -
 و ع خةة مرنة وبديلة، في حاالت الةوارئ المختلفة. -
تغيير ثمافة المنظمة والعمل صفريق واحد من خال التعاون والتنسيق  رورى إلتمام خةة  -

 (.Roland Ettema : 2016, p.61تنفيذ الستة سيجما بنجاح )
تتنوع النماذ  المستخدمة في  :لماوخطوات تطبيق منهلية الستة سي: نماذج خامساً 

 منهجية الستة سيجما ةبًما للهدف من وراء االستخدام  صما يلي 
إذا صان الهدف هو إيجاد حل لمشصلة ما في المنتج أو الخدمة ، ففي هذه الحالة يتم استخدام  -1

، Analys، التحليل measure، المياس Define)اختلار  التعريف  DMAICنموذ  
وهذا النموذ  هو األصثر انتشاًرا واستخداًما لمنهجية  Control، الرقابة Improveالتحسين 

 (.Kai Yang: 2003, p.5الستة سيجما)
 DFSSإذا صان الهدف هو تلميم منتج جديًدا أو خدمة جديدة، فيمصن استخدام مدخل -2

 ( وهذا المدخل يت من النماذ  التالية Design for six sigma)اختلار 
، Analysis، التحليل measure، المياس Define)اختلار  التعريف  DMADVنموذ   -أ

 (.Verify، التحمق Designالتلميم 
، optimize، التعظيم Design، التلميم Identify)اختلار  التعريف  IDOVنموذ   -ب

 (.Verify( )Subir Chowd hury: 2003, p.289التحمق 
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موذ  الذي يتم اسررررتخدامه دائًما في هو الن DMAICنموذ  : : DMAICنموذج السوووتة سووويلما
 تةوير المنتج أو الخدمة المائمة  ويتصون من خمسة مراحل يمصن يمصن تو يحها صما يلى  

 
 DMAICنموذ  الستة سيجما  :(1يكل رقم )

   من اعداد الباحثالمصدر
 فى الجزء التةبيمى من البحث. DMAICوسوف يتم تو يح مراحل وخةوات نموذ  

 

 دراسة التطبيقيةإجراءات ال
قام الباحثون بإجراء الدراسة  نبذة مختصرة عن اليركة محل الدراسة ومدى أهميتها:

التةبيمية على الشررررررررصة الملررررررررية للمةارات وهى احدى الشررررررررصات التابعة للشررررررررصة الملررررررررية 
الماب رررررررة للمةارات والماحة الجوية والتي تتبع وزارة الةيران المدني، حيث لررررررردر قرار رئيس 

نشررراء  2002لسرررنة  56جمهورية رقم ال بفلرررل جهات وهيئات الةيران المدني عن وزارة النمل وا 
وزارة الةيران المدني تتبعها الشررررررررصة الماب رررررررة لملرررررررر للةيران والشررررررررصة الملررررررررية الماب رررررررة 
للمةارات والماحة الجوية، والهيئة العامة لألرلرررررررررررررراد الجوية واألصاديمية الملرررررررررررررررية للةيران 

المدني، حيث تمثل المةارات أهمية صبيرة في حرصة النمل داخل وخار  الباد،  وسررررلةة الةيران
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صما أن قةاع المةارات هو النافذة التي يةل بها المادم إلى ملررررررررررررررر ومنها يتعرف على معالم 
 .(w.civilization.gov.etwwوح ارة البلد الذي جاء إليه )موقع وزارة الةيران المدنى 

 

 منهج الدراسة التطبيقية
 اعتمد الباحثون على الجمع بين عدة مناهج للدراسة التةبيمية صما يلي  

وذلرك بردراسرررررررررررررررة وتحليرل البيرانرات التي تم جمعهرا سررررررررررررررواء من خال   المنهج التحليلي -1
بأسلوب علمي الممابات أو من الدفاتر والسجات، التعرف على أسباب المشصلة وتفسيرها 

 مو وعي. 
وذلك باسرررررررررررتخدام المنةق والحيادية أثناء التفصير واالسرررررررررررتنتا ،   المنهج االسوووووووتنباطي -2

واستنباة آثار استخدام منهجية الستة سيجما على رفع صفاءة أداء الموارد البشرية والحد من 
 ارتفاع التصاليف.

