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سيجما لتخفيض معدالت العيوب في   تطبيق منهجية 

 صناعة المالبس
 

 السرحان مصطفى ثناء .د
 أستاذ مشارك بقسم تصميم األزياء

 جامعة جدة –كلية التصاميم والفنون 

 المملكة العربية السعودية
 الخالصة

التي تواجهه المصانع اإلنتاجية بشكل عام ،كما من أهم االساليب المستخدمة في تطوير وحل مشكالت  " Six Sigma " سيجما 1تعتبر 

تعتبر من أهم المناهج واألساليب واألدوات العلمية التي ظهرت في اآلونة األخيرة، حيث أثبت هذا المدخل كفاءته في مساعدة الشركات 

في المقام األول  Six Sigma ة لتعد اإلستراتيجية اإلداري و. الصناعية على توفير منتجات خالية من العيوب، وتشبع رغبات العمالء

ي ذات بمثابة فلسفة وإستراتيجية، ترمي إلى تعظيم رضا المستفيد، وجعله مستفيداً مبهوراً يمكن االحتفاظ به مدى الحياة مستفيداً دائماً، وف

تي تتسبب في عدم رضا الوقت تكثف أدواتها واعملها بأقصى جهد ممكن لتخفيض االنحرافات والعيوب، التي تظهر في المنتجات، وال

كما تتركز ،  المستفيد، وعليه فإن الجهد الرئيس لهذه اإلستراتيجية في عملية اإلدارة هو ببساطة حل المشكالت، وتقليل األخطاء والعيوب

يع بطريقة على انه كلما كانت الشركة الصناعية قادرة على قياس العيوب الموجودة في عملية ما، فإنها تستط Six Sigma استراتيجيات

( تعد أحد  Six Sigma بناًء عليه، فإن منهجية )، وأو الخلو من العيوب  Zero )علمية أن تزيل تلك العيوب، لتقترب من نقطة )الصفر

أهم مناهج تطوير العمليات اإلستراتيجية، وتطوير الخدمات، وتحسين األداء وإجراء العمليات التصحيحية، وهي تمثل تطويراً لنظم 

 الجودة التي سبقتها . ومناهج 

 ف البحث الي :اهدأ

 البحث والتي تتفرع الى األهداف الفرعية األتية : محل الشركات في سيجما ستة منهجية تطبيق متطلبات التوصل الى مدى توافر -1

 سيجما ستة منهجية تطبيق ألهمية البحث محل الشركات في العاملين تحديد درجة إدراك. 

 سيجما ستة منهجية لتطبيق المطلوبة التنظيمية ةالثقاف توافر تحديد مقدار. 

 سيجما. ستة منهجية لتطبيق العاملين لدى الالزمة المهارات التوصل الى حجم توافر 

 –قياس أثر تطبيق منهج سيجما ستة خفض معدالت العيوب في الشركات محل الدراسة في األقسام الفنية المختلفة )التخطيط  -2

 اإلنهاء والتعبئة ( -التشغيل  –القص  -الباترون

 توصل البحث الي :

د فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في األقسام المختلفة قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما لصالح التطبيق ووج -1

 البعدي.

لصالح التطبيق  د فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم التخطيط قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجماووج -2

 البعدي.

د فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم الباترون والعينة قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما لصالح ووج -3

 التطبيق البعدي.

 البعدي. د فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم القص قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما لصالح التطبيقووج -4

د فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم التشغيل قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما لصالح التطبيق ووج -5

 البعدي.

د فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم اإلنهاء والتعبئة قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما لصالح ووج -1

 التطبيق البعدي.

 وصي البحث بــ  :وا

 .بمصانع المالبس الجاهزة بهدف زيادة القدرة التنافسية لها لما لهذه الصناعة من قيمة اقتصادية عالية اإلهتمام .1

  . البحث بمجال المتعلقة والفنية العلمية الدراسات من المزيد اعداد .2

 سيجما بمصانع المالبس الجاهزة . 1منهجية ال  نشر وتشجيع تطبيق .3

 على التغلب  لمحاولة المصانع داخل العلمية الدراسات و البحوث إجراء في الباحثين مع الجاهزة المالبس مصانع ونتعا تسهيل .4

 .تقابلها التي المشاكل و الصعوبات

 .المالبس الجاهزة  قطاع فى العاملين كفاءة ورفع بالتدريب االهتمام .5
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Apply the Methodology of 6 Sigma to Reduce 

Defect Rates in the Apparel Industry 
 

ABSTRACT 
6 Six Sigma is one of the most important methods used in developing and solving the problems faced by the 

productive factories in general. It is also considered one of the most important methods, tools and scientific 

tools that have emerged recently. This portal proved its efficiency in helping industrial companies to provide 

products free from defects, The Six Sigma management strategy is primarily a philosophy and strategy 

designed to maximize the satisfaction of the beneficiary and make it a remarkable beneficiary that can be 

maintained for life and always benefits while at the same time intensifying its tools and doing its utmost to 

reduce deviations and The main effort of this strategy in the management process is simply to solve problems, 

reduce errors and defects, and Six Sigma strategies emphasize that whenever an industrial company is able to 

measure flaws in a process, They can scientifically remove these defects, approaching zero. Six Sigma is 

therefore one of the most important approaches to developing strategic operations, developing services, and 

improving performance and corrective actions, which represent an evolution of systems and methodologies 

Quality of that preceded it. 

Research objectives: 

1. To determine the availability of the requirements of applying the six Sigma methodology in the companies, 

which are divided into the following sub-objectives: 

• Determine the degree of awareness of the employees of the companies of the importance of applying the six 

Sigma methodology. 

• Determine the availability of the organizational culture required to implement the Six Sigma methodology. 

• To achieve the availability of skills required by the staff to implement the Six Sigma methodology. 

2 - Measuring the impact of the application of Six Sigma approach to reduce the defect rates in the companies 

studied in different technical departments (planning – pattern making - cutting - production - finishing and 

packaging) 

The research reached: 

1- There are statistically significant differences between the average grades of employees in various 

departments pre and post the implementation of the Six Sigma methodology for the benefit of the post 

application. 

2 - There are statistically significant differences between the average grades of employees in the Planning 

Department pre and post the implementation of Six Sigma methodology for the benefit of the post application. 

3 - There are statistically significant differences between the average grades of workers in the Department of 

pattern and sample pre and post the application of six Sigma methodology for the benefit of the post-

application. 

4 - There are statistically significant differences between the average grades of the staff in the shear section pre 

and post the implementation of Six Sigma methodology for the benefit of the post-application. 

5 - There are statistically significant differences between the average grades of employees in the operating 

department pre and post the implementation of Six Sigma methodology for the benefit of the post application. 

6 - There are statistically significant differences between the average grades of employees in the finishing and 

packaging section pre and post the implementation of Six Sigma methodology for the benefit of the post 

application. 

The research recommended that : 

1. Attention to ready-made garment factories in order to increase their competitiveness because of the high 

economic value of this industry. 

2. Preparing more scientific and technical studies related to the field of research. 

3. Disseminate and promote the implementation of the Six Sigma methodology in ready-made garment 

factories. 

4. Facilitate the cooperation of ready-made garment factories with researchers in conducting research and 

scientific studies within factories to try to overcome the difficulties and problems that correspond. 

5. Pay attention to training and raise the efficiency of workers in the garment sector. 
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 :  ةـدمـقـالم

ً تعتبر الصناعة أحد أهم الركائز والدعائم فى البنيان االقتصادى للدول ، وتمثل صناعة المالبس       اقتصادياً  قطاعا

 ً اهتمام كبير من كافة دول العالم لدورها المحوري في اإلنتاج والتشغيل وإدرار الدخل ، لذا فتولي الدولة  وتنال مهما

إقامة الصروح الصناعية المتوسطة  ولبناء المستقبل  أساسي مالمالبس باعتبارها دع اعةالمزيد من االهتمام بصن

 م(2001والصغيرة بهدف محاولة تحقيق االكتفاء الذاتي في قطاع المالبس الجاهزة .  )االسرج : 
 

نتاجية والمساعدة على المصانع المتوسطة من القطاعات الهامة التي يجب االهتمام بها لزيادة القدرات اإل حيث تعد     

لمشكالت التي تظهر داخل تلك المصانع ، فيجب العمل على االرتقاء بالمستوى الصناعي لتلك المصانع لوضع حلول 

 أدىالتطور السريع فول للمشكالت التي تواجه تلك المصانع ، لقدم الحي ذيالالدعم األكاديمي وذلك من خالل تقديم 

 الئمةالم اتيجياترلبحث عن الطرق واألساليب واالستلحث المنشآت الصناعية لية والتقنمن المفاهيم اإلدارية  عديدلل

  .م من موارد وامكانياتهمنتجات مع ما لديالخدمات وال لتقديم أفضل
 

مصانع الهه م االساليب المستخدمة في تطوير وحل مشكالت التي تواجهمن أ " Six Sigma " سيجما 1وتعتبر      

ً  التي ظهرت المهمةالمناهج واألساليب واألدوات العلمية ،كما تعتبر من  ل عامبشك اإلنتاجية في  كفائتهاأثبت و، حديثا

 . عمالءال ةعيوب، تشبع رغببدون  منتجات توفيرو شركات الصناعيةمساعدة ال
 

من اإلنتاج  بةومراقمرحلة الفحص، في  دأتبمراحل الجودة التي لة الخامسة المرحلب Six Sigma أسلوب نجد و     

ً مواصفات  خالل  الجودة مرحلة الرقابةيليها ، بذلك ومعاقبتة، المسئولالعامل تحديد االنحراف أو الخطأ، ول،  معدة سابقا

ف الاالخت والتعرف علىتحليل البيانات، لعلى الجودة ، وأسس  الرقابة يقيسلإحصائي  اسوضع أس بهدفاإلحصائية ، 

ضمان الجودة،  التركيزعلىمرحلة  يليها، وذلك جالع و، الوحدات  من المعيبتبعاد المواصفات الموضوعة، واس بين

الى  مستمرة و، فيما بعداألخطاء، ثم مرحلة إدارة الجودة الشاملة التي ظهرت  وجود عدمنظام وقائي يهدف إلى و وه

لجودة با االداء عاليوى جل تحقيق مستألالمراحل  جميع وتشمل تستفيد  Six Sigma ، وأخيراً جاءت مرحلةاالن

  . المطلوبة
 

، عميلال ىرض تهدف الى،  فلسفةو ستراتيجيةابمثابة  Six Sigma لفي المقام األول تعد اإلستراتيجية اإلدارية و     

االنحرافات والعيوب، التي  قليلممكن لت قصى جهدألعمل الو دواتاألف يتكث معدائماً،  عميالً به مدى الحياة  االحتفاظو

حل  لهذه اإلستراتيجية في عملية اإلدارة هو يالجهد الرئيس وان، عميلال ىعدم رض والمسببة في، جفي المنت تبدو قد

 )  2010)الشثري،  .والعيوب  أالخط من تقليلالالمشكالت، و

ي موجودة فقياس عيوب  على ذو قدرةكلما كانت الشركة الصناعية  انعلى  Six Sigma تتركز استراتيجيات و    

أو  Zero )الصفر)بطريقة علمية ، لتقترب من نقطة  تلك العيوب معمل على حلأن ت كون لها القدرةت بذلكعملية ما، 

مناهج تطوير العمليات  ىعد أحدي(  Six Sigma ) بناًء عليه، فإن منهج، و) 2002الزهراني، )من العيوب  خلوها

لنظم ومناهج  تمثل تطويراً وإجراء العمليات التصحيحية، و ، وتحسين األداءةوتطوير الخدم ،المهمةاإلستراتيجية 

  . الجودة 

 : مشكلة البحث

والتي تم تطبيقها على الشركات محل الدراسة تبين وجود بعض  الباحثةمن خالل الدراسة اإلستطالعية التي قام بها     

وعلى هذا تتبلور مشكلة البحث في العيوب ومعوقات العمل التي تتطلب معالجاتها عن طريق منهجية الستة سيجما 

  :التساؤالت األتية

 :البحث محل الشركات في سيجما ستة منهجية تطبيق متطلبات تتوافر هل -1

  :اآلتية الفرعية التساؤالت الرئيس التساؤل هذا من وينبثق          

 سيجما ستة منهجية تطبيق ألهمية البحث محل الشركات في العاملين إدراك درجة ما. 

 سيجما ستة منهجية لتطبيق المطلوبة التنظيمية الثقافة توافر مدى ما. 

 سيجما ستة منهجية لتطبيق العاملين لدى الالزمة المهارات تتوافر هل 

 ؟العيوب في الشركات محل الدراسة  معدالت ضخفعلى منهج سيجما ستة  ما أثر تطبيق -2
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 أهداف البحث :

 ربحيةال زيادةو ذو العيوباإلنتاج  معدالتفي تخفيض  Six Sigmaة يدور منهج التركيز علىإلى  بحثهدف الي   

 :.من خالل تحقيق األهداف التالية وذلك ، الشركات محل الدراسةالمنهج في  ذلكالتعرف على مدى إمكانية تطبيق ب

البحث والتي تتفرع الى  محل الشركات في Six Sigma منهجية تطبيق متطلبات فرالتوصل الى مدى تو -1

 داف الفرعية األتية :األه

 سيجما ستة منهجية تطبيق ألهمية البحث محل الشركات في العاملين تحديد درجة إدراك. 

 سيجما ستة منهجية لتطبيق المطلوبة التنظيمية الثقافة توافر تحديد مقدار. 

 سيجما. ستة منهجية لتطبيق العاملين لدى الالزمة المهارات التوصل الى حجم توافر 

في األقسام الفنية بيق منهج سيجما ستة خفض معدالت العيوب في الشركات محل الدراسة قياس أثر تط -2

 اإلنهاء والتعبئة ( -التشغيل  –القص  -الباترون –المختلفة )التخطيط 
 

 :البحث أهمية

 .خفض معدالت المعيباالرتقاء بمصانع المالبس الجاهزة للمنافسة العالمية من حيث قد يساهم البحث في  -1

على عكس يو ربحيةوالذي يزيد ال عيوب االنتاج تقليل خالل من التشغيلية التكاليف تخفيض اهمة فيالمس -2

  إيجابا القدرة التنافسية.
 

 :فروض البحث

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في األقسام المختلفة قبل وبعد تطبيق منهجية ستة  -1

 .سيجما لصالح التطبيق البعدي

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم التخطيط قبل وبعد تطبيق منهجية ستة توجد  -2

 .سيجما لصالح التطبيق البعدي

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم الباترون والعينة قبل وبعد تطبيق منهجية  -3

 .ستة سيجما لصالح التطبيق البعدي

حصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم القص قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما توجد فروق دالة إ -4

 .لصالح التطبيق البعدي

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم التشغيل قبل وبعد تطبيق منهجية ستة سيجما  -5

 .لصالح التطبيق البعدي

العاملين في قسم اإلنهاء والتعبئة قبل وبعد تطبيق منهجية ستة  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات -1

 .سيجما لصالح التطبيق البعدي

  : إجـراءات البحـث

 منهج البحث:

 يعتمد البحث على

 : المنهج الوصفي التحليلي

 :من خالل االعتماد على اآلتي 

 مجال البحثالكتب والدوريات العربية واألجنبية، واإلحصائيات والتقارير المتعلقة ب. 

 .استبانة موجهة للعاملين بالشركات محل البحث 

  :  شبه تجريبي

دراسة العالقة بين متغيرين وكما هي. دون تغييرهو المنهج الذي يقوم في األساس على دراسة الظواهر اإلنسانية     

ً على ما هما عليه   http://www.alukah.net/web/khedr   دون التحكم في المتغيرات. واقعيا

 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50226/#ixzz4oFmm4JHV
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 عينـة البحـث : 

اقسام  5 –مصانع  3المالبس الجاهزة بجمهورية مصر  شركات صناعةمجموعة من تم تطبيق البحث على      

 .عامل  14 باجمالي

  : أدوات البحـث

 نهجية ستة سيجما حيث تكون اإلستبيان من المحاور األتية:استبيان مدى توافر متطلبات تطبيق م -1

 .المحور األول : رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما 

 .المحور الثاني : توفير ثقافة تنظيمية مالئمة لتطبيق منهجية ستة سيجما 

 .المحور الثالث : توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما 

 استبيان تحديد العيوب بأقسام اإلنتاج بالمصنع حيث تكون اإلستبيان من المحاور األتية: -2

 المحور األول : قسم التخطيط 

 المحور الثاني : قسم الباترون والعينة  

 المحور الثالث : قسم القص  

 لالمحور الرابع : قسم التشغي  

  المحور الخامس : قسم اإلنهاء والتعبئة 

  : حـدود البحـث

 . جمهورية مصر العربية –الحدود المكانية : مجموعة من مصانع المالبس الجاهزة 

 (2011-11 – 1( الى )2011-1-1الحدود الزمنية: تم التطبيق بداية من )

 الحدود الموضوعية: تطبيق منهجية الستة سيجما بهدف خفض معدالت اإلنتاج المعيب. 

 :الدراسات السابقة

بعنوان : تحقيق التصنيع األخضر بصاالت الحياكة لمصانع المالبس الجاهزة المتوسطة  2011 -دراسة )البربرى( 

 سيجما 1باستخدام لين 

داخل صاالت التشغيل )قسم   Manufacturing Green هدفت الدراسة الى تحديد طرق تحقيق التصنيع األخضر     

وتقليل  Lean six sigma " سيجما 1معايير لين الحياكة( لمصانع المالبس الجاهزة المتوسطة وذلك من خالل تطبيق 

العيوب داخل مصانع المالبس الجاىزة المتوسطة وذلك من خالل إعادة التقييم لجميع المراحل التي تؤدى إلى ظهور 

 .عيوب تعطل اإلنتاج وتقلل كفاءة اإلنتاج وكذلك جودة المنتج الملبسى
 

ودوره في تخفيض التكاليف وتدعيم المقدرة   sigma 6أسلوب إمكانية تطبيق:  بعنوان2014 -دراسة  )إعديلي( 

 .دراسة تطبيقية في شركة التقنيات المتطورة إلعادة تصنيع المواد المستهلكة -التنافسية 

على مدى إمكانية التعرف باألرباح،  زيادةتخفيض نسبة العيوب، وب sigma 6دور  برازالدراسة إلى إ تهدف     

 .معاييره في تخفيض التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية أثيرمدى توسلوب، األ ذلكتطبيق منهجية 

 (14الى4)من المرتبة ئون الميزانية والتنظيم بالرياض وتكون مجتمع الدراسة من موظفي وكالة وزارة المالية لش     

 .بطريقة عشوائية اختيروا فردة( م 411ونت عينة الدراسة من ) تك حيث

، وزيادة تقطيع األوراق المالية % من خالل جلخ سكاكين10أن زيادة اإلنتاج بنسبة  هو وصلت الدراسةو أهم ما ت     

 تكلفة المنتج قليلاآلالت، يعمل على ترتفاع درجة حرارة ال وذلكستغالل الوقت الضائع ال% 1نسبة اإلنتاج بمقدار 

 41522.01تكاليف اإلنتاج بمقدار  قليلكة من تيق وفورات وأرباح للشرتحق بمعنى، 0.0111إلى  0.0223من  الواحد

يؤدي  والذيالتشغيلية  تكاليفه قليليؤدي إلى ت sigma 6اعتماد منهج  هلاألول وهو  التساؤل دوالر مما يجيب على

 أدى الى تحقيق% 3.5إلى %  11.55تخفيض نسبة التالف من و،  في شركة التقنيات المتطورة؟ الربحيةإلى زيادة 

ً ب  مما يجيب دوالر 125.15كما أن تخزين األكياس بالشكل الصحيح يوفر ما قيمته  دوالر 14100.22مقدار أرباحا

في شركة التقنيات  ذو العيوب منتجال لفةتك قليليؤدي إلى ت sigma 6الثاني وهو هل تطبيق منهج  تساؤلالعلى 

يعمل على  3.2إلى  3.1سيجما للشركة من ارتفاع مستوى أيضا ،  قدرة التنافسية؟يؤدي زيادة ال والذيالمتطورة 
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 11125.12بمقدار  زيادة ربحيةيعمل على تحقيق هو % و3.5% إلى 11.55من  ذو العيوبتخفيض نسبة اإلنتاج 

 .لشركة مجاالً واسعاً للدخول في مجال المنافسةل مما يحقق دوالر
 

 Six Sigma Operating performance impacts andعنوان ب  2012-(   Swink & Jacobsدراسة )

contextual drivers of success  

مجتمع الدراسة وتكون  .على عمليات اإلنتاج عند تطبيق سيجما ستة ةالمترتب النتائجهدفت الدراسة الى  تقييم      

 6ق بمثيالتها ممن لم تقم بتطبي sigma 6ة قامت بتطبيق يشركة صناع 200ألكثر من من البيانات المالية وعينته 

sigma.  

ن أإذ  (ROI) يجابي على عائد االستثماراإلثر األلها  sigma 6أن الشركات التي طبقت  اليه الدراسة تو أهم ما توصل

  .غير المباشرة اليفتخفيض التك ينتج عنه ثر ايجابيأهذا 
 

 Six Sigma project selection methodologyبعنوان : Ray -2010)دراسة )

كيفية لمشروعات ستة سيجما في مواقف مختلفة، وقد قدمت الدراسة نموذجاً ل منهجة إلى االختيار المهدفت الدراس     

 .رضاء العمالء تحققاختيار مشروعات ستة سيجما بشكل يضمن اختيار المشروعات الجيدة التي 

التزام ودعم لتي تتمثل في واالعوامل التي تؤثر على نجاح مشروعات ستة سيجما  واهم ما توصلت اليه الدراسة هي     

 بالعمالء.  واإلهتمامالربط بين البيانات، ومهارات الرقابة ة مع توفير منهجي بطرق اتاختيار المشروع و اإلدارة العليا
 

 Six Sigma: a literature review : بعنوان  2010 –(  B. Tjahjonoدراسة )

المتعلقة  لسابقة األعمالما من خالل إجراءات مراجعة منهجية تطبيق ستة سيج اجراءاتهدفت الدراسة إلى توثيق      

ما وستة سيجما، من أجل إضافة أفكار جديدة، وقد تمحورت أسئلة البحث حول ما المقصود بمدخل ستة سيجما،  نهجبم

تطبيق العوامل األساسية التي تساعد على تطبيق ستة سيجما، وما هي الحواجز التي تعرقل ، وهي تقنيات ستة سيجما

 .ستة سيجما، و ما هي االتجاهات الناشئة لتطبيق ستة سيجما

الدراسة إلى أهمية تطبيق ستة سيجما في المنظمات اإلنتاجية والخدمية نتيجة للفوائد الكبيرة التي  توصلتوقد      

 ستة سيجما.للستحقق من خالل التطبيق المنهجي 
 

الجودة الرديئة باستخدام منهج الحيود السداسي في مواجهة العيوب، بعنوان: تخفيض تكلفة  2001 -دراسة ) اليامور( 

 دراسة حالة في معمل األلبسة الوالدية في الموصل

ً  المهمةعوامل النجاح  كأحدالجودة إلى جانب التكلفة  هدفت الدراسة الى إبراز دور        تحقيق حيث ان عدم ،حديثا

على رضا سلبيا جودة المنتجات، مما ينعكس نخفاض مستوى الة نتيجة ركشال هاحملتتتكاليف إضافية الجودة يؤدي إلى 

والعمليات بالشكل الذي يؤدي للحصول على منتجات  ز على تحسين جودة المنتجيركالت عمالء مما يدعوا الى ضرورةال

 المعيبة ،الجودة تكلفة خفض الجودة ككل ، و ةكلفتتخفيض  يؤدي بدوره الى والذيمن المرة األولى،  معيبة غير بجودة

يعتبر من حيث في المواجهة،  sigma 6منهج  يستخدمعيوب في المنتجات المقدمة. ولتحقيق الهدف  وجودنتيجة عدم 

تبلغ ، لالعيب في المنتج ةتخفيض نسبل عملي هالدراسة أن تطبيق اوضحتوالعيوب،  المتبعة في مواجهة الحديثةالمناهج 

 الجودة.إنخفاض كلفة تثره على تخفيض ألاعكس وحدة لكل مليون فرصة، مما ي
 

 The Effect of Six Sigma Implementation Practices on بعنوان: Pei-Shih H - 2001) ) سةادر

Business Performance 

على  سةانية. وركزت الدرايواالتأثر تطبيق مدخل ستة سيجما في كفاءة وفعالية الشركات  قياسهدفت الدراسة إلى      

 يجابي في تخفيضاإلثر األله  sigma 6سة إلى إن تطبيق ادارة العليا والتدريب وأساليب الجودة. وقد أشارت الدراإل

 وزيادة رضاء العمالء، كما sigma 6وتخفيض نسبة األخطاء، وٕالى وجود عالقة ارتباط إيجابية بين تطبيق  التكلفة

 . وزيادة حجم المبيعات sigma 6 سة إلى عدم وجود عالقة جوهرية بين تطبيقاأشارت الدر
 

 Organizational Culture and Quality Practices in Six Sigma بعنوان: Zu, X - 2001))  سةادر

ت ارمتغي على خمسة والتركيز،  sigma 6أثر الثقافة التنظيمية في تطبيق منهجية  التعرف علىهدفت الدراسة إلى   

  .تنظيمية، التطوير، العقالنية، التنظيم الهرميأساسية وهي التوجيه، المجموعات ال
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سة إلى أهمية التوجيه والمجموعات امصنعا في والية أتالنتا األمريكية، وأشارت الدر 221سة على اء الدراوتم إجر     

 سيجما . التنظيمية والتطوير و العقالنية في تطبيق ستة سيجما، وعدم وجود دور للتنظيم الهرمي على تطبيق ستة
 

 Six Sigma in the UK Service Organization Results from a بعنوان: Antony, J -2004)دراسة ) 

Pilot Survey 

 سة مسحية على الشركات العاملة في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة بهدف تحديداء دراهدفت الدراسة بإجر   

 sigma 6م اإلدارة العليا، ربط مفهوم ااآلتية: التزسة على الركائز ا، وقد ركزت الدر sigma 6مستوى تطبيق 

% من الشركات تعمل عند  10ن أإلى الدراسة وتوصلت  ، التعليم والتدريب الثقافة التنظيمية، التركيز على العميلب

% من الشركات ال  25سيجما وٕان  4إلى  3.5الشركات يعمل عند مستوى  % من 15سيجما، وٕان  3.5إلى  3مستوى 

 يعمل. عند أي مستوى من مستويات سيجما ليعم
 

 Key ingredients for the effective بعنوان: Antony, J and Banuelas, R - 2002) ) سةادر

implementation of Six Sigma program, Measuring Business Excellence 

 في المنظمات الصناعية sigma 6تطبيق هدفت الدراسة إلى تقييم العناصر المهمة والضرورية إلنجاح عملية      

 م اإلدارة العليا، التدريب، الموارداوالخدمية في المملكة المتحدة، وقد ركزت الدارسة على الركائز اآلتية: دعم والتز

 .البشرية، نظم المعلومات، الثقافة التنظيمية

 ستة سيجما، وٕان النقص في توافر هذهوتوصلت الدارسة لوجود دور مهم لهذه الركائز في عملية نجاح تطبيق      

 الركائز سيؤدي إلى مشاكل مستقبلية في تطبيق ستة سيجما.
 

 التعليق على الدراسات السابقة :

في  sigma 6الدراسات السابقة في تركيزها على مدى توافر متطلبات تطبيق منهجية  معالدراسة الحالية  تتباين     

 تتمثل في :أساسية  محاورثالث  مع الدراسة الحالية في المالبس ولكنها تتفق شركات صناعة

 إدراك العاملين في الشركات محل البحث ألهمية تطبيق منهجية ستة سيجما 

 مالئمة الثقافة التنظيمية لتطبيق منهجية ستة سيجما. 

 .توافر المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما 

 يةتطبيق منهج أثرقياس هدفت الدراسة الحالية إلى حيث  ها،تتناول التي اتعضوبتنوع الموالدراسات قد تنوعت ول

، وبالنظر للدراسات السابقة التي بهدف خفض معدالت المنتجات المعيبة  اإلستراتيجية التصنيعية علىسيجما الستة 

لدراسات هدفت سيجما وعالقته ببعض المتغيرات نجد أن هناك تقارباً في األهداف حيث أن معظم استة تناولت منهج  

للتعرف على أثر تطبيق منهج سيجما ستة وأثرها في تحسين العملية التصنيعية على مختلف أنواعها كدراسة كل من 

، والتي تناولت أثر تطبيق سيجما ستة على العملية اإلنتاجية والعاملين  (Pei-Shih H:2006)( و2014)إعديلي:

 ية ستةالبية الدراسات السابقة من حيث الهدف في التعرف على منهجوبذلك تشابهت الدراسة الحالية في هدفها مع غ

 . مجال التطبيقفي سيجما وأثره أثناء التطبيق واختلفت معهم 

تناولت الدراسة الحالية عينة حيث  وحجمها ها،نوعتباينت أساليب اختيار عينات الدراسات السابقة وفمن حيث العينة اما 

العاملين بها وذلك يتفق مع معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها ، اما  تضمنت والتيشركات صناعة المالبس من 

، وقد تباينت أحجام  عامل باألقسام المختلفة 14ات و شرك( 3العينة في الدراسة الحالية )ت فقد بلغ حجم العينةمن حيث 

قد تقاربت من ول، د الشركات نفسها ما بين العمالة او عد( 100إلى 40العينات في الدراسات السابقة متراوحة من )

 .( موظف وموظفة411( التي بلغت العينة فيها )2014حجم العينة في الدراسة الحالية، واختلفت مع دراسة )إعديلي، 

استخدم في الدراسات السابقة عدداً من األدوات والمقاييس والبرامج لجمع البيانات والمعلومات عن متغيراتها، كما      

معظم تلك األدوات من تصميم الباحثين والبعض اآلخر كان معداً بشكل مسبق ، وقد تنوعت تلك األدوات  حيث كانت

،  أداء الشركة والعاملين( -سيجما الستة حسب تنوع المتغيرات التي درستها ، وركز معظمها على متغيرين )منهج 

 . ينلمستخدمة في الدراسة الحالية هي من إعداد الباحثوبذلك فقد اتفقت مع متغيرات الدراسة الحالية، وبالنسبة لألداة ا
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، إلى وجود أثر لتطبيق منهج سيجما ستة على التطبيق في السابقة التي تم سردها  الدراسات معظمتوصلت ولقد      

ة محل ايجابي على العينيتوقع من الدراسة الحالية وجود أثر حيث الشركة سواء على أداء العاملين أو أداء الشركة ، 

  محل البحث .  نعاالمصبداء األسيجما على  ية ستةلتطبيق منهج البحث

   :ما استفاد منه الباحث في بحثه الحالي من الدراسات السابقة

 من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة تم االستفادة من الجوانب التالية: 

  أدوات البحثالتعرف على األدوات المستخدمة واإلفادة منها في تصميم. 

  التعرف على المتغيرات التي تناولتها الدراسات السابقة ومقارنتها بمتغيرات البحث الحالي لمعرفة مدى

 .التشابه واالختالف بينها

 المطروحة في الدراسات السابقة ومعرفة ما تحقق منها، والتعرف على األساليب  وضفادة من الفرستاإل

 .اإلحصائية المتبعة فيها

 لى ما خلصت إليه هذه الدراسات من نتائج وتوصيات وما يمكن أن يحققه البحث الحالي من فائدة التعرف ع

   .في ضوء ذلك

 . اتهاسيجما وتطبيق الستة وبالتالي تأتي هذه الدراسة مكملة لما سبق من دراسات سابقة تناولت منهج

 اإلطار النظري :

 : Six Sigma منهجية 

 تلك أثبتو وقتنا الحاضر، برزت في التي المهمة العلمية واألدوات المناهج حدأ Six Sigma يعتبرأسلوب     

تحقق متطلبات  العيوب، من خالية توفير منتجات أو خدمات في الشركات الصناعية دعم في المنهجية كفاءتها

ً  اإلنتاج األداه التي يتم من خاللها مراقبة  Six Sigma منهجية تمثل العمالء،حيث ً  معدة اتلمواصف وفقا هدف ت ،سابقا

ومن ثم اتخاذ الالزم لعالج هذا الخطأ وعدم تكراره مره  عنه، المسئول وتحديد الخطأ، أو حجم االنحراف تحديدالى 

  .األداء في الجودة من عالي مستوى مما يعمل على تحقيق أخرى

العمالء من  رضاالتركيز ل إلى تهدف فلسفة وإستراتيجية بمثابة األول المقام في Six Sigma إستراتيجية وتعتبر     

 لهذه الهدف الرئيسي وانالعمالء  رضا عدمتؤدي الى و المنتجات،ب توجد التي والعيوب، االنحرافات خالل تخفيض

 2010). الشثري،( والعيوب األخطاء وتقليل المشكالت، هو حل اإلدارة عملية في اإلستراتيجية

 عملية في موجودة عيوب على تحديد وقياس قادرة كانت كلما ةلمؤسسا ان ىعل Six Sigma استراتيجيات وتتركز     

  العيوب من خلوها أو  Zero )الصفر(  نقطة من تقتربو ، علمية بطريقةالعيوب  هذه تزيلان  تستطيع فهي ما،

تؤدي ، و همةالماإلستراتيجية  العمليات تطوير مناهج من تعد Six Sigma منهجية ( مما يؤكد أن2009 ،الزهراني (

  .الجودة ومناهج تطويراً لنظم عدت وهي التصحيحية، العمليات وإجراء األداء تحسينالى 

الشركات  الى وصول تهدف لكنها، فقط للتحسين طريقة مجرد ليس المنهجية هذه ( أن2004 ،)الجندي  ويذكر     

 ،ماهرة قيادة وتحقيق عمالئها، على رضى تعملو، االداء وتطوير تحسين في لكمال،ا من قريبة درجة إلى الصناعية

ً  تعتبرعنصراً  المنهجية هذه أن (2011 ،)علي  يؤكد كما .لها هحضاري ثقافةو فكر وترسيخ إلستقرار الشركات  هاما

 بعد اإلنتاجية للعمليات حديثةال ، والمعاييرالمنفذة التحسينات نشر وتحرص على تطبيقها،ب قوموت تنتهجها التي الصناعية

 لمعرفة ،التحسين ذلك تطبيق بعد قياسها و ،التحسين خطط وضع قبل للعمليات قياس المنهجية و العاملين، على هاينتحس

 العمليات . جودة على تأثيرال مدىما 

 Six Sigma مفهوم

 وحسب نوع ،جانب من كثرألتناول مفهوم هذه المنهجية  يرجع الى وذلك ، Six Sigma تتباين مفاهيم منهجية ال   

 .الشركة الصناعية داخل له المخطط ستخدامهاا

 Six Sigma: بمنهجية المتعلقة المفاهيم بعض يأتي وفيما

 ،بشكل ملحوظ لمؤسساتل الربحية زيادة على عملت بأنها عملية Six Sigma منهجية ال (Cheng, 2007يعرف )

 .  االنتاج عيوب من الجودة، والحد وتحسين العمليات، رتيبت خالل من وذلك
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 العميل رضىل الشركة ، إنتاج في مرحلة الالعيوب تحقيقل عملي شامل جودة بأنها نظام ( ،2005 ،الشامان و يرى)

 والتخلص األرباح زيادةو اإلنتاج تكاليف قليلوت المنتج العمل على جودة طريق وتوقعاته، عن حاجاتهو تهرغب وإشباع

 الربحية وتحقيق األعمال يستخدم لتحسين استراتيجي مدخل أنها "ب  عرفها فقد (، 2010 ،أحمد  الفاقد ، أما ) من

 وإشباع أمكن، كلما األداء في حدوث األخطاء تجنب إلى التي تهدف اإلحصائية، األساليب من مجموعة باستخدام

 ين كفاءةتحس على العمل ايضا األداء، بمستويات الخاصة البيانات ادارة على يعتمد منهج علمي بإتباع العمالء حاجات

 الشركة"  في العمليات وفعالية

 متابعة خالل من المنشأة، ثقافة تطوير إلى إستراتيجية شاملة تهدف أنها "رؤية على (2004 ، الجندي عرفها ) بينما

أو  المنتج جودة في التميز إلى والوصول العيوب، من والتخلص العمالء، ومقارنته بمتطلبات مستمر، بشكل األداء

 مزايا وتحقيق العمالء مستوى رضاء وارتفاع األرباح وتحسين التكاليف انخفاض إلى يؤدي مما قدمة،الم الخدمة

 متواصلة"  تنافسية

 البعض الباحثين، رؤية حسب المفهوم التي تحدد تتعدد مداخله Six Sigma مفهوم ( أن   2012،  )سليمان يرى بينما

ً إحصائي مفهوماً  وضع منهم   اً تنظيمي اً فكر عرفه ومهنم ( ، مليون كل من عيب 3.4)  عنها جينت ، هنظر وجهة من ا

يهدف إلى  لمتكام إداري نظام تعد اآلخر أنها البعض يرى بينما العميل، كي يصل لرضى  بدون عيب منتجب لوصولل

 واستنتج الشركة ، إستراتيجية تحسينعلى  يعمل فكري ومنهج فلسفة يراها والبعض العمليات المختلفة، جوانب تحسين

 تتم التي المختلفة، للعمليات إحصائية على مراقبة قائمة للجودة مبادرة " انها عرفها حيث سبق ما على بناءً  مفهوماً 

 3.4 ( بنسبة العيوب، من خال منتج إلى الوصول بهدف فنية، أو مالية أو عمليات إدارية كانت سواء المؤسسة، داخل

 .المادية والبشرية واإلمكانات الوقت في الفاقد تقيل مع العمالء ، ضار إلى بهدف الوصول  )المليون خطأ في

 فرصة: مليون لكل لها المرتبطة والعيوب Six Sigmaوالجدول األتي يوضح مستويات 

 

 فرصة مليون لكل والعيوب السيجما مستويات (1 ) رقم الجدول

 DPMO فرصة مليون لكل العيوب Sigma Level السيجما مستوى

1 691500 

2 308500 

3 66800 

4 1200 

5 230 

1 3.4 

Source: Process Quality Associates Inc, What is Six Sigma, www.pqa.net, 2011. 
 

 : Six Sigma لمفهوم المميزةصفات ال أهم

 .ذاتها حد في جديدة ثقافة تعتبر -1

 تحديد خالل من للمؤسسة، التشغيلي داءاأل وتحسين لقياس اإلحصائي والتحليل المعلومات تستخدم منظمة منهجية -2

 .الفعالية لتحقيق المستفيدين توقعات تجاوز بهدف بالعمليات العالقة ذات والخدمات اإلنتاج، في العيوب ومنع

 لتلبية تقريباً، العيوب من خالية خدمة إلى الوصول تستهدف محاولة في يتجسد والذي ذاتها، حد في هدف -3

 .وعملياتها نظمها هيكلة وإعادة المؤسسة، عمل كيفية في تغيير وتحقق وقعاته،ت وتجاوز المستفيد، رغبات

 .للتغيير إستراتيجية -4

 .التباين درجات من درجة -5

 .العملية فاعلية لدرجة إحصائي مقياس -1

 .للعمليات التدريجي التحسين على تركز -1

 من والتخلص اإلنتاجية، العملية في االنحرافات على القضاء خالل من المؤسسة أرباح زيادة إلى يهدف -1

 .المستفيدين ووالء رضا وتحقيق الفاقد، وتقليل العيوب،
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 .وكفاءتها المؤسسة فاعلية تحسين تستهدف إدارية فلسفة تمثل -2

 .العمليات لتطوير منهجية -10

 بين يقع الذي الكمال مستوى عن الخدمة أو المنتج، أو العملية، انحراف مقدار يقيس إحصائي مصطلح -11

 .الخطأ حدي

 حدود وأقرب الحسابي الوسط بين معيارية انحرافات ستة تحقيق إلى يهدف للجودة منظم رنامجب -12

 لكل عيب 3.4 عن يزيد ال الخدمة/المنتج في عيب حدوث احتمال أن ذلك نتيجة وتكون للمواصفات،

 .عيب لحدوث فرصة مليون

 .ممكنة تكلفة وبأقل للجودة، أعلى مستوى ذات خدمة لتقديم العميل نحو والتزام رؤية -13

 . 99.9997 % عند الجودة مستوى توضح قياس وحدة -14

 .المقارنات ولعقد الخدمة، لجودة مستوى أفضل يوضح محك -15

 ( 2011 ،ةعود ( .العمليات وضبط وتحسين، وتحليل، لقياس، إحصائية وأدوات لمناهج عملي تطبيق -11

 :بأنه Six Sigma مفهوم تعريف يمكن أنه الباحثة رىتف ومما سبق

تحقيق  تموي ، عملية مليون لكل عيب 3.4 حوالي لتصبح العيوب نسب تقليل لالخ من الجودة تحسينم يهدف إلى نظا

 والمتابعة والتقييم ، البشرية الموارد وتنمية وتدريب المستمر، والتحسين العليا، اإلدارة ومساندة دعم لالخ منذلك 

 .لعمالء المرجوة والوفاء بمتطلبات ا الجودة لتحقيقالمستمرة 
 

 :Six Sigma الخلفية التاريخية لمنهجية ال 

 ها العالم أوجد 1922 عام وفي الطبيعي المنحنى مفهوم أوجد الذي (Gauss) إلى العالم Sigma تعود كلمة ال

(Walter )مليون لكل خطأ 2600 أو %99.73 دقة نسبة على يقوم للقياس كمعيار (Raisinghani: 491:2005.) 

 Bill) والمهندس الشركة مهندسي مع( Bob Galvin) موتورال لشركة التنفيذي المدير قدم لثمانيناتا بداية وفي 

Smith) ، مستوى أنيبين  تقريرا موتوروال باسم تجارية عالمة تحمل والتي ستة سيجما إيجاد في الفضل له يعود الذي 

 قياس أرادوا ذلك من وبدال ،ء العمال وحاجات طلباتمت تلُبي ال فرصة األلف في العيوب عدد قياس أي التقليدية الجودة

 كفتوع ،لذلك منهجية وأوجدت الجديد المعيار هذا موتوروال شركة طورت هنا ومن فرصة، مليون لكل العيوب عدد

 شركة تبنت Six Sigma منهجية الل موتوروال شركة تقديم وبعد الجديدة المنهجية توافق معلت الشركة ثقافة تغيير على

 حيث 2001 عام في ملموسا حيث  نجاحا شركةلل حققمما  تطويرها على قامتالمنهجية الجديدة حيث  اليكتريك رالجن

 ومنذ التدريب ، تحت عامل 10000 قرابةو متخصص خبير 4000 حوالي Six Sigma بلغ عدد المتخصصين بال

 Six Sigma(. Sung, 2003) منهجية ال ملالعا حول الصناعية الشركات من عدد كبير تبنت الحين ذلك

 :Six Sigma منهجية ال أهداف

 والبيانات الحقائق وتستخدم أوالً، المستفيدين تفيد حيث العمل إلدارة الطرق أفضل من Six Sigma ال منهجية تعتبر

 :إلى وتهدف أفضل، نتائج على للحصول

 إشباع نحو السعي مع ربحية، غير أم ربحية المؤسسة أكانت سواء المستفيد إرضاء كيفية على التركيز -1

 تلبية على والعمل بالمؤسسة، صلة له من وكل العمل، وأصحاب والموظفين، المستفيدين، رغبات

 .احتياجاتهم

 وتوجيه أحسن، هو ما إلى وتغييرها التقليدية اإلجراءات على والتغلب العمليات تحسين إلى السعي -2

 .األداء في التميز تحقيق إلى ودفعها الجودة نحو المؤسسة

 اإلتقان تحقيق نحو والسعي الجماعي، النجاح أجل من واحد كفريق والعمل التعاون روح بث على العمل -3

 .وتطويرهم تدريبهم أثناء العاملين أخطاء تحمل مع العمل في

 على والتأكيد وجهد، تكلفة وبأقل ممكن وقت أسرع في المرغوبة والمكاسب النتائج تحقيق على العمل -4

 (2010 ،الشثري) المؤسسة داخل جدوى ذات إيجابية، فوائد قتحقي ضرورة

 Six فريق يقوم حيث إحصائية، وتقنيات أدوات باستخدام األعمال أخطاء وتقليل االختالفات إزالة -5

Sigma 2012، نصيف ( والتكلفة بالوقت يتعلق بما خاصة والمنتجات الخدمات وفعالية كفاءة بتطوير ) 
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 المؤسسة على تطبيقه يمكن كما المؤسسة وظائف أو عمليات إحدى لىع المدخل هذا تطبيق يمكن -1

 .بأكملها

  منها التخلص ثم ومن والمادية الذهنية والطاقات الوقت في السلبية الجوانب على التعرف -1

 ( 2012،العبيشي(
 

 : Six Sigma منهجية ال أبعاد

 صيغة يجعلها مما ، األداء سينلتح بالنسبة الكمال درجة من تقترب يجعلها للمؤسسة عام هدف وجود -1

 .المستفيدين إلرضاء جيدة

 .عالمي أداء مستوى ويحقق واعية، بطريقة المؤسسة يقود إداري نظام وجود -2

 نسبة إلى التباين قياس يتم حيث الخدمات، أو المنتجات وتقديم العمليات أداء لمدى إحصائي مقياس وجود -3

 .فرصة مليون كل في عيب 3,4

 ،العبيشي(  الرديئة الجودة تكلفة قيم تحديد في المساعدة في يسهم بحيث الجودة، فةلتكل مقياس وجود -4

2012   ) 

 

 
 Six Sigma لمدخل الرئيسة األبعاد (1) شكل

 (   2012 ،العبيشي(
 

 

 :Six Sigma منهجية ال  استخدام ومزايا فوائد

 .العمل فرق تطوير طريق عن ككل المؤسسة تحسين -1

 .األخطاء منع نمط إلى األخطاء مكافحة نمط من يميةالتنظ الثقافة تغيير -2

 .للموظفين المعنوية الروح زيادة -3

 .العمليات في ضرورية غير تعتبر التي الخطوات إلغاء -4

 .الرديئة النوعية تكلفة خفض -5

 .المشاكل حل في التقنيات واستخدام لألدوات المتزايد الوعي بنشر العاملين إرضاء -1

 أو الشخصية اآلراء من بدالً  الفعالة اإلدارة لقرارات حقائقوال البيانات على االعتماد

 (Antony,2004)االفتراضات
 

  Six Sigma. منهجية ال  تطبيق نجاحالمؤثرة على  الرئيسة العوامل

 الدفاع خط العليا اإلدارة تمثل حيث المؤسسة، داخل الجودة لممارسات العليا اإلدارة دعم وتعني: العليا اإلدارة دعم

 األطراف جميع بإقناع القيام اإلدارة على يجب لذلك للتغيير، مقاومة وجود عند المنهجية هذه يحمي أن يمكن الذي ولاأل

 التعامل من بد ال ضرورة وأنها مستمر بشكل العمليات لتحسين إستراتيجية هي المنهجية هذه بأن بالتطبيق العالقة ذات

 ( .2011 ،جوادة) تطبيقها في واالشتراك معها
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 إرضاء ويعد ء،الالعم وتوقعات احتياجات تلبية علىشركات الصناعية ال نجاح ستمرارإيعتمد  عمالء:ال على التركيز

 حيث ،عمالءال على للتركيز العليا األوليات ضعت Six Sigma منهجية الف الجودة، تحقيق في األساسية الركيزة العميل

مما  ، (2012 ،سليمان) الخدمة أو المنتج عن همرضا مستوى دراسةب وينتهي ل،يالعم وتوقعات متطلبات بدراسة يبدأ

 اإلمام(  بتوقعاتهم تفي وخدمات منتجات وإنتاج للجودة عمالءال قياس كيفية فهم حريصة على شركاتال يجعل

 .) 2010،وآخرون
 

لهذه  الفعال التطبيق نأحيث  Six Sigma ال لمنهجية األساسية الركائز أحد التطوير يعد:  المعلومات تكنولوجيا    

 فعالةال قراراتال اتخاذ في والمساعدة والتنظيم االستقبال نظام يعنى والذي المعلومات تكنولوجيا يتضمنالمنهجية 

 ها على استمراريةيساعدداخل الشركة مما  المنهج في التركيز نقطة العمليات تعتبر حيث ،( 2010 ،الزهراني(شركة لل

ً  وليسبينهم  فيما بالتعاون يرتبط حيث،  العاملين لكافة متاحة بيانات قاعدة وفيرتمع  ،نجاحاتها تحقيق   ،الفرد ينجزه عما

 ( 2012،ناهية أبو ( . فعال معلومات لنظام الحاجة تبرز وبالتالي

 يةأساس مجموعات ثالث هناك:  القرارات اتخاذ في اإلحصائية واألدوات الدقيقة، والبيانات الحقائق على االعتماد

 األتي : في تتمثلو   Six Sigma يةمنهج طريق عن المشكالت لحل الوسائل أو األدوات أنسب الختيار

 .العملي التدريب المسئوليات، شبكة :الفريق أدوات -1

 .التجارب تصميم النتيجة، السبب تحليل باريتو، خريطة الذهني، العصف :العملية تطوير أدوات -2

 سليمان(  التكرارية المنحنيات المعياري، االنحراف التباين، ليلتح ،T اختبار :اإلحصائية األدوات -3

،2012)  

 من ذلك يتم أن حجمها :يمكن كان مهما الجامعة أو المؤسسة داخل تتم التي الداخلية واألنشطة العمليات على التركيز

 االحتياجات هذه مع تواءمي بما للعمليات التحسين استمرارية على والعمل العمالء، وتوقعات إحتياجات تحديد خالل

 ( 2010 ،وآخرون ) اإلمام.العمالء برضا االحتفاظ استمرارية أجل من وذلك والتوقعات،

 التخطيط يتم حيث الوقائية، باإلدارة المسبق : ويعبر عنها التخطيط على المبنية الفاعلة واإلدارة اإلداري، التنظيم

 (2011جوادة، ( . تفاديها إلمكانية وذلك حدوثها المتوقع للمشاكل

 jackلدى) العمل في النجاح مصطلحات عن أحد تعبر كلمة الالمحدود:  الواحدة المؤسسة داخل الالمحدود التعاون

welch) تشجيع خال من وذلك بالشركة الصناعية ، العاملين بين والنفسية اإلدارية الحواجز إزالة إلى يدعو والذي 

وذلك  اإلدارية ، المستوىات جميع في الضارة بينهم المنافسة روح من بدالً  كة ،إدارات الشر بين التعاون فرص وتوسيع

 . 2005) الشامان ، ( والموردين. العمالء في المتمثل الخارجي المجتمع مع التعاون جانب تشجيع إلى
  

 نظام إلى منهجيةال هذه تحتاج حيث  الجماعي العمل في فرد كل مشاركة تشجيع العاملين على :  الجماعية المشاركة

 ألعضاء مختلفة أدواراً  تتضمن الفرق وهذه العمل، فرق خالل من تتم مخرجاته من فالكثير فعال ، مؤسسي اتصال

 عليها واإلشراف ومتابعتها وتنظيمها الفرق هذه الختيار فعالة قيادة إلى يحتاج بدوره وهذا األحزمة (، نظام( الفريق 

 2005) الشامان ، ( األخرى .  ساماألق وبين بينها االتصال وتسهيل

 توفير إلى باإلضافة المناسبة ، وبالتكلفة وفائها بمتطلبات العمالء ، مدى من للتأكد وذلك:  الخدمة تصميم على التركيز

   ( .2010،وآخرون اإلمام( وفعالية  بكفاءة الخدمة تطوير عمليات على العمل فرق تساعد واستخدامات أدوات

 العاملين، اتجاهات في وتغيير الشركة، ثقافة في تعديالت إلى يحتاج المنهجية لهذه الناجح التطبيق إن:  الثقافي التغير

 وفعال مبكر اتصال التغيير،لذا فمن الضروري وجود  ضد العاملين من مقاومة هناك تكون األحيان بعض في ولكن

  .إحداثه  ادالمر للتغيير والتمهيد النفسية لتحقيق التهيئة العاملين بجميع

 (2011جوادة، ( . المالي الدعم تحتاج منهجية ال ستة سيجما إلى:  الالزم المالي الدعم

وعليه  ، Six Sigma منهجية ال وتطوير من أهم عوامل نجاح تقدم يعتبر كال من التعليم و التدريب والتدريب : التعليم

 العمل إنجاز يتم حتى المؤسسة في وتطبيقها بجدواه اعهموإقن المطلوبة الخبرة مستوى حسب العاملين تدريب يجب فإنه

  (2010 ،الزهراني ( وكفاءة وجودة عالية.  بحماس
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 أن الكبرى للشركات الصناعية العملية التجارب من العديد أثبتت:  والحوافز األداء بقياس Six Sigma منهجية ال ربط

 أداء تقييم خالل من وذلك بها، والتمسك وتقبلها Six Sigma ال تطبيق  لنجاح فعال يعد عنصرا النوع من الربط  هذا

  (2012 ،ناهية  . )أبو  Six Sigma منهجية ال إنجاح وبالتالي األهداف بتحقيق الحوافز وربط العاملين

 إلى السعي يتم من اهم األهداف التي البشرية تعتبر تنمية الموارد البشرية : بالموارد Six Sigma منهجية ال ربط

 تأتي لتطبيقها الحقيقية البداية إن حيث Six Sigmaمنهجية ال  عليها تعتمد التي الفلسفات أحد يعد بدوره وهذا حقيقها،ت

 تنظيمية تحتية بنية وضع خاللها من ( و يتم2005 ،الشامان  ( البشرية  بمواردها البرامج تلك بربط اإلدارة تقوم عندما

 ،)والخضراء السوداء( األحزمة  لنظام طبقاً  العمل فريق أعضاء يشغلها التي األدوار تقسيم يتم حيث وفعالة، قوية

 وتدعيم وتوجيه لها، حلول وإيجاد المشكالت على التغلب يمكن حتى متعددة، بأعمال القيام مسئولية عاتقهم على ويكون

 (  2004، الجندي( موارد.  من يلزمهم ما وتوفير العاملين

 عملية التي تتبنى للشركات المستمر التحسين أهمية على Six Sigma منهجية ال لسفةف المستمر : تؤكد التحسين

 واتخاذ اإلدارية والفنية، العملية ألبعاد المعرفة تطوير مبدأ من تنطلق المستمر التحسين حيث أن فكرة التطوير،

 مما الفنية المختلفة ، عملياتال في تحدث التي االنحرافات التطويرمع الحرص على تخفيض لذلك الالزمة اإلجراءات

 (2005)باند وهولب ، اإلنتاجية. وزيادة األداء على جودة الحفاظ في يساعد
 

 التحسين: عمليات في المستخدمة Six Sigma نماذج منهجية ال

 التطبيق األتية : مراحل من األولى لألحرف اختصار وهي (DMAICاألولى : ) الطريقة

 Define - التعريف

 Measure - القياس

 Analyze - التحليل

 Improve - التحسين

 Control - الضبط
 

 :التعريف أوال : مرحلة

 األولية األهداف مجموعة ووضع المشروع باختيار الفريق قائد يقوم حيث DMAIC منهجية في األولى الخطوة وهي

 & Pande ).الجديدة وتوقعها للعملية يةالحال العملية عيوب كلفةت وتحليل العمل بيانات أو المشروع معايير وتطوير

Cavanagh, 2000) 
 

 تحديدها ويمكن العمالء، وتوقعات احتياجات على والتعرف المشكلة لتحديد الخطوات من عدداً  المرحلة هذه وتتضمن

 :اآلتي في

 .ورغباتهم العمالء تحديد متطلبات -1

 . قياسها يمكن متطلبات إلى ورغباته العمالء متطلبات ترجمة -2

 .واألهداف المشكلة حديدت -3

 وأفراد العملية الراعي ومدير تتضمن بحيث التنفيذ عن مسئولة ستكون التي البشرية الموارد تحديد -4

 .الفريق

 .النفقات لتغطية المالية الموارد تحديد -5

 .المستهدف البرنامج أو للمشروع خطة تصميم -1

 (2005 ،الشامان( الفريق  ومسئولياتكل عضو من أعضاء أدوار تحديد -1
 

 :القياس ثانيا:مرحلة

األساسية  المتغيرات وتحديد للتحسين، تخضع سوف التي للعملية الحالي النظام أداء تعتمد هذه المرحلة على قياس

 ضوء في العملية لقدرة مقياس تحديد يتم الخطوة، هذه من الهدف يتحقق ولكي الجودة، لخصائص بالنسبة الحيوية

  .للتحليل كافية بيانات لتجميع خطة إعداد يتم كما العميل، وتوقعات متطلبات

 (2004الجندي، ( 
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 :كاألتي  للقياس وهناك هدفان رئيسيان

 .البحث الستكمال الخطوة مهمة هذه تكون ما وعادة حجمها، وتقدير المشكلة من للتحقق البيانات تجميع -1

بدراسة  six sigma فريق ال ويقوم .المشكلة هذه أسباب توضح التي واألرقام الحقائق استخراج -2

 قياسه. يجب الذي عن سليمة واتخاذ قرارات األولويات لوضع األساسية للنظام المكونات

 :في تتمثل القياس من رئيسة مكونات ثالث يوجد حيث 

 .)العيوب  عدد رضا المستفيد، مستوى األرباح،( مثل  للعملية النهائي الناتج وهي  :النتائج أو المخرجاتأـ 

 الدقيق بالتحديد الفريق ليبدأ تساعد الخطوات وهذه وقياسها، تتبعها يجب التي الخطوات وهي  :ةالعمليب ـ 

 .المشكلة ألسباب

 المعيبة المدخالت مخرجات فإن إلى لتحويلها العملية في تدخل التي المدخالت جميع وتشمل  :المدخالتج ـ 

 للمشكلة .  المحتملة األسباب تحديد في المدخالت يساعد قياس فإن ولذلك معيبة ، مخرجات إلى تؤدي

 (2010 ،الزهراني(
 

 التحليل: ثالثا :مرحل

 وفهم التباين مكونات وتحديد المتعدد بالتحليل والقيام واألثار المترتبة عليها، األسباب تحليل المرحلة هذه يتم في

 ، علمية أدوات باستخدام مفصل لبشك المشكلة أبعاد بدراسة DMAIC فريق  يقوم ( حيث2011 ،جوادة( االرتباطات 

ً  األدوات وأكثر  المحتملة األسباب باستكشاف الفريق يقوم حيث والنتيجة ، السبب هى التحليل هذا في المستخدمة شيوعا

 : يلي كما وهي (Eckes,2001. ) مختلفة مصادر من تنشأ قد التي للمشكلة ،

 .بالعمليات  القيام في المستخدمة والتقنيات والوسائل اإلجراءات  :الطرق -1

 اآللي،المعدات والماكينات . الحاسب مثل المستخدمة التكنولوجيا :اآلالت  -2

 .العيوب أنواع الحقائق، األرقام، التعليمات، البيانات، :المواد -3

 طريقة غيروا بعض األفراد أن أو للعمليات، األخطاء أو القياسات بعض هناك تكون قد :القياسات -4

 .قياسه تم وما القياس كيفية دتحدي حيث من العملية،

 .العمل أداء تؤثر على التي االقتصادية والظروف الطقس، مثل البيئية العناصر :الطبيعية البيئة -5

 الشركة .  في العاملين األفراد جميع وهم :البشرية الموارد -1

 التحسين: رابعا : مرحلة

 مخطط المستهدفة ،حيث يتم تنفيذ القيم أو المعايير من محدد هو بما ومقارنتها التي تم تحسينها ، العملية على الرقابة

 الرئيسة ، للمتغيرات المقبول للمدى األقصى مرحلة التحسين الحد  تتضمن و ، (2011،جوادة(المتغيرات رقابة

 خطوات عدة على المرحلة هذه وتشتمل المدى، متماشية مع ذلك تظل لكي الحالية العملية وتعديل القياس نظم وتصحيح

 األتي :ك

 .الذهني العصف من خالل استراتيجية أفضلها واختيار الحلول الممكنة ابتكارأ ـ 

 لعملية التحسين. مالئمتها ومدى المختارة الحلول تطبيق إمكانية دراسةب ـ 

 واتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع المقترحة الحلول في تظهر قد عيوب ألي المحتملة األسباب دراسةج ـ 

 .األسباب هذه تكرار حدوث

ً  الحلول تنفيذ -د  .التجريبي المشروع عليه ما يطلق وهو المشكلة ، لحل لتحديد مدى مالئمتها وجزيئاً  مرحليا

 ( 2010 ،)الزهراني

 سد محاولة بأنه المرحلة هذه في األساسي الدور العملية ، ويتمثل أثر اجراءات التحسين على قياسهـ ـ 

الخطوة  هذه في المستخدمة الطرق تكون أن وينبغي للعمليات، المستهدف ضعالحالي والو الوضع بين الفجوة

 الهدف يكمن كما صفة االستمرارية، ويملك تماماً  أنجز قد فيه المرغوب الهدف أن من للتأكد بدقة تحددت قد

 من التأكدو األساسية، للمشكلة الحلول وتطبيق المتغيرات واختبار بين العالقة من التأكد في المرحلة هذه من

ً  فاعليتها  (2011 ،وآخرون الطائي(مرونتها.  وخصوصا
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 الرقابة: – الضبط خامسا : مرحلة

 االعمليات واستدامة ذلك ، في التحسين إلى أدت تحقيقها قد تم التي التغيرات أن من تهدف مرحلة الرقابة الى التأكد

 التوصل تم التي الحلول تطبيق من للتأكد بالرقابة ، المتعلقة األخيرة الخطوة دور يأتي التجارب، تصميمات وبتنفيذ

  اآلتيه : الخطوات إجراء البد فإنه المشروع في المتوقعة التحسينات استمرار ولضمان إليها،

 .جديدة وإجراءات معايير وضع -1

 .بالتكلفة مقارنة األرباح زيادة من التحقق -2

 .الجديدة واإلجراءات المعايير توثيق -3

 .المشروع إنهاء -4

 خرائط المرحلة هذه وتستخدم في المشروع، من المستفادة الدروس بخصوص اآلراء وتبادل النتائج رنش -5

  (2012،)سليمان .الرقابة
 

 : DMAIC -نموذج  مميزات

 التالية : النقاط في األخرى العلمية الطرق عن تميزه التي النموذج هذا مميزات تتلخص

 .المشكلة قياس -1

 .العمالء على التركيز -2

 .للعيوب الرئيسة األسباب تحديد -3

 .القديمة العادات تغيير -4

 .المخاطر إدارة -5

 (2010 )الزهراني، .النتائج قياس -1
 

 التطبيق األتية : مراحل من األولى لألحرف اختصار ( وهيDMADVالطريقة الثانية : )

 Define - التعريف

 Measure - القياس

 Analyze - التحليل

 Design - التصميم

 Verify - التثبيت

 :التعريف مرحلة -1

 الحالي كالتالي : أداءها وتوصيف مستوى قياسها كيفية وتحديد أدائها ، مستوى تحسين يجب التي العملية تعريف

 .المؤداة العملية نوعية أ 

 .العملية خطوات ب 

 .العملية تحسين ج 
 

 :القياس مرحلة -2

 هذه بتحويل القيام ثم قياسها، كنيم حتى أوالمنتج ، العملية خصائص أو العملية لمواصفات الكمي التقدير أ 

 مصادر تحديد خاللها من ليتم Six Sigma منهجية ال بمحددات ربطها يتم متغيرات ، إلى الخصائص

 االنحرافات .

 على المستخدمة الوسائل قدرة التأكد من البيانات المطلوبة و جميع مصادر لتحديد البيانات، لجمع خطة تحديد ب 

  .البيانات  جمع

 المستهدفة من عملية  المرتبطة بالخصائص وكذلك المنتج ، أو للعملية المحددة تبعا للخصائص اناتالبي جمع ج 

 . التحسين

 : التحليل مرحلة -3

 الكلي التشغيل وزمن نشاط ، لكل هذه األخطاء ومعدالت األخطاء، مسببات وأنواع على مرحلة التحليل تعتمد أ 

 .نشاط  كل وتفقد العمل مرات وعدد نشاط ، لكل
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 .المتغيرات  طبيعة لتحديد الرقابة خرائط عمل ب 

 .المستمرة  األسباب وتقليل منعها ومحاولة المتقطعة االنحرافات أسباب تحديد ج 

 .الممكنة  فرص التحسين لتحديد أدائها ومستوى العملية متغيرات بين العالقات طبيعة تحديد د 

 التصميم : مرحلة -4

 .المقدم المنتج أو العملية في المستهدف التحسين إحداث بهدف بتكارواال اإلبداع مراحل التحسين أحد تعتبر مرحلة
 

 التثبيت : مرحلة -5

 وتتم الجيد، األداء مستوى ثبات تضمن التي الرقابة أنظمة التحسين،ووضع بعد أداء العملية أو المنتج  مستوى قياس يتم

 .بكفاءة تتم الجديدة الحلول والتأكد من أن نفيذ،الت عملية تعوق مشكالت أي وجود عدم من التحقق أجل من العملية متابعة

  (2010 ،الشثري (
 

 : Six Sigma منهجية  تطبيق خطوات

  .المؤسسة  في العليا اإلدارة دعم على الحصول -1

 .اإلحصاء  علم عن خلفية لديهم عمل فريق تكوين -2

وإن لم يتوافر ذلك  فة،المختل األحزمة حملة ومن Six Sigmaال  في منهجية أو اإلستعانة بخبراء وجود -3

 فيتم توفير التدريب الالزم لذلك .

 .في المشروع البدء -4

 .جودة العملية أو المنتج  ترجع الى مدى أهميته وتأثيره على  المشروع أولوية إختيار -5

 .لذلك الالزمة الموارد مع توفير مرنة عمل خطة تطوير -1

 .التغيير مقاومة وعدم الحل جودة في تكمن التطبيق في الفاعلية أن الوضع في اإلعتبار -1

 .وتطبيقه المشروع لمتابعة منهجية تأسيس -1

 والتمويل . العمل ، وفرق البيانات، مثل المنهجية لتطبيق الرئيسة االحتياجات توفير -2

 .التحسين فاعلية خطة من التأكد -10

 .المتوقعة النتائج تحقيق في الخطة من إستطاعة التحقق -11

 .هداف المنشودة العمل فور تحقيق األ فريق مكافأة -12

  (2011 ،)جوادة .الجودة  التطبيق على المواقع المؤثرة على إعادة -13
 

 Six Sigma قياس أدوات

 ويمكن المستمر، تحسين الجودة بهدف لضبط تطبيها يتم إحصائية، أدوات عن عبارة هنا المستخدمة قياس أدوات إن

 :األدوات هذه ألهم توضيح يلي اوفيم مراحل التطبيق، من مراحل كل في أداة من أكثر استخدام

الستنباط  األفراد من لمجموعة اإلبداعي التفكير لتشجيع وسيلة الذهني العصف الذهني: أسلوب العصف -1

 زمنية فترة اإلبداعية في األفكار من كبير عدد لتوليد ماسة حاجة هناك تكون عندما ويستخدم اآلراء،

 يكون أو وأصيلة، إبداعية أفكاراً  يكون المطلوب أو يارات،الخ من كبيراً  عدداً  المطلوب يكون قصيرة، أو

 ( 2011 ،علي( األفراد. جميع مشاركة في

 باريتو تحليل -2

 األهمية ذات على المشكالت التركيز على اإلدارة يساعد حيث المشكالت، حل أولوية لتحديد ويستخدم -3

 .معالجتها على األكبر

 والنتيجة السبب مخطط -4

 أسباب المشكالت لتحليل األدوات أهم من وهو شكله، إلى نسبة السمكة معظ مخطط البعض ويسميه -5

  (2012 ناهية، أبو( .البعض بعضها مع وربطها والفرعية، الرئيسة

 التدفق خرائط -1

 فهم في تيسير تعمل على المسألة، حل خطوات لتوضيح الرسم على يعتمد بياني، تمثيل عن عبارة هي -1

 .عمله جبي ما وتوضح المسألة، أو المشكلة
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 المرجعية المقارنة -1

 فيما يأتي: تتمثل مراحل عدة خالل من المرجعية المقارنة وتتم

 وإعادة القياسات، أفضل وتحديد منها، المستفيدين نتائجها، األنشطة، تحديد ويشمل :الداخلي األداء قياس -أ

 .الحالي المؤسسة أداء في النظر

 للمقارنة، الشركاء واختيار المقارنة، موضوع وتحديد أولويات إعداد وتشمل :المرجعية المقارنة قبل ما -ب

 .والمعارف المعطيات على الحصول طرق وتحديد

 تقييم ألداء، الالزمة الفوارق تحليل المجمعة، العناصر وتنظيم جمع خال من وتتم :المرجعية المقارنة -ج

 .للمؤسسة المستقبلي اإلنجاز

 ووضع العمل، مخططات األهداف، وتطوير وإعداد المقارنة، نتائج بإعان وتتم :المرجعية المقارنة بعد ما -د

 (2011 ،)علي .التنفيذ موضع األهداف
 

 Six Sigma )عمل تطبيق منهجية ال  فريق( التنظيمي  البناء

ً  األحزمة نظام يعتبر  منهجية  تطبيق على اإلدارة تقبل أن فمجرد ، Six Sigmaال منهجية لتطبيق أساسيا

 الفرق هذه مهارات أو أدوار على حيث يطلق متنوعة ، عمل فرق مسئولية من العمل تنفيذ يصبح ، Six Sigma ال

 األتية: المسميات وقادتها

 الرئيس. األسود الحزام أ 

 األسود. الحزام ب 

 (2005 الشامان،( الحزام األخضر.
 

 :من األتي  األحزمة نظام ويتكون

 الراعي( البطل( 

 والبرامج للتدريب الالزمة الموارد من الفريق ألعضاء يلزم ما توفير على يعمل ذيال الخبرة ذو القيادي وهو

 األتي : عن مسئول فهو كذلك وغيرها،

 . للشركة العامة الفعاليات مع انجازها المطلوبة المشاريع موازنة أ 

  . المشاريع بتقديم الفريق إعالم ب 

 . خرىأ مساعدات وأي والمال الوقت مثل المطلوب الموارد توزيع ج 

 . الضرورية بالمراجعات القيام د 

  (Hendersen& Evans, 2000)والتداخالت.  النزاعات وحل والتنسيق التسهيل ه 
 

 العملية قائد 

 في المحترف المدرب وظيفة يؤدي فهو جميع أنحاء الشركة ، في Six Sigma ثقافة ال فكر بنشر يقوم

 العمل فرق مسئوليات وتحديد للتطوير، لشركةا استعداد مدى يحدد كما الجودة، أو التنظيمي التطوير

 ،للمعاييروالشروط الموضوعة مسبقا . )الشامان طبقاً  العمل، إكمال من يتأكد كما المطلوبة ، واألنشطة

2005) 
 

 الرئيس األسود الحزام أ 

 وداألس الحزام أفراد حيث انهم يقومون بارشاد المساندة ، اإلدارات من الخبرات ذوي األفراد ويعبر عن

 تحديد في الى المساعدة ،باإلضافة التدريب خطط الى جانب تطوير المختلفة ، المشروعات على القائمين

 ( 2005، الشامان(بالشركة .  إنشاؤها أو تطويرها المراد المشاريع
 

 األسود الحزام ب 

في التفاني في ،ويتميز  الفرق يقوم بتفعيل أداء حيث ، Six Sigma في تطبيق منهجية ال األدوار أهم يشغل

 األخضر الحزام أفراد على اإلشراف ( إلى جانب2011 ،جوادة (.  العمل واإليمان التام بضرورة التغيير

 ساعة 200 حوالي أي أسابيع ثالثة األسود الحزام أفراد تدريب ويستغرق لذلك، الحاجة استدعت إن وتدريبهم



 

 
133 

 

 عمل ويستغرق وغيرها، تاجوتشي وتقنية مشكالتال حل ومهارات المشاريع وإدارة اإلحصائية األدوات على

 (2005 ،الشامان( التطبيق  على لإلشراف التام مع التفرغ سنتين حوالي األسود الحزام من الفرد
 

 األخضر الحزام ج 

 ما يقضون ومشاريعها،حيث  برامجها دعم على والمدربون Six Sigma لمنهجية ال الممارسين األفراد وهم

 Six Sigma بمشاريع ال  العمل في عملهم وقت من 40 % عن يزيد ال

 الصفراء األحزمة أصحاب  د 

وظيفية  ومجاالت تخصصات إلى وينتمون الخضراء األحزمة أصحاب يساعدون الذين األفراد من مجموعة

 امتالك - الشخصية المنهجية - المبادرة روح - التعاون – الوظيفية )المعرفة لديهم تتوافر أن ويجب مختلفة ،

 ( 2011 )علي ، عملهم (. مجال تخص التي Six Sigma أدوات بعض استخدام على قدرةال
 

 Six Sigma فريق ال  إعداد مراحل

 أن إال األعمال، أولويات على المحدد العدد ويتوقف السوداء، األحزمة يتم إختيار األعضاء و أساتذة :األولي  المرحلة

ً  المتبعة القاعدة ً  30 لكل واحد سوداء أحزمة وأستاذ أعمال، مجموعة لكل واحد عضو :هي عموما  .أسود حزاما

  .أعمال مجموعة كل بمعرفة نشر خطة وتقديم وضع ويتم ، Six Sigma إستراتيجية ال على التدريب :الثانية المرحلة

 والفرق اء،السود األحزمة ويختارون المشروعات من األولى الموجة السوداء األحزمة أساتذة يحدد :الثالثة المرحلة

 .المتنوعة الوظيفية الخلفيات ذات

 ممن وغيرهم السوداء األحزمة تدريب ويتم إضافي، تدريب على السوداء األحزمة أساتذة يحصل :الرابعة المرحلة

 Six Sigma . ال سيطبقونمنهجية 

 .المشروعات من األولى الموجة وتنطلق السوداء األحزمة تبدأ :الخامسة المرحلة

 ( 2008 ،)الشعرواي .الخضراء األحزمة من ذوي الخبرة السوداء األحزمة يدرب :سادسةال المرحلة
 

 Six Sigma ألعضاء المطلوبة )المهارات(  اإلدراك مستويات

 والمصطلحات، النظريات، في والمتمثلة الفريق ألعضاء المعرفية القدرات توافر ضرورة  :المعرفة مستوى

 واألساليب . واالتجاهات، ير،والمعاي والمفاهيم، والتصنيفات،

 يرتبط حيث المستخدمة، المواد ومحتوى التعريفات، حيث من للمعرفة المطلوبة الفهم مستويات أقل توافر :الفهم مستوى

 .وغيرها المستخدمة والتوصيفات الجداول ونماذج األشكال، ونوعية االتصاالت، طبيعة على فهم األفراد بقدرة

 .المختلفة العمل مواقف في لديهم المعرفة مجاالت تطبيق على فراداأل قدرة :التطبيق مستوى

 عملية في تأثيرها ودرجة البعض، وبعضها العناصر بين المتداخلة العالقات إظهار على األفراد قدرة :التحليات مستوى

 .العمليات تدعم هامة ونتائج استنتاجات إلى التوصل على والقدرة التطبيق،

 عالقات وبناء النتائج، في تأثيرها درجة وتحديد للعالقات، مصفوفات بناء على األفراد بقدرة تبطير التراكيب: مستوى

 .عليها الحصول يمكن جديدة

 المعايير من مجموعة باستخدام المقترحة والطرق والحلول، األفكار، تقييم على األفراد قدرة  :التقييم مستوى

 .ومنطقي موضوعي بشكل تتم التي والمقاييس،
 

 Six Sigma تطبيق معوقات

 .سليمة غير بطريقة معها والتعامل المنهجية نقص ووضوح فهم أ 

 .لتبني المنهجية المؤسسة في الموارد كفاية عدم ب 

 غير بسيطة بتحسينات ومحاولة اكتفائهاSix Sigma منهجية ال بانتهاج كبيرة تحسينات إجراء في القيادة تردد ج 

 .مكلفة

 الشركة . أداء عدم الموضوعية في قياس د 

 يتم التطبيقعلى أكمل وجه حتى الطريق، بداية Six Sigma منهجية ال في بخبراء لالستعانة الملحة الحاجة ه 

 .الشركة  بمستقبل المخاطرة وعدم
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 .ومتطلبات العمالء  باحتياجات االهتمام قلة و 

 .والعمالء اإلدارة بين االتصاالت فاعلية قلة ز 

 . التدريب عدم فاعلية ح 

 .المعلومات نظم ضعف كفاءة ط 

 .حوافز نظام توافر عدم ي 

 .الشركة في العاملين قبل من التغيير مقاومة ك 

 .الفعالة والتقويم القياس نظم غياب ل 

 (2010 أحمد،( .والرقابة التخطيط أساليب كفاءة ضعف م 

 الصدق والثبات

 سيجما : ستة منهجية تطبيق متطلبات استبيان مدى توافر

  : صدق االستبيان

 االستبيان على قياس ما وضع لقياسه . يقصد به قدرة    

 : صدق االتساق الداخلي 

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور ، والدرجة الكلية للمحور  -1

 باالستبيان .

 ان .حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبيان والدرجة الكلية باالستبي -2

 : رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما : المحور األول

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل     

 ، والجدول التالي يوضح ذلك : عبارة ودرجة المحور )رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما(

 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور2جدول )

 )رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما( 

 الداللة االرتباط م

1- 0.251 0.01 

2- 0.101 0.05 

3- 0.151 0.01 

4- 0.143 0.01 

   

( القترابها من الواحد الصحيح مما  0.05 – 0.01ت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) يتضح من الجدول أن معامال  

         يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .

 سيجما : ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة : توفير المحور الثاني

رتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل اال    

 سيجما( ، والجدول التالي يوضح ذلك : ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة عبارة ودرجة المحور )توفير

 

 

 

 

 



 

 
135 

 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة 3جدول )

 سيجما( ةست منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة المحور )توفير 

 الداللة االرتباط م

1- 0.111 0.01 

2- 0.224 0.01 

3- 0.141 0.01 

4- 0.132 0.05 

5- 0.111 0.05 

1- 0.132 0.01 

1- 0.114 0.01 

1- 0.122 0.01 

   

ل ( القترابها من الواحد الصحيح مما يد 0.05 – 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) 

 على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 : توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما : المحور الثالث

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل     

 بيق منهجية ستة سيجما( ، والجدول التالي يوضح ذلك :عبارة ودرجة المحور )توفير المهارات الالزمة لتط

 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة4جدول )

 المحور)توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما( 

 الداللة االرتباط م

1- 0.113 0.01 

2- 0.144 0.05 

3- 0.101 0.01 

4- 0.241 0.01 

5- 0.102 0.01 

1- 0.214 0.01 

1- 0.125 0.05 

    

( القترابها من الواحد الصحيح مما  0.05 – 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )  

 يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 بيان :الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالست

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون( بين الدرجة     

 لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة الكلية لكل محور )رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما ، توفير

مة لتطبيق منهجية ستة سيجما( والدرجة الكلية لالستبيان ، والجدول التالي سيجما ، توفير المهارات الالز ستة منهجية

 يوضح ذلك : 
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان 5جدول )

 الداللة االرتباط 

 0.01 0.113 : رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما المحور األول

 0.01 0.131 سيجما ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة لثاني : توفيرالمحور ا

 0.01 0.125 المحور الثالث : توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما

   

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )

 جانس محاور االستبيان .         صدق وت

 الثبات :

، واتساقه  واطراده فيما  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء الفعلي 

 لمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :ل

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2

 

  ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.213 – 0.131 0.114 ستة سيجما : رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية المحور األول

 0.100 – 0.125 0.111 سيجما ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة المحور الثاني : توفير

 0.241 – 0.111 0.201 المحور الثالث : توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما

 0.121 – 0.111 0.152 ثبات االستبيان ككل

  

مما   0.01جدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، دالة عند مستوى يتضح من ال

 يدل على ثبات االستبيان .

 استبيان تحديد العيوب بأقسام اإلنتاج بالمصنع :

  : صدق االستبيان

 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .    

 :  صدق االتساق الداخلي

حساب معامالت االرتباط بين درجةة كةل عبةارة مةن العبةارات المكونةة لكةل محةور ، والدرجةة الكليةة للمحةور  .1

 .باالستبيان 

 .باالستبيان والدرجة الكلية االستبيان حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور  .2

 : قسم التخطيط : المحور األول

تخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل تم حساب الصدق باس    

 عبارة ودرجة المحور )قسم التخطيط( ، والجدول التالي يوضح ذلك :
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة7جدول )

 كل عبارة ودرجة المحور )قسم التخطيط( 

 الداللة االرتباط م

1- 0.111 0.01 

2- 0.232 0.01 

3- 0.102 0.05 

4- 0.124 0.01 

5- 0.151 0.01 

1- 0.131 0.05 

1- 0.111 0.01 

1- 0.201 0.01 

    

( القترابها من الواحد الصحيح مما  0.05 – 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )  

 يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 : قسم الباترون والعينة : المحور الثاني

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل     

 عبارة ودرجة المحور )قسم الباترون والعينة( ، والجدول التالي يوضح ذلك :

 

 كل ( قيم معامالت االرتباط بين درجة  جدول )

 عبارة ودرجة المحور )قسم الباترون والعينة(

 الداللة االرتباط م

1- 0.111 0.01 

2- 0.123 0.01 

3- 0.114 0.01 

4- 0.122 0.01 

5- 0.151 0.01 

1- 0.111 0.05 

1- 0.141 0.01 

 

الواحد الصحيح مما يدل ( القترابها من  0.05 – 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) 

 على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 : قسم القص : المحور الثالث

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل     

 عبارة ودرجة المحور )قسم القص( ، والجدول التالي يوضح ذلك :
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة9ول )جد

 كل عبارة ودرجة المحور )قسم القص( 

 الداللة االرتباط م

1- 0.142 0.05 

2- 0.101 0.01 

3- 0.142 0.01 

4- 0.111 0.01 

5- 0.123 0.05 

1- 0.252 0.01 

القترابها من الواحد الصحيح مما (  0.05 – 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )     

 يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان . 

 : قسم التشغيل : المحور الرابع 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل     

 يوضح ذلك : عبارة ودرجة المحور )قسم التشغيل( ، والجدول التالي

 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة 01جدول )

 كل عبارة ودرجة المحور )قسم التشغيل(

 الداللة االرتباط م

1- 0.112 0.01 

2- 0.243 0.01 

3- 0.115 0.01 

4- 0.104 0.05 

5- 0.223 0.01 

1- 0.102 0.01 

     

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل  0.05 – 0.01توى ) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مس

 على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 : قسم اإلنهاء والتعبئة : المحور الخامس

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين درجة كل     

 )قسم اإلنهاء والتعبئة( ، والجدول التالي يوضح ذلك :عبارة ودرجة المحور 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل 00جدول )

 عبارة ودرجة المحور )قسم اإلنهاء والتعبئة(

 الداللة االرتباط م

1- 0.213 0.01 

2- 0.121 0.01 

3- 0.131 0.05 

4- 0.135 0.01 
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( القترابها من الواحد الصحيح مما  0.05 – 0.01كلها دالة عند مستوى ) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط     

 يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان :  

الرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين الدرجة تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ا    

الكلية لكل محور )قسم التخطيط ، قسم الباترون والعينة ، قسم القص ، قسم التشغيل ، قسم اإلنهاء والتعبئة( ، والجدول 

 التالي يوضح ذلك :

 ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور  والدرجة الكلية لالستبيان02جدول )

 الداللة االرتباط 

 0.01 0.121 : قسم التخطيط المحور األول

 0.01 0.112 المحور الثاني : قسم الباترون والعينة

 0.01 0.112 : قسم القص المحور الثالث

 0.01 0.151 المحور الرابع : قسم التشغيل

 0.01 0.134 المحور الخامس : قسم اإلنهاء والتعبئة

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل  0.01ن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) يتضح من الجدول أ      

 على صدق وتجانس محاور االستبيان .         

 الثبات :

، واتساقه  واطراده فيما  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

لومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء الفعلي يزودنا به من مع

 للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامل .1

    Split-half  طريقة التجزئة النصفية .2

 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان 03جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.221 – 0.141 0.111 : قسم التخطيط المحور األول

 0.112 – 0.101 0.141 المحور الثاني : قسم الباترون والعينة

 0.251 – 0.113 0.215 : قسم القص المحور الثالث

 0.134 – 0.155 0.122 المحور الرابع : قسم التشغيل

 0.112 – 0.101 0.145 ء والتعبئةالمحور الخامس : قسم اإلنها

 0.153 – 0.111 0.112 ثبات االستبيان ككل

    

 

مما   0.01يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، دالة عند مستوى  

 يدل على ثبات االستبيان .
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 النتائج االستطالعية

 ات والنسب المئوية ألراء أصحاب المصانع في يوضح التكرار( 04)جدول 

 رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما

 ال  الى حد ما نعم العبارات -م

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما

 بأهمية العاملين إلقناع توعية حمالت تجري الشركة -1

 سيجما ستة منهجية تطبيق
5 50% 3 30% 2 20% 

2- 
 لتعريف مستمرة تدريبية تقوم الشركة بعقد دورات

 ستة منهجية تطبيق ومتطلبات مبادئ على العاملين

 سيجما

2 20% 5 50% 3 30% 

 الشركات األخرى بعض تجارب تستعرض الشركة -3

 بنجاح يجماس ستة منهجية طبقت التي الرائدة
4 40% 4 40% 2 20% 

الشركات  بعض إلى العاملين عينة من توفد الشركة -4

 سيجما ستة منهجية طبقت التي الرائدة
3 30% 4 40% 3 30% 

 %25 %40 %35 متوسط درجات المحور األول
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ال 

 
 في  يوضح التكرارات والنسب المئوية ألراء أصحاب المصانع (2)شكل 

 رفع درجة إدراك العاملين بأهمية تطبيق منهجية ستة سيجما

    

 

% من أصحاب المصانع يدركون أهمية تطبيق منهجية ستة سيجما ، بينما 35( أن 2( والشكل )14يتضح من الجدول ) 

 % من أصحاب المصانع ال25% من أصحاب المصانع يدركون الي حد ما أهمية تطبيق منهجية ستة سيجما ، و40

 يدركون أهمية تطبيق منهجية ستة سيجما .
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 يوضح التكرارات والنسب المئوية ألراء أصحاب المصانع  (05) جدول

 سيجما ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة في توفير

 ال  الى حد ما نعم العبارات -م

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 سيجما ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة توفير

1- 
من خالل  الجماعي العمل على العاملين تشجع الشركة

 والمعنوي المادي توفير الدعم
1 10% 3 30% 1 10% 

2- 
 في العمالء أوال  الى فلسفة الوفاء باحتياجات التوجه

 الشركة عمليات جميع
5 50% 3 30% 2 20% 

3- 
 تمكين إلى يؤدي الذي مراأل بالمشاركة القيادة نمط إتباع

 العاملين
2 20% 1 10% 2 20% 

4- 
بدون  منتج تقديم أجل من العمليات في المستمر التحسين

 "العيب الصفري"   عيوب
4 40% 5 50% 1 10% 

5- 
 وتحويلها الى ، الحقيقية الي مشكلة إيجاد األسباب

 للتحسين محتملة فرص
3 30% 5 50% 2 20% 

 %40 4 %40 4 %20 2 لمبادرة "المبادءة"ا استراتيجية إتباع -1

1- 
 مرة أول من صحيح العمليات بشكل ألداء العاملين توجه

 المناسب الوقت وفي مرة كل وفي
5 50% 4 40% 1 10% 

1- 
يوجد قسم يهتم بمقترحات وشكاوى العمالء حول 

 المنتجات
2 20% 5 50% 3 30% 

 %20 %43.1 %31.3 متوسط درجات المحور الثاني
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 يوضح التكرارات والنسب المئوية ألراء أصحاب المصانع ( 3) شكل

 سيجما ستة منهجية لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة في توفير

    

 مالئمة تنظيمية ثقافة % من أصحاب المصانع يدركون أهمية توفير31.3( أن 3( والشكل )15يتضح من الجدول ) 

 مالئمة تنظيمية ثقافة % من أصحاب المصانع يدركون الي حد ما أهمية توفير43.1سيجما ، بينما  ستة منهجية لتطبيق
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 لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافة % من أصحاب المصانع ال يدركون أهمية توفير20سيجما ، و ستة منهجية لتطبيق

 سيجما . ستة منهجية

 صحاب المصانع يوضح التكرارات والنسب المئوية ألراء أ(  0)جدول 

 في توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما

 العبارات -م
 ال  الى حد ما نعم

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما

1- 
 فرق نمط  على العاملين تعمل الشركة على تدريب

 العمل
2 20% 5 50% 3 30% 

2- 
 جلسات إجراء كيفية على العاملين تقوم الشركة بتدريب

 االبتكاري الذهني والتفكير العصف
4 40% 4 40% 2 20% 

3- 
 مشروعات اختيار كيفية على العاملين تدرب الشركة

 المشروعات تنفيذ أولوية تحديد خالل من التحسين
3 30% 1 10% 1 10% 

4- 
ة ربط مشروعات كيفي على الشركة العاملين تدرب

 العمالء متطلبات بتحقيق التحسين
2 20% 5 50% 3 30% 

5- 

كيفية ربط  على توفر الشركة التدريب للعاملين

 مساهمتها ومدى والتكلفة، بالعائد مشروعات التحسين

 والخارجي الداخلي الفشل تكاليف تخفيض في

2 20% 4 40% 4 40% 

1- 
 استخدام ةكيفي على للعاملين تقدم الشركة التدريب

 الجودة لتحسين اإلحصائية األساليب
5 50% 3 30% 2 20% 

1- 
 األدوات استخدام كيفية على الشركة العاملين تدرب

 الجودة لتحسين اإلدارية والتخطيطية
3 30% 4 40% 3 30% 

 %25.1 %44.3 %30 متوسط درجات المحور الثالث
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 رات والنسب المئوية ألراء أصحاب المصانع يوضح التكرا (4) شكل

 في توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما
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% من أصحاب المصانع يدركون أهمية توفير المهارات الالزمة 30( أن 4( والشكل )11يتضح من الجدول )    

أهمية توفير المهارات الالزمة  % من أصحاب المصانع يدركون الي حد ما44.3لتطبيق منهجية ستة سيجما ، بينما 

% من أصحاب المصانع ال يدركون أهمية توفير المهارات الالزمة لتطبيق منهجية 25.1لتطبيق منهجية ستة سيجما ، و

 ستة سيجما .

 النتائج

 الفـرض األول : 

سيجما  ستة ق منهجيةقبل وبعد تطبي األقسام المختلفة"توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في     

 لصالح التطبيق البعدي" 

 وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :   

 سيجما ستة ( داللة الفروق بين متوسط درجات العاملين في األقسام المختلفة قبل وبعد تطبيق منهجية 07جدول ) 

 الفاعلية

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 ياريالمع

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 4.051 40.114 القبلــي
14 13 41.324 

0.01 

 1.122 131.121 البعــدي لصالح البعدي
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137.727
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 سيجما ستة مختلفة قبل وبعد تطبيق منهجية( يوضح الفروق بين متوسط درجات العاملين في األقسام ال 5شكل ) 

 

 ( : 5( والشكل )  11يتضح من الجدول ) 

، حيث كان متوسط درجات  0.01" وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 41.324أن قيمة "ت" تساوي "     

" ، مما 40.114قبلي "" ، بينما كان متوسط درجات العاملين في التطبيق ال131.121العاملين في التطبيق البعدي "

 يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين لصالح التطبيق البعدي .

 13= درجات الحرية =  df،  41.324= قيمة )ت( =  tولمعرفة حجم التأثير تم تطبيق معادلة ايتا :    

n2 = 
t2 

179.0 = 
t2 + df 

 

        2 √ n2 

d =                            = 00719 
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  √ 1-n2 
 ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً كاألتي :

 حجم تأثير صغير = 0.2

 حجم تأثير متوسط = 0.5

 حجم تأثير كبير              = 0.1

 وهذا يعنى أن حجم التأثير كبير ، وبذلك يتحقق الفرض األول .
 

 الفـرض الثاني : 

سيجما  ستة حصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم التخطيط قبل وبعد تطبيق منهجية"توجد فروق دالة إ    

 لصالح التطبيق البعدي" 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :    

 سيجما ستة يق منهجية( داللة الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم التخطيط قبل وبعد تطب  0جدول ) 

 قسم التخطيط

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 االلتزام التام بمواعيد التسليم على ضوء االولويات المطلوبة من العميل

 0.135 1.102 القبلــي
1 5 1.205 

0.01 

 1.552 4.123 البعــدي صالح البعديل

 االلتزام بالكميات المطلوبة لكل شحنة طبقا للخطة الموضوعة

 0.110 1.212 القبلــي
1 5 1.314 

0.01 

 1.410 4.032 البعــدي لصالح البعدي

 دقه قسم التخطيط فى حساب كميات الخامات األساسية 

 رصيد المخزونوالمساعدة مما يسبب تضخم أو نقصان فى 

 0.511 1.324 القبلــي
1 5 1.451 

0.01 

 0.211 4.212 البعــدي لصالح البعدي

 تطابق الكميات المحددة والمتعاقد عليها مع الكميات المسلمة للمصنع

 0.242 1.010 القبلــي
1 5 5.012 

0.01 

 1.331 3.221 البعــدي لصالح البعدي

 دة مسبقا  لتوريد الخامات األساسيةتطابق الخطة الزمنية المحد

 0.412 1.311 القبلــي
1 5 1.231 

0.01 

 1.151 4.511 البعــدي لصالح البعدي

 تطابق الخطة الزمنية المحددة مسبقا لتوريد الخامات المساعدة

 0.112 1.413 القبلــي
1 5 2.320 

0.01 

 1.211 4.125 البعــدي لصالح البعدي

 اصفات المحددة مسبقا مع مواصفات الخامات األساسيةتطابق المو

 0.410 1.112 القبلــي
1 5 1.111 

0.01 

 0.211 4.111 البعــدي لصالح البعدي
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 تطابق المواصفات المحددة مسبقا مع مواصفات الخامات المساعدة

 0.432 1.225 القبلــي
1 5 1.335 

0.01 

 1.054 4.112 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي لقسم التخطيط

 2.513 10.113 القبلــي
1 5 22.141 

0.01 

 3.111 35.511 البعــدي لصالح البعدي
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 سيجما ستة ( يوضح الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم التخطيط قبل وبعد تطبيق منهجية شكل )

 

 ( أن : 1والشكل ) (  11يتضح من الجدول ) 

وهي ،  اللتزام التام بمواعيد التسليم على ضوء االولويات المطلوبة من العميلل" 1.205قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.102طبيق القبلي "في الت الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.123البعدي "

وهي قيمة ذات ،  طبقا للخطة الموضوعة ةاللتزام بالكميات المطلوبة لكل شحنل" 1.314قيمة "ت" تساوي " -2

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.212بلي "في التطبيق الق الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.032"

دقه قسم التخطيط فى حساب كميات الخامات األساسية والمساعدة مما يسبب ل" 1.451قيمة "ت" تساوي " -3

 التطبيقلصالح  0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  تضخم أو نقصان فى رصيد المخزون

في التطبيق  الدرجاتكان متوسط  " ، بينما4.212في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط 

 ." 1.324القبلي "

وهي ،  تطابق الكميات المحددة والمتعاقد عليها مع الكميات المسلمة للمصنعل" 5.012قيمة "ت" تساوي " -4

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.010في التطبيق القبلي " الدرجاتا كان متوسط " ، بينم3.221البعدي "

وهي قيمة ذات ،  تطابق الخطة الزمنية المحددة مسبقا لتوريد الخامات األساسيةل" 1.231قيمة "ت" تساوي " -5

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.311في التطبيق القبلي " الدرجاتمتوسط  " ، بينما كان4.511"

وهي قيمة ذات ،  المساعدة تطابق الخطة الزمنية المحددة مسبقا لتوريد الخاماتل" 2.320قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.413في التطبيق القبلي " الدرجاتط " ، بينما كان متوس4.125"
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وهي قيمة ،  تطابق المواصفات المحددة مسبقا مع مواصفات الخامات األساسيةل" 1.111قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.112في التطبيق القبلي " رجاتالد" ، بينما كان متوسط 4.111البعدي "

وهي قيمة ،  تطابق المواصفات المحددة مسبقا مع مواصفات الخامات المساعدةل" 1.335قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.225في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.112البعدي "

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  قسم التخطيطللمجموع الكلي ل" 22.141قيمة "ت" تساوي " -2

" ، بينما كان 35.511في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01

 الثاني . تحقق الفرض وبذلك ي " 10.113في التطبيق القبلي " الدرجاتمتوسط 
 

 الفـرض الثالث : 

 ستة "توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم الباترون والعينة قبل وبعد تطبيق منهجية    

 سيجما لصالح التطبيق البعدي" 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :        

 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات العاملين في 09) جدول 

 سيجما ستة قسم الباترون والعينة قبل وبعد تطبيق منهجية

قسم الباترون 

 والعينة

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 ة العميلااللتزام بمواصف

 0.521 1.441 القبلــي
11 15 2.241 

0.01 

 1.122 4.101 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بجدول مقاسات فحص المنتج

 0.423 1.021 القبلــي
11 15 5.203 

0.01 

 1.211 3.145 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بالخطة الزمنية لقسم التخطيط

 0.211 1.530 القبلــي
11 15 1.135 

0.01 

 0.111 4.111 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بخطط اإلستهالكات المعدة بواسطة قسم التخطيط

 0.131 1.112 القبلــي
11 15 1.011 

0.01 

 1.345 4.523 البعــدي لصالح البعدي

 توافر تدريج صحيح للباترون بالمقاسات المطلوبة

 0.112 1.311 القبلــي
11 15 1.413 

0.01 

 1.511 4.231 البعــدي لصالح البعدي

 توافر عينه أصلية للمنتج كاملة بالمواصفات

 0.523 1.224 القبلــي
11 15 10.021 

0.01 

 1.131 4.333 البعــدي لصالح البعدي

 وجود ملف يشمل تفاصيل العينة تبعا للمواصفات المطلوبة من العميل
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 1.203 1.512 القبلــي
11 15 1.553 

0.01 

 1.412 4.111 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي لقسم الباترون والعينة

 2.001 2.214 القبلــي
11 15 21.214 

0.01 

 3.214 31.215 البعــدي لصالح البعدي

4.808

1.441

3.845

1.091

4.687

1.53

4.523

1.112

4.938

1.367
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4.781
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 ين في قسم ( يوضح الفروق بين متوسطي درجات العامل 7شكل ) 

 سيجما ستة الباترون والعينة قبل وبعد تطبيق منهجية

 

 ( أن :1والشكل )( 12يتضح من الجدول )

 0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  اللتزام بمواصفة العميلل" 2.241قيمة "ت" تساوي " -1

" ، بينما كان متوسط 4.101في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح 

 ." 1.441في التطبيق القبلي " الدرجات

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  اللتزام بجدول مقاسات فحص المنتجل" 5.203قيمة "ت" تساوي " -2

" ، بينما كان 3.145في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01مستوى 

 ." 1.021التطبيق القبلي " في الدرجاتمتوسط 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  اللتزام بالخطة الزمنية لقسم التخطيطل" 1.135قيمة "ت" تساوي " -3

" ، بينما كان 4.111في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01مستوى 

 ." 1.530في التطبيق القبلي " الدرجاتمتوسط 

وهي قيمة ذات داللة ،  قسم التخطيط بواسطةالمعدة  اإلستهالكاتاللتزام بخطط ل" 1.011يمة "ت" تساوي "ق -4

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01إحصائية عند مستوى 

  ."1.112في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.523"

وهي قيمة ذات داللة ،  توافر تدريج صحيح للباترون بالمقاسات المطلوبةل" 1.413ي "قيمة "ت" تساو -5

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01إحصائية عند مستوى 

 ." 1.311في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.231"

وهي قيمة ذات داللة إحصائية ،  عينه أصلية للمنتج كاملة بالمواصفاتتوافر ل" 10.021قيمة "ت" تساوي " -1

" ، بينما 4.333في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01عند مستوى 

 ." 1.224في التطبيق القبلي " الدرجاتكان متوسط 
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وهي ،  تبعا للمواصفات المطلوبة من العميل ةوجود ملف يشمل تفاصيل العينل" 1.553قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.512في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.111البعدي "

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند العينة ، الباترون وقسم للمجموع الكلي ل" 21.214قيمة "ت" تساوي " -1

" ، بينما 31.215في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01مستوى 

 الثالث . وبذلك يتحقق الفرض  " 2.214في التطبيق القبلي " الدرجاتكان متوسط 

 

 الفـرض الرابع : 

سيجما لصالح  ستة توسطي درجات العاملين في قسم القص قبل وبعد تطبيق منهجية"توجد فروق دالة إحصائيا بين م    

 التطبيق البعدي" 

 وضح ذلك : ي التالي والجدولوللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"    

 يجماس ستة ( داللة الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم القص قبل وبعد تطبيق منهجية 21جدول )    

 قسم القص

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 االلتزام باالستهالكات المعتمدة من التخطيط للباترون

 0.531 1.024 القبلــي
20 12 5.552 

0.01 

 1.222 3.241 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بالجودة العامة للقص الن ذلك يؤثر على مواعيد

 التشغيل وكافة أقسام المصنع وكذلك مواعيد الشحن 

 0.131 1.141 القبلــي
20 12 2.131 

0.01 

 1.141 4.111 البعــدي لصالح البعدي

 تزامن خطة القص مع خطة اإلنتاج على ضوء خطة إنتاج من التخطيط

 0.412 1.320 القبلــي
20 12 1.124 

0.01 

 1.511 4.511 البعــدي لصالح البعدي

 وجود بيانات كافيه عن فرش القص

 0.551 1.512 القبلــي
20 12 1.013 

0.01 

 1.204 4.101 البعــدي لصالح البعدي

 وجود بيانات فى قسم التخطيط توضح رقم حوض الصباغة لعدم خلط األلوان

 0.131 1.312 القبلــي
20 12 1.112 

0.01 

 1.413 4.213 البعــدي لصالح البعدي

 متابعة قسم التخطيط ومراقبه وزن طبقة القماش 

 ومطابقته بالمخطط للوقوف على مدى االنحراف

 0.154 1.411 القبلــي
20 12 2.521 

0.01 

 1.222 4.151 البعــدي لصالح البعدي
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 المجموع الكلي لقسم القص

 1.221 1.114 بلــيالق
20 12 25.252 

0.01 

 3.031 21.012 البعــدي لصالح البعدي

3.947
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4.887

1.148
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4.607
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 سيجما ستة ( يوضح الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم القص قبل وبعد تطبيق منهجية  شكل ) 

 ( أن : 1( والشكل ) 20يتضح من الجدول )

وهي قيمة ذات داللة لاللتزام باالستهالكات المعتمدة من التخطيط للباترون ، " 5.552قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01إحصائية عند مستوى 

  ."1.024في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 3.241"

الجودة العامة للقص الن ذلك يؤثر على مواعيد التشغيل وكافة أقسام لاللتزام ب" 2.131قيمة "ت" تساوي " -2

البعدى ،  التطبيقلصالح  0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المصنع وكذلك مواعيد الشحن ، 

في التطبيق القبلي  الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.111في التطبيق البعدي " الدرجاتحيث كان متوسط 

"1.141 ". 

وهي لتزامن خطة القص مع خطة اإلنتاج على ضوء خطة إنتاج من التخطيط ، " 1.124قيمة "ت" تساوي " -3

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.320في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.511البعدي "

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند لوجود بيانات كافيه عن فرش القص ، " 1.013مة "ت" تساوي "قي -4

" ، بينما كان 4.101في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01مستوى 

 ." 1.512في التطبيق القبلي " الدرجاتمتوسط 

فى قسم التخطيط توضح رقم حوض الصباغة لعدم خلط األلوان ،  لوجود بيانات" 1.112قيمة "ت" تساوي " -5

في  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.312في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.213التطبيق البعدي "

م التخطيط ومراقبه وزن طبقة القماش ومطابقته بالمخطط للوقوف لمتابعة قس "2.521قيمة "ت" تساوي " -1

البعدى ، حيث كان  التطبيقلصالح  0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى على مدى االنحراف ، 

 ." 1.411في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.151في التطبيق البعدي " الدرجاتمتوسط 

 0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى للمجموع الكلي لقسم القص ، " 25.252وي "قيمة "ت" تسا -1

" ، بينما كان متوسط 21.012في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح 

 الرابع . وبذلك يتحقق الفرض  " 1.114في التطبيق القبلي " الدرجات
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 الفـرض الخامس : 

سيجما  ستة توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم التشغيل قبل وبعد تطبيق منهجية"    

 لصالح التطبيق البعدي" 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :      

 

 سيجما ستة شغيل قبل وبعد تطبيق منهجية( داللة الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم الت20جدول )

 قسم التشغيل

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 وجود خطة تطوير للماكينات وملحقاتها بما يتماشى مع تطوير متطلبات العمالء

 0.211 1.351 القبلــي
14 13 1.141 

0.01 

 1.111 4.321 البعــدي لصالح البعدي

 وجود خطة صيانة دائمة لتجنب األعطال الدورية والمفاجئة

 0.112 1.241 القبلــي
14 13 1.512 

0.01 

 1.345 4.511 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بخطة العمل الموضوعة من قسم التخطيط

 0.512 1.210 القبلــي
14 13 5.212 

0.01 

 0.213 3.441 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بخطة الجودة المتفق عليها مع العميل

 1.001 13 14 0.111 1.024 القبلــي
0.01 

 0.212 3.210 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بالمواصفات المطلوبة من العميل

 0.535 1.331 القبلــي
14 13 1.212 

0.01 

 1.321 4.511 البعــدي لصالح البعدي

 توافر جدول المقاسات مما يضر بجوده المنتج

 0.113 1.521 القبلــي
14 13 1.054 

0.01 

 1.502 4.342 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي لقسم التشغيل

 2.011 1.125 القبلــي
14 13 23.121 

0.01 

 3.302 25.244 البعــدي لصالح البعدي
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 سيجما ستة ( يوضح الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم التشغيل قبل وبعد تطبيق منهجية9شكل )

 ( أن :2( والشكل )21يتضح من الجدول )

طلبات العمالء لوجود خطة تطوير للماكينات وملحقاتها بما يتماشى مع تطوير مت" 1.141قيمة "ت" تساوي " -1

في  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 

 ." 1.351في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.321التطبيق البعدي "

وهي قيمة ذات جئة ، لوجود خطة صيانة دائمة لتجنب األعطال الدورية والمفا" 1.512قيمة "ت" تساوي " -2

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.241في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.511"

اللة وهي قيمة ذات دلاللتزام بخطة العمل الموضوعة من قسم التخطيط ، " 5.212قيمة "ت" تساوي " -3

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01إحصائية عند مستوى 

 ." 1.210في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 3.441"

وهي قيمة ذات داللة إحصائية لاللتزام بخطة الجودة المتفق عليها مع العميل ، " 1.001قيمة "ت" تساوي " -4

" ، بينما 3.210في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01وى عند مست

 ." 1.024في التطبيق القبلي " الدرجاتكان متوسط 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند لاللتزام بالمواصفات المطلوبة من العميل ، " 1.212قيمة "ت" تساوي " -5

" ، بينما كان 4.511في التطبيق البعدي " الدرجاتعدى ، حيث كان متوسط الب التطبيقلصالح  0.01مستوى 

 ." 1.331في التطبيق القبلي " الدرجاتمتوسط 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية لتوافر جدول المقاسات مما يضر بجوده المنتج ، " 1.054قيمة "ت" تساوي " -1

" ، بينما 4.342في التطبيق البعدي " درجاتالالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01عند مستوى 

 ." 1.521في التطبيق القبلي " الدرجاتكان متوسط 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى للمجموع الكلي لقسم التشغيل ، " 23.121قيمة "ت" تساوي " -1

ينما كان " ، ب25.244في التطبيق البعدي " الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01

 الخامس . وبذلك يتحقق الفرض  " 1.125في التطبيق القبلي " الدرجاتمتوسط 

 الفـرض السادس : 

 :  على ما يلي السادسينص الفرض  

 ستة "توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العاملين في قسم اإلنهاء والتعبئة قبل وبعد تطبيق منهجية    

 ي" سيجما لصالح التطبيق البعد

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :        
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 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم22جدول )

 سيجما ستة اإلنهاء والتعبئة قبل وبعد تطبيق منهجية 

قسم اإلنهاء 

 والتعبئة

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

د أفراد عـد

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 االهتمام بجوده التشطيب مما يؤدى لحدوث تأخير فى مواعيد التسليم

 0.151 1.351 القبلــي
1 1 11.015 

0.01 

 1.411 4.141 البعــدي لصالح البعدي

 سليمتحقيق المعدل االنتاجى المطلوب طبقا لخطه الت

 0.132 1.212 القبلــي
1 1 1.131 

0.01 

 1.220 4.552 البعــدي لصالح البعدي

 االلتزام بالمواصفات التعبئة الخاصة بالعميل "طبقا لمواصفات العميل"

 0.111 1.413 القبلــي
1 1 2.512 

0.01 

 1.351 4.322 البعــدي لصالح البعدي

 ت المحدد وبالتالي التأخر فى الشحنتوريد الكميات المطلوبة  فى الوق

 0.142 1.355 القبلــي
1 1 1.131 

0.01 

 1.035 4.211 البعــدي لصالح البعدي

 المجموع الكلي لقسم اإلنهاء والتعبئة

 1.123 5.311 القبلــي
1 1 11.335 

0.01 

 2.112 11.201 البعــدي لصالح البعدي
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 ( يوضح الفروق بين متوسطي درجات العاملين في قسم01كل )ش

 سيجما ستة اإلنهاء والتعبئة قبل وبعد تطبيق منهجية 
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 ( أن :10( والشكل )22يتضح من الجدول )

وهي لالهتمام بجوده التشطيب مما يؤدى لحدوث تأخير فى مواعيد التسليم ، " 11.015قيمة "ت" تساوي " -1

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01ية عند مستوى قيمة ذات داللة إحصائ

 ." 1.351في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.141البعدي "

وهي قيمة ذات داللة لتحقيق المعدل االنتاجى المطلوب طبقا لخطه التسليم ، " 1.131قيمة "ت" تساوي " -2

في التطبيق البعدي  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01إحصائية عند مستوى 

 ." 1.212في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.552"

وهي لاللتزام بالمواصفات التعبئة الخاصة بالعميل "طبقا لمواصفات العميل" ، " 2.512قيمة "ت" تساوي " -3

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 1.413في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.322البعدي "

وهي لتوريد الكميات المطلوبة  فى الوقت المحدد وبالتالي التأخر فى الشحن ، " 1.131قيمة "ت" تساوي " -4

في التطبيق  الدرجاتالبعدى ، حيث كان متوسط  التطبيقلصالح  0.01ى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستو

 ." 1.355في التطبيق القبلي " الدرجات" ، بينما كان متوسط 4.211البعدي "

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ،  اإلنهاء والتعبئةللمجموع الكلي لقسم " 11.335قيمة "ت" تساوي " -5

" ، بينما 11.201في التطبيق البعدي " الدرجات، حيث كان متوسط  البعدى التطبيقلصالح  0.01مستوى 

 السادس . وبذلك يتحقق الفرض  " 5.311في التطبيق القبلي " الدرجاتكان متوسط 

 التوصيات:

 .بمصانع المالبس الجاهزة بهدف زيادة القدرة التنافسية لها لما لهذه الصناعة من قيمة اقتصادية عالية اإلهتمام .1

  . البحث بمجال المتعلقة والفنية العلمية الدراسات من مزيدال اعداد .2

 سيجما بمصانع المالبس الجاهزة . 1منهجية ال  نشر وتشجيع تطبيق .3

 المصانع داخل العلمية الدراسات و البحوث إجراء في الباحثين مع الجاهزة المالبس مصانع تعاون تسهيل .4

 .قابلهات التي المشاكل و الصعوبات على التغلب  لمحاولة

 .الجاهزة  المالبس قطاع فى العاملين كفاءة ورفع بالتدريب االهتمام .5

 

 المراجع قائمة 

  -الداخلي التدقيق لتحقيق Six Sigma ستة سيجما استخدام مدى :(2012) الدين صاح جيهان ناهية، أبو .1

 اإلسامية، امعةالج ماجستير)غير منشورة(، رسالة غزة، قطاع في الفلسطينية  الجامعات  حالة دراسة

 .فلسطين

       مقدمة رسالة من بحث مستخلص سيجما، ستة ألسلوب الفكري : اإلطار( 2010)  ثابت  فوزي حمادة أحمد، .2

 . 1العدد  مصر، والبيئية، التجارية العلمية للدراسات المجلة الدكتوراه ، درجة  على للحصول

،الهيئة المصرية العامة الصغيرة فى مصر ( ، مستقبل المشروعات2001االسرج ،حسين عبد المطلب ) .3

   ،القاهرةللكتاب

ودوره في تخفيض التكاليف وتدعيم المقدرة  sigma 6إمكانية تطبيق أسلوب  ( :2014)إعديلي ،فادي حسن  .4

 تطبيقية في شركة التقنيات المتطورة إلعادة تصنيع المواد المستهلكة دراسة  - التنافسية 

 الخدمة جودة لتحسين كمدخل ستة سيجما متغيرات : استخدام ( 2010)  ون وآخر السيد ، وفقي اإلمام .5

 للدراسات المصرية المجلة القاهرة ، بمحافظة والخاصة الجامعية المستشفيات بين   مقارنة دراسة   -الصحية

 .2،العدد  34 مجلد  مصر،  التجارية ،

إدارة الجودة ،ترجمة أسامة مسلم،دار رؤية متقدمة في  -سيجما 1(: ال 2005باند،بيت وهولب،الري ) .1

 ،السعودية للنشر،الرياض  المريخ 



 

 
154 

 

( : تأثير تصميم خط اإلنتاج في تقليل زمن التشغيل في مصانع المالبس 2011البربرى ،أحمد فهيم دمحم طه) .1

 العاشر،مصر ، العدد والفنون العمارة ، مجلةغير النمطية في مصرالجاهزة 

 دراسة -ستة  سيجما والجودة باإلستخدام األرباح تحسين إستراتيجية : بناء( 2004)  أحمد نشوى الجندي، .1

 4  العدد ، 28  المجلد التجارية، مصر، للدراسات المصرية تطبيقية،المجلة

( : مدى توافر مقومات تطبيق ستة سيجما في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة 2011جوادة، سمر ) .2

الصحية من وجهة نظر اإلدارة العليا،رسالة ماجستير غير جودة الخدمات  تحسين ودورها في

 منشورة،الجامعة اإلسالمية،غزة،فلسطين

 برنامج  Six Sigma الشاملة وبرنامج الجودة استراتيجيات في دورة (2009  أحمد ) بن عبدهللا الزهراني، .10

 السعودية القرى، جامعة أم مكاتب، ونواب رؤساء   من العاملة للقيادات

 العلوم مجلة الجامعات المصرية، تطوير في ستة سيجما من اإلفادة إمكانية ( (2012حسن  حنان ،سليمان .11

 .2الجزء  ،2 العدد  مصر،  التربوية،

 سلسلة سعود، الملك جامعة التربوي، مجلة المجال في ستة سيجما : تطبيق( 2005)  أسامة بنت أمل الشامان، .12

 .1 العدد ، 18 المجلد  ،اإلسالمية والدراسات  التربوية  العلوم

 جودة لتحسين  Six Sigmaسيجما  ستة مدخل تطبيق : متطلبات( 2010) ناصر بن العزيز عبد الشثري، .13

 . 35  العدد السعودية، النفس، وعلم التربية اإلسالمية ، رسالة سعود بن دمحم اإلمام بجامعة  األداء

 دراسة -المحفوظة إنتاج األغذية نظم في سيجما ستة تطبيق ( : فرص 2008المحسن ) عبد دمحم الشعراوي، .14

   .1، العدد  26 المجلد مصر، اإلدارية، البحوث  مجلة ، تطبيقية 

 دراسة -التنافسية أبعاد الميزة تحقيق في Six Sigma إستراتيجية تطبيق : تأثير( 2011)  وآخرون الطائي .15

 األنبار جامعة مجلة الفلوجة ، قضاء في وميةالصحية الحك المؤسسات في األطباء من  عينة آلراء تحليلية

 6 العدد  ،3  المجلد العراق، واإلدارية،  االقتصادية  للعلوم

 مجلة ستة ، سيجما مدخل ألداء باستخدام المتوازن القياس نموذج : تطوير( 2012)  هللا عبد بن دمحم العبيشي، .11

 47  العدد ، 16  دالمجل األزهر، اإلسامي ، جامعة لالقتصاد كامل  صالح مركز

 جودة تحسين في ستة اإلحصائي سيجما الجودة مدخل لتطبيق مقترح : تصور(2011) حسن مسلم دمحم علي، .11

العد  ،2 الجزء مصر، األزهر، جامعة التربية، كلية تبوك، مجلة بجامعة التحضيرية بالسنة اإلدارية  العمليات

141 

 وتطوير الكبار جودة تعليم لضبط كمدخل سيجما ستةال الستخدام مقترح : تصور(2011)  هناء  عودة، .11

 الوطن في الكبار تعليم تطوير حول شمس بجامعة عين الكبار تعليم لمركز التاسع السنوي المؤتمر برامجه،

   .مصر مستقبلية، رؤى - العربي

  -ألعمال ا منظمات لتحسين أداء كأداة ستة سيجما نموذج استخدام : دور( 2012)  عبد هللا  عمر نصيف، .12

 سعود بن دمحم اإلمام جامعة مجلة السعودية ، المملكة العربية في األعمال منظمات على استطالعية دراسة

 .26 العدد  السعودية، ، اإلنسانية واالجتماعية ، العلوم اإلسامية
            

20. Antony, J and Banuelas, R.(2002). Key ingredients for the effective 

implementation of Six Sigma program, Measuring Business Excellence, Vol. 6, 

No. 4. 

21. Antony, J.2004. Six Sigma in the UK Service Organization Results from a Pilot 

Survey, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 8. 

22. Cheng, J. L. (2007). Six Sigma and TQM in Taiwan: An Empirical Study, the 

Quality  Management Journal, 14 (2). 

23. Eckes, G.A. (2001). Six Sigma the Revolution, John Wiley & Sons, New  York. 



 

 
155 

 

24. Hendersen, K. ,and Evans, J. (2000). Successful Implementation Of Six  Sigma 

Benchmarking General Electric Company Benchmarking, An  International 

Journal, Vol. 7, No. 4 

25. Pande, P. N., R, and Cavanagh, R. (2000) .The Six Sigma Way, McGraw-Hill New 

York. 

26. Pei-Shih H.(2006). The Effect of Six Sigma Implementation Practices on Business  

Performance, Master Thesis, Department of Business Administration, University of 

Tatung, 2006. 

27. Process Quality Associates Inc.( 2011). What is Six Sigma, www.pqa.net. 

28. Raisinghani, M.A. ( 2005).Six Sigma Concepts, Tools, And Applications, 

Industrial Management & Data systems , vol 105 No 4. 

29. Ray, S and Das, P.(2010). Six Sigma project selection methodology, International 

Journal of Lean Six Sigma, Vol. 1, No. 4, 2010. 

30. Sung, P,A. (2003). Six Sigma for Quality And Productivity Promotion, Asian  

Productivity Organization, Tokyo. 

31. Swink & Jacobs.(2012). Six Sigma Operating performance impacts and  contextual  

drivers of success, 2012 . 

32. Tjahjono, P. Ball, V.I. Vitanov, C. Scorzafave, J. Nogueira, J. Calleja, M. Minguet, 

L. Narasimha, A. Rivas, A. Srivastava, S. Srivastava, A. Yadav.(2010). Six Sigma: 

a literature review, International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 1 No. 3. 

33. Zu, X, Fredendall, L. D. and Robbins, T. L.(2006). Organizational Culture and 

Quality Practices in Six Sigma, The 2006 Annual Meeting of the Academy of 

Management, Atlanta, June. 

34. http://www.alukah.net/web/khedr/0/50226/#ixzz4oFmm4JH3334.    

 

 

 

http://www.pqa.net/
http://www.alukah.net/web/khedr/0/50226/#ixzz4oFmm4JH33

