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كمدخل للميزة التنافسية ستة سيجما   استخدام منهجية
 للصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية

 دراسة تطبيقيــــة
 

 د/ محمد عبدالمنعم محمد إبراهيم
 جامعة المجمعةأستاذ مساعد إدارة األعمال المعار إلي 

 المملكة العربية السعودية
 

 المستخلص
إلي إبراز أهمية استخدام منهجية ستة سيجما لرفع الكفاءة اإلنتاجية هدف البحث 

للصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق تخفيض نسبة العيوب 
وتعظيم األرباح وذلك سيؤدي إلي دخول الصناعات الوطنية مضمار التنافس بين 

 ي.الصناعات األخرى سواء على المستوي المحلي أو الدول
المؤسسة الوطنية للصناعة بمدينة الرياض ولتحقيق أهداف الدراسة تم التطبيق على 

وهي واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في المملكة العربية السعودية، حيث 
موظف، وتضم عدد من الوحدات  2300يصل عدد موظفيها يصل إلى 

مواصفات عالمية، وتم  االستراتيجية التي تترابط فيما بينها لتصنيع منتجات ذات
أخذ عينة عشوائية من العاملين بمصانع المجموعة الوطنية للصناعة بمدينة 

 –الرياض على مختلف مستوياتهم اإلدارية ومختلف التخصصات )اإلدارة العليا 
 ( مفردة.148اإلداريين( والبالغ عددهم ) –العمال  –الفنين  –المهندسين 
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تم إثبات صحة الفرض الرئيسي األول بأنه ي وتم التوصل إلي بعض النتائج وه
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية ستة سيجما وتحقيق الميزة 

تم إثبات صحة التنافسية للصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية وأيضا 
 حيث أنه توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين آراءالفرض الرئيسي الثاني 

عينة الدراسة حول توافر مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما والمتغيرات الشخصية 
والوظيفية التالية لهم مثل )الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل الدراسي، التخصص( 

توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية وأخيرا تم إثبات صحة الفروض الفرعية بأنه 
المنتجات، سياسة التحسين المستمر، وجودة بين تطبيق منهجية ستة سيجما وجودة 

 العمليات اإلنتاجية، سياسة التركيز علي العمالء، توفير كوادر بشرية مدربة.
وتم اإلجابة علي تساؤالت الدراسة من خالل اإلطار النظري والدراسة الميدانية ومن 

الصناعية في أهم التساؤالت هو هل يمكن تطبيق منهجية ستة سيجما في المؤسسات 
المملكة العربية السعودية؟ واإلجابة كانت بالفعل يمكن تطبيق المنهجية لما لها من 

 أهمية علمية وعملية في تطوير الصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية.
وأوصت الدراسة باالهتمام بتعميم مفهوم ستة سيجما والتأكيد علي إمكانية استخدامه 

عية لما له من أهمية علمية وذلك من خالل تقليل األخطاء في المؤسسات الصنا
الصناعية وتحسين جودة المنتجات، والتأكيد علي أهمية دعم اإلدارة العليا بااللتزام 
بتطبيق منهجية ستة سيجما ووضعها في الخطط االستراتيجية والتشغيلية لمؤسسات 

 الصناعية.

الميزة التنافسية ، الصناعه المحليه ، المملكه العربيه منهجية ستة سيجما، :  الكلمات الدالة
 ، جوده المنتجاتالسعوديه، دراسه تطبيقيه على االنتاج

  



 

   
   13/4/2019 النشرقبول تاريخ       محمد عبد المنعم محمد  استخدام منهجية ستة سيجما كمدخل للميزة التنافسية   

 373                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

Using the Six Sigma Approach as an 

initiative for the national industries 

competitive advantage in Saudi Arabia 
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Abstract  

 The main objective of the study is how to use the Six Sigma 

approach to increase the productivity of national industries in 

Saudi Arabia by reducing the percentage of defects and 

maximizing profits. This makes national industries competitive 

industries both locally and internationally. 

 To achieve the objectives of the study was apply to the 

National Corporation for Industry in Riyadh, which is one of the 

largest industrial groups in Saudi Arabia, where the number of 

employees up to 2300 employees, the group includes a number of 

strategic units to produce products with international 

specifications. 

 A random sample was select for the study about 148 

employees at various levels of administration and various 

disciplines as follow (senior management, engineers, technicians, 

workers, administrators). 