لى اليركة المصرية ع DMAICالتطبيق العملى لمنهلية الستة سيلما باستخدام نموذج 
 للمطارات واألثر على أداء الموارد البيرية وترييد التكاليي

المرحلة تم جمع بيانات عن احتياجات ومتةلبات ه فى هذ : Defineمرحلة التعريي  -1
والمشاصل األساسية التى تواجة الشرصة  DMAICالعماء ، تحديد الهدف من استخدام نموذ  

  وأهميتها باختلار صما يلى
حديد احتياجات الراصب الدولى / المحلى  وأهمها االستمبال الجيد وانهاء صافة اجراءات ت -أ

 الولول/ المغادرة وتمديم المساعدة والحفاظ على األمتعة وتيسير صافة االجراءات.
تحديد احتياجات شرصات الةيران  وتشمل توفير ابرا  المراقبة الجوية وفما للمعايير  -ب

 الليانة والخدمات األر ية وسيارات االرشاد واالةفاء.  العالمية، توفير خدمات
(   وهى اإللتزام بصافة المعايير (ICAW/IATAتحديد احتياجات منظمات الةيران العالمية  -ت

واإلجراءات التى و عتها هذة المنظمات بهدف تنظيم حرصة الةيران والحفاظ على سامة 
 لبيئية التى قد تحدث.الةيران الجوى والم اء على الحوادث والصوارث ا

  والهدف من استخدام الستة سيجما المشصلة األساسية -ث

http://www.civilization.gov.et/
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قام الباحث باالةاع على التمارير والمستندات المالية وجمع المعلومات من بعض العاملين 
 بالشرصة وتبين أن المشصلة األساسية تتمثل فيما يلي  

 البشرية.  وارتفاع عدد العاملين وانخفاض مستوى صفاءة أداء الموارد -
 ارتفاع حجم التصاليف اإلجمالية بشصل عام والتصاليف البيئية بشصل خاص. -

 .2015/2016فيما يلي جدول يو ح حجم التصاليف اإلجمالية بالشرصة حتى عام 
 حجم التصاليف الفعلية والتمديرية: (1لدول رقم )

 العام المالي البيان
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

إجمالي 
التصاليف 
 التمديرية

905.600 868.600 942.828 1.258.988 1.494.108 1.670.209 

إجمالي 
التصاليف 
 الفعلية

946.400 1.045.671 1.211.701 1.457.812   

   من اعداد الباحث المصدر
أن التصاليف يت ح من الجدول السابق ارتفاع معدالت التصاليف من عام آلخر حيث نجد 

إلى  2010/2011جنيه في العام المالي  905.600.000اإلجمالية التمديرية زادت من 
، هذا مع العلم أن التصاليف  %85بنسبة  2015/2016جنيه في العام المالي  1.670.209.000

في الفعلية غالبًا ما تصون أصبر من التصاليف التمديرية صما هو مو ح بالجدول حيث نجد أن الفرق 
 2013/2014صما بل  الفرق في عام  %5مليون جنيه بنسبة زيادة  41بل  مبل   2010/2011عام 
 .من التصاليف التمديرية %16ادة مليون جنيه بنسبة زي 199مبل  

المرحلة بالتعرف على حجم المشصلة وقياسها ه هذقام الباحثون فى  :Measureمرحلة ال ياس  -2
   خال المؤشرات اإلحلائية صما يلىى للشرصة من وحساب مستوى الستة سيجما الفعل

  صما يلى قياس حجم أنواع التصاليف المختلفة وقياس مستوى السيجما -أ
 = 2013/2014نسبة االنحراف إلجمالي التصاليف في العام المالي 

20 = 1،458،000،000 = 2013/2014التصاليف الفعلية في 
 1،212،000،000 2012/2013التصاليف الفعلية في  %
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انحراف،  200،000، عدد االنحرافات لصل مليون حدث = %80وهذا يعني أن مستوى الثمة 
مستوى السيجما بناء على ذلك يتراوح ما بين اثنين سيجما، وثاثة سيجما حيث يصون عدد االنحرافات 

 انحراف.  66.807انحراف عند ثاثة سيجما يصون  308.537عند اثنان سيجما 
قام الباحث بجمع : ي ينعكس على مستوى أداء العاملينوى السيلما لرضاء العمالء والذقياس مست

معلومات عن مستوى إر اء العميل من خال قةاع المةابمة والسامة والذى قام بتوزيع استمارات 
استملاء بلغت مائة استمارة في المةارات االستراتيجية وتشمل مةارات شرم الشيد الدولي ومةار 

مةار بر  العرب الدولي ومةار األقلر الدولي والذي اشتمل على صًا من شرصات دقة الدولي و الغر 
الةيران، منظمة الةيران منظمة الةيران العالمية )اإلياتا، االيصاو(، صًا من الراصب الدولي والراصب 

ء وبنا %93المحلي بالمةارات الدولية األساسية للشرصة وقد بل  متوسة مستوى ر اء العماء لنسبة 
انحراف  70،000، عدد االنحرافات لصل مليون حدث = %93على ما سبق فإن مستوى الثمة 

سيجما يصون عدد 3ومستوى السيجما يتراوح ما بين ثاثة سيجما واثنان سيجما، حيث عند مستوى 
 .انحراف 308.537انحراف، وعند مستوى اثنان سيجما يصون عدد االنحرافات  66،807االنحرافات 

قام الباحث باختيار تصاليف الةاقة الصهربائية  :للتكاليي واختيار نوع التكالييهمية النسبية قياس األ
 إلجراء الدراسة التةبيمية عليها واستبدالها بالةاقة الشمسية وذلك لألسباب التالية  

اتجهت معظم دول العالم نحو تحويل مةارتها إلى مةارات خ راء لديمة للبيئة، من خال  -
 الةاقة متجددة لتخفيض استهاك الةاقة وفي نفس الوقت خفض حجم التصاليف.  استخدام

الحد من أسباب التلوث المرتبة باستخدام الوقود والذي بسبب زيادة انتشار غاز ثاني أصسيد  -
 الصربون وآثاره  السلبية على اللحة العامة للعاملين وخفض مستوى أدائهم. 

