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 ﴾بسم اهلل الرحمن الرحيم﴿
 

َوقُ ِل اْعَمُلوا فََسَيرَى اهللُ َعَملُكْم َورَُسوُلُه وَالُمْؤِمُنوَن َوَسُترَدُّوَن  "
 "بَِما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ إَِلى َعالِِم اْلَغْيِب وَالشََّهاَدِة فَُينَبُِّئُكْم  

 
 صدق اهلل العظيم

 



 ه 

 إهــــــــــــــــداء
 ﴾اللهم لك الحمد كما ينبغى لجالل وجهك وعظيم سلطانك﴿

 
 

 الذى تعلمت منه كيف يقهر ويذلل الصعاب؟العزيز............... الى أبى
 الحقيقى؟نسان ال الى أمى الغالية................التى تعلمت منها كيف يكون 

 حباء .......... أعوانى فى الحياةالالى أخوتى 
 .........شريكة عمرى..الحبيبة.....الى زوجتى 
 .....ابتسامة حياتى......عزاء.....الالى أبنائى 

 
 



 و 

 شكر وتقدير
أشكر كل من ساعدنى وقدم لى يد العون والمساعدة والى كل من وقف بجانبى فى تحقيق 

 يستفيد من هذه الدراسة فبرجاء لتنسونا فى الدعاءأهدافى والى كل من 
من باب من ل يشكر الناس ل يشكر اهلل عز وجل واعترافًا بالجميل أتقدم بخالص الشكر 

 :) لجنة الحكم(جالءاألوعظيم التقدير والعرفان ما حييت إلى أساتذتى 
والحكم على لقبوله عضوية لجنة المناقشة  -سيد محمود الخولى الدكتور/  ستاذال -1

 الرسالة.

لقبوله عضوية لجنة المناقشة والحكم   - ممدوح عبد العزيز رفاعىالدكتور/ ستاذال -2
 على الرسالة.

كلية التجارة  –المساعد  عمالال إدارةأستاذ  –/ أسامة محمود فريد الدكتور ستاذال -3
جامعة عين شمس ، على ما قدمه من جهد وفير وتوجيهات بناءة وكان ل يدخر  –

صرار الكبير من الوسعًا فى تقديم يد العون والمساعدة فجزاه اهلل خير الجزاء وكان 
ثر فى إتمام هذه ال جانبه وتشجيعه لى وبث روح الحماس فّى مما كان له أكبر 

 الرسالة.

 
 الباحث 

 المعطى عطيهمحمد يوسف عبد 
        

  



 ز 

 شرافالشكر وتقدير للجنة 
 جالءالأشكر أساتذى 

 
كلية التجارة  –المساعد  عمالال إدارةأستاذ  –الدكتور/ أسامة محمود فريد  ستاذال -1

جامعة عين شمس ، على ما قدمه من جهد وفير وتوجيهات بناءة وكان ل يدخر  –
صرار الكبير من اإلوسعًا فى تقديم يد العون والمساعدة فجزاه اهلل خير الجزاء وكان 
ثر فى إتمام هذه ال جانبه وتشجيعه لى وبث روح الحماس فّى مما كان له أكبر 

 الرسالة.

معهد الدراسات  –البيئية  دارةالمدرس  –حات / نهال محمد فتحى الشةالدكتور  -2
جامعة عين شمس ، على تشجيعها الدائم لى ومتابعتها لى فى  –والبحوث البيئية 

 مختلف مراحل الرسالة.

 
 الباحث

 محمد يوسف عبد المعطى عطيه 
  



 ح 

 صالمستخل
 

بصففة ااصفة هفى ربما تكون أهم المعوقات التى تواجه الدول النامية بصفة عامة والدول العربية 
اإلدارة العلميففة الصفف ي ة الميففر مىببففة نففى بلففداننا  يففأل أن م ففكلتنا امشاشففية تتم ففل نففى م ففكلة 

نمنىبتنفففا العربيفففة انيفففة بفففالموارد الب فففرية .  اإلدارة أك فففر مفففن كونلفففا م فففكلة نبفففر أو نبففف  مفففوارد
ويعكس ذلف  بىبيعفة والىبيعية لكن اإلدارة هى الم كلة الرئيشية على إاتالف أشبابلا ومبوماتلا 

 ال ال على التنمية اإلقتصادية التى ما زالت تنمو بمعدالت ضعيفة .
وتعتبر اإلدارة هى أشاس التنمية امقتصادية ويبفوم نجفاا المسششفات علفى مفد  قفوة ندفام اإلدارة 

 .وتبدملا واماذ بامشاليب العلمية ال دي ة المتىورة 
الففوديفى هففى الشففتة شففيجما التففى هففى مففن أهففم أدوات ومففن ضففمن أشففاليب امرتبففاا بجففودة امداا 

قيففاس الجففودة نمففن هنففا ن فففت الفكففرة نففى امشففتفادة مففن مبيففاس شففتة شففيجما وأ رهففا اإليجففابى نففى 
درجة الرضا الوديفى وربىه بمندومة أو  زمة من ال وانز المبدمة شواا كانفت  فوانز ماديفة أو 

 معنوية أو كالهما معا .
  العديد من المندمات على أنلا مبيفاس للجفودة يجاهفد مفن أجفل وتعرف الشتة شيجما نى

 الوصول إلى  د الكمال .
ذل  أنلا منلج مندم لل صول على البيانات وا تباق تل  البيانات يلدف الى تجنفب العيفوب نفى 

 ومن المنتج إلى الادمة.  –أ  عملية من التصنيع إلى النبل 
  وشفففتة شفففيجما كمبيفففاس للجفففودة وبرنفففامج للت شفففين المشفففتمر تفففم تىفففوير  عفففن ىريفففق  فففركة

Motorola  وي مل ذل  ت ديد العوامل امك ر أهميفة للجفودة والتفى يفتم ت ديفدها عفن ىريفق
العميففل ومففن اففالل ذلفف  يففتم تافففيم تميففرات العمليففة وت شففين البففدرات وزيففادة درجففة ال بففات 

 هدف الشتة شيجما .وتصميم المشاعدة على ت بيق 
نمنلجيففففة شففففتة شففففيجما تففففزود امعمففففال بففففامدوات الم ففففددة والالزمففففة لت شففففين قففففدرة عمليففففات 
امعمفففال وهفففذا يرنفففع امداا وياففففم مفففن تميفففرات العمليفففة اممفففر الفففذ  يفففسد  الفففى تاففففيم 
المعيفففب وت بيفففق ت شفففين نفففى مشفففتويات امربفففاا وجفففودة الادمفففة المبدمفففة ومفففن  فففم معنويفففات 

 العاملين .




 ط 

 الملخص


 المقدمة: -1
لبد  لد البرن الع رين وبداية الوا د والع رين ت ديات عالمية كبيرة نى إىار العولمة 
والتمير التكنولوجى الشريع وانت ار تبنية المعلومات ، كل هذ  الت ديات تفرم على المندمات 
مزيدًا من االنفتاا والتجديد واالبداع والتىور وذل  بلدف الت شين المشتمر لجودة الادمات 

نتجات من جلة وتافيم تكاليفلا من جلة أار  ، ولبد دلرت عدة أندمة ومفاهيم إدارية والم
 دي ة أشلمت نى ب كل كبير ونعال نى تىوير هذ  المندمات ، وتعتبر إدارة الجودة ال املة 

هم االندمة ال دي ة التى تىورت وانت رت على نىاق واشع نى العالم وأ د  أوا دة من 
( والتى تشتادم لتبليل Six Sigmaاملة هى ما يىلق عليه الشتة شيجما )مباييس الجودة ال 
 .1ا تماالت االاىاا

ان اللدف من إشتادام شتة شيجما هو إزالة االاتالنات وتبليل االاىاا وذل  من 
االاىاا الك يرة تكون عالية التكلفة  وأن االاىاا البليلة معناها إنافام التكلفة وت شن والا 

 هم ميزة تنانشية للمنتج )شلعة / ادمة(.أالعميل. التكلفة المنافضة والبيمة العالية للمنتج هى 
يم ل ضرورة أشاشية لدراشة العمليات والودائف  Six Sigmaا كان االاذ بمنلجية ولم

التى يبوم بلا الفرد نى عمله وذل  لتىوير أداس  وزيادة كفااته ونعاليته مما يجعله يتو د ويتكامل 
مع وديفته ويتفاعل معلا من االل ىمو ه الوديفى نيصبح انشان تشتمرقه الوديفة راضيًا 

اا متميز تكاد تصل نشبة الاىف نيه الى العدم مما يعود بالنفع على المندمة عنلا له أد
 والمجتمع ككل  يأل إن النجاا هو ر لة مشتمرة وليس مبصد نلائى. 

وندرًا لألهمية الكبيرة للو دات البيئية بالجامعات المصرية لما للذ  الو دات من تف ير 
اخ مناشب وعلمى من أجل االرتباا بملارات مبا ر وايجابى من االل المشاهمة نى تونير من

الىالب و الاريجين نى هذ  الكليات من كانة النوا ى مما يسد  الى  تاريج كوادر قادرة على 
المنانشة نى دنيا االعمال وندرًا مهمية الدور الذ  تلعبه هذ  الو دات نبد جذب ذل  إهتمام 

لعمل الااصة بالعاملين بلذ  الو دات البا أل ومن ضمن أوجه هذا االهتمام ت شين بيئة ا
بلدف الوصول الى الماية الكبر  للجودة ال املة وهى أن يتم عمل اال ياا الص ي ة باالشلوب 

 الص يح نى التوقيت المناشب ولأل اا  المناشبين ومن أول مرة.

                                                 
1
عةجام–كليةالتجارة–دورمنهجيةستةسيجمافىزيادةاالنتاجية–2012ماجستير-صالحخالدضيفهللا

 10ص–عينشمس



 ي 

 مشكلة البحث : -2
بيئية ذات الىابع على الرام من توانر العديد من االمكانات المتعددة نى الو دات ال
 الاا  اال أن هذا البىاع مازال يواجه العديد من المعوقات والتى من أهملا :

 إنافام مشتو  الادمات التعليمية المبدمة من هذ  الو دات الى الىالب. -
 إنافام مشتو  ال وانز المادية والمعنوية المبدمة الى مودفى هذ  الو دات. -
أداا العاملين نى هذ  الو دات واالرتباا بلذا امداا الى  عدم وجود ندام نعال لتبييم -

 المشتويات التى تن دها منلجية الشتة شيجما.
تواجه الو دات البيئية العديد من الم كالت اإلدارية التى تعوقلا ن و تبديم ادمة  -

لوصول الى مميزة الى متلبى الادمة ويتزايد االهتمام بتىوير امداا الوديفى للو دات البيئية ل
 1التميز المن ود نى الادمة المبدمة الى متلبى الادمة.

 
وعدم إتباع االشتراتيجيات نى عمليات الت ديأل المشتمر ومنلا إشتراتيجية شتة شيجما 
قد يسد  الى عزوف ىالب الكلية عن االقبال على الدورات وبرامج التدريس و البرامج التفهيلية 

المبدمة من جانب الكلية أ  م اولة الوصول الى مشتو  أك ر  لشوق العمل وال لادات الملنية
 كفااة ونعالية لمتلبى الادمة ويمكن تلاي  الم كلة نى الشسال التالى:

جامعة عين  مس  -هل يمكن ت شين جودة امداا الوديفي للو دات البيئية بكلية التجارة 
 :2%؟99.99966بإشتادام منلجية شتة شيجما للوصول بلا الى مشتو  أداا 

اىف  3.4تبليل ا تماالت الاىف او تبليل االن راف عن ما هو مىلوب الى مشتو   -1
 لكل مليون نرصة.

 ت ديد العمليات التى يبوم بلا المودف.   -2

 ت ديد اللدف من كل عملية للتال  من العمليات اير اللادنة أو اير ذات قيمة. -3

 قياس توقيت وىريبة أداا كل عملية. -4

 ة وت ليل نتائج االاتبارات.ت ليل كل عملي -5

 ت شين أشلوب أداا كل عملية لزيادة نعاليتلا. -6

 رقابة ومتابعة أداا المودف. -7

 

                                                 
1
عالقةأبعادإستراتيجيةالستةسيجمابكلمناألداءوالرضاالوظيفىبالتطبيق-2009ماجستير-ايمانمحفوط

 4ص-جامعةعينشمس–كليةالتجارة–علىالهيئةالعامةلشئونالمعارضواالسواقالدولية
2
نموذجمقترحلتطويرأداءالمراجعالداخلىفىظلمنهجيةالستةسيجما–2013دكتوراه–عمروعبدالجواد

 2ص–جامعةعينشمس–كليةالتجارة-لتعظيمجودةالمراجعةالداخلية



 ك 

 هدف البحث : -3
 يلدف الب أل الى :

  -ت ديد وقياس وت ليل وت شين جودة امداا بالوديفي للو دات البيئية بكلية التجارة  -1
 جامعة عين  مس بإشتادام منلجية شتة شيجما.

التعرف على تىور مفاهيم إدارة الجودة ومرا ل ومتىلبات التىبيق الناجح لمنلجية  -2
 ومعوقات هذا التىبيق. Six Sigmaالشتة شيجما 

جامعة عين  مس للتعرف  -اجراا دراشة تىبيبية على الو دات البيئية بكلية التجارة  -3
شيجما على على آراا العاملين بلذ  الو دات ب فن تف ير تىبيق منلجية الشتة 
 امداا الوديفى للسالا العاملين ومن  م امداا الوديفي للو دات البيئية.

الاروج بمجموعة من التوصيات التى تتعلق بزيادة البدرة التنانشية للذ  الو دات  -4
 وت شين امداا الوديفي للذ  الو دات.

 

 أهمية البحث: -4
 على المستوى الكاديمي: 

والدراشات االجنبية التى تناولت موضوع الشتة شيجما كوشيلة  على الرام من تعدد االب األ
للت شين ورنع مشتو  الجودة الى أن الدراشات العربية نى هذا  المجال مازالت نادرة على الرام 
من أهمية هذا الموضوع وتتم ل أهمية هذا الب أل نى م اولة االشلام بإ راا المكتبة العربية نى 

 هذا المجال.
 التطبيقى على المستوى: 

يتناول الب أل تىبيق منلجية الشتة شيجما نى ت شين جودة امداا الوديفي للو دات البيئية 
بالكلية ويلدف أيضًا الى التعرف على مد  اعتباد العاملين بتف ير منلجية الشتة شيجما على 

 تىوير أدائلم بصورة أنضل ومن  م أداا الو دات البيئية.
  الو دات نى التعرف على االشس التى يتم بناا عليلا االاتيار كما يشاعد هذا الب أل مدير 

والتعيين ونوعية التىوير والتدريب و كل المكانآت وال وانز الالزمة لنجاا تىبيق المنلجية بما 
يكفل ت بيق رضاا العاملين ومن  م ينعكس بصورة ايجابية على ادائلم مما يكون له ابلغ اال ر 

 نى رضا العمالا.
التعرف على نباى الضعف وال مرات الموجودة بداال هذ  الو دات ومن  م تفاديلا وكذل  

 وصوال الى معدالت أداا أنضل مما يجعل للذ  الو دات دورًا مس رًا نى العملية التعليمية.
 



 ل 

 على المستوى الشخصى: 
 ان انتباا البا أل للذا الموضوع نابعًا من عدة دوانع منلا:

ر هذ  الو دات نى العملية التعليمية قبل وبعد تارج الىالب من  يأل إيمان البا أل بفهمية دو 
 ت بيفلم وصبل ملاراتلم الماتلفة واعدادهم اعدادًا  بيبيًا لكى يكونوا مسهلين لشوق العمل.

واعتباد البا أل ان هذ  الدراشة تشاهم نى ا راا مكتبة إدارة االعمال بلذا النوع من الدراشات نى 
 هذا الموضوع.

  ىبيعة عمل البا أل أتا ت له نرصة التعرف عن قرب ورابته نى  ل الم كالت التى كذل
 تواجه هذ  الو دات. 

زالة بعم العراقيل  ونى النلاية أرجوا أن يشاهم ب  ى هذا نى  ل بعم الم كالت اإلدارية وا 
متاذ  البرار أمام االرتباا بامداا الوديفي وت شين جودته وليشتفيد منه البائمون على االدارة و 

 نى المندمات والليئات والمسششات.  
 
 فروض البحث: -5

 امداا الوديفي للو دات البيئية. رقابةبين تدريب العاملين و  جوهريةال توجد عالقة  -1
بففين تففدريب العففاملين و ت شففين جففودة امداا الففوديفي للعففاملين  جوهريففةال توجففد عالقففة  -2

 بالو دات البيئية.
امداا الفوديفي  رقابةبين أهمية إشتادام أدوات الشتة شيجما و  جوهريةال توجد عالقة  -3

 للو دات البيئية.
بين نتائج تىبيفق الشفتة شفيجما و ت شفين جفودة امداا الفوديفي  جوهريةال توجد عالقة  -4

 للو دات البيئية.
بففين التففزام االدارة العليففا بتىبيففق الشففتة شففيجما و ت شففين جففودة  جوهريففةال توجففد عالقففة  -5

 .امداا الوديفي للو دات البيئية
 : يوجد تف ير جوهر  للعوامل الديموجرانية على كل منال -6

 تدريب العاملين. -أ 

 رقابة امداا الوديفى للو دات البيئية. -ب 

 ت شين جودة امداا الوديفى للعاملين بالو دات البيئية. -ج 

 أهمية إشتادام أدوات شتة شيجما. -د 

 نتائج تىبيق الشتة شيجما. -ه 

 االدارة العليا بتىبيق الشتة شيجما.التزام  -و 



 م 

 بين أشلوب تبديم الادمة وتدريب العاملين. ال توجد عالقة جوهرية -7

 بين تبليل أاىاا الادمة وتدريب العاملين. ال توجد عالقة جوهرية -8

بففففين جففففودة الادمففففة المبدمففففة وت شففففين جففففودة امداا الففففوديفي  ال توجففففد عالقففففة جوهريففففة -9
 .للعاملين

 
 نتائج الدراسة:

 أوًل: نتائج الدراسة الميدانية:
بين تدريب العاملين ورقابة امداا الفوديفي للو فدات البيئيفة ،  يفأل  جوهريةتوجد عالقة  -

ان هنفففا  )موانبفففة ب فففدة( علفففى كانفففة أشفففئلة االشفففتبيان المتعلبفففة بتفففدريب العفففاملين ورقابفففة 
( 0.232ين بلففغ )امداا الفوديفي للو ففدات البيئيفة  يففأل إن معامفل االرتبففاى بفين المتميففر 

( وكانفففففت مشفففففتو  المعنويفففففة للعالقفففففة 0.05عنفففففد مشفففففتو  معنويفففففة ) وهفففففي قيمفففففة معنويفففففة
(0.001.) 

تففففدريب العففففاملين وت شففففين جففففودة امداا الففففوديفي للعففففاملين بففففين  جوهريففففةتوجففففد عالقففففة  -
بالو فففدات البيئيفففة  يفففأل ان هنفففا  )موانبفففة ب فففدة( علفففى كانفففة أشفففئلة االشفففتبيان المتعلبفففة  

لين وت شفففين جفففودة امداا الفففوديفي  يفففأل إن قيمفففة معامفففل االرتبفففاى بفففين بتفففدريب العفففام
( وكانفت مشفتو  0.05عنفد مشفتو  معنويفة ) ( وهي قيمة معنوية0.563المتميرين بلغ )

 (.0.001المعنوية للعالقة )
توجد عالقة ذات تفف ير معنفوب بفين تىبيفق الشفتة شفيجما وت شفين جفودة امداا الفوديفي  -

( 0.685البيئيففة  يففأل أن قيمففة معامففل االرتبففاى بففين المتميففرين بلففغ )للعففاملين بالو ففدات 
( وكانفففففت مشفففففتو  المعنويفففففة للعالقفففففة 0.05هفففففي قيمفففففة معنويفففففة عنفففففد مشفففففتو  معنويفففففة )

(0.001.) 
بين التزام االدارة العليا بتىبيق الشتة شيجما وت شين جودة امداا  جوهريةتوجد عالقة  -

أل ان هنا  )موانبة ب دة( على كانة أشئلة الوديفي للعاملين بالو دات البيئية  ي
االشتبيان المتعلبة بت شين جودة امداا الوديفى للعاملين و التزام االدارة العليا بتىبيق 
الشتة شيجما  يأل تم  شاب معامل االرتباى كما يتضح من الجدول الشابق أن قيمة 

ند مشتو  معنوية ( وهي قيمة معنوية ع0.432معامل االرتباى بين المتميرين بلغ )
 ( 0.007( وكانت مشتو  المعنوية للعالقة )0.05)



 ن 

العوامففل الديموجرانيففة ورقابففة امداا الففوديفي للو ففدات  توجففد عالقففة ارتبففاى ىرديففة بففين -
البيئية.وذل  يتضح من نتائج ت ليل االن فدار الاىفي البشفيى أن قيمفة معامفل االرتبفاى 

(R بففين ) ( 0.708بلففغ ) امداا الففوديفي للو ففدات البيئيففةالعوامففل الديموجرانيففة ورقابففة
( وكانففففت مشففففتو  المعنويففففة للعالقففففة 0.05وهففففي قيمففففة معنويففففة عنففففد مشففففتو  معنويففففة )

(0.01.) 
توجد عالقة ارتباى ىردية بين العوامل الديموجرانية وت شين جودة امداا الوديفي  -

ي البشيى ني الجدول نتائج ت ليل االن دار الاىوذل  من  للعاملين بالو دات البيئية.
( بين العوامل الديموجرانية وت شين جودة امداا Rالشابق أن قيمة معامل االرتباى )

( وهي قيمة معنوية عند مشتو  0.726الوديفي للعاملين بالو دات البيئية بلغ )
 (.0.05معنوية )

من نتائج توجد عالقة ارتباى ىردية بين العوامل الديموجرانية والت شين والتىوير وذل   -
( بين العوامل Rت ليل االن دار الاىي البشيى  يأل أن قيمة معامل االرتباى )

( وهي قيمة معنوية عند مشتو  معنوية 0.646الديموجرانية والت شين والتىوير بلغ )
(0.05.) 

توجففففد عالقففففة ارتبففففاى ىرديففففة بففففين العوامففففل الديموجرانيففففة وأهميففففة تىبيففففق نتففففائج الشففففتة  -
نتففائج ت ليففل االن ففدار الاىففي البشففيى  يففأل أن قيمففة معامففل االرتبففاى شففيجما.وذل  مففن 

(R( بففين العوامففل الديموجرانيففة وأهميففة تىبيففق نتففائج الشففتة شففيجما بلففغ )وهففي 0.467 )
 (،.0.05قيمة معنوية عند مشتو  معنوية )

لتففزام االدارة العليففا بتىبيففق ال - شففتة توجففد عالقففة ارتبففاى ىرديففة بففين العوامففل الديموجرانيففة وا 
لتفزام االدارة العليفا Rشيجما. يأل أن قيمة معامل االرتباى ) ( بين العوامل الديموجرانية وا 

 (0.05( وهي قيمة معنوية عند مشتو  معنوية )0.526بتىبيق الشتة شيجما بلغ )
بين أشلوب تبديم الادمة وتدريب العاملين  يأل أن قيمفة معامفل  جوهريةال توجد عالقة  -

( وهففففي قيمففففة ايففففر دالففففة عنففففد مشففففتو  معنويففففة 0.165-يففففرين بلففففغ )االرتبففففاى بففففين المتم
 (.0.4( وكانت مشتو  المعنوية للعالقة )0.05)

بففين تبليففل أاىففاا الادمففة المبدمففة وتففدريب العففاملين  يففأل أن  جوهريففةال توجففد عالقففة  -
( وهففي قيمففة ايففر دالففة عنففد مشففتو  0.008قيمففة معامففل االرتبففاى بففين المتميففرين بلففغ )

 (. 0.96( وكانت مشتو  المعنوية للعالقة )0.05معنوية )



 س 

بفين جفودة الادمفة المبدمفة وتفدريب العفاملين  يفأل أن قيمفة معامفل  جوهريفةتوجد عالقفة  -
( 0.05( وهفي قيمفة معنويفة عنفد مشفتو  معنويفة )0.286-االرتباى بين المتميرين بلغ )

 (.0.02وكانت مشتو  المعنوية للعالقة )
 

 نتائج اختبار صحة الفروض:
 ثانيًا: نتائج اختبار الفرض الول:

 .بين تدريب العاملين و رقابة امداا الوديفي للو دات البيئية توجد عالقة جوهرية -1

 
 اختبار الفرض الثانى: نتائج

بففففين تففففدريب العففففاملين و ت شففففين جففففودة امداا الففففوديفي للعففففاملين  توجففففد عالقففففة جوهريففففة -2
 .بالو دات البيئية

 
 نتائج اختبار الفرض الثالث:

بفففين أهميفففة إشفففتادام أدوات الشفففتة شفففيجما و رقابفففة امداا الفففوديفي  توجفففد عالقفففة جوهريفففة -3
 .للو دات البيئية

 
 الرابع:نتائج اختبار الفرض 

بفففين نتفففائج تىبيفففق الشفففتة شفففيجما و ت شفففين جفففودة امداا الفففوديفي  توجفففد عالقفففة جوهريفففة -4
 .للو دات البيئية

 
 نتائج اختبار الفرض الخامس:

بفين التفزام االدارة العليفا بتىبيفق الشفتة شفيجما و ت شفين جفودة امداا  توجد عالقفة جوهريفة -5
 .الوديفي للو دات البيئية

 
 السادسنتائج اختبار الفرض 

 يوجد تف ير جوهر  للعوامل الديموجرانية على كل من : -6

 تدريب العاملين. -أ 

 رقابة امداا الوديفى للو دات البيئية. -ب 