 The results of the study is to prove the validity of the first main 

hypothesis that there is a statistical relationship between statistical 

significance between the application of Six Sigma methodology and 

achieving the competitive advantage of national industries in Saudi 

Arabia. 



 

   
   13/4/2019 النشرقبول تاريخ       محمد عبد المنعم محمد  استخدام منهجية ستة سيجما كمدخل للميزة التنافسية   

 374                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 The validity of the second main hypothesis has proven since 

there is a statistical relation between the opinion of the study 

sample on the availability of the six Sigma methodology and the 

following demographic and functional variables (gender, age, and 

experience). 

 Finally, the sub-hypotheses proved that there is a significant 

statistical relationship between the application of Six Sigma 

methodology and product quality, policy of continuous 

improvement, quality of production processes, customer focus 

policy, and provision of trained human resources. 

 The questions of the study answered through theoretical 

framework and field study. The most important question is, is it 

possible to apply the Six Sigma methodology in industrial 

establishments in Saudi Arabia? The answer was that the 

methodology could be applied because of its scientific and 

practical importance in the development of national industries in 

the Kingdom of Saudi Arabia. 

 The study recommended focusing on the generalization of 

the Six Sigma concept and emphasizing the possibility of using it 

in industrial establishments because of its scientific importance 

by reducing industrial errors and improving the quality of 

products, and stressing the importance of supporting senior 

management by committing to implementing Six Sigma 

methodology. 

 

Key words: Six Sigma Approach, Competitive advantage, 

National industry, kingdom saudi arabia, applied study for 

production , processing management, human resource, 

employees, development, senior management 
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 المبحث األول: مقدمة الدراسة
 أوال: المقــدمــة

في اآلونة األخيرة تالحظ وجود تطور سريع للعديد من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي 
والخدمية إلي البحث عن أفضل الطرق واألساليب  بدورها تدفع المنظمات الصناعية

واالستراتيجيات المناسبة والتي تحقق أهداف الشركات وتعزز من جودة خدماتها 
المفاهيم تلك المفاهيم المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة مثل ومنتجاتها، ولعل أشهر هذه 

أفضل األساليب الحديثة لتحسين جودة  منهجية ستة سيجما سته سيجما حيث أنها من
 (. 2011)سمر جوادة،  العمليات والخدمات والمنتجات.

ولعل المنافسات القوية بين الدول والتي تنعكس بدورها علي بعض القطاعات الصناعية 
علي مستوي العالم، جعلت تلك المنظمات والشركات الدولية تضع في اعتبارها أن من 
أهم أولويتها هو المحافظة على عمالئها وزيادة أعدادهم وتلبية احتياجاتهم وتقدم لهم 
أعلى مستويات الجودة والدقة والرفاهية في منتجاتها وخدمتها، ولذلك تسعى تلك 

لي استحداث وتطبيق مناهج رقابية حديثة لمواكبة المنظمات الصناعية والخدمية إ
المنافسة وتحقيق الرضا للعمالء وتقليل المعيب ومن ثم تقليل التكاليف اإلنتاجية، وذلك 
من خالل العمل على تطوير االستراتيجية الصناعية واإلنتاجية لديها، ومن أهم الطرق 

منهجية ستة سيجما حيث أنها واستراتيجيات الجودة الحديثة لتحقيق تلك المنافسة هي 
منهجية منضبطة ودقيقة تساعد المنظمات والشركات الصناعية والخدمية إلى الوصول 
إلى درجات عالية من الجودة وتقليل المعيب إلى أدني مستوياته بل تصل في بعض 

 (.2011)أسامة الشنواني، الحاالت إلى االنعدام.
بالمملكة العربية السعودية مواجهة ولكي تستطيع المنظمات والشركات الصناعية 

تلك التحديات والنهوض بالصناعة الوطنية أمام الشركات األجنبية المنافسة 
والمتواجدة حاليا في المملكة العربية السعودية وخارجها والتي تطبق تلك المنهجية 
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في صناعتها يجب أن يأتي دور المملكة في تطبيق واستخدام تلك المنهجية في 
لتحقيق الميزة التنافسية، حيث أنها تعد من أهم االستراتيجيات صناعتها 

المستخدمة في إدارة الجودة وتحسين العمليات وبدأت في الظهور واالنتشار من 
شركة علي مستوي العالم  500بداية تسعينيات القرن الماضي وطبقت من خالل 

الفترة حيث حققت مكاسب كبيرة خالل  Motorolaوأشهر من طبقها هي شركة 
مليار دوالر في خمس  16وبلغت المكاسب حوالي  2001- 1986ما بين 
 (.2011)سينا الراوي، سنوات.