ر الةاقة الصهربائية لمبال   خمة حيث نجد أن تصاليف بلغت نسبة التصاليف لمشروعات توفي -
مليون جنيهًا في العام  265توفير الةاقة الصهربائية ألحد مباني الرصاب بمةار الغردقة قد بل  

 صما سيتم تو يح ذلك.  2014/2015المالي 
ر )هذا بخاف تصاليف الفواتي 2014/2015ويمصن عرض تصاليف الةاقة الصهربائية خال عام 

   يحها الحما( صما بالجدول التالىالصهربائية التى سيتم تو 
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 2014/2015تصاليف الةاقة الصهربائية خال عام  :(2لدول رقم )
 التكاليي باللنية بيان م
م ف أ بمبنى الرصاب 25×2ك . ف سعة 66/22إقامة محةة محوالت جهد  1

 بمةار الغردقة  
55،500،000 

 3،490،000 هد متوسة )مةار الغردقة( توريد وترصيب منظمات ج 2
 2،500،000 إحال وتجديد موزعات الجهد المتوسة لمحةة الصتربلر والممرات )الغردقة(  3
ممايسة تعدل خةوة التغذية الصهربائية لمةار شرم الشيد بترصيب صابات  4

 أر ية بدل من الهوائية 
2،330،000 

 14،668،000 ار النزهة رفع صفاءة منظومة إنارة الممرات بمة 5
 46،617،612 األعمال الصهربائية الخالة بمشروع تةوير مبنى الرصاب بمةار اإلسصندرية 6
 265،803،000 األعمال الصهربائية الخالة بمشروع إنشاء مبنى رصاب جديد بمةار الغردقة  7
 2،263،000 إحال وتجديد شبصة الجهد المتوسة والمنخفض بمةار العري   8
 3،520،000 توريد وترصيب منظمات جهد متوسة بمةار بر  العرب  9
نارة الترمال بمةار أسوان  PAPIإحال وتجديد وحدات  10  1،524،000 وا 
 1،042،700 أعمال صهربائية الخالة بإنشاء مبنى إيواء الجنود بمةار الغردقة  11
 7،191،354 نوع أعمال ليانة لوحات الصهرباء وليانة إنارة الممرات مت 12
 2،500،000 إنشاء مبنى إةفاء ونمةة أمنية بمةار أسوان  13

 408،948،966 االلمووووووووووووووووووووووووووووالى
تم الترصيز على بعض المةارات مثل مةار شرم الشيد ومةار الغردقة ومةار  وقد

يتردد عليها أصبر عدد اإلسصندرية ومةار أسوان نظرا ألنها تعد من أهم المةارات بالشرصة و 
ممصن من الرحات الجوية، وتتنوع في موقعها الجغرافي، وأي ا احتيا  هذه المةارات لتجهيزات 

 خالة للةاقة الصهربائية خال الفترة صما تم التو يح في الحدود المصانية للدراسة من قبل.
لتصاليف التي تحملتها صما قام الباحث أي ًا بالترصيز على تصاليف النظافة والليانة وبعض ا

الشرصة خال األعوام السابمة نتيجة اتخاذ قرارات خاةئة، وعدم االهتمام ببعض المدرات والمهارات 
المتمثلة في المهندسين والفنيين وصيفية االستفادة منهم في االعتماد على الموارد البشرية الذاتية داخل 

 ارجية . الشرصة بداًل من اللجوء إلى الجهات والشرصات الخ
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 ( التالى  2ويمصن تو يح حجم تصاليف الليانة والنظافة والتصاليف المتراصمة صما بالشصل رقم )

      
 تصاليف الليانة والنظافة خال خمسة أعوامل متتالية  (2يكل رقم )

   من اعداد الباحث          المصدر
جاه لعودي خال الفترة من عام يت ح من الشصل السابق اتجاه تصاليف الليانة  والنظافة ات

 2009/2010، حيث نجد أن ملروفات النظافة خال عام 2014/2015حتى عام  2009/2010
مليون جنيهًا بزيادة  28،113وللت إلى مبل   2014/2015مليون جنيه وفي عام  16،019بلغت 
 2010/2011عام  ، بينما نجد أن ملروفات الليانة%75مليون جنيها بنسبة زيادة  12،094قدرها 
مليون جنيه بزيادة قدرها  60،297بلغت نحو  2014/2015مليون جنيها وفي عام  41،582بلغت 

  ف المتراصمة صما بالجدول التالى، ويمصن تو يح التصالي%45مليون جنيه وبنسبة زيادة  18،715
 تصاليف إ افية متراصمة  (3لدول رقم )

 التكاليي باللنية البيان
 21،000،000 داري بممر الشرصة إنشاء دور إ

 3،000،000 إنشاء مبنى إداري للفنيين 
 22،0000،000 صهنة قةع غيار بالمخازن )مخزون راصد بالمخازن(

 Oracle 2،500،000برنامج 
 48،500،000 اإلجمالي 

   من اعداد الباحث            المصدر
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يد أسباب ارتفاع التصاليف من خال في هذه المرحلة تم تحد: Analysisمرحلة التحليل  -3
تحديد األسباب الفرعية والجذرية ومواةن ال عف المتبعة في اإلجراءات واألعمال، تحديد 

األنشةة التي ال ت يف قيمة والم اء عليها وذلك باستخدام أداة تحليل السبب واألثر 
Cause and Effect Analysis   ويمصن تو يح هذه األسباب صما يلى 

ترجع أسباب ارتفاع تصاليف الحلول على :   متعل ة بارتفاع تكاليي الطاقة الكهربائيةأسبا
  الةاقة الصهربائية داخل قةاع المةارات لعدة أسباب يمصن تو يحها صما يلي

 اعتماد المةارات الملرية على الةاقة التي تعمل بالوقود األحفوري . -أ
 نتيجة زيادة الةلب عليه وعدم تجددة.االرتفاع المستمر في أسعار الوقود األحفوري   -ب
زيادة إنشاء مةارات جديدة بشصل سريع، باإل افة إلى إنشاء مباني رصاب جديدة في    -ت

 العديد من المةارات وما يتبعه من زيادة حجم االستهاك من الةاقة الصهربائية. 
نتا  عدم البحث عن ملادر بديلة أخرى للةاقة تصون أقل في التصاليف وأصبر في إ  -ث

االحتيا  المتزايد من االستهاك مثل باقي الدول األخرى والمةارات المنافسة في منةمة 
الشرق األوسة صمةار أبو ظبي ومةار دبي العالمي ومةارات المملصة العربية السعودية 

 التي ألبحت تعتمد بشصل صبير على الةاقة الشمسية في تلبية احتياجاتها من الةاقة. 
ت والتجهيزات الازمة لتوليل الةاقة الصهربائية باإل افة إلى تحمل المةارات ارتفاع الشبصا  - 

 .التجهيزات المرتبةة بهابفواتير استهاك شهرية وتصاليف ليانة ورفع صفاءة 
أسبا  متعل ة بارتفاع تكاليي الصيانة البسيطة والنظافة والتكاليي المتراكمة نتيلة انخفاض 

 :خاطئة كما يلي تمستوى األداء واتخاذ قرارا
منذ خمسة عشر  Oracleاتخاذ قرارات خاةئة حيث قامت الشرصة بالموافمة على تنفيذ برنامج  -أ

 مليون جنية وحتى اآلن لم يتم تنفيذ البرنامج. 3عامًا تمريبًا وتصلف البرنامجما يمرب من 
 االعتماد على الشرصات والجهات الخارجية في تنفيذ معظم أعمال الليانة.  -ب
رامج التدريب والتخةية لرفع صفاءة ذوي االختلالات الدقيمة التي تحتاجها الشرصة،  عف ب -ت

بل بالعصس إنفاق الصثير من التصاليف على برامج تدريب داخل وخار  ملر ليس لها مردود 
 إيجابي.
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 عف جهات الرقابة الداخلية والخارجية على أموال الشرصة وترشيد التصاليف وعدم وجود إدارة  -ث
 تصون متخللة في إدارة التصاليف وترشيدها.  داخلية

المجازفة في تحديد احتياجات الممر والمةارات من الموارد وقةع الغيار الازمة ألعمال التشغيل  - 
 جنيه. 22،000،000والليانة المختلفة، ودليل ذلك وجود مخزون راصد في المخازن بمبل  

اب الجذرية والفرعية الرتفاع حجم بعد التعرف على االسب : Improveمرحلة التحسين -4
التصاليف، تحديد األنشةة واألعمال التي ال ت يف الميمة تأتي مرحلة عا  هذه األسباب من 

   ويمصن تو يح هذه المرحلة صما يليأجل الم اء عليها ووقف نزيف الخسائر والسيولة المالية 
اقة أخرى جديدة ومتجددة وأهمها البدء في اتخاذ اجراءات فعالة نحو االعتماد على ملادر ة-

الةاقة الشمسية التي اعتمدت عليها العديد من الدول وأثبتت فعالية بأقل تصلفة ممارنة بملادر الةاقة 
 التمليدية . 

استغال الميزة التنافسية التي تتمتع بها ملر على سائر الدول المتمدمة وهي توافر اإلشعاع  -
مصانية تخزين هذه الةاقة من خال األلواح الشمسي في أغلب األوقات وعلى مد ار السنة وا 

 الشمسية. 
تلميم المةارات الجديدة ومباني الرصاب الجديدة واإلنشاءات داخل المةارات اعتماداً على المباني  -

 الذصية لديمة البيئة من خال تنفيذ الهيصل الخارجي على هيئة ألواح شمسية. 
جراءات دراسات لتخةية الجيد والرقابة الفعال - ة واالعتماد على معلومات وبيانات دقيمة وموثمة وا 

جدوى قبل اتخاذ قرارات تؤثر على المرصز المالي للشرصة وتتسبب في حدوث خسائر وارتفاع في 
 التصاليف.

الحد من زيادة أعداد العمالة والتعيينات العشوائية وزيادة صفاءة العمالة الحالية والعمل على نشر  -
 ات لباقي العاملين. الصفاء

االعتماد على العمالة الداخلية ورفع مستواها بداًل من اللجوء إلى الجهات والشرصات الخارجية في  -
 غالبية المشروعات وأعمال الليانة والنظافة. 

 هذا ويمصن عرض حجم التصاليف قبل وبعد مرحلة التحسين صما بالجدول التالي  
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 لةاقة الصهربائية قبل وبعد مرحلة التحسينحجم تصاليف ا :(4لدول رقم )

 المطار

Air port 

 الموقـع

Location 

متوسط استهالك 

الطاقة في الشهر 

 )ك/وات(

Average 

energy 

consumption 

per month 

 الحركة الجويـة

Air Traffic 

تكاليف الطاقة قبل 

مرحلة التحسين 

 عام( 25)

Energy cost 

before 

improve 

المشية بعد  تكاليف الطاقة

 عام( 25مرحلة التحسين )

Solar Energy Cost 

after Improve stage 

 الطائرات

Air 

crafts 

 الركاب

Passengers 

 onنظام 

grid 

 offنظام 

grid 

Hurghada 

 الغردقـة

N 2710.7 

E 3348.0 
2359512 3686 531273 743.246 

  

Luxor 

 األقصر

N 2540.3 

E 3242.4 
1389039 863 54303 437.547 

Borg El 

Arab 
 برج العرب

N 30551.1 

E 2941.7 
1025846 2161 215730 323.141 

Aswan 

 أسـوان

N 2357.9 

E 3249.2 
769946 636 23715 242.533 

Sharm El 

Sheikh 
 شرم الشيخ

N 2758.7 

E3423.6 
3244697 3367 473088 1.022.080 

 1.395.900 594.000 2.768.547  8.789.040  اإلجمالـي

   من اعداد الباحث المصدر
 فيما يلي عرض تو يحي لبيانات الجدول السابق 

إجمالي حجم التصاليف للةاقة الصهربائية للمةارات الخمسة قبل مرحلة التحسين بل    -1
 جنيها  2،768،547،000

 On gridربائية إذا قامت الشرصة باستخدام نظام الةاقة الشمسية المتلل بشبصات التغذية الصه  -2
 مليون جنيهًا.  594،000ستصون تصاليف الةاقة بعد مرحلة التحسين مبل  
ذا تم استخدام نظام الةاقة الشمسية المستمل  والذي يعتمد على تشغيل البةاريات  off gridوا 

 395،900بمبل  للتخزين واالستخدام بعد غروب الشمس ستصون تصاليف الةاقة بعد مرحلة التحسين 
 ن جنيهًا.مليو 
تم حساب تصاليف الةاقة الصهربائية قبل مرحلة التحسين بناء على سعر الصيلو وات التجاري   -3

 جنيه لصل صيلو وات. 1.05ات وهو صيلو و  1000المحدد بالفواتير )للشرائح أعلى من 
 :تم حساب تصاليف الةاقة الشمسية بعد مرحلة التحسين صما هو مو ح بالجدول التالي  -4
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 دراسة التطبي يةنتائج ال
 : ين كما هو موضح باللداول التاليةيمكن توضيح نتائج الدراسة التطبي ية بعد مرحلة التحس

 حساب تصاليف الةاقة الشمسية بعد مرحلة التحسين :(5لدول رقم )
 المطـار

Air 

Port 

قدرة محطة 

الطاقة 

الشمسية 

 للمطار 

(kw/h) 

 االستهالك الصافي  (on grid)نظام 

Net metering  

 Off gridنظـام 

 تكلفة الكيلو وات/ ساعة تكلفة الكيلو وات/ ساعة

 1سيناريو 

Scenario 1 

 2سيناريو 

Scenario 2 

 1سيناريو 

Scenario 1 

 2سيناريو 

Scenario 2 

 9000 الغردقـة

15.000 13.000 18.000 16.000 

 5000 األقصر

برج 

 العرب
4000 

 3000 أسـوان

شرم 

 الشيخ
12000 

 33000 اإلجمالي

 25( %15تكاليف الصيانة )

 عام
74.250.000 64.350.000 89.100.000 79.200.000 

 633.600.000 712.800.000 21.450.000 24.750.000 تكاليف تشغيل

 528.000.000 594.000.000 429.000.000 495.000.000 تكاليف اإلنشاء

 1.240.800.000 1.395.900.000 514.800.000 594.000.000 الصافـي

   من اعداد الباحث  المصدر
مليون جنيه في  594بغلت  on gridيت ح من الجدول السابق أن تصاليف الةاقة الشمسية 

 514.8بلغت التصلفة   Scenario 2وفي حالة البديل الثاني   Scenario 1حالة تنفيذ البديل األول
مليار جنيه في حالة تنفيذ البديل  1.395بلغت  off gridاليف الةاقة الشمسية مليون جنيه، بينما تص

( يعتمد (off gridمليار جنيه وذلك ألن نظام  1.240األول، وفي حالة تنفيذ البديل الثاني بلغت 
من تصاليف المحةة  %25على تغيير البةاريات صل خمس سنوات صما أن تصاليف البةاريات تمثل 

ال يوجد بةاريات، وتصون تصاليف التشغيل تمثل  on gridما في حالة استخدام نظام الشمسية، بين
 . المحةة الشمسية في صا النظامين من %5نسبة 

تصاليف الةاقة الصهربائية في السنوات األولى بعد مرحلة التحسين تصون أعلى بصثير من تصاليف   -5
عام( تصون التصاليف بعد 25ى البعيد )الةاقة الصهربائية قبل مرحلة التحسين ولصن على المد

 .ر من التصاليف قبل مرحلة التحسينمرحلة التحسين أقل بصثي
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من دليل الةيران العالمي، بينما تم الحلول على متوسة  Locationتم الحلول على الموقع   -6
الحرصة الجوية، متوسة استهاك الصهرباء من الشرصة الملرية للمةارات خال الفترة 

2015/2016  
عامًا، صما أن ال مان على األلواح الشمسية  25العمر االفترا ي للمحةة الشمسية تلل إلى   -7

 أعوام بينما  مان البةاريات لمدة خمس سنوات  10
تم حساب تصاليف األلواح الشمسية والبةاريات على أساس أعلى سعر لتصاليف الصيلووات بالسوق   -8

ى جودة وأف ل أداء إلنتا  الةاقة الصهربائية من الخايا لعدة اعتبارات أهمها االعتماد على أعل
 الشمسية . 

المردود البيئي الستخدام الةاقة الشمسية صأحد البدائل للةاقة الخ راء لديمة البيئة يتمثل في  -9
خفض حجم التلوث الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أصسيد الصربون والذي يلل إلى مايين األةنان 

 ةاقة الصهربائية من احتراق الوقود االحفوري.نتيجة استخدام ال
يت ح مما سبق أن فرق حجم التصاليف للةاقة الصهربائية قبل وبعد مرحلة التحسين بل   -10

جنيه في حالة  1.372.674.000بينما بل   on gridجنيه في حالة نظام  2.174.547.000
وهو يمثل خف ًا  Scenario 1وذلك عند االعتماد على البديل األول )األعلى(  off gridنظام 

 لتصاليف الةاقة الصهربائية للمةارات. 
  ء محةات الةاقة الشمسية صما يلينسبة االسترداد على تصاليف انشا -11

= 
 إجمالي حجم تصاليف الةاقة الشمسية

 العائد المتوفر من فواتير الةاقة الصهربائية التمليدية السنوية

= 
594.000.000 

 1.05×12×ةاقة في الشهر للمةارات متوسة استهاك ال

= 
594.000.000 

 سنة 5.36 =
110.714.904 
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 7-5وهذه النسبة تتوافق مع المعدالت العالمية والمحلية لاسترداد والتي تتراوح ما بين 
، هذا يمصن تو يح حجم التصاليف األخرى قبل وبعد مرحلة  (Kai Yang: 2003, p.5سنوات)

 التحسين صما يلي   
حتى عام  2011بعض التصاليف األخرى قبل وبعد مرحلة التحسين خال الفترة من  :(6لدول )

    المبال  باأللف جنيه      2015
 قبل مرحلة البيان م

 التحسين 
بعد مرحلة 
 التحسين

 310.246 370.070 تصاليف النظافة والليانة البسيةة السنوية 1
  3.000 يينتصاليف اتخاذ قرار بإنشاء مبنى للفن 2
  21.000 تصاليف اتخاذ قرار إنشاء دور إداري بممر الشرصة 3
  22.000 تصاليف الصهنة مخزون راصد بالمخازن 4
  Oracle 2.500تصاليف برنامج  5

 310.246 418.570 االلمالى
   من اعداد الباحث          المصدر

 يت ح من الجدول السابق ما يلي   
النظافة والليانة البسيةة وبعض المرارات اإلدارية الخاةئة قبل مرحلة إجمالي حجم تصاليف   -1

حتى عام  2011جنيهًا وتحملتها الشرصة خال الفترة من  418.570.000التحسين بلغت 
2015  

إذا قامت الشرصة باالعتماد على أعمال النظافة ذاتيًا من خال نظام العمود اليومية)من خال   -2
(( فيمصن الولول بحجم التصاليف 7-5صما في الجدول )1األول سيناريو االعتماد على البديل 

جنيه. صما يمصن الولول بحجم تصاليف الليانة 105.009.700بعد مرحلة التحسين إلى مبل  
 جنيه.  205.2360.800بعد مرحلة التحسين إلى مبل   1البسيةة سيناريو 

وسلةات الجهات الرقابية الداخلية  من خال استخدام منهجية الستة سيحم وتفعيل لاحيات -3
والخارجية والسيةرة على التصاليف يمصن الحد من اتخاذ قرارات إدارية خاةئة وزيادة مستوى أداء 

 جنيه  48.500.000متخذي المرار وبالتالي يمصن توفير حجم التصاليف التي بلغت 
  اء على ما يليتم حساب تصاليف النظافة والليانة البسيةة بعد مرحلة التحسين بن  -4
  االعتماد على عمالة مؤقته بأجر أعلى مما يتما اة العامل من شرصة النظافة وأقل مما تموم

شرصة المةارات بدفعه لشرصة النظافة حيث أن متوسة أجر عامل النظافة الذي يتم دفعه من 
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ة جنيه في حين أن متوسة ما يتما اه هذا العامل من شرص 3000شرصة المةارات حوالي 
 .من قيمة التعاقد %75جور النظافة جنيه شامل التأمين واالنتماالت، وتمثل أ 1300النظافة 

  من تصاليف الليانة صحد أدنى في حالة االعتماد على شرصات خارجية  %20توفير حوالي
 ويمصن تو يح ذلك من خال الجدول التالي  

 التصاليف باأللف جنيه      حساب تصاليف النظافة والليانة البسيةة     (5لدول رقم )

 اإللمالي بيان

نسبة خفض تكاليي 
 ألور النظافة

 اإللمالي بيان

نسبة خفض تكاليي 
 الصيانة البسيطة

 1سيناريو 
(10%) 

سيناريو 
2(20%

) 

 1سيناريو 
(20%) 

 2سيناريو 
(40%) 

تصاليف  - - 113.524 تصاليف النظافة
 102.618 51.309 256.546 الليانة

 17.028 8.514 85.143 النظافةأجور 

اللافي بعد 
خفض 
 التصاليف

 105.009 96.495 
اللافي 
بعد 
خفض 
 التصاليف

 205.236 153.927 

يت ح مما سبق أن حجم الخفض في تصاليف النظافة والليانة البسيةة وبعض التصاليف   -5
النظافة والليانة ( وهو يمثل الفرق في تصاليف 1جنيها )سيناريو 108.324.000األخرى بل  

 البسيةة وبعض التصاليف األخرى قبل وبعد مرحلة التحسين. 
وتصاليف النظافة البسيةة وبعض  on gridلافي خفض تصاليف صًا من الةاقة الصهربائية  -6

جنيه وهو يمثل الفرق في التصاليف قبل وبعد مرحلة  2.282.871.000التصاليف األخرى بل  
 جية الستة سيجما.التحسين نتيجة استخدام منه

لمنهجية الستة  Dmaicمرحلة الرقابة هي أخر مرحلة في نموذ   :Controlمرحلة الرقابة  -5
سيجما، وفيها يتم التأصيد على متابعة إجراءات التحسينات التي تم تنفيذها بشصل دوري، التحسين 

ويات اإلدارية المختلفة، والتةوير المستمر دون توقف من أجل زيادة صفاءة أداء العاملين في المست
الرقابة واإلدارة االستراتيجيية للتصاليف وتحميق ميزة تنافسية بما يليق بمصانة ملر في منةمة 
 الشرق األوسة وقارة أفريميا والعالم في ظل المنافسة واللراع في صافة الدول والمارات المختلفة. 
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 مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية واختبار فروض الدراسة
بناء على الدراسة التةبيمية السابمة يمصن اختبار فروض الدراسة صما : اختبار فرض الدراسة األول

  يلي
دراسة وتحليل األسباب الرئيسية والفرعية المرتبةة بانحراف األداء واتخاذ قرارات خاةئة تؤدي  -1

 توى األداء.إلى تحديد األسباب الجذرية لهذا االنحراف والتعرف على سبل معالجة انخفاض مس
استمةاب ذوي الخبرة والصفاءة خالة المهندسين والفنيين وتمديم دورات تدريبية متخللة   -2

مصانية قيامهم باألعمال المختلفة  وتزويدهم باالحتياجات المةلوبة، يؤدي إلى رفع مستوى أدائهم وا 
 التي تحتاجها الشرصة بداًل من اللجوء إلى الجهات الخارجية 

بشصل علمي اعتماداً على بيانات دقيمة ومعلومات منةمية ولحيحة من خال  التخةية الجديد  -3
جراءات إدارية لائبة وفعالة .   إدارة فعالة يساعد في اتخاذ قرارات وا 

التزام اإلدارة العليا واهتمامها بالصوادر البشرية، وتبني األفصار والممترحات وتفعيلها من خال   -4
واالجتماعات الدورية، يؤدي إلى رفع  Brainstorming ور  العمل وجلسات العلف الذهني

 صفاءة أداء الموارد البشرية تحميق ميزة تنافسية للشرصة. 
بناء على النتائج السابمة يستنتج الباحث لحة الفرض األول وهو "توجد عاقة ذات داللة 

 ة". إحلائية بين تةبيق منهجية الستة سيجما وبين رفع صفاءة أداء الموارد البشري
بناء على الدراسة التةبيمية التي أجراها الباحث حول هذا الفرض يمصن : اختبار فرض الدراسة الثاني

 تلخيص أبرز النتائج على النحو التالي  
يؤدي تنوع الشرصة في الحلول على ملادر للةاقة المتجددة إلى  مان استمرارية الحلول   -1

للمولدات والمنظومة الصهربائية وارتفاع تصاليفها،  على الةاقة الصهربائية، تجنب مشاصل الليانة
 أي ًا الحد من االعتماد على الوقود األحفوري المعرض إلى الن وب، عدم استمرار اسعاره. 

االعتماد على الةاقة الشمسية المتجددة يؤدي إلى تنويع مهارات وخبرات العاملين الحد من آثار   -2
 ى لحة وانتاجية الموارد البشرية. التلوث البيئي المختلفة التي تؤثر عل
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االعتماد على الةاقة الشمسية يؤدي إلى بساةة في أعمال الليانة التي تتمثل في التنظيف   -3
الدوري لأللواح الشمسية من أجل عدم تراصم ذرات الغبار والتي يمصن إجراؤها من خال بعض 

 العمالة الداخلية بشصل منتظم وبدون تعميد. 
األنشةة التي ال ت يف قيمة في الشرصة وتشمل عدة عنالر منها زيادة حجم إمصانية إلغاء   -4

التعيينات الغير مةلوبة، إنشاء مباني إدارية دون داعي أو  رورة دورات تدريبية غير 
 متخللة، والتي ال ت يف قيمة للشرصة. 

د على اتخاذ اإلدارة الرشيدة ألقسام المخازن المتنوعة من خال فريق عمل مؤهل علميًا يعتم  -5
قرارات بأسلوب علمي يعتمد على البيانات الدقيمة والموثمة يساعد في الحد من التمديرات الجزافية 

 للمخزون، ومعالجة المخزون الراصد. 
يؤدي المرونة في اللوائح الداخلي للشرصة إلى إمصانية االعتماد على العمالة الداخلية في الميام   -6

ونظافة وتلنيع وغيرها من األعمال بداًل من اللجوء إلى شرصات باألعمال المختلفة من ليانة 
 خارجية وتحمل الشرصة بنفمات مت اعفة.

بناء على ما سبق يستنتج الباحث لحة الفرض الثاني للدراسة وهو " يؤدي تةبيق منهجية   -7
 الستة سيجما إلى رفع صفاءة أداء الموارد البشرية وترشيد التصاليف" 

 

 توصيات الدراسة
 ي  وء النتائج التي تولل إليها الباحثون سابًما، يمصن إبراز أهم التوليات فيما يلي  ف
توجيه االهتمام بمجال البحوث والتةوير المسررررررررررررتمر حول المناهج العلمية الحديثة وتةبيمها  -

داخل المنظمات، من أجل تعظيم العائد على األلررررول المادية والعنالررررر البشرررررية وترشرررريد 
 التصاليف. 

وذلك  (Lean)اء المزيد من األبحاث حول دمج منهجية الستة سيجما ومنهجية الترشيد إجر  -
 لتحميق أقلى استفادة ممصنة والجمع بين مزايا صل منهجية. 

االسرررتفادة من منهجية السرررتة سررريجما في رفع صفاءة العنلرررر البشرررري وتنمية مهاراته وقدراته  -
ل الدعم والتحفيز المادي والمعنوي، توفير بيئة من خال البرامج التدريبية الازمة وتمديم سب

 عمل مناسبة، مشارصته في اتخاذ المرارات اإلدارية. 
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الم اء على أسباب ومعوقات تنفيذ منهجية الستة سيجما من خال مواجهة الفساد اإلداري  -
 . داخل المنظمات واألجهزة اإلدارية المختلفة، الحد من سوء توزيع واستخدام الموى العاملة
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to use six sigma methodology for 

cost reduction and raising efficiency of human resource's performance. 
the researchers relied on theoretical rooting through the extrapolative 

approach of Arabic and foreign books, references and studies. Also the 

researchers relied on Collect data through personal interviews, records 

and reports, Accordingly the analytical approach to describe the problem 

and analyze the results of the research.  

The most important results indicate that six sigma implementation 

can reduce costs especially costs of electric power, and it's able to 

development of personnel performance through identifying the causes 

related the deviation and variation, then solving these causes by scientific 

method depends on logic and neutrality.  

The researchers recommend that a skills of human resources in 

airports sector at Egyptian airports should be considered, as well as 

attention to the strategic management of the costs, finally the study 

recommends supporting future studies related to six sigma methodology 

and it's impact on cost reduction and human resources development.  
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