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 رأس املال الفكري كمتغيـر وسيط بيـن 
 جودة الحياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما

بالتطبيق على العامليـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية

د. نيفيـن سعيد بيومي عيسوي

مدرس إدارة األعمال

د. عماد عبد الخالق صابـر الطحان

مدرس إدارة األعمال
 قسم إدارة األعمال

 املعهد العالي للعلوم اإلدارية )طموة( الجيـزة
 وزارة التعليم العالي

جمهورية مصر العربية
امللخص 1

تعتبـــر املعرفــة فــي الســنوات األخيـــرة أحــد أهــم املــوارد التنظيميــة وهــي األســاس فــي التنميــة املســتقرة خاصــة فــي البيئــات 
التنافسية الشديدة أو البيئات التـي تتعرض لتغييـرات مستمرة. وتوجد العديد من املنظمات التـي تغرق في فيض معلوماتـي 
ال نهائي، ولكنها في مجاعة شديدة للمعرفة لذلك تخصص الشركات حصة كبيـرة من إنفاقها في سبيل الحصول على املعارف 
والطرائق واألســاليب الجديدة. وتمثلت مشــكلة البحث في محاولة اإلجابة على التســاؤل الرئيس التالي: » إلى أي مدى تســاهم 
جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي تنميــة رأس املــال الفكــري والتطبيــق ملنهجيــة ســتة ســيجما فــي وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية«. وهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى دور رأس املــال الفكــري كمتغيـــر وســيط فــي العالقــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة 
ومنهجية ســتة ســيجما بالتطبيق على العامليـــن في وزارة الصـــحة في اململكة العربية الســعودية. واعتمد الباحثان على املنهج 
الوصفــي، الــذي يقــوم علــى تفسيـــر الوضــع الراهــن للظاهــرة محــل الدراســة والبحــث وتحديــد األبعــاد وظــروف الظاهــرة، هــذا 
بجانــب إجـــراء تحليــل وتفسيـــر البيانــات الخاصــة بالظاهــرة، كمــا اســتخدم الباحثــان فــي الدراســة امليدانيــة أســلوب االســتبيان 

عــن طريــق املقابــالت الشــخصية والبـــريد اإللكتـــروني للموظفيــن.

توصــل الباحثــان إلــى وجــود عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة وكل مــن رأس املــال الفكــري ومنهجيــة 
ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية، وكذلك يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية لجودة الحياة الوظيفية 
ــرا أو�صــى 

ً
علــى كل مــن رأس املــال الفكــري ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية. وأخيـ

الباحثان بالحـرص على توفيـر مناخ العمل الصـحـي الذي يعمل على تحقيق اإلنجازات العالية فوق العادية لجميع الوظائف 
املوجــودة داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عــن طريــق االهتمــام بمعاييـــر األمــن والســالمة املهنيــة.

الكلمات املفتاحية:  رأس املال الفكري - املعرفة - ستة سيجما - جودة الحياة الوظيفية.

املقدمة

ظهر في العقد األخيـر تعاظم دور رأس املال الفكري في أدبيات اإلدارة اعتقاًدا بأن النمو االقتصادي لالقتصادات املبنية 
على املعرفة قاد مسيـرته األصول غيـر امللموسة والتـي تمثل محـركات االبتكار في املنظمات. وقد جـرى اعتبار رأس املال الفكري 
نتاًجــا للبحــوث والتطويـــر بــأي منظمــة ومحـــرك خلــق القيمــة األكبـــر جـــراء هــذه األنشــطة )Siboni et al., 2013(. وتعتبـــر املعرفــة 
فــي الســنوات األخيـــرة أحــد أهــم املــوارد التنظيميــة وهــي األســاس فــي التنميــة املســتقرة خاصــة فــي البيئــات التنافســية الشــديدة أو 
البيئات التـي تتعرض لتغييـرات مستمرة. وتوجد العديد من املنظمات التـي تغرق في فيض معلوماتـي ال نهائي ولكنها في مجاعة 
شــديدة للمعرفــة، لذلــك تخصــص الشــركات حصــة كبيـــرة مــن إنفاقهــا فــي ســبيل الحصــول علــى املعــارف والطرائــق واألســاليب 

.)Piri et al., 2013( الجديــدة

* تم استالم البحث في ديسمبـر 2016، وقبل للنشر في أبريل 2017.

وهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى دور رأس املــال الفكــري كمتغيـــر وســيط فــي العالقــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ومنهجيــة ســتة 
سيجما بالتطبيق على العامليـــن في وزارة الصـــحة في اململكة العربية السعودية. وتوصل الباحثان إلى وجود عالقة ذو داللة معنوية 
بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة وكل مــن رأس املــال الفكــري ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، 
وكذلــك يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى كل مــن رأس املــال الفكــري ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة 
ــرا أو�صــى الباحثــان بالحـــرص علــى توفيـــر منــاخ العمــل الصـحـــي الــذي يعمــل علــى تحقيــق 

ً
الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية. وأخيـ

اإلنجــازات العاليــة فــوق العاديــة لجميــع الوظائــف املوجــودة داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عــن طريــق 
االهتمــام بمعاييـــر األمــن والســالمة املهنيــة.
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وجــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــد مــن القضايــا اإلداريــة التـــي احتلــت مكانــا متميـــزا فــي أدبيــات إدارة املــوارد البشــرية والســلوك 
التنظيمي؛ نظًرا ألن لجودة الحياة الوظيفية مفهوم يحتوى على العديد من العناصر التـي تمس أداء املنظمات مباشرة وتؤثـر 
عليها، وهذا املفهوم رغم أنه قد يبدو مقصورا على البيئة املباشرة للعمل؛ إال أنه يلمس الحياة الشخصية للعامليـن باعتبار أن 
الفرد هو كائن بشــرى له العديد من املشــاعر واالهتمامات الشــخصية والتـــي إن لم يتم مراعاتها؛ فإنها بالقطع ســتلقى بظاللها 

السيئة على أداء العاملين, ومن ثم على أداء املنظمات التـي يعملون بها )جاد الرب، 2008(

ومنهج ستة سيجما انتهجته املنظمات فيما يختص بعملياتها األساسية وهيكلها حيث يقوم هذا النهج أو األسلوب على 
مراقبة األداء واألنشطة واألعمال اليومية طمًعا في الوصول لدرجة متقدمة من درجات الجودة الشاملة يتم فيها تقليل الفاقد 
وتقليــص فــرص العيــب علًمــا بأنــه كلمــا زاد تعقيــد املنتــج كلمــا زادت احتماليــة ظهــور العيــوب بــه فــي الوقــت نفســه، ولذلــك يعتبـــر 

منهج ستة سيجما أسلوب عملي وحيد في مثل هذه الحاالت لتلبية حاجة العميل )رفاعي، 2011(.

ويهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى دور رأس املــال الفكــري كمتغيـــر وســيط فــي العالقــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة 
ومنهجيــة ســتة ســيجما بالتطبيــق علــى العامليـــن فــي وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

اإلطار العام للبحث

املشكلة البحثية
تتمثل املشكلة البحثية في التساؤل التالي:

» إلــى أي مــدى تســاهم جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي تنميــة رأس املــال الفكــري والتطبيــق ملنهجيــة ســتة ســيجما فــي وزارة 
الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية “. ويمكــن صياغــة املشــكلة البحثيــة فــي التســاؤالت الفرعيــة التاليــة:

1 ما هي طبيعة العالقة بيـن رأس املال الفكري وجودة الحياة الوظيفية داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية؟1-

1 ما هي طبيعة العالقة بيـن جودة الحياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية؟2-

1 ما هي طبيعة العالقة بيـن رأس املال الفكري ومنهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية؟3-

1 ما هي أبعاد جودة الحياة الوظيفية املطبقة داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية؟ -

1 ما هي أبعاد منهجية ستة سيجما التـي تعتمد عليها وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية؟ -

1 ما هي أبعاد رأس املال الفكري املستخدمة داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية؟6-

أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث في اآلتي:

1 الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بيـــن أبعــاد رأس املــال الفكــري وأبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة داخــل وزارة الصـــحة فــي 1-
اململكــة العربيــة الســعودية.

1 دراسة وتحليل طبيعة العالقة بيـن أبعاد جودة الحياة الوظيفية وأبعاد منهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة 2-
في اململكة العربية السعودية.

1 دراســة طبيعــة العالقــة بيـــن أبعــاد رأس املــال الفكــري وأبعــاد منهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة 3-
العربيــة الســعودية.

1 تحديد أبعاد جودة الحياة الوظيفية املطبقة داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية. -

1 التعرف على أبعاد منهجية ستة سيجما التـي تعتمد عليها وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية. -

1 تحديد أبعاد رأس املال الفكري املستخدمة داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.6-
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أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته من العوامل التالية:

األهمية األكاديمية للبحث: 1-

نظــًرا ألن موضــوع رأس املــال الفكــري وجــودة الحيــاة الوظيفيــة ومنهجيــة ســتة ســيجما مــن املوضوعــات التـــي ال تـــزال 
حديثة وخاصة في اململكة العربية السعودية، فإن هذا املوضوع ال يـزال بحاجة إلى اإلضافة من البحوث والدراسات العربية 

التـــي تثـــري هــذا املوضــوع وتضيــف إلــى املكتبــة العربيــة املزيــد مــن األبحــاث والدراســات الحديثــة.

األهمية التطبيقية للبحث: 2-

تظهــر األهميــة التطبيقيــة للبحــث فــي أنــه يســاهم فــي تحديــد دور جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي تنميــة رأس املــال الفكــري 
والتطبيــق الفعــال ملنهجيــة ســتة ســيجما، وتــم اختيــار وزارة الصـــحة الســعودية ملــا لهــا مــن دور كبيـــر فــي املحافظــة علــى صـــحة 

املواطنيـــن وعــالج املر�صــى والعمــل علــى تقديــم خدمــة صـــحية لجميــع املواطنيـــن واملقيميـــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

األهمية بالنسبة للباحث: 3-

من املتوقع أن يساهم موضوع البحث في زيادة معلومات الباحثان وإثـراء فكرهما حول هذا املوضوع.

الدراسات السابقة:

دراسات متعلقة بـرأس املال الفكري: 1-

دراسة )Graff, 2013(، و أوضحت كيف يقوم املديـرون بتعبئة بنود رأس املال الفكري وتفعيلها لدى االقتـراب من مستثمريهم 
ومحلليهم، وحتـى يومنا هذا يوجد نقص في املعرفة املحيطة بتـرجمة عمليات رأس املال الفكري من إفصاحات تنظيمية إلى سوق 
رأس املال وال نعرف الكثيـــر عن الكيفية التـــي يعبئ بها رأس املال الفكري لديهم حتـــى يتســنى للمستثمريـــن واملحلليـــن أن يعتنقونه 
 من اإلفصاحات التنظيمية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن رأس املال الفكري يتوقف وبشدة على املؤشرات 

ً
ويعتبـرونه جـزًءا أصيال

 من أن يكون املكمل لرأس املال املالي، فإن رأس املال الفكري 
ً
املالية؛ ولذا فال يمكن معاملته على أنه الضد لرأس املال املالي، وبدال

هو الجودة العرضية للمؤشرات املالية أي طريقة إلعمال املنطق وإعادة ربط تمثيل جـرى تفكيكه مع ظواهر عملية.

دراســة )Namvar & Pejman, 2013)، وأشــارت إلــى دور أبعــاد رأس املــال الهيكلــي وهــي العمــالء والعمليــة واالبتــكار 
فــي التوصــل إلــى نمــاذج أعمــال إلكتـــرونية حيــث اختبـــرنا صناعــة الســجاد اإليـــرانية فيمــا يتعلــق بخمســة أنــواع مــن األعمــال 
اإللكتـــرونية مباشــرة إلــى العميــل ومــورد الخدمــة بالكامــل واملجتمــع االفتـــرا�صي والبنيــة التحتيــة املشتـــركة ومعامــل صافــي 
القيمة. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الثالثة أبعاد لرأس املال الهيكلي تؤثـــر على نماذج األعمال اإللكتـــرونية املختلفة 
بطريقتها فبينما قد يؤثـر أحد األبعاد بقوة بالنسبة لنموذج أعمال إلكتـروني ولكنه ال يؤثـر على النموذج اآلخـر على اإلطالق؛ 

لــذا يتحتــم مراعــاة الدقــة لظــروف صناعــة الســجاد اإليـــرانية لــدى اختيــار نمــوذج األعمــال اإللكتـــرونية املناســب.

دراســة )Siboni, et al., 2013(، واســتهدفت توضيــح مــا الــذي تعتبـــره جامعــات الــدول اإليطاليــة رأس مــال فكــري فــي 
خطط األداء الخاصة بها، حيث تتحمل الجامعات مســئولية محددة عن إنتاج ونشــر املعرفة واالســتثمار في البحوث واملوارد 
البشــرية. وعلــى هــذا جـــرى إعطــاء دور محــوري لــرأس املــال الفكــري فــي إدارة الجامعــات، وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

1 أن الجامعات اإليطالية تستثمر بقوة في رأس مال العالقات، أي املرتبط بتحقيق املهمة الثالثة للنظام الجامعي.-

1 أن الجامعات اإليطالية تستثمر في رأس املال التنظيمي/ الهيكلي لإلسهام في زيادة كفاءة القطاع العام.-

1 إن تقريـر رأس املال الفكري في الجامعات اإليطالية لم يهتم كثيـًرا باحتياجات ورضا العمالء، وربما السبب في ذلك -
أن الجامعــات التابعــة للحكومــة اإليطاليــة تتلقــى معظــم تمويلهــا )90%( مــن الحكومــة؛ ولــذا ال يـــرد فــي التقاريـــر أي 

إشــارة عــن أهميــة توظيــف مــوارد بشــرية ذات كفــاءة.
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دراسة )بشيـــر، 2015(، وأوضـــحت أثـــر إعادة الهيكلة التنظيمية على رأس املال الفكري في ظل االندماج دراسة ميدانية 
بمصلحة الضرائب املصرية، وذلك من خالل اختبار أثـر إعادة الهيكلة التنظيمية على كل من )رأس املال البشري، ورأس املال 
الهيكلي، ورأس مال العمالء(. وتوصلت الدراسة لوجود تأثيـر إلعادة الهيكلة التنظيمية على كل من )رأس املال البشري، ورأس 

املــال الهيكلــي، ورأس مــال العمــالء(.

دراســة )أبوزيــد، 2015(، التــي اســتهدفت العالقــة بيـــن مكونــات رأس املــال الفكــري وتحسيـــن جــدارات املــوارد البشــرية: 
دراســة ميدانيــة علــى وزارة الســكان واملرافــق بليبيــا. وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى دور )إدارة رأس املــال البشــري، وإدارة رأس 
املــال الهيكلــي، وإدارة رأس املــال العالقــي( فــي تحسيـــن جــدارات املــوارد البشــرية. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ذات داللــه 
إحصائية بيـــن عناصر رأس املال الفكري وهي )إدارة رأس املال البشري، وإدارة رأس املال الهيكلي، وإدارة رأس املال العالقي( 

وتحسيـــن جــدارات املــوارد البشــرية بــوزارة الســكان واملرافــق بليبيــا.

دراســة )الزيــادي، 2015(، واســتهدفت التعــرف علــى مــدى تأثيـــر مكونــات رأس املــال الفكــري وأبعــاد جــودة الحيــاة 
الوظيفيــة علــى تعزيـــز القــدرات التنافســية للمــوارد البشــرية بإجـــراء دراســة مقارنــة بيـــن العامليـــن بــكل مــن البنــوك التجاريــة فــي 
القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك التعرف على تأثيـر جودة الحياة الوظيفية كمتغيـر وسيط على العالقة بيـن رأس املال 
الفكــري وتعزيـــز القــدرات التنافســية للمــوارد البشــرية. وأكــدت نتائــج الدراســة امليدانيــة معنويــة نمــوذج تحليــل التبايـــن ثنائــي 
االتجــاه للبنــوك التجاريــة بالقطاعيـــن العــام والخــاص ملكونــات رأس املــال الفكــري )بشــري، وهيكلــي، وعمــالء( وأبعــاد جــودة 

الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد تعزيـــز القــدرات التنافســية للمــوارد البشــرية.

دراســة )Pongpearchan, 2016(، التــي أشــارت إلــى تأثيـــر رأس املــال الفكــري فــي أداء األعمــال بالتطبيــق علــى شــركات 
الكمبيوتـر في تايالند وذلك من خالل دراسة العالقة بيـن أبعاد رأس املال الفكري وأبعاد أداء األعمال وتوصلت هذه الدراسة 

إلــى وجــود تأثيـــر جوهــري ألبعــاد رأس املــال الفكــري علــى أبعــاد أداء األعمــال فــي شــركات الكمبيوتـــر فــي تايالنــد.

دراسات متعلقة بجودة الحياة الوظيفية: 2-

دراســة )شــيخي، 2014(، واســتهدفت التعــرف علــى طبيعــة العمــل وعالقتهــا بجــودة الحيــاة: دراســة ميدانيــة، وذلــك مــن 
خالل املتغيـرات للكشف عن طبيعة العالقة التـي تـربط بيـن طبيعة العمل وجودة الحياة. وتم تصميم استبيان عن طبيعة 
عمل األســتاذ الجامعي والتعرف على مســتويات جودة الحياة املدركة لديه، وأجـــريت الدراســة بجامعة تلمســان، كما هدفت 
الدراســة إلــى الكشــف عــن الفــروق فــي مصــادر طبيعــة العمــل وجــودة الحيــاة بيـــن أفــراد العينــة لصالــح متغيـــر الجنــس، الحالــة 
االجتماعية، سنوات األقدمية واختالف الكلية املنتسب لها األستاذ الجامعي. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط بيـن 
مصادر طبيعة العمل الخاصة باألستاذ الجامعي وجودة الحياة بمختلف مجاالتها. كما ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية في 

مصادر طبيعة العمل في متوسطات األستاذ الجامعي لصالح متغيـــر الجنس ما عدا بعد الحوافز والتـــرقية لصالح الذكور.

دراسة )مصطفى، 2014(، و هدفت إلى تقديم نموذج يصف ويفسر العالقة بيـن القيادة الخادمة وبين جودة الحياة 
الوظيفيــة وتأثيـــرهما علــى العقــد النف�صــي، واختبــاره ميدانًيــا لتحديــد إمكانيــة اســتخدام هــذا النمــوذج فــي زيــادة جــودة األداء. 
وتوصلــت النتائــج إلــى وجــود عالقــة تأثيـــرية ذات داللــة إحصائيــة لــكل مــن خصائــص القيــادة الخادمــة وأبعــاد جــودة الحيــاة 

الوظيفيــة علــى االلتـــزام بالعقــد النف�صــي.

دراسة )Swamy et al., 2015(، وأوضحت أهمية جودة حياة العمل في الوقت الحاضر على الصعيد العالمي بشكل 
عــام، واملنظمــات بشــكل خــاص حيــث تواجــه العديــد مــن القضايــا املتعلقــة باملــوارد البشــرية التـــي تهــدف إلــى اســتقرار املوظــف 
وهــي تعتبـــر واحــدة مــن املشــكالت الرئيســة التـــي يجــب التصــدي لهــا. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة أبعــاد لجــودة الحيــاة الوظيفيــة 
وهــي: العمــل، والبيئــة، وثقافــة املنظمــة، واملنــاخ التنظيمــي والعالقــات والتعــاون والتدريــب والتطويـــر والتعويــض واملكافــآت، 

والتجهيـــزات، والرضــا الوظيفــي واألمــن الوظيفــي.

دراســة )بــن خالــد، 2015(، وأشــارت إلــى مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن خــالل خلفيتهــا التاريخيــة واتجاهاتهــا، مــن 
خــالل التـركيـــز علــى أبعــاد ومؤشــرات جــودة الحيــاة الوظيفيــة وعوامــل نجاحهــا كنظــام االتصــاالت، ثــم دراســة مؤشــرات قيــاس 
جــودة الحيــاة الوظيفيــة وعالقتهــا بالرضــا الوظيفــي، إضافــة إلــى التـركيـــز علــى بـــرامج جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي املنظمــات. 
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وتوصلت الدراسة إلى أن جانب النوعية في العمل يعتبـر عامل مهم يؤثـر على العوامل التنظيمية األخـرى كاالتصال التنظيمي 
والقيــادة والرضــا املنهــي والفعاليــة واملهنيــة والكفــاءة اإلنتاجيــة واألداء املتميـــز فــي العمــل.

دراســة )Balaram et al., 2015(، وأشــارت إلــى أن فــي هــذه الحيــاة امليكانيكيــة، حيــث العمــال يصلــون إلــى منازلهــم بعــد 
االنتهاء من مهمتهم املحددة مع أعلى درجات اإلجهاد، حيث ال يمكن أن نقارن اإلنسان مع اآلالت ألنهم لديهم دوافع خاصة، 
وغرائــز وعواطــف ومشــاعر وأحاســيس. وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه يجــب علــى صاحــب العمــل تصميــم وظيفــة تتناســب مــع 
احتياجــات العمــال وليــس التكنولوجيــا. باســتخدام نوعيــة العمــل والحيــاة )QWL( والعمــل علــى وجــود مشــاركة أكبـــر للعمــال، 

وجعــل العمــل أســهل ســيؤدي إلــى تحسيـــن الجــودة والكفــاءة.

دراسات متعلقة بمنهجية ستة سيجما: 3-

دراسة )املطيـري، 2013(، وهدفت إلى التعرف على أهمية ودور ستة سيجما في الرقى بالقطاع الصناعي، وقد تم التوصل 
للنتائج التالية: وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بيـن التحسيـن والتطويـر وتحسيـن جودة الخدمة املقدمة للمستثمر 

الصناعي. ووجود استعداد لدى الهيئة العامة الصناعية لتطبيق ستة سيجما لزيادة اإلنتاجية بالقطاع الصناعي الكويتي.

دراســة )Andersson, Hilletofth, Manfredsson & Hilmola, 2014(، وذهبــت إلــى أن الصناعــة املحليــة والســتة 
ســيجما أدوات مهمــة للغايــة فــي تقليــل تغيـــر العمليــة والوقــت املتقــدم واقتـــرح أن احتياجــات املنشــأة ال تقــوم فقــط علــى فهــم 
صــوت العميــل، بــل علــى العكــس فإنهــا تحتــاج إلــى استـــراتيجية لتحقيــق تلــك االحتياجــات وفــي عصــر يتصــف بشراســة املنافســة 

فرضتــه العوملــة وتغيـــر التكنولوجيــا الســريع أصبحــت أدوات تحسيـــن الجــودة وبـــرامج اإلنتــاج املحلــي الستـــراتيجية البقــاء.

دراسة )يوسف، 2014(، التي أشارت إلى أثـر تطبيق أبعاد مصفوفة أعمال سته سيجما في إدراك تقييم األداء: دراسة 
حالة مؤسســة بـــريد الجـــزائر ، فرع ســعيدة. وقد تم التوصل إلى أن أبعاد مصفوفة أعمال ســته ســيجما تؤثـــر في إدراك تقييم 
األداء وكذلك تتمثل أهم مبادئ وأبعاد الستة سيجما فيما يلي: )التـركيـز على العمالء، واتخاذ القرارات على أساس الحقائق 
والبيانــات الدقيقــة، والتـركيـــز علــى العمليــات واألنشــطة الداخليــة، واإلدارة الفعالــة املبنيــة علــى التخطيــط املســبق، والتعــاون 

غيـر املحدود بيـن موظفي املنشأة الواحدة، والتحسيـن املستمر(.

دراســة )Alvarez, Jesus & Perry, 2015)، التــي أوضحــت أن ســتة ســيجما تأخــذ استـــراتيجية امتيــاز التصنيــع فــي 
االعتبــار طــرق أساســية متكاملــة ضمــن مدخــل منهجـــي إلقامــة أســاس لإلنتاجيــة. وليســت هــذه األدوات منعزلــة عــن بعضهــا 
بــل تحتــاج إلــى أن تكــون جـــزءا مــن االستـــراتيجية التابعــة للتحسيـــن حيــث تلعــب اإلدارة العليــا والقيــادة التنظيميــة وإدارة 
التغييـــر دور أداة التمكيـــن لهــذا املدخــل. وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تقديــم مدخــل المتيــاز الصناعــة والــذي يعمــل علــى ربــط 
أدوات اإلنتاجية في سياق أوسع من أداء األعمال. وتوصلت الدراسة إلى أن منهجيات التحسيـــن يمكن دمجها داخل نموذج 
تنفيذ صناعي والذي يؤدي إلى الكمال ويضم هذا املدخل املنهجـي نموذج ألداء األعمال والذي يضم صوت العميل واالمتياز 

الصناعــي لتوفيـــر بضائــع وخدمــات متفوقــة للعميــل النهائــي.

دراسة )Verver et al., 2016(، التي أوضحت دور ستة سيجما في تقديم الرعاية الصـحية والغرض من هذه الدراسة 
هــو إجـــراء مراجعــة شــاملة وتقييــم ملنهجيــة ســتة ســيجما والتعــرف علــى دورهــا فــي تحسيـــن الرعايــة الصـــحية وزيــادة جــودة 
الخدمة الصـــحية، وتوصلت الدراسة أن ملنهجية سته سيجما دوًرا كبيـــر في تقديم الرعاية الصـــحية وتقليل الوقت وإدخال 
العديــد مــن الفوائــد علــى الرعايــة الصـــحية وحــدد أبعــاد جــودة الرعايــة الصـــحية فيمــا يلــي )ُبعــد االســتجابة، وُبعــد االعتماديــة، 

وُبعــد الضمــان، وُبعــد امللموســية(.

أهم العالقات واالستنتاجات املستخلصة من الدراسات السابقة:  -

استخلص الباحثان من الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع رأس املال الفكري األبعاد التالية:أ- 
-  رأس املال الثقافي.-1 1 1 رأس املال البشري.1
-  رأس املال الهيكلي.-1 1 1 رأس املال العاطفي.1
رأس مال العمالء.-1
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وركز الباحثان دراستهما على األبعاد التالية:ب- 
- رأس املال الهيكلي.-1 1 1 1 1 رأس املال البشري.1
رأس مال العمالء.-1

استخلص الباحثان من الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع منهجية سته سيجما األبعاد التالية:ج- 
- االستجابة.-1 1 اإلدارة الفعالة املبنية على التخطيط املسبق.1
- التحسيـن املستمر.-1 1 1 1 1 االعتمادية.1
- التعاون غيـر املحدود بيـن موظفي املنشأة الواحدة.-1 1 1 1 التـركيـز على العمالء.1
- امللموسية.-1 1 1 1 1 1 الضمان.1

وركز الباحثان دراستهما على األبعاد التالية:

- االستجابة.-1 1 1 1 1 التحسيـن املستمر.1
- الضمان.-1 1 1 1 1 االعتمادية.1
امللموسية.-1

استخلص الباحثان من الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع جودة الحياة الوظيفية األبعاد التالية:د- 
- بيئة عمل صـحية أمنه.-1 1 1 1 إجـراءات تقويم املظالم.1
- رفاهية العاملين.-1 1 1 1 التوازن بيـن الحياة والعمل.1
- عوامل مالية.-1 1 1 1 ظروف العمل املادية.1
- مشاركة العامليـن في اإلدارة.-1 1 1 1 1 عوامل وظيفية.1

وركز الباحثان دراستهما على األبعاد التالية:

- رفاهية العاملين.-1 1 1 1 ظروف العمل املادية.1
- مشاركة العامليـن في اإلدارة.-1 1 1 1 التوازن بيـن الحياة والعمل.1

يـــرجع الســبب الرئيــس فــي اختيــار 3 أبعــاد فقــط ملتغيـــر رأس املــال الفكــري، و  أبعــاد ملتغيـــر ســته ســيجما، و  أبعــاد لجــودة 
الحياة الوظيفية، ملحاولة التـركيـز على أبعاد معينة من وجهة نظر الباحثان حتـى يتمكن الباحثان من قياسها واختبار الفروض.

فروض البحث

تمكن الباحثان من صياغة الفروض التالية:

1 الفرض األول: توجد عالقة ذو داللة معنوية بيـن جودة الحياة الوظيفية ورأس املال الفكري داخل وزارة الصـحة -
في اململكة العربية السعودية.

1 الفــرض الثانــي: توجــد عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة -
الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

1 الفرض الثالث: توجد عالقة ذو داللة معنوية بيـن رأس املال الفكري ومنهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة -
في اململكة العربية السعودية.

ويوضـح الشكل رقم )1( متغيـرات وأبعاد البحث والعالقات بينهما.

مجتمع وعينة البحث

مجتمع البحث: 1-

يتمثل مجتمع البحث في جميع العامليـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية، حيث يبلغ عدد العامليـن داخل 
وزارة الصـحة )881 17( موظف حتـى نهاية  201 )مركز معلومات، وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية، يونيو 2016(. 

ويوضـح الجدول رقم )1( عدد املوظفيـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية حسب الوظيفة والجنسية:
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جدول رقم )1) 
عدد املوظفيـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية حسب الوظيفة والجنسية

الوظيفةم
الجنسية

اإلجماليغيـر سعوديينسعوديين
 63789 9273  10األطباء1
36783862 3 9 8 الهيئة التمريضية2
92322381 21الصيادلة3
3 07 9    19  وظائف طبية مساعدة4

10638768494174881اإلجمالي
املصدر: مركز معلومات، وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية، يونيو 2016

 

جودة الحياة 
 الوظيفية

منهجية سته 
 سيجما

 

H2 

H1 
H3 

رأس املال 

 البشري 

رأس املال 

 الهيكلي

رأس مال 

 العمالء

 االعتمادية

 امللموسية

 املتغير املستقل املتغير التابع

 املتغير الوسيط

 التحسين املستمر

 

 االستجابة

 الضمان

ظروف العمل 

 املادية

 رفاهية العاملين

التوازن بين الحياة 

 والعمل

مشاركة العاملين 

رةفي اإلدا  

رأس املال 
 الفكري 

املصدر: من إعداد الباحثان.

شكل رقم )1) متغيـرات وأبعاد البحث والعالقات بينهما

عينة البحث: 2-

قام الباحثان بسحب عينة عشوائية طبقية من املوظفيـن السعودييـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية 
بحيــث تشــمل الوظائــف التاليــة: )األطبــاء – الهيئــة التمريضيــة – الصيادلــة – الوظائــف الطبيــة املســاعدة( ويـــرجع تـركيـــز 
الدراسة على املوظفيـن السعودييـن فقط بسبب تطبيق سياسة السعودة وإحالل العمالة الوطنية بدل العملة األجنبية في 

هــذا القطــاع الحيــوي وذلــك فــي االعتمــاد علــى الجــداول اإلحصائيــة واملعادلــة اإلحصائيــة التاليــة )إدريــس، 2007(:

n = 2

2 )1(
e

Z ∏ ∏−
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حيث إن:
Z = حدود الخطأ املعياري عن مستوى ثقة معينة وليكن  9 % والخطأ املعياري املقابل لهذه الدرجة من الجداول    

اإلحصائيــة هــو 1.96.
ח= نسبة الذيـن تتوافر فيهم الخاصية موضوع الدراسة في مجتمع الدراسة 0  %.   

)ח-1( = نسبة الذيـن ال تتوافر فيهم الخاصية موضوع الدراسة في مجتمع الدراسة 0  %.   
n = حجم العينة. 1 e 2 = مقدار الخطأ املسموح به عند التقديـر وهو يساوي  .1.0   

بالتطبيق في املعادلة السابقة نجد أن حجم العينة يساوى  38 مفردة من املوظفين.

ويوضـح الجدول التالي توزيع عينة البحث من املوظفيـن السعودييـن حسب الوظيفة:

جدول رقم )2) 
توزيع عينة البحث على املوظفيـن السعودييـن حسب الوظيفة

توزيع العينةالوظيفةم
حجم العينةالنسبةعدد املوظفين

1038%9  10األطباء1
6177 % 9 8 الهيئة التمريضية2
28%9 21الصيادلة3
2161 % 19  وظائف طبية مساعدة4

100384%106387اإلجمالي
املصدر: من إعداد الباحثان بتصرف من الجدول السابق.

وزع الباحثان 00  اســتمارة اســتبيان على عينة البحث من الطبقات األربعة املختلفة، وبلغ عدد االســتمارات التـــي تم 
تجميعها وصالحة للمعالجة اإلحصائية 0 3 استمارة بنسبة 91% من حجم العينة، حيث تعتبـر هذه النسبة مقبولة جًدا.

منهج البحث

اعتمــد الباحثــان علــى املنهــج الوصفــي، الــذي يقــوم علــى تفسيـــر الوضــع الراهــن للظاهــرة محــل الدراســة والبحــث وتحديــد 
األبعاد وظروف الظاهرة، هذا بجانب إجـــراء تحليل وتفسيـــر البيانات الخاصة بالظاهرة، كما استخدم الباحثان في الدراسة 
امليدانية أسلوب االستبيان عن طريق املقابالت الشخصية والبـريد اإللكتـروني للموظفيـن، ويشتمل منهج البحث على ما يلي:

نوع ومصادر البيانات: 1-

اعتمد الباحثان على نوعيـن من البيانات وهما: بيانات ثانوية: )مراجع والدوريات والبحوث والتقاريـر العربية واألجنبية 
وبعض املصادر من اإلنتـرنت(. وبيانات أولية: وتعتمد على الدراسة امليدانية من خالل استمارة االستبيان التـي تم تصميمها 

وتوجيهها للموظفيـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.

أساليب وطرق جمع البيانات: 2-

استخدم الباحثان أسلوب املقابلة الشخصية والبـريد اإللكتـروني في جمع البيانات األولية من خالل اإلجابة على االستبيان.

تصميم قائمة االستبيان: 3-

تضمنــت قائمــة االســتبيان مجموعــة عبــارات تقيــس اتجاهــات أفــراد العينــة تجــاه متغيـــرات وأبعــاد البحــث، ولتصميــم هــذه 
القائمــة قــام الباحثــان باالطــالع علــى دراســات عديــدة ونمــاذج ســابقة متعلقــة بموضــوع البحــث، وتحتــوي قائمــة االســتبيان علــى 

مجموعــة عبــارات بطريقــة »ليكــرت« علــى مقيــاس خما�صــي االتجــاه لــكل إجابــة وزن مرجــح ،كمــا يلــي: 

موافق تماًماموافقمحايدغيـر موافقغيـر موافق تماًما:درجة املوافقة

12345:الوزن املرجح
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كمــا تضمنــت قائمــة االســتبيان البيانــات الديموغرافيــة لعينــة البحــث وتتمثــل فــي: النــوع، والعمــر، واملؤهــل العلمــي، 
والخبـرة، واملستوى الوظيفي. باإلضافة إلى عبارات للتعرف على آراء واتجاهات املوظفيـن في وزارة الصـحة في اململكة العربية 

الســعودية علــى عبــارات أبعــاد متغيـــرات البحــث الثالثــة.

األساليب اإلحصائية:  -

تم االستعانة بالحاسب اآللي من خالل بـرنامج ver: 22 SPSS املجموعة اإلحصائية للعلوم االجتماعية كما يلي:
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس لجميع متغيـرات البحث عدا املتغيـرات الديموغرافية.أ- 
تــم توزيــع مفــردات العينــة طبقــا للمتغيـــرات الديموغرافيــة )النــوع، والعمــر، واملؤهــل العلمــي، واملســتوى الوظيفــي، ب- 

وســنوات الخبـــرة( مــن حيــث العــدد والنســبة املئويــة.
تــم حســاب املتوســط الحسابـــي واالنحـــراف املعيــاري لجميــع متغيـــرات البحــث عــدا املتغيـــرات الديموغرافيــة. وذلــك ج- 

للتعــرف علــى معــدل تواجــد كل متغيـــر فــي عينــة البحــث، ومعــدل تشــتته.
تم حساب معامل االرتباط البسيط لبيـرسون بيـن كل متغيـريـن من متغيـرات البحث عدا املتغيـرات الديموغرافية د- 

وذلك للتعرف على قوة واتجاه ومعنوية العالقة في صورتها البسيطة.
تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط لدراسة تأثيـر جودة الحياة الوظيفية وأبعادها في املتغيـرات الوسيطة 	- 

والتابعة: )رأس املال الفكري – منهجية ستة سيجما(، ومن ثم اختبار صـحة الفروض األول والثاني والثالث.

الخلفية النظرية للبحث

جودة الحياة الوظيفية وأبعادها )املتغيـر املستقل)

مفهوم جودة الحياة الوظيفية: 1-

جودة الحياة الوظيفية معنى مركب من عدة أبعاد تشيـر في بعض األحيان إلى بعض العوامل املتـرابطة التـي تحتاج إلى 
فحــص دقيــق مــن أجــل بنــاء نســق مفاهيمــي وقابــل للقيــاس واملتعلــق بالرضــا املنهــي واملشــاركة فــي العمــل، التحفيـــز، واإلنتاجيــة، 
والســالمة واألمــن فــي العمــل والراحــة والســعادة والخصائــص الشــخصية للعمــال ضمــن محيــط املنظمــة، وتطويـــر القــدرات، 

والتوافــق بيـــن الحيــاة فــي العمــل وخارجهــا )بــن خالــد،  201(.

أبعاد جودة الحياة الوظيفية: 2-

يوجد العديد من األبعاد لجودة الحياة الوظيفية يـركز البحث الحالي على ما يلي:

ظروف العمل املادية: تشكل تصميم بيئة العمل من خالل املعدات واآلالت واإلجـراءات التشغيلية ونظام عمل أ- 
أمن كما هو منصوص عليه في قانون العمل، فالغرض الرئيس من تصميم مكان العمل هو زيادة اإلنتاجية وتوفيـر 

.)Pickard, 200 ( السالمة والصـحة املهنية للعامليـن

رفاهيــة العامليـــن: مفهــوم رفاهيــة العامليـــن مفهــوم متغيـــر يحتــوي علــى العديــد مــن التفسيـــرات، حيــث يشيـــر مفهــوم ب- 
الرفاهيــة إلــى حالــة الســعادة والرضــا واالحتفــاظ باملــوارد البشــرية وتطويـــرها وهــي عبــارة عــن التســهيالت الخدميــة واملرافــق 

.)Reddy, 200 ( .املقدمــة للعامليــن

التوازن بيـن الحياة والعمل: التوازن بيـن الحياة والعمل وتقوم بعض الشركات واملنظمات بمساعدة العامليـن فيها ج- 
على التوفيق بيـن مسئوليات العمل والعائلة، وتحسيـن صـحتهم واستمتاعهم بالحياة، وللتوازن بيـن الحياة والعمل 

.)Kaiser & Ringlstetter, 2011( له أثـر إيجابـي على املنظمة والعامليـن

مشاركة العامليـن في اإلدارة: مشاركة العامليـن في اإلدارة تعالج العالقة بيـن املنظمة والعامليـن واملساهميـن، والقضايا د- 
.)Branch, 2011( األساسية لإلدارة داخل املنظمة، ويظهر دور العامليـن واملساهميـن في املنظمة في عملية اتخاذ القرارات
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رأس املال الفكري وأبعاده )املتغيـر الوسيط)

مفهوم رأس املال الفكري: 1-

هــو حـــزمة األصــول املعرفيــة التـــي تدخــل بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشــر مــع توليــد القيمــة بواســطة املنظمــة ولعمالئهــا، ويتضمــن 
.) Konkiti1et1al., 2013( :متنوعــة مثــل رأس املــال البشــري والهيكلــي والعالقــات 

ً
اســتخدام رأس املــال الفكــري أشــكاال

أبعاد رأس املال الفكري 2-

قسم )Secundo1et1al., 2010( أبعاد رأس املال الفكري إلى ما يلي:

رأس املال البشري: وهو توليفة من العوامل اململوكة لألفراد العامليـن لدى املنشأة وتـرتكز إلى املعرفة التـي لدى أ- 
العامليـن واملعلومات والبيانات واملهارات والقدرة الفنية والخصائص الشخصية مثل الذكاء والطاقة واملواقف ثم 

االعتمادية والقدرة على التعلم وسعة الخيال واإلبداع والرغبة في مشاركة املعلومات واملشاركة في فرق العمل واتساق 
أهداف األفراد مع األهداف التنظيمية.

رأس املال الهيكلي: ويشتمل رأس املال الهيكلي على الجوانب غيـر امللموسة في أي منشأة مثل العملية والثقافة ب- 
والعالقات وامللكية الفكرية. أما األمثلة على املكون املذكور عالية طرق التصنيع ونظم التوزيع والتوقعات واملناسك 

واألساطيـر والعالقات مع العمالء والعالمة وحق الطباعة.

رأس مال العالقات )العمالء): ويشيـر إلى موارد مرتبطة بالعالقات الخارجية للمنظمة مع العمالء واملورديـن والشركاء.ج- 

منهجية سته سيجما وأبعادها )املتغيـر التابع)
مفهوم منهجية سته سيجما 1-

أشــار )رفاعــي، 2011( إلــى أن ســتة ســيجما تســتخدم لعــالج املشــكالت املزمنــة للشــركة حتـــى تســتطيع مقابلــة توقعــات 
العميــل بالدرجــة الفعالــة تكاليفيــا، حيــث يســتهل بهــا مــن بدايــة العمليــة مــروًرا باملراحــل الصناعيــة وحتـــى نهايتهــا، ويتــم تنظيــم 

كل مشــروع مــن مشــروعات التحسيـــن فــي أربــع مراحــل هــي:

1 القياس Measure وهو تحديد رغبات العميل أو حاجاته وتقييم كيف تفشل في إنجاز ذلك التوقعات حتـى يمكن -
تالفيها، مع تحديد املقاييس األساسية للعملية من أجل املقارنة املستقبلية.

1 التحليل Analyze وهو تحديد األسباب الداخلية للمشكالت.-

1 التحسيـن Improve وهو إجـراء التغييـرات على املنتج أو الخدمة.-

1 الرقابة Control وهي وضع بـرامج التوجيه واإلرشاد تحت التطبيق لضمان استمرارية التحسينات.-

أبعاد منهجية سته سيجما 2-

قسم )يوسف،  Verver, et1al., 2016( )201( أبعاد سته سيجما إلى ما يلي:

التحسيـــن املســتمر: فــي مجــال الخدمــات الصـــحية هــي فلســفة إداريــة تهــدف إلــى العمــل علــى تطويـــر العمليــات واألنشــطة أ- 
املتعلقــة بــاآلالت واملــواد واألفــراد بشــكل مســتمر.

االســتجابة: فــي مجــال الخدمــات الصـــحية تعنــي مــدى قــدرة ورغبــة واســتعداد مقــدم الخدمــة بشــكل دائــم فــي تقديــم ب- 
الخدمــة للمستفيديـــن عنــد احتياجهــم لهــا.

االعتمادية: وتعني قدرة مقدم الخدمة الصـــحية )الطبيب، واملحلل، واملمرض، وغيـــرهم( على أداء الخدمة الصـــحية ج- 
التـــي وعد بها بشــكل يمكن االعتماد عليها.

الضمان: في مجال الخدمة الصـحية ناتج عن اعتماد أو ثقة املر�صى باألطباء وكادر املستشفى، والثقة بمؤهالتهم ومقدرتهم.د- 

امللموســية: فــي مجــال جــودة الخدمــة الصـــحية يتضمــن العناصــر اآلتيــة: مكاتــب األطبــاء نظيفــة، العامليـــن فــي املستشــفى 	- 
يســتخدمون الوســائل أو اآلالت القياســية، والوصفــات الطبيــة )أدويــة ومســتلزمات طبيــة( يجــب أن تكــون ســهلة الفهــم.
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نتائج الدراسة امليدانية

ثبات وصدق أداة القياس

يوضـح الجدول التالي معامالت الثبات والصدق باستخدام »معامل ألفا كرونباخ«

جدول رقم )3) 
معامل الثبات والصدق باستخدام »معامل ألفا كرونباخ«

التـرتيبالصدق الذاتيمعامل αعدد العباراتاملتغيـرم
0.9131 200.83جودة الحياة الوظيفية1
0.8160.9032 1رأس املال الفكري2
3 0.8200.90 2منهجية ستة سيجما3

-0.8230.907اإلجمالي

بالنسبة ملتغيـر جودة الحياة الوظيفية جاء في التـرتيب األول من حيث الثبات والصدق، هذا وقد بلغ معامل ثبات   
ألفــا كرونبــاخ ) 8%(، ومعامــل الصــدق )91%(.و بالنســبة ملتغيـــر رأس املــال الفكــري جــاء فــي التـــرتيب الثانــي مــن حيــث الثبــات 
والصــدق، هــذا وقــد بلــغ معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ )82.%(، ومعامــل الصــدق )90%(. وأخيـــرا متغيـــر منهجيــة ســتة ســيجما 
جاء في التـرتيب الثالث من حيث الثبات والصدق، هذا وقد بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ )82%(، ومعامل الصدق )%91(.

واســتخلص الباحثــان مــن الجــدول الســابق أن معامــالت الثبــات والصــدق اإلجماليــة بلغــت 91% - 92%، ويعكــس ذلــك 
ثباًتــا كبيـــًرا ألداة القيــاس، بالنســبة للعبــارات التـــي تــم اإلبقــاء عليهــا فــي اختبــارات الثبــات والصــدق، ويطمئـــن ذلــك إلــى ثبــات 

وصالحيــة آراء واتجاهــات عينــة البحــث تجــاه متغيـــرات البحــث وبدرجــة عاليــة.

التوصيف الديموغرافي للبحث
نعرض فيما يلي التكرارات والنسب املئوية لكل بيان من البيانات الديموغرافية لعينة البحث وتحليلها:

جدول رقم )4(
توزيع مفردات عينة البحث طبقا للمتغيـرات الديموغرافية

النسبة املئويةالتكرارالتوزيعالبيان

النوع 
1 %2 1ذكر.
9 %208أنثـى.

%350100اإلجمالي

العمر

26%91من  2 – أقل من 30 سنة.

 3%122من 30 – أقل من 0  سنة.

21% 7من 0  – أقل من 0  سنة.
18%63من 0  سنة فأكثـر.

%350100اإلجمالي

التعليم
68%239مؤهل ثانوي.

26%92مؤهل جامعي.
 %19دراسات عليا.

%350100اإلجمالي

املستوى الوظيفي

10% 3طبيب.
6 %161ممرض.
2%7صيدلي.

2 %7 1وظيفة طبية مساعدة.
%350100اإلجمالي
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النسبة املئويةالتكرارالتوزيعالبيان

الخبـرة

11%38أقل من 3 سنوات.
37%130من 3 – أقل من 6 سنوات.

 3%119من 6 – أقل من 10 سنوات.
18%63من 10 سنوات فأكثـر.

%350100اإلجمالي

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:
1 أن نسبة الذكور بلغت 1 %، في حيـن بلغت نسبة اإلناث 9 % ويعكس ذلك إلى شمول العينة لكال من النوعين.-
1 أن نســبة فئة الســن من  2 إلى أقل من 30 ســنة بلغت 26%، في حيـــن بلغت نســبة فئة الســن من 30 ســنة إلى أقل -

مــن 0  ســنة  3%، كمــا بلغــت فئــة الســن مــن 0  ســنة إلــى أقــل مــن 0  ســنة 21% وأخيـــرا بلغــت فئــة الســن مــن 0  
ســنة فأكثـــر 18% ويعكــس ذلــك إلــى شــمول العينــة علــى مســتويات أعمــار مختلفــة.

1 أن نســبة فئة التعليم الثانوي بلغت 68%، كما بلغت فئة التعليم الجامعي بلغت 26%، في حيـــن بلغت نســبة فئة -
التعليم للدراسات العليا   %، ويعكس هذا ثقة عالية في النتائج الرتفاع مستوى التعليم والذي يعمل على الفهم 

واإلدراك الجيــد للموضــوع.
1 أن نســبة مــن يعملــون بوظيفــة طبيــب بلغــت 10%، فــي حيـــن بلغــت نســبة مــن يعملــون فــي الهيئــة التمريضيــة 6 %، -

كمــا بلغــت نســبة مــن يعملــون بوظيفــة صيدلــي 2% وأخيـــرا بلغــت نســبة مــن يعملــون بوظائــف طبيــة مســاعدة 2 % 
ويعكــس هــذا ثقــة عاليــة فــي النتائــج لوجــود تنــوع فــي وظائــف مفــردات عينــة البحــث.

1 أن نسبة فئة الخبـــرة أقل من 3 سنوات بلغت 11%، في حيـــن بلغت نسبة فئة الخبـــرة من 3 سنوات إلى أقل من 6 -
سنوات 37%، وبلغت نسبة فئة الخبـرة من 6 سنوات إلى أقل من 10 سنوات  3%، وأخيـرا بلغت فئة الخبـرة من 

10 سنوات فأكثـــر18 % ويعكس هذا ثقة عالية في النتائج الرتفاع مستوى خبـــرة مفردات عينة البحث.

اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرات البحث
اإلحصاء الوصفي ملتغيـر جودة الحياة الوظيفية 1-

يبيـن الجدول التالي نتائج اإلحصاء الوصفي ملتغيـر جودة الحياة الوظيفية.

جدول رقم )5(
اإلحصاء الوصفي ملتغيـر جودة الحياة الوظيفية

العبـاراتالرمز
املتوسط
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
االختالف

X1.1.0.69816.08 3. تعتبـر بيئة العمل داخل الوزارة صـحية وأمنة
X1.2.0 .0.82719 2. تتمتع بيئة العمل بالهواء النقي النظيف
X1.3.120.86 080.8. يتوافر في مكان العمل نظم حماية ضد الحـرائق
X1. .6 .260.87620. تلبـي ظروف العمل شروط السالمة املهنية للعاملين
X1. .0 .26 031.06. تحـرص اإلدارة على إتباع العامليـن إلجـراءات السالمة أثناء العمل
X1.6.1 .31 71.12 .3يتوافر في الوزارة غرف استـراحة وتـرفيه
X1.7.11.28837.77 .3تقدم الوزارة امتيازات للعامليـن الستكمال مسيـراتهم التعليمية
X1.8.270.82819.39. تقيم الوزارة رحالت تـرفيهية للعامليـن بها
X1.9.86. 71 20.6 . تتكفل الوزارة بتوفيـر مواصالت للعامليـن بها
X1.10 .117.19 310.7. تعمل الوزارة على حل املشكالت االقتصادية للعاملين
X1.11.17.13 60.76 . تمنح الوزارة تسهيالت ومرونة كافية لتحقيق التوازن بيـن العمل والحياة الشخصية
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العبـاراتالرمز
املتوسط
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
االختالف

X1.12.0 .13 90.61 . تـراعي الوزارة الظروف الشخصية للعامليـن عند النظر ألدائهم في العمل
X1.13.310.76217.68. وقت العمل كافي وال يلزم القيام بالعمل في املنزل بعد انتهاء الدوام الرسمي
X1.1 .69. 81 80.6 . يجد العاملون وقت كافي لقضائه مع أسرهم
X1.1 .280.81319.00. يمكن للعامليـن أخد أجازة للعناية بأحد أفراد أسرتهم
X1.16.2. 00.6861 . يشارك العامليـن في اتخاذ القرارات التـي تمس أعمالهم 
X1.17 .9613.19 .20 . تشجع الوزارة العامليـن على عملية املشاركة في اتخاذ القرارات
X1.18.60. 1 320.67. يستمتع العاملون بالتعاون واملشاركة في اتخاذ القرارات
X1.19.17.1 230.72. يساهم العاملون في حل مشكالت العمل داخل الوزارة 
X1.20.2 .20 210.86. يشتـرك العاملون في تقديم املقتـرحات التـي تساهم في تطويـر الوزارة

4.2410.80619.386اإلجمالي

يتضـــح مــن الجــدول الســابق الــذي يبيـــن املتوســطات واالنحـــرافات املعياريــة، ومعامــل االختــالف أن اتجاهــات عينــة 
البحــث اتجهــت نحــو املوافقــة علــى عبــارات متغيـــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة، حيــث بلــغ املتوســط اإلجمالــي لهــذا املتغيـــر ) 2. ( 

وبانحـــراف معيــاري قــدره )0.806( ومعامــل اختــالف قــدره )19.39(.

اإلحصاء الوصفي ملتغيـر رأس املال الفكري: 2-

يبيـن الجدول التالي نتائج اإلحصاء الوصفي ملتغيـر رأس املال الفكري.

جدول رقم )6(
اإلحصاء الوصفي ملتغيـر رأس املال الفكري

العبـاراتالرمز
املتوسط
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
االختالف

X2.1.3.731.17931.61يشتـرك العاملون بالوزارة بآرائهم من خالل اجتماعات املناقشة
X2.2.3.961.10727.9يـرتبك العمل وتحدث مشكالت كبيـرة إذا تـرك أحد العامليـن الوزارة فجأة 
X2.37 .20 080.83. يتميـز العاملون بالوزارة بأنهم مبتكرون وبارعون
X2. .21.27  020.8. يتميـز العاملون بالوزارة بأنهم األفضل أداًء على مستوى الوزارات األخـرى
X2. .3.711.12330.27يتميـز أداء العامليـن بالوزارة بأنه األفضل نتيجة الرتفاع الروح املعنوية
X2.6.1.16032.77  .3يساعد الهيكل التنظيمي على تقارب العامليـن من بعضهم
X2.7.6.20 09 .1 3.0الوزارة تقدم أفكاًرا وخدمات جديدة
X2.8.160.80219.28. الوزارة تدعم تنمية وتطويـر األفكار الجديدة
X2.9.021.11227.66. تهتم الوزارة بأنظمة املعلومات املساندة لدعم القرار
X2.10.32. 3.631.2823تعمل الوزارة على تدعيم قنوات االتصال بيـن العاملين

X2.11
يتــم توزيــع البيانــات الخاصــة بمتطلبــات وآراء املواطنيـــن واملقيميـــن علــى جميــع العامليـــن 

بالــوزارة، بهــدف التعــاون فــي حــل مشــكالتهم.
3.9 0.99 2 .23

X2.12.3.821.11229.11غالبية العامليـن بالوزارة يفهمون املجتمع واحتياجات املواطنيـن واملقيمين
X2.13.1.20632.2 3.7تفتخـر الوزارة بأنها مهتمة بمتطلبات املواطنيـن واملقيمين 

X2.1 
تحـــرص الــوزارة علــى جمــع معلومــات عــن آراء املواطنيـــن واملقيميـــن حتـــى توفــق ظــروف 

العمــل وفًقــا لرغباتهــم.
3.911.03326. 2

X2.1 
تحـــرص الــوزارة تقديــم رعايــة صـــحية متكاملــة للمواطنيـــن واملقيميـــن داخــل اململكــة 

الســعودية. العربيــة 
3.791.09328.8 

3.801.0928.98اإلجمالي
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يتضـح من الجدول السابق أن اتجاهات عينة البحث ذهبت نحو املوافقة على عبارات متغيـر رأس املال الفكري، حيث 
بلغ املتوسط اإلجمالي لهذا املتغيـر )3.80( وبانحـراف معياري قدره )1.09( ومعامل اختالف قدره )28.98(.

اإلحصاء الوصفي ملتغيـر منهجية ستة سيجما: 3-

يبيـن الجدول التالي نتائج اإلحصاء الوصفي ملتغيـر منهجية ستة سيجما.

جدول رقم )7(
اإلحصاء الوصفي ملتغيـر منهجية ستة سيجما

العبـاراتالرمز
املتوسط
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

معامل 
االختالف

Y11.290.78318.2. تنظر الوزارة إلى التحسيـن املستمر على أنه جـزًءا من متطلبات الجودة 
Y2.270.7818.27. تعتمد الوزارة على البـرامج الحديثة في مجال جودة الخدمات الصـحية
Y3 3 .0.93122 1. تستخدم الوزارة أحدث املعدات الطبية العاملية في مجال الرعاية الصـحية
Y .9. 390.71. تحـرص الوزارة على معرفة اقتـراحات العمالء لالستفادة منها في تحسيـن جودة الخدمات الصـحية 
Y 1.22. 30.631 . تعمل الوزارة على إجـراء تغييـرات مستمرة ملواكبة املتغيـرات الداخلية والخارجية
Y6.0.71116.3 3. تقوم مستشفيات وزارة الصـحة بإبالغ املر�صى بموعد تقديم الخدمة بدقة 
Y7.290.68816.0. يـرغب العامليـن في مستشفيات وزارة الصـحة بمساعدة املر�صى دائًما 
Y8.36.32 91.30 .3 تقوم مستشفيات وزارة الصـحة بالرد الفوري على استفسارات وشكاوى املر�صى
Y9.18.1 320.78. يبدي العامليـن في مستشفيات وزارة الصـحة االستعداد الدائم للتعاون مع املر�صى 
Y10.8. 00.6971 . تتابع الوزارة درجة استجابة العامليـن في تقديم الخدمات الصـحية للمواطنيـن واملقيمين 
Y11 تحـــرص مستشــفيات وزارة الصـــحة علــى تقديــم الخدمــات الصـــحية بطريقــة صـــحيحة مــن أول

مرة.
 . 6

0.7 6
16.73

Y12.13.11 7 .380. تتوافر بمستشفيات وزارة الصـحة جميع التخصصات الصـحية املطلوبة
Y13.60.62113.92 . تبدي مستشفيات وزارة الصـحة اهتماًما خاًصا بمشكالت واستفسارات املر�صى
Y1 .2 .230.86820. تحظى مستشفياتنا بثقة واستحسان املستفيديـن من خدماتها الصـحية
Y1 .12.33   .00 . تعمل مستشفيات وزارة الصـحة على تقديم خدمات الرعاية املتكاملة لجميع الحاالت
Y16.80.61313.68 . يشعر املر�صى باألمان عند التعامل مع مستشفيات وزارة الصـحة
Y17.0.72217.79 3. يتسم سلوك العامليـن في مستشفيات وزارة الصـحة باألدب وحسن املعاملة مع املر�صى
Y18.7 .020.82720. يتابع العاملون في مستشفيات وزارة الصـحة حالة املر�صى باستمرار
Y19.120.8320.1. تحافظ مستشفيات وزارة الصـحة على سرية املعلومات الخاصة باملر�صى 
Y20.320.70716.37. تستخدم مستشفيات وزارة الصـحة أحدث الوسائل واألساليب املتعلقة بالسالمة والصـحة
Y21.6 .90.60913 . تمتلك مستشفيات وزارة الصـحة تجهيـزات وأجهزة ومعدات تقنية حديثة
Y22.08. 11 0.6 2. تتوافر في مستشفيات وزارة الصـحة مرافق مادية وتسهيالت مالءمة وصـحية جذابة
Y23 يحـــرص العاملــون فــي مستشــفيات وزارة الصـــحة علــى درجــة عاليــة مــن النظافــة وحســن الهنــدام

واملظهر.
 .2 

0.711
16.77

Y2 .390.73216.67. توفر مستشفيات وزارة الصـحة صاالت انتظار نظيفة ومكيفة وكافية
Y2 .370.72816.66. تستخدم مستشفيات وزارة الصـحة أحدث الآالت واملعدات الطبية في العالم

4.3010.74017.429اإلجمالي

يتضـــح مــن الجــدول الســابق الــذي يبيـــن املتوســطات واالنحـــرافات املعياريــة، ومعامــل االختــالف أن اتجاهــات عينــة 
البحــث اتجهــت نحــو املوافقــة علــى عبــارات متغيـــر منهجيــة ســتة ســيجما، حيــث بلــغ املتوســط اإلجمالــي لهــذا املتغيـــر )30. ( 

وبانحـــراف معيــاري قــدره )0 0.7( ومعامــل اختــالف قــدره )3 .17(.
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اختبار فروض البحث
اختبار الفرض األول 1-

ينــص هــذا الفــرض علــى: توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ورأس املــال الفكــري داخــل وزارة 
الصـــحة في اململكة العربية الســعودية.

وإلثبات صـحة / عدم صـحة هذا الفرض استخدم الباحثان عدد من االختبارات كما يلي:

معامل االرتباطأ- 

يبيـــن الجــدول التالــي معامــل االرتبــاط بيـــن متغيـــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغيـــر مســتقل ومتغيـــر رأس املــال الفكــري 
كمتغيـــر تابــع باســتخدام معامــل ارتبــاط »بيـــرسون«.

جدول رقم )8(
معامل ارتباط بيـرسون للفرض األول

)X1( معامل ارتباط بيـرسوناملتغيـر املستقل(X2( املتغيـر التابع

جودة الحياة الوظيفية
رأس املال الفكريمعنويةالقيمة
0.580)***)

ا عند مستوى معنوية 0.001  ***  دال إحصائيًّ

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:

1 توجد عالقة معنوية طردية ذات داللة إحصائية بيـن متغيـر جودة الحياة الوظيفية )X1( ورأس املال الفكري داخل وزارة -
الصـحة في اململكة )X2( بقيمة معامل ارتباط بيـرسون )8 %(، وذلك عند مستوى معنوية أقل من )0.001(. وهذا يؤكد 

صـحة الفرض فيما يتعلق بتأثيـر جودة الحياة الوظيفية على رأس املال الفكري داخل وزارة الصـحة في اململكة.

1 ونتيجة لثبوت وجود عالقات فإنه يمكن تطبيق نموذج االنحدار الخطي البسيط، لتحديد األثـر التفاعلي والتبادلي -
ملتغيـر جودة الحياة الوظيفية على رأس املال الفكري داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.

تحليل نتائج االنحدارب- 

يبيـن الجدول التالي نتائج تحليل االنحدار بيـن جودة الحياة الوظيفية ورأس املال الفكري:

جدول رقم )9(
نتائج تحليل االنحدار بيـن جودة الحياة الوظيفية ورأس املال الفكري

املتغيـرات املستقلة

املعلمات
املقدرة

iβ

t. testF. test

R2

القيمةمستوى معنويةالقيمة
مستوى 
معنوية

33.7%***30.001 78.1***0.001 8.18  2.1 الجـزء الثابت
***X1(0. 328.8 00.001( جودة الحياة الوظيفية

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:

1 -(R2( معامل التحديد

 )X2( مــن التغيـــر الكلــي فــي املتغيـــر التابــع )%( جــودة الحيــاة الوظيفيــة يفســر نســبة )33.7X1( نجــد أن املتغيـــر املســتقل
رأس املــال الفكــري وباقــي النســبة )66.3%( تـــرجع إلــى الخطــأ العشــوائي فــي املعادلــة أو ربمــا تـــرجع إلــى متغيـــرات مســتقلة أخـــرى.

1 اختبار معنوية املتغيـر املستقل.-

باســتخدام اختيــار )t. test( نجــد أن املتغيـــر املســتقل ذات معنويــة فــي نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط، وذلــك عنــد 
مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.001(.
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1 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار:-

الختبار معنوية متغيـرات النموذج ككل تم استخدام اختبار )F1test(، وحيث إن قيمة اختبار )F1test( هي ) 78.1( وهي 
ذات معنوية عند مستوى أقل من )0.001( مما يدل على تأثيـر املتغيـر املستقل، على املتغيـر التابع.

اســتخلص الباحثــان ممــا ســبق وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى رأس املــال الفكــري داخــل 
وزارة الصـــحة.

مما يدل على صـحة الفرض األول الذي ينص على:

توجد عالقة ذو داللة معنوية بيـن جودة الحياة الوظيفية ورأس املال الفكري داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية

1 معادلة النموذج:-

تتمثل معادلة نموذج االنحدار في اآلتي:

)X1( 2.155 + 0.532 جودة الحياة الوظيفية = )X2( رأس املال الفكري

وهــو يعنــي أنــه يمكــن مــن خــالل جــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيــق النمــوذج الســابق نســتطيع التنبــؤ بـــرأس املــال الفكــري 
داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث إن كل زيــادة قدرهــا 32 .0 وحــدة فــي جــودة الحيــاة الوظيفيــة تــؤدي 

إلــى تنميــة رأس املــال الفكــري داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، بمقــدار درجــة واحــدة.

اختبار الفرض الثاني 2-

ينص هذا الفرض على:

توجــد عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية.

وإلثبات صـحة / عدم صـحة هذا الفرض استخدم الباحثان عدد من االختبارات كما يلي:

معامل االرتباطأ- 

يبيـــن الجدول التالي معامل االرتباط بيـــن متغيـــر جودة الحياة الوظيفية كمتغيـــر مستقل ومتغيـــر منهجية ستة سيجما 
كمتغيـــر تابع باستخدام معامل ارتباط »بيـــرسون«.

جدول رقم )10(
معامل ارتباط بيـرسون للفرض الثاني

)X1( معامل ارتباط بيـرسوناملتغيـر املستقل)Y) املتغيـر التابع

جودة الحياة الوظيفية
معنويةالقيمة

منهجية ستة سيجما
0.444)***)

ا عند مستوى معنوية 0.001    ***دال إحصائيًّ

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:
1 توجــد عالقــة معنويــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متغيـــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة )X1( ومنهجيــة ســتة ســيجما -

داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية، )Y( بقيمة معامل ارتباط بيـرسون )  %(، وذلك عند مستوى 
معنوية أقل من )0.001(. وهذا ما يؤكد صـحة الفرض فيما يتعلق بتأثيـر جودة الحياة الوظيفية على منهجية ستة 

سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.
1 نتيجة لثبوت وجود عالقات فإنه يمكن تطبيق نموذج االنحدار الخطي البسيط، لتحديد األثـر التفاعلي والتبادلي -

ملتغيـر جودة الحياة الوظيفية على منهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.
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تحليل نتائج االنحدارب- 

يبيـن الجدول التالي نتائج تحليل االنحدار بيـن جودة الحياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما

 جدول رقم )11(
نتائج تحليل االنحدار بيـن جودة الحياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما

املتغيـرات املستقلة

املعلمات
املقدرة

iβ

t. testF. test

R2

القيمةمستوى معنويةالقيمة
مستوى 
معنوية

19.7%***37.8890.001**0.001*2.7709.797 الجـزء الثابت
***X1(0.3986.1  0.001( جودة الحياة الوظيفية

ا عند مستوى معنوية 0.001    ***دال إحصائيًّ

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:

1 -)R2( معامل التحديد

 )Y( مــن التغيـــر الكلــي فــي املتغيـــر التابــع )%( جــودة الحيــاة الوظيفيــة يفســر نســبة )19.7X1( نجــد أن املتغيـــر املســتقل
منهجية ســتة ســيجما داخل وزارة الصـــحة في اململكة العربية الســعودية، وباقي النســبة )80.3%( يـــرجع إلى الخطأ العشــوائي 

فــي املعادلــة أو ربمــا ملتغيـــرات مســتقلة أخـــرى.

1 اختبار معنوية املتغيـر املستقل-

باســتخدام اختيــار )t.1test( نجــد أن املتغيـــر املســتقل ذات معنويــة فــي نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط، وذلــك عنــد 
مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.001(.

1 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار-

الختبــار معنويــة متغيـــرات النمــوذج ككل تــم اســتخدام اختبــار )F1test(، وحيــث إن قيمــة اختبــار )F1test( هــي )37.889( 
وهــي ذات معنويــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0.001( ممــا يــدل علــى تأثيـــر املتغيـــر املســتقل، علــى املتغيـــر التابــع.

استخلص الباحثان مما سبق وجود تأثيـر ذو داللة إحصائية لجودة الحياة الوظيفية على منهجية ستة سيجما داخل 
وزارة الصـــحة.

مما يدل على صـحة الفرض الثاني الذي ينص على:

توجــد عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية.

1 معادلة النموذج-

تتمثل معادلة نموذج االنحدار في اآلتي:

)X1( 2.770 + 0.398 جودة الحياة الوظيفية = )Y) منهجية ستة سيجما

وهــو يعنــي أنــه يمكــن مــن خــالل جــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيــق النمــوذج الســابق التنبــؤ بمنهجيــة ســتة ســيجما داخــل 
وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث إن كل زيــادة قدرهــا 0.398 وحــدة فــي جــودة الحيــاة الوظيفيــة تــؤدي إلــى 

التأثيـــر فــي منهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، بمقــدار درجــة واحــدة.

اختبار الفرض الثالث 3-

ينص هذا الفرض على:

توجد عالقة ذو داللة معنوية بيـن رأس املال الفكري ومنهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.
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وإلثبات صـحة / عدم صـحة هذا الفرض استخدم الباحثان عدد من االختبارات كما يلي:

معامل االرتباطأ- 

يبيـــن الجــدول التالــي معامــل االرتبــاط بيـــن متغيـــر رأس املــال الفكــري كمتغيـــر مســتقل ومتغيـــر منهجيــة ســتة ســيجما 
كمتغيـــر تابــع باســتخدام معامــل ارتبــاط »بيـــرسون«.

جدول رقم )12(
معامل ارتباط بيـرسون للفرض الثالث

)X2( معامل ارتباط بيـرسوناملتغيـر املستقل)Y) املتغيـر التابع

رأس املال الفكري
معنويةالقيمة

منهجية ستة سيجما
0.514)***)

ا عند مستوى معنوية 0.001  ***  دال إحصائيًّ

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:

1 - )Y( ومنهجيــة ســتة ســيجما )X2( توجــد عالقــة معنويــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متغيـــر رأس املــال الفكــري
داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، بقيمــة معامــل ارتبــاط بيـــرسون )1 %(، وذلــك عنــد مســتوى 
معنويــة أقــل مــن )0.001(. وهــذا مــا يؤكــد صـــحة الفــرض فيمــا يتعلــق بتأثيـــر رأس املــال الفكــري علــى منهجيــة ســتة 

ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

1 نتيجة لثبوت وجود عالقات فإنه يمكن تطبيق نموذج االنحدار الخطي البسيط، لتحديد األثـر التفاعلي والتبادلي -
ملتغيـر رأس املال الفكري على منهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية.

تحليل نتائج االنحدارب- 

يبيـن الجدول التالي نتائج تحليل االنحدار بيـن رأس املال الفكري ومنهجية ستة سيجما

جدول رقم )13(
نتائج تحليل االنحدار بيـن رأس املال الفكري ومنهجية ستة سيجما

املتغيـرات املستقلة

املعلمات
املقدرة

iβ

t. testF. test

R2

القيمةمستوى معنويةالقيمة
مستوى 
معنوية

**0.001*82 .2.60710 الجـزء الثابت
  .1890.001***%26 ***X2(0. 227. 290.001( رأس املال الفكري

***دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.001(

يتضـح من الجدول السابق ما يلي:

1 -)R2( معامل التحديد

نجــد أن املتغيـــر املســتقل )X1( رأس املــال الفكــري يفســر نســبة )26%( مــن التغيـــر الكلــي فــي املتغيـــر التابــع ) X( منهجيــة 
ستة سيجما داخل وزارة الصـــحة في اململكة العربية السعودية، وباقي النسبة ) 7%( يـــرجع إلى الخطأ العشوائي في املعادلة 

أو ربمــا لعــدم ملتغيـــرات مســتقلة أخـــرى.

1 اختبار معنوية املتغيـر املستقل.-

باســتخدام اختيــار )t.1test( نجــد أن املتغيـــر املســتقل ذات معنويــة فــي نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط، وذلــك عنــد 
مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.001(.
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1 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار:-

الختبــار معنويــة متغيـــرات النمــوذج ككل تــم اســتخدام اختبــار )F1test(، وحيــث إن قيمــة اختبــار )F1test( هــي )189.  ( 
وهــي ذات معنويــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0.001( ممــا يــدل علــى تأثيـــر املتغيـــر املســتقل، علــى املتغيـــر التابــع.

اســتخلص الباحثــان ممــا ســبق وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لــرأس املــال الفكــري علــى منهجيــة ســتة ســيجما داخــل 
وزارة الصـــحة.

مما يدل على صـحة الفرض الثالث الذي ينص على:

توجــد عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن رأس املــال الفكــري ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية.

1 معادلة النموذج:-

تتمثل معادلة نموذج االنحدار في اآلتي:

)X2( 2.607 + 22 .0 رأس املال الفكري = )Y( منهجية ستة سيجما

وهــو يعنــي أنــه يمكــن مــن خــالل رأس املــال الفكــري وتطبيــق النمــوذج الســابق التنبــؤ بمنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة 
الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث إن كل زيــادة قدرهــا 22 .0 وحــدة فــي رأس املــال الفكــري تــؤدي إلــى التأثيـــر فــي 

منهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، بمقــدار درجــة واحــدة.

االستنتاجات والتوصيات

- االستنتاجات
ً
أوال

معامــالت الثبــات والصــدق اإلجماليــة مرتفعــة، ويعكــس ذلــك ثباًتــا كبيـــرا ألداة القيــاس، ويطمئــن ذلــك إلــى ثبــات  1-
وصالحيــة آراء واتجاهــات عينــة البحــث تجــاه متغيـــرات البحــث وبدرجــة عاليــة.

أن اتجاهات عينة البحث اتجهت نحو املوافقة على عبارات متغيـر جودة الحياة الوظيفية. 2-

أن اتجاهات عينة البحث اتجهت نحو املوافقة على عبارات متغيـر رأس املال الفكري. 3-

أن اتجاهات عينة البحث اتجهت نحو املوافقة على عبارات متغيـر منهجية ستة سيجما.  -

توجــد عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ورأس املــال الفكــري داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة   -
العربيــة الســعودية.

يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية لجودة الحياة الوظيفية على رأس املال الفكري داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية  6-
السعودية.

توجــد عالقــة ذو داللــة معنويــة بيـــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة ومنهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة  7-
العربيــة الســعودية.

يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى منهجيــة ســتة ســيجما داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة  8-
العربيــة الســعودية.

توجد عالقة ذو داللة معنوية بيـن رأس املال الفكري ومنهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية  9-
السعودية.

يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية لرأس املال الفكري على منهجية ستة سيجما داخل وزارة الصـحة في اململكة العربية  10-
الســعودية.

توصل الباحثان إلى صـحة وقبول الفرض األول والثاني والثالث. 11-
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ثانًيا- التوصيات

فيمــا يلــي مجموعــة مــن التوصيــات املقتـــرحة مــن الباحثــان متضمنــة الجهــة املعنيــة بتنفيــذ التوصيــة واليــات التنفيــذ 
وذلــك لضمــان االســتفادة مــن هــذه التوصيــات.

إتاحة الفرص للموظفيـن إلبداء مقتـرحاتهم في مجاالت جودة الحياة الوظيفية وتنفيذ املناسب منه وتحفيـز جميع  1-
املوظفيـــن علــى إبــداء اقتـــراحاتهم ليــس فــي مجــاالت جــودة الحيــاة الوظيفيــة فقــط؛ بــل لتمتــد وتشــمل جميــع مجــاالت 
العمــل فــي وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية بمــا يـــرتقي بمســتويات األداء بالــوزارة ويمكــن إجـــراء هــذا عــن 
طريــق صناديــق االقتـــراح والشــبكة الداخليــة لالتصــاالت بالــوزارة مــع دراســة االقتـــراحات واألفــكار التـــي يقدمهــا 
املوظفيـــن ومكافــأة أصـــحابها ســواء تــم األخــذ بهــذه االقتـــراحات واألفــكار أم ال. مــع ضــرورة تطبيــق الصالــح منهــا فــي 
الواقع العملي حتـى يشعر املوظفيـن أنه يتم األخذ باقتـراحاتهم وأفكارهم مما يشجعهم على تقديم املزيد واالجتهاد 

فــي العمــل وبالتالــي تقــل الضغــوط الوظيفيــة لــدى املوظفيــن.

الحـــرص علــى توفيـــر منــاخ العمــل الصـحـــي الــذي يعمــل علــى تحقيــق اإلنجــازات العاليــة فــوق العاديــة بالنســبة لجميــع  2-
الوظائــف املوجــودة داخــل وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عــن طريــق االهتمــام بمعاييـــر األمــن 

والســالمة املهنيــة.

االهتمــام بـــزيادة جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن خــالل مشــاركة الــوزارة للموظفيـــن فــي صنــع واتخــاذ القــرارات الخاصــة  3-
بمجــاالت وأشــكال الجــودة التـــي يمكــن مــن خاللهــا إشــباع احتياجاتهــم ورغباتهــم علــى اختــالف وتنــوع خصائصهــم 
الشــخصية. وذلــك مــن خــالل قيــام الــوزارة باســتبيان آراء املوظفيـــن فــي بـــرامج الجــودة التـــي تمــت لتالفــى النقــاط 
السلبية مستقبال، باإلضافة إلى طرح اإلدارات لبـرامج جودة الحياة الوظيفية املزمع القيام بها ألخذ رأى املوظفيـن 
فيهــا والتأكــد مــن مقابلتهــا لرغبــات املوظفيـــن وتحقيــق توقعاتهــم، ممــا ينعكــس علــى درجــة رضائهــم ووالئهــم التنظيمــي.

الســعي نحو متابعة أحدث األســاليب والطرائق املتبعة في جودة الحياة الوظيفية في الشــركات العاملية واالســتفادة   -
منــه مــع األخــذ فــي االعتبــار االختالفــات فــي البيئــة الثقافيــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية.

املحافظــة علــى املوظفيـــن املتميـزيـــن باعتبارهــم أحــد الدعائــم الرئيســة لــرأس املــال الفكــري الرئيــس ومكافأتهــم، ممــا   -
يدعــم االنتمــاء التنظيمــي لديهــم، عــن طريــق وضــع نظــم األجــور والحوافــز املناســبة لســد حاجــات ورغبــات العامليـــن 
وفتــح قنــوات اتصــال فــي اتجاهيـــن بيـــن اإلدارة والعامليـــن ومشــاركة العامليـــن فــي اتخــاذ القــرارات وتوفيـــر منــاخ عمــل 

محفــز لالبتــكار واإلبــداع.

العمــل تعميــق مفهــوم رأس املــال الفكــري وإدارتــه وتنميتــه وصيانتــه واعتبــاره الثـــروة الحقيقــة التـــي تضمــن للــوزارة  6-
التكيف مع التغييـــر واالســتمرار في األداء املتميـــز، وذلك من خالل تهيئة املواد البشــرية بما يتناســب مع احتياجات 
تكويـــن وبنــاء رأس املــال الفكــري مــع تبيــان الفوائــد اإليجابيــة التـــي ســوف تعــود علــى األفــراد واملستشــفيات مــن ذلــك.

توفيـــر البيئــة التنظيميــة املالءمــة لــرأس مــال العالقــات، مــن خــالل إدارة العالقــة مــع املتـردديـــن علــى مستشــفيات  7-
وزارة الصـــحة فــي األجــل الطويــل وتلمــس احتياجاتهــم وتعميــق مفهــوم رأس مــال العمــالء لــدى جميــع مستشــفيات 

وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

التـركيـز على إتاحة املجال لالبتكار واإلبداع في العمل، من خالل التعرف على دوافع ورغبات املوظفيـن غيـر املشبعة  8-
فــي مجــاالت جــودة الحيــاة الوظيفيــة، ومــن ثــم تحفيـــزهم بالربــط بيـــن إشــباع هــذه الرغبــات ومــا يقدمونــه مــن أفــكار 

جديــدة وإبداعــات تســاهم فــي تميـــز أداء وزارة الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

تنظيــم رحــالت قصيـــرة للموظفيـــن داخــل الــوزارة فــي املناطــق األخـــرى للتعــرف علــى طبيعــة العمــل فــي هــذه اإلدارات  9-
وحتـــى يبتعــدوا عـــن جــو العمــل املعتــاد؛ وهــذا يخفــف مــن حــدة التوتـــر بيـــن األقســام املختلفــة وبعضهــا البعــض.

إجـــراء مراجعــة شــاملة لنظــم وسياســات جــودة الحيــاة الوظيفيــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار النظــم املطبقــة فــي الــوزارات  10-
ألخـــرى واتخاذهــا كأســاس مرجعــي لتقييــم أداء هــذه النظــم والسياســات واختيــار أفضلهــا وأنســبها للتطبيــق بــوزارة 

الصـــحة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، ممــا ينعكــس علــى تحقيــق الرضــا الوظيفــي للموظفيــن.
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 توصيات ببحوث مستقبلية

يو�صي الباحثان باملوضوعات التالية كمشروعات بحثية مستقبلية لتكون امتدادا لهذا البحث:

1 دراسة أثـر جودة الحياة الوظيفية في متغيـرات أخـرى مثل االنتماء التنظيمي للعاملين.1-

1 بحث أثـر منهجية ستة سيجما في متغيـرات أخـرى مثل األداء الوظيفي وجودة الخدمات املصرفية.2-

1 إعــادة اختبــار الدراســة الحاليــة علــى قطــاع آخـــر أو جامعــة أخـــرى غيـــر الــوزارة املطبــق عليهــا الدراســة امليدانيــة مثــل 3-
شــركات القطــاع العــام أو الخــاص أو البنــوك.

1 دراسة أثـر رأس املال الفكري في متغيـرات أخـرى مثل التطويـر التنظيمي واإلبداع التنظيمي. -



رأس املال الفكري كمتغيـر وسيط بيـن جودة الحياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما ...

210

املراجع

 - مراجع باللغة العربية  
ً
أوال

1 أبوزيد، صالح محمد ســالم. ) 201(. »العالقة بيـــن مكونات رأس املال الفكري وتحسيـــن جدارات املوارد البشــرية -
دراســة ميدانيــة علــى وزارة الســكان واملرافــق بليبيــا«، رســالة ماجستيـــر غيـــر منشــورة، كليــة التجــارة، جامعــة عيـــن 

شمس.

1 إدريــس، ثابــت عبــد الرحمــن. )2007(. بحــوث التســويق: أســاليب القيــاس واختبــار الفــروض. اإلســكندرية: الــدار -
الجامعيــة، ص 6 1.

1 بشيـــر، رمضــان محمــد. ) 201(. »أثـــر إعــادة الهيكلــة التنظيميــة علــى رأس املــال الفكــري فــي ظــل االندمــاج دراســة -
ميدانيــة بمصلحــة الضرائــب املصريــة«، رســالة دكتــوراه غيـــر منشــورة، كليــة التجــارة، جامعــة عيـــن شــمس.

1 بــن خالــد، عبــد الكريــم. ) 201(. »فلســفة إدارة جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي املجــال املنهــي«، مجلــة العلــوم اإلنســانية -
واالجتماعيــة، ع 02. عمــادة البحــث العلمــي، الجامعــة األردنيــة.

1 جــاد الــرب، ســيد محمــد. )2008(. جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي منظمــات األعمــال املصريــة. اإلســماعيلية: مطبعــة -
العشــري.

1 رفاعي، ممدوح عبد العزيـز. )2011(. منهجية ستة سيجما: مدخل تحسيـن العمليات. القاهرة: ص  .-

1 الزيــادي، مهــا عــادل رمضــان. ) 201( »نمــوذج مقتـــرح ألثـــر رأس املــال الفكــري وجــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى تعزيـــز -
القــدرات التنافســية للمــوارد البشــرية«، رســالة دكتــوراه غيـــر منشــورة، كليــة التجــارة، جامعــة عيـــن شــمس.

1 شــيخي، مريــم، ) 201(. »طبيعــة العمــل وعالقتهــا بجــودة الحيــاة دراســة ميدانيــة فــي ظــل بعــض املتغيـــرات«، رســالة -
ماجستيـر غيـر منشورة، عمادة الدراسات العليا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، الجامعة اإلسالمية 

غــزة.

1 مركز معلومات. )6102(. وزارة الصـحة في اململكة العربية السعودية، يونيو.-

1 مصطفى، إيمان محفوظ. ) 201(. »نموذج مقتـرح لقياس أثـر خصائص القيادة الخادمة على جودة الحياة الوظيفية -
وتأثيـرهما على االلتـزام بالعقد النف�صي«، رسالة دكتوراه غيـر منشورة، كلية التجارة، جامعة عيـن شمس.

1 املطيـــري، صالــح خالــد ضيــف هللا. )2013(. »دور منهجيــة ســتة ســيجما فــي زيــادة اإلنتاجيــة دراســة تطبيقيــة علــى -
الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت«، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عيـن شمس، 

ع 1، مــج 1.

1 يوســف، صــوار. ) 201(. »أثـــر تطبيــق أبعــاد مصفوفــة أعمــال ســته ســيجما فــي إدراك تقييــم األداء دراســة حالــة -
مؤسسة بـريد الجـزائر – فرع سعيدة«، مجلة جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

التجاريــة وعلــوم التسييـــر قســم علــوم التسييـــر، الجـــزائر.

ثانًيا - مراجع باللغة األجنبية

-1 Alvarez,1Jesus1Cruz1&1Carlos1Monge1Perry.1)201 (.1Manufacturing1Excellence1Approach1to1Business1
Performance1Model,1European, Journal of Business and Economics, Volume110,1Issue11,1pp.113-1 .

-1 Andersson,1R.;1Hilletofth,1P.;1Manfredsson,1P.1and1Hilmola,1O.1P.1)201 (.1Lean1Six1Sigma1Strategy1in1
Telecom1Manufacturing.1Industrial1Management1&1Data1Systems,111 1)6(,190 –921.1doi: 10.1108/
IMDS- 02-2014-0069

-1 Balaram,1Bora1S.1R.1et1al.1)201 (.1Quality1of1Work1Life1–1A1Literature1Review,1International Journal 
in Management and Social Science,1Vol.13,1Issue13.



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع3 - سبتمبر )أيلول( 2018

211

-1 Branch,1 Krist1 M.1 )2011(1 Participative Management and Employee and Stakeholder,1 N.1 P.1
Retrieved1June122,12011,1from:1http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/doe/benchmark/ch10.pdf.

-1 Graff,1 Johan.1 )2013(.1 “Colouring1 the1 Numbers1 on1 the1 Role1 of1 Intellectual1 Capital1 in1 Financial1
Reporting“,1 Journal of Intellectual Capital,1 Vol.1 1 1 No.1 3,1 pp.1 376-39 .

-1 Verver,1J.1P.1S.1et1al.1)2016(.1“Lean1Six1Sigma1in1Healthcare“,1Journal for Healthcare Quality,1March 
6,1)3(1pp.112 -201.

-1 Kaiser,1 Stephan1 and1 Ringlstetter,1 Max1 Josef.1 )2011(.1 Strategic Management of Professional 
Service Firms:1 Theory and Practice.1 Germany,1 Springer.

-1 Namvar,1Morteza1and1Pejman1Khalilzadeh.1 )2013(.1“Exploring1the1Role1of1 Intellectual1Capital1 in1
the1Development1of1E-business1Models1Evidence1from1the1Iranian1Carpet1Industry1“,1International 
Journal of Commerce and Management,1Vol.1231No.12,1pp.197-112.

-1 Phusavat,1Kongkiti1et1al.1)2013(.1“Productivity1Management:1Integrating1the1Intellectual1Capital“,1
Industrial Management & Data Systems,1Vol.11131No.16,1pp.18 0-8  .

-1 Pickard,1Quentin.1)200 (.The Architects’ Handbook.1Blackwell1Science1Ltd.

-1 Piri,1 Morteza;1 Milad1 Jasemi1 and1 Majid1 Abdi.1 )2013(.1 “Intellectual1 Capital1 and1 Knowledge1
Management1in1the1Iranian1Space1Industries“,1VINE: The Journal of Information and Knowledge 
Management Systems,1 Vol.1  31 No.1 3,1 pp.1 3 1-3 6.

-1 Pongpearchan,1 Purit.1 )2016(.1 “Influence1 of1 Intellectual1 Capital1 on1 Firm1 Performance1 Computer1
Businesses1 in1 Thailand“,1 International Business Management,1 101 ) (1 pp,1  38-   .

-1 Reddy,1 R.1 J.1 )200 (.1Labour Welfare and Personnel Service.1New1Delhi:1 S.1 B1Nangia1 for1APH1
Publishing1 Corporation.

-1 Secundo,1G.;1Margherita,1A.;1Elia,1G.1and1Passiante,1G.1)2010(.1“Intangible1Assets1in1Higher1Education1
and1Research:1Mission,1Performance1or1Both2“,1Journal of Intellectual Capital,1Vol.1111No.12,1pp.1
1 0-1 7.

-1 Siboni,1 Benedetta,1 et1 al.1 )2013(.1 “Italian1 State1 University1 Contemporary1 Performance1 Plans:1 An1
Intellectual1Capital1 Focus“,1 Journal of Intellectual Capital,1 Vol.1 1 1No.1 3,1 pp.1  1 - 30.

-1 Swamy,1Devappa1Renuka1et1al.1)201 (.1“Quality1of1Work1Life:1Scale1Development1and1Validation“,1
International Journal of Caring Sciences,1May-August,1Volume18,1Issue12.



رأس املال الفكري كمتغيـر وسيط بيـن جودة الحياة الوظيفية ومنهجية ستة سيجما ...

212

املالحق 

)استمارة استبيان)
السؤال األول

مجموعة عبارات للتعرف على جودة الحياة الوظيفية داخل الوزارة، بـرجاء بوضع عالمة )P( أمام الخانة التـي تتفق مع إجاباتك.

غيـر موافق تماًماالعبـاراتم
)1)

غيـر
موافق )2(

محايد
)3)

موافق
)4)

موافق 
تماًما)5(

)أ) ظرف العمل املادية:
تعتبـر بيئة العمل داخل الوزارة صـحية وأمنة.1
تتمتع بيئة العمل بالهواء النقي النظيف.2
يتوافر في مكان العمل نظم حماية ضد الحـرائق.3
تلبـي ظروف العمل شروط السالمة املهنية للعاملين. 
تحـرص اإلدارة على إتباع العامليـن إلجـراءات السالمة أثناء العمل. 

)ب) رفاهية العامليـن:
يتوافر في الوزارة غرف استـراحة وتـرفية.6
تقدم الوزارة امتيازات للعامليـن الستكمال مسيـراتهم التعليمية.7
تقيم الوزارة رحالت تـرفيهية للعامليـن بها.8
تتكفل الوزارة بتوفيـر مواصالت للعامليـن بها.9
تعمل الوزارة على حل املشكالت االقتصادية للعاملين. 10

)ج) التوازن بيـن الحياة والعمل:
تمنح الوزارة تسهيالت ومرونة كافية لتحقيق التوازن بيـن العمل والحياة الشخصية.11
تـراعي الوزارة الظروف الشخصية للعامليـن عند النظر ألدائهم في العمل.12
وقت العمل كافي وال يلزم القيام بالعمل في املنزل بعد انتهاء الدوام الرسمي.13
يجد العاملون وقت كافي لقضائه مع أسرهم. 1
يمكن للعامليـن أخد أجازة للعناية بأحد أفراد أسرتهم. 1

 )د) مشاركة العامليـن في اإلدارة:
يشارك العامليـن في اتخاذ القرارات التـي تمس أعمالهم.16
تشجع الوزارة العامليـن على عملية املشاركة في اتخاذ القرارات. 17
يستمتع العاملون بالتعاون واملشاركة في اتخاذ القرارات.18
يساهم العاملون في حل مشكالت العمل داخل الوزارة.19
يشتـرك العاملون في تقديم املقتـرحات التـي تساهم في تطويـر الوزارة.20

السؤال الثاني
مجموعة عبارات للتعرف على رأس املال الفكري داخل الوزارة، بـرجاء وضع عالمة )P( أمام الخانة التـي تتفق مع إجاباتك.

غيـر موافق تماًماالعبـاراتم
)1)

غيـر
موافق )2(

محايد
)3)

موافق
)4)

موافق تماًما 
)5)

)أ) رأس املال البشري:
يشارك العاملون بالوزارة بآرائهم من خالل اجتماعات املناقشة.1
يـرتبك العمل وتحدث مشكالت كبيـرة إذا تـرك أحد العامليـن الوزارة فجأة.2
يتميـز العاملون بالوزارة بأنهم مبتكرون وبارعون3
يتميـز العاملون بالوزارة بأنهم األفضل أداًء على مستوى الوزارات األخـرى. 
يتميـز أداء العامليـن بالوزارة بأنه األفضل نتيجة الرتفاع الروح املعنوية. 

)ب) رأس املال الهيكلي:
يساعد الهيكل التنظيمي على تقارب العامليـن من بعضهم.6
الوزارة تقدم أفكاًرا وخدمات جديدة.7
الوزارة تدعم تنمية وتطويـر األفكار الجديدة.8
تهتم الوزارة بأنظمة املعلومات املساندة لدعم القرار.9
تعمل الوزارة على تدعيم قنوات االتصال بيـن العاملين.10
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)ج) رأس مال العالقات:
يتــم توزيــع البيانــات الخاصــة بمتطلبــات وآراء املواطنيـــن واملقيميـــن علــى جميــع 11

العامليـــن بالــوزارة، بهــدف التعــاون فــي حــل مشــكالتهم.
غالبية العامليـن بالوزارة يفهمون املجتمع واحتياجات املواطنيـن واملقيمين.12
تفتخـر الوزارة بأنها مهتمة بمتطلبات املواطنيـن واملقيمين.13
تحـــرص الــوزارة علــى جمــع معلومــات عــن آراء املواطنيـــن واملقيميـــن حتـــى توفــق  1

ظــروف العمــل وفًقــا لرغباتهــم.
تحـرص الوزارة تقديم رعاية صـحية متكاملة للمواطنيـن واملقيميـن داخل اململكة. 1

السؤال الثالث
مجموعة عبارات للتعرف على منهجية ستة سيجما داخل الوزارة، بـرجاء وضع عالمة )P( أمام الخانة التـي تتفق مع إجاباتك.

غيـر موافق العبـاراتم
تماًما  )1(

غيـر
موافق

)2)

محايد
)3)

موافق
)4)

موافق 
تماًم)5(

)أ) التحسيـن املستمر:
تنظر الوزارة إلى التحسيـن املستمر على أنه جـزًءا من متطلبات الجودة.11
تعتمد الوزارة على البـرامج الحديثة في مجال جودة الخدمات الصـحية.2
تستخدم الوزارة أحدث املعدات الطبية العاملية في مجال الرعاية الصـحية 3
تحـرص الوزارة على معرفة اقتـراحات العمالء لالستفادة منها في تحسيـن جودة الخدمات 
تعمل الوزارة على إجـراء تغييـرات مستمرة ملواكبة املتغيـرات الداخلية والخارجية.1 

)ب) االستجابة:
تقوم مستشفيات وزارة الصـحة بإبالغ املر�صى بموعد تقديم الخدمة بدقة.6
يـرغب العامليـن في مستشفيات وزارة الصـحة بمساعدة املر�صى دائًما.7
 تقوم مستشفيات وزارة الصـحة بالرد الفوري على استفسارات وشكاوى املر�صى.8
يبدي العامليـن في مستشفيات وزارة الصـحة االستعداد الدائم للتعاون مع املر�صى.9
تتابع الوزارة درجة استجابة العامليـن في تقديم الخدمات الصـحية للمواطنيـن واملقيمين.10

)ج) االعتمادية:
تحـرص مستشفيات وزارة الصـحة على تقديم الخدمات الصـحية بطريقة صـحيحة من أول مرة.11
تتوافر بمستشفيات وزارة الصـحة جميع التخصصات الصـحية املطلوبة.12
تبدي مستشفيات وزارة الصـحة اهتماًما خاًصا بمشكالت واستفسارات املر�صى.13
تحظى مستشفياتنا بثقة واستحسان املستفيديـن من خدماتها الصـحية. 1
تعمل مستشفيات وزارة الصـحة على تقديم خدمات الرعاية املتكاملة لجميع الحاالت. 1

 )د) الضمان:
يشعر املر�صى باألمان عند التعامل مع مستشفيات وزارة الصـحة.16
يتسم سلوك العامليـن في مستشفيات وزارة الصـحة باألدب وحسن املعاملة مع املر�صى.17
يتابع العاملون في مستشفيات وزارة الصـحة حالة املر�صى باستمرار.18
تحافظ مستشفيات وزارة الصـحة على سرية املعلومات الخاصة باملر�صى.19
تستخدم مستشفيات وزارة الصـحة أحدث الوسائل واألساليب املتعلقة بالسالمة والصـحة.20

)هـ) امللموسية:
تمتلك مستشفيات وزارة الصـحة تجهيـزات وأجهزة ومعدات تقنية حديثة.21
تتوافر في مستشفيات وزارة الصـحة مرافق مادية وتسهيالت مالءمة وصـحية جذابة.22
يحـرص العاملون في مستشفيات وزارة الصـحة على درجة عالية من النظافة واملظهر.23
توفر مستشفيات وزارة الصـحة صاالت انتظار نظيفة ومكيفة وكافية. 2
تستخدم مستشفيات وزارة الصـحة أحدث الآالت واملعدات الطبية في العالم. 2

السؤال الرابع: الخصائص الديموغرافية؟   (النوع - العمر - مستوى التعليم - الوظيفة - الخبـرة)
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ABSTRACT

Knowledge1is1considered1in1recent1years1one1of1the1most1important1organizational1resources1and1is1the1
basis1for1stable1development,1especially1in1highly1competitive1environments1or1that1are1exposed1to1constant1
changes1environments.1Many1organizations1that1sink1into1the1iceberg1my1knowledge1is1not1final1and1there1
but1in1severe1famine1of1knowledge1so1companies1allocate1a1large1share1of1spending1for1the1sake1of1access1to1
knowledge1and1new1ways1and1methods.

The1problem1with1the1search1in1an1attempt1to1answer1the1main1question:1“To1what1extent1contribute1to1
the1quality1of1working1life1in1the1intellectual1capital1development1and1application1of1the1methodology1of1Six1
Sigma1in1the1Ministry1of1Health1of1Saudi1Arabia».

The1goal1of1 research1 is1 to1 identify1 the1 role1of1 intellectual1 capital1 as1 a1 variable1 and1mediator1 in1 the1
relationship1between1quality1of1life1and1functional1methodology1of1Six1Sigma1application1to1workers1in1the1
Ministry1of1Health1in1the1Kingdom1of1Saudi1Arabia.

And1 adopted1 a1 researcher1 on1 the1 descriptive1method,1which1 is1 based1 on1 the1 interpretation1 of1 the1
status1quo1of1the1phenomenon1under1study,1research1and1determine1the1dimensions1and1conditions1of1the1
phenomenon,1this1next1to1an1analysis1and1interpretation1of1the1special1phenomenon1data,1the1researcher1
also1used1in1the1field1study1method1of1questionnaire1through1personal1interviews1and1e-mail1to1employees.

The1researcher1found1the1presence1is1a1significant1correlation1between1the1quality1of1working1life1and1
all1of1the1intellectual1and1methodological1money1Six1Sigma1within1the1Ministry1of1Health1in1Saudi1Arabia,1as1
well1as1there1is1a1significant1moral1quality1career1impact1on1both1the1intellectual1and1methodological1money1
Six1Sigma1within1the1Ministry1of1Health1in1Kingdom1of1Saudi1Arabia.

Finally,1the1researcher1recommended1the1interest1in1providing1health1work,1which1works1to1achieve1
high1accomplishments1above1normal1for1all1functions1within1the1Ministry1of1Health1in1Saudi1Arabia1climate,1
through1attention1to1occupational1safety1and1security1standards.