ومنهجية ستة سيجما تستطيع أن تجعل المنظمة الصناعية قادرة على قياس العيوب 
الموجودة لديها في جميع العمليات فأنها تستطيع بطريقة علمية أن تزيل هذه العيوب 

فر أو الخلو من العيوب، وبالتالي فإن منهج ستة سيجما يعمل على لتقترب من الص
الربط بين أعلى جودة وأقل تكاليف لإلنتاج ويطبق هذا المنهج على كل المراحل 
اإلنتاجية أي أنه يعمل على إعادة رسم االستراتيجية التصنيعية لتناسب هذه األهداف 

 (.0092.)محمد النعيمي، ومن ثم تحقيق الميزة التنافسية
ويسعي البحث الحالي إلي تفعيل وتطبيق منهجية ستة سيجما في القطاع الصناعي 
بالمملكة العربية السعودية والذي ينعكس بدورة على مساعدة الشركات والمنظمات 

 الصناعية في تحقيق تحسن كبير في أدائها.
 ثانيا: مشكلـة البحــث

تواجه المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة والتحوالت الدولية 
ضغوطا كبيرة ومتزايدة من أجل المشاركة في المنافسة العالمية وذلك من خالل 
تقدم الصناعات الوطنية وتحسين جودة العمليات والمنتجات بكفاءة عالية وبأقل 

لمحلي وانتعاش اقتصاد المملكة، تكلفة وبأسرع وقت مما ينعكس علي الناتج ا
وبالرغم من التقدم الهائل في غالبية المؤسسات الصناعية بالمملكة العربية وذلك 
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نتيجة الستخدام التكنولوجيا المتقدمة واالستعانة بخبراء متخصصين في إدارة 
اإلنتاج والعمليات والذين يعملون من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كافة 

يات اإلنتاجية والصناعية إال أنه ال تزال هناك الحاجة إلى التحسين المستمر العمل
لجودة العمل وتقليل أخطاء العمليات اإلنتاجية والصناعية وذلك ينعكس علي جودة 
المنتجات الوطنية ويعطيها ميزة تنافسية بين المنتجات األخرى، وتتمثل مشكلة 

 البحث في اإلجابة علي عدة تساؤالت وهي :
هل يمكن تطبيق منهجية ستة سيجما في المؤسسات الصناعية في المملكة  -1

 العربية السعودية؟
ماهي أهم العمليات التي تحتاج إلي التركيز عليها واالهتمام بها داخل  -2

 المؤسسات الصناعية؟
ما هو أثر تطبيق معايير ستة سيجما على تحقيق الميزة التنافسية للصناعات   -3

 الوطنية؟
 ثالثا: أهمية البحـــث 
 أ( األهمية العلميــــــة 

يعتبر هذا البحث من البحوث القليلة الذي تناول تطبيق منهجية ستة سيجما  -1
 لتحقيق الميزة التنافسية للصناعات الوطنية السعودية.

لمنهج ستة سيجما بهدف تحقيق الميزة  والتطبيقية النظرية الجوانب بين الربط -2
 التنافسية للصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية.

يعد البحث استجابة لتوصيات العديد من الباحثين والمؤتمرات المحلية والعالمية  -3
مليات من أهمية البحث عن منهجيات جديدة للعمل علي تحسين جودة المنتجات والع

 الصناعية باستخدام أفضل الطرق والمناهج الحديثة.
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 ب( األهمية العمليــــة
يستمد هذا البحث أهمية من أهمية منهج ستة سيجما كمنهج لتحقيق الميزة  -1

 التنافسية للصناعات الوطنية.
المستخدمة في  اإلنتاج بين ستة سيجما وأساليب المواءمة إمكانية من التحقق -2

 ة بالمملكة العربية السعودية.المؤسسات الصناعي
منهجية ستة سيجما في الصناعات الوطنية  تطبيق نحو واإلعداد التهيئة -3

 بالمملكة العربية السعودية.
 رابعا: أهـــــداف البحــــــث

 تحديد العالقة بين متغيرات البحث وإثبات صحة فروض الدراسة. -1
المؤسسات الصناعية وضع ألية محددة لكيفية تطبيق منهجية ستة سيجما في  -2

 بالمملكة العربية السعودية.
تقديم التوصيات التي تساعد المؤسسات الصناعية في التقليل من األخطاء  -3

 المتوقعة في العمليات الصناعية بالمؤسسات الصناعية بالمملكة العربية السعودية.
 السعودية.تحقيق الميزة التنافسية للصناعات الوطنية بالمملكة العربية  -4
تحسين جودة المنتجات وكسب ثقة العمالء بالصناعات الوطنية بالمملكة  -5

 العربية السعودية.
 خامسا: فـــروض البحــــث:
 الفرض الرئيسي األول: 

وتحقيق  ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته سيجما
 العربية السعودية. الميزة التنافسية للصناعات الوطنية بالمملكة
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 الفروض الفرعية:
ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته  •

 سيجما والتزام ودعم اإلدارة العليا بتطبيق المنهجية.
ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته  •

 سيجما وجودة المنتجات.
ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته  •

 سيجما و سياسة التحسين المستمر. 
ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته  •

 سيجما وجودة العمليات اإلنتاجية. 
ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته  •

 سياسة التركيز علي العمالء.سيجما و 
ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين تطبيق منهجية سته   •

 سيجما وتوفير كوادر بشرية مدربة لتطبيق المنهجية.
 الفرض الرئيسي الثاني:

ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول توافر 
يجما والمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية لهم مقومات تطبيق منهجية ستة س

 مثل )الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل الدراسي، التخصص(.
 سادسا: الـــدراســـات الســـابقــــــة: 

وهي بعنوان: استخدام مدخل ستة سيجما  "2018""ماهر أحمد حسن،وهدفت دراسة 
سته سيجما لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بالجامعات المصرية: إلى التعرف على 
متطلبات اقتصاد المعرفة ومبادئ مدخل ستة سيجما ومتطلباته وخطوات تطبيقه 

 بالجامعات المصرية.
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اإلدارة العليا، التدريب سيجما يتطلب دعم  6وخلصت النتائج أن تطبيق منهجية 
المستمر للعاملين، تكوين فرق عمل، االهتمام بالمستفيدين، ومالئمة نظم المعلومات، 

 وأيضا تطبيق المنهجية لها دور كبير في تلبية متطلبات اقتصاد المعرفة.
وهي بعنوان: دور الستة سيجما في  "2016"معتصم خالد الدردور، وهدفت دراسة 

تاج في شركات صناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان: إلى تخفيض تكاليف اإلن
التعرف علي دور مبادئ الستة سيجما في شركات الصناعات الدوائية في األردن في 
تخفيض تكاليف المنتج وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لمبادي الستة سيجما في 

واألنشطة الداخلية تخفيض تكلفة المنتج ووجود عالقة إحصائية بين كال من العمليات 
وأيضا بين اإلدارة الفاعلة المبنية علي التخطيط المسبق وأيضا التعاون بين المستويات 

 اإلدارية وااللتزام بمبدأ التحسين المستمر كل ما سبق علي تخفيض تكلفة المنتج.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن تطبيق مبادئ ستة سيجما تفيد العمليات 

ناعية واإلنتاجية في عمليات التحسين المستمر وتخفيض التكاليف والحصول علي الص
 جودة أعلى لتحقيق الميزة التنافسية للقطاع الصناعي.

وهي بعنوان: دور تنفيذ المدخل الرشيق  "2015"عامر أسامة بركات،وهدفت دراسة 
: دراسة حالة لسيجما ستة في العالقة بين التوجه بالجودة وتحقيق التفوق التنافسي

جامعة الشرف األوسط: وخلصت إلى وجود عالقة بين التوجه بالجودة في تحقيق 
التفوق التنافسي وذلك ال يتحقق إال من خالل التزام ودعم قيادة إدارة الجامعة وذلك 

 سيساهم في جودة التخطيط لكافة عمليات الجامعة على المدي البعيد.
الية في أن لإلدارة العليا دورا هاما في تحقيق الميزة واتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الح

 التنافسية عن طريق تطبيق منهجية ستة سيجما.
إلى التعرف على مدى " 2015"رياض حسين الغيلي وأخرون ،هدفت هذه دراسة 

إمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما )في مصانع األدوية ( دراسة وصفية، حيث ركزت 
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توافر متطلبات تطبيق أسلوب ستة سيجما  ور على معرفةالدراسة من خالل خمسة محا
في الشركتين محل الدراسة وهي وجود استراتيجية واضحة للتحسين المستمر للجودة، 
ومدى اهتمام ودعم اإلدارة العليا، ومدى توفر الموارد البشرية الالزمة لتطبيق أسلوب 

لجودة، وامتالك نظام ا ستة سيجما، ومدى تطبيق األنظمة الحديثة لرقابة وتأكيد
معلومات يمكن من تطبيق أسلوب ستة سيجما)، بينما هدف المحور السادس التعرف 

 سيجما. على معوقات تطبيق ستة
وخلصت إلى بعض النتائج أهمها صعوبة تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركتين محل  

أعلى من  ا بدرجةالدراسة في الوقت الحالي نظرًا لتوافر معوقات تطبيق أسلوب ستة سيجم
توافر المتطلبات، توافر معظم متطلبات تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركتين محل 

لتطبيق أسلوب ستة  الدراسة بدرجة عالية باستثناء متطلب توفر الموارد البشرية الالزمة
سيجما فتوافر بدرجة متوسطة، توافر معوقات تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركتين 

 . بدرجة عالية تفوق درجة توافر المتطلبات محل الدراسة

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية أن لتطبيق منهجية ستة سيجما يجب الحصول على دعم 
 اإلدارة العليا وتوفر الموارد البشرية الالزمة وتأكيد وضبط الرقابة والجودة.

استخدام سيجما  وهي بعنوان أثر"  2014"موفق حميدي الشعرات، وهدفت دراسة 
دراسة حالة شركة أمنية للهواتف المتنقلة: إلى بيان أثر  ستة على قيمة الزبون ورضاه

للزبائن في شركة أمنية  ممارسة سيجما ستة المتعـددة عـلى كـل مـن القيمـة المقدمـة
 عـلى رضى الزبـائن. للهواتف المتنقلة باإلضافة إلى بيان األثـر

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن شركـة أمنية تطبق بنجاح مبادئ ستة 
سيجما )اإلدارة الفعالـة المبنيـة عـلى التخطـيط المسـبق، التحسـين المسـتمر، التركيز 
على الزبائن، التعاون بين أفراد المنشأة الواحدة، التركيز على العمليات واألنشطة 

داخلية(. كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع القيمة المقدمة للزبون بكل أنواعهـا الوظيفيـة ال
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والماليـة والعاطفيـة وكذلك رضى زبائن المؤسسة عن خدماتها حسب آراء كل من 
المديرين والزبائن، حيـث بينـت الدراسـة وجـود توافق عال بين آراء مديري ورؤساء 

جهة وآراء الزبـائن مـن جهـة أخـرى في تقيـيم مستوى كل األقسام في شركة أمنية من 
من القيمة المقدمة للزبـون ورضى الزبـون والـذي يـؤشر إلى صـحة وسـالمة اسـتخدام 

في قياس مستوى القيمة المقدمة للزبـائن ورضـا الزبـائن مـن وجهة  المقـاييس الشخصية(
 نظر المديرين ورؤساء األقسام.

سة مع الدراسة الحالية أن أيضا دعم اإلدارة العليا ووجود خطة للتحسين وتتفق هذه الدرا
المستمر والسعي إلى رضاء المستفيدين هي التي تحقق الميزة التنافسية عند تطبيق 

 تلك المنهجية.
وهي بعنوان: أثر استخدام معايير " 2014"موسي حسن المناصير، وهدفت دراسة 

التصنيعية: دراسة تطبيقية على المنتجات  سيجما ستة في تطوير االستراتيجية
اإلسمنتية: إلي التعرف على تحديد أثر معايير ستة سيجما في تحديد االستراتيجية 

 التصنيعية في شركات القطاع الصناعي في األردن.
وتوصلت إلى أن مستوي محور التزام ودعم اإلدارة العليا في القطاع الصناعي كان 

 مستوى التغذية الراجعة واستقرار عملية التحسين المستمر. قويا مما أدى إلى ارتفاع
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن لدعم اإلدارة العليا دور هاما في تطبيق 
منهجية ستة سيجما تهدف إلى عمليات التحسين المستمر لإلجراءات التصحيحية مما 

اإلنتاجية تطابق مواصفات يجعل القطاع الصناعي قطاع منافس ومخرجات العملية 
 الجودة العالمية.
وهي بعنوان: تحسين جودة العمليات: تطبيق  "2013""محفوظ جودة ،وهدفت دراسة 

منهجية ستة سيجما أو الستة انحرافات المعيارية في المنظمات الخدمية في الدول 
 قدمة.العربية: وذلك بهدف تقليل معدالت األخطاء في عملياتها وتحسين الخدمات الم
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وقد خلصت الدراسة إلى أهمية تطبيق هذه المنهجية في كافة المنظمات الخدمية وإلى 
أن التركيز علي جودة المدخالت والمخرجات ال يكفي وحدة لتقديم خدمة جيدة بل البد 

 من التركيز كذلك علي جودة العمليات وتقليل معدالت األخطاء فيها.
من الممكن  سته سيجما ة في أن استخدام منهجيةوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالي

أن تؤهل الصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية للتنافس في السوق العالمية إذا 
 حافظت على التحسين المستمر في جودة العمليات الصناعية والخدمية.

وهي بعنوان: مدى توافر مقومات تطبيق  "2011"سمر خليل جودة ،وهدفت دراسة 
تة سيجما في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة ودورها في تحسين جودة الخدمات س

الصحية من وجهة نظر اإلدارة العليا: وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق 
ستة سيجما في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العليا وذلك 

لعوامل الرئيسية كالعوامل اإلدارة والتقنية والمالية من خالل التعرف على مدى توفر ا
والبشرية التي تساهم في نجاح تطبيق ستة سيجما كما وهدفت إلى تطبيق ستة سيجما 
علي تحسين جودة الخدمات الصحية وذلك استنادا إلى توقعات اإلدارة العليا المتفائلة 

 ي مجال العمل الصحي.للجودة المرجوة التي يمكن أن يحققها تطبيق ستة سيجما ف
توفر المتطلبات األساسية الالزمة لتطبيق ستة سيجما مثل المتطلبات  إلىوخلصت الدراسة 

تأكيد اإلدارة العليا أن التميز في خدمة  إلىاإلدارية والبشرية والتقنية وتوصلت أيضا 
 المرضى من أهم أهدافها وعلى استعدادها لدعم تطبيقها.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن منهجية ستة سيجما ال تتحقق إال بدعم 
 اإلدارة وتوافر المقومات الفنية واإلدارية لتحقيق الميزة التنافسية.

وهي بعنوان: متطلبات تطبيق أسلوب  "2009"علي أحمد عسيري،وهدفت دراسة 
سيجما ستة لتطوير العمل اإلداري بإمارة منطقة عسير: وخلصت إلى أهمية دور اإلدارة 
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العليا في تطبيق المنهجية من خالل البحث عن أساليب جديدة متطورة لألداء وتوفير 
مالية وأيضا إلى توفير مدربين معتمدين لتدريب التقنيات الحديثة واعتماد المخصصات ال

 الموظفين علي رأس العمل.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن لتطبيق منهجية ستة سيجما عدة عوامل يجب 

 أن تتبعها اإلدارة وهي مثل العناصر السابقة للحصول علي جودة في األداء.
وهي بعنوان متطلبات تطبيق مدخل  "2010الشثري،  "عبد العزيز ناصروهدفت دراسة 

لتحسين جودة األداء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: إلى التعرف  ستة سيجما
اإلسالمية،  على أهـم متطلبـات تطبيـق الـستة سـيجما بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود

لتحليل، التحسين، وبالتحديد من خالل المتطلبات الخاصة بمراحل )التعريف، القياس، ا
( عضو 28تم تطبيق المنهج الوصفي على أفراد الدراسة البالغ عددهم ) الـضبط(. وقـد

( خبيراً بإدارة الجودة التابعة لوكالة 14االجتماعية. و) هيئة تدريس بقسم التربيـة بكليـة العلـوم
 الجامعة للدراسات والتطوير واالعتماد األكاديمي.

أهمها متطلبات تطبيق منهجية ستة سيجما البد وأن تمر  وخلصت إلى بعض النتائج
 بتلك المراحل سالفة الذكر حتى يتم تطبيقها بشكل سليم.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية أن للحصول على الميزة التنافسية سواء في 
القطاع الصناعي والخدمي يجب تطبيق منهجية ستة سيجما مرورًا بمراحلها المختلفة 

 قا لمتطلبات التطبيق.وف
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 المبحث الثاني: اإلطار النظري للدراسة:
 أوال: مفهــــوم ستـــة سيجمـــــــــا:

أشار أن الستة سيجما هي تعتبر منهجية هدفها  ”Greg Brue,2005 ”وفي تعريف
تحسين العمليات في المنظمات الصناعية والخدمية من خالل تقليل معدالت األخطاء 
في تلك العمليات مما يؤدي إلى رفع مستوى رضى العمالء وتقليل التكلفة في هذه 

س التشتت المنظمات، والسيجما هي الحرف الثمن عشر باللغة الالتينية ويستخدم لقيا
في علم اإلحصاء حيث أنه يعبر عن متوسط الجذر التربيعي لمجموعة مربعات 
االنحرافات للقيم عن وسطها الحسابي والخالصة أال يتعدى الخطأ المرتكب في 

: مليون وهي عبارة عن نسبة ال تذكر عن النظر إليها أي أن  3.4العمليات بنسبة 
 .(%99.999966)تحقيق الهدف من العملية يتحقق بنسبة 

أنها منهجية لتحسين العمليات في منظمات  ”Navin dedhia,2005 ”وفي تعريف
األعمال ولزيادة قدرتها من خالل استخدام األساليب اإلحصائية لتحديد وتقليل وإزالة 

 األخطاء في العمليات.
هي الفلسفة اإلدارية التي تعتمد عليها لمؤسسات " 2010"سالمة حسين ، وفي تعريف

كي تصبح أكثر فاعلية وكفاءة من خالل تحديد احتياجات العمالء ومعرفة متطلباتهم ل
وقياس أدائهم وذلك لكي تمكن العاملين من الحصول على طرق جديدة لتحسين 

 العمليات التي يعملون بها.
يقول أنها فلسفة ونهج يستخدم إلزالة وتقليل  "Stephens, 2003“ وفي تعريف

 والمخرجات بالمؤسسة.العيوب في العمليات 
بأنها منهجية للتحسين المستمر تم تطبيقها في عدة قطاعات " does,2002" وعرفها

صناعية وخدمية وخالصة القول أنها فلسفة للتميز والتركيز على المستفيدين وتحسين 
 العمليات.
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أنها نظام إداري متكامل على درجة عالية من " 2012"حنان سليمان، وأيضا عرفتها
ة لتحسين العمليات المختلفة بالمؤسسة يزود القادة باألساليب واألدوات التحليلية الدق

 الالزمة لحل المشكالت والوصول بالعملية إلى أعلي مستوي من الجودة.
 ثانيا: مفهوم الميزة التنافسية:

تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية 
ستعملة من قبل المنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف من تلك الم

). ,Porterميدانيًا، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع
).1993 

القدرة التنافسية هي المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج 
يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد تميزها واختالفها عن قيم ومنافع للعمالء تزيد عما 

هؤالء المنافسين من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز، حيث 
يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون 

 (.2001)علي السلمي،األخرون.
ة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة تعرف الميزة التنافسية على أنها ميز 
 (.1998.)نبيل مرسي خليل ،اتباعها الستراتيجية معينة للتنافس

 ثالًثا: مراحل تطبيق منهجية ستة سيجما:
يتم تطبيق منهجية ستة سيجما من خالل مجموعة من األدوات تسمي نموذج تحسين 

-Define-Measure-Analyze أو (DMAIC) األداء البسيط المعروف باسم
Improve-Control .يمكن وصفه كما يلي: 

1- Define):تحديد أهداف نشاط التحسين ) 

في المستوى األعلى، ستكون األهداف هي األهداف االستراتيجية للمنظمة، مثل زيادة  
العائد على االستثمار أو الحصة السوقية. على مستوى العمليات، قد يكون الهدف زيادة 

اجية قسم اإلنتاج. على مستوى المشروع، قد تكون األهداف هي تقليل مستوى العيب إنت
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 وزيادة اإلنتاجية. تطبيق أساليب استخراج البيانات لتحديد فرص التحسين المحتملة.
 (.2012)جيهان أبو ناهية،

2- Measure):قياس النظام ) 

في مراقبة التقدم  قياس النظام الحالي وإنشاء مقاييس صحيحة وموثوقة للمساعدة
نحو الهدف )األهداف( المحدد في الخطوة السابقة وتبدأ بتحديد خط األساس الحالي 

 .واستخدم تحلياًل استكشافًيا وصفًيا للبيانات للمساعدة على فهم البيانات
 (.2009)مهند الخطيب، 

3- Analyze):تحليل النظام ) 

الفجوة بين األداء الحالي للنظام أو تحليل النظام لتحديد سبل القضاء على 
 العملية والهدف المنشود. تطبيق األدوات اإلحصائية لتوجيه التحليل.

 (.2008)محفوظ جودة، 
4- Improve):تحسين النظام ) 

تحسين النظام واإلبداع في العثور على طرق جديدة لفعل األشياء بشكل أفضل أو 
أدوات التخطيط واإلدارة األخرى لتنفيذ أرخص أو أسرع واستخدام إدارة المشاريع و 

 النهج الجديد واستخدام األساليب اإلحصائية للتحقق من صحة التحسن.
 (.2009)عمر عقيلي، 

5- Control):التحكم في النظام ) 

السيطرة على النظام الجديد. إضفاء الطابع المؤسسي على النظام المحّسن من خالل 
والميزانيات وتعليمات  MRPلسياسات واإلجراءات وتعديل أنظمة التعويض والحوافز وا

 ISO 9000التشغيل وأنظمة اإلدارة األخرى. قد ترغب في استخدام أنظمة مثل 
 (.2014العسس،  باسل)لضمان صحة الوثائق.
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 ثالثا: البناء التنظيمي لمنهجية ستة سيجما:
تحسين األداء تتمتع يجب على اإلدارة الناجحة إنشاء نظام أساسي لضمان أن أنشطة 

بالموارد الالزمة لضمان نجاح تطبيق المنهجية، فإن الفشل في توفير هذه البنية التحتية 
 ٪ من جميع تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الماضي.80هو السبب األول في فشل 

 (.2008)محفوظ جودة، 
 القــــــائــــــــــــد: -1

رات قيمة األعمال الرئيسية التي تتجاوز الحواجز التنظيمية. جاءت منهجية ستة سيجما لتغيير تيا
فهذه هي الوسيلة التي يتم من خاللها تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة والتي ال يمكن أن 
يقوم ويقود هذا الجهد أي شخص آخر غير المدير التنفيذي المسؤول عن أداء المنظمة ككل. 

من أعلى الهرم التنظيمي الي أسفل، والهدف من وجود حيث يجب تنفيذ منهجية ستة سيجما 
هذا المنصب هو قيادة طريقة التفكير واألدوات واإلجراءات المتعلقة بمنهج ستة سيجما ويساعد 
األعضاء في الحفاظ على ممارسات ستة سيجما ويكون مسؤوال عن تنفيذ خطط تطبيق منهج 

 (.2009)عمر عقيلي،  ستة سيجما.
 والــرعــــاة:القادة  -2

هم أفراد على مستوى عال يفهمون منهجية ستة سيجما ويلتزمون بنجاحها في 
المؤسسات الكبيرة ويقود تطبيق المنهجية بطال رفيع المستوى، مثل نائب الرئيس 
التنفيذي وفي جميع المؤسسات يوجد أبطال أيضا غير القادة الرسميين الذين يستخدمون 

الهم اليومية ويبلغون رسالتها في كل فرصة، أما الرعاة هم منهجية ستة سيجما في أعم
أصحاب العمليات والنظم الذين يساعدون على بدء وتنسيق أنشطة تحسين المنهجية 

 (.2008)محفوظ جودة،  في مجاالت مسؤولياتهم.
 خبراء األحزمة السوداء: -3

ستر بالك القيادة هذا هو أعلى مستوى من الكفاءة الفنية والتنظيمية. توفر أحزمة ما
التقنية لمنهجية ستة سيجما وبالتالي يجب أن يعرفوا كل شيء يعرفه الحزام األسود، 
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وكذلك فهم النظرية الرياضية التي تستند إليها األساليب اإلحصائية. يجب أن تكون خبراء 
السوداء" ( قادرة على مساعدة "حملة األحزمة Master Black Beltsاألحزمة السوداء )

(Black Belts في تطبيق األساليب الفنية واإلحصائية بشكل صحيح وكلما كان ذلك )
فقط. وإال فإن  Master Black Beltممكنا ينبغي إجراء التدريب اإلحصائي بواسطة 

ظاهرة "انتشار الخطأ" المألوفة ستحدث، أي أن األحزمة السوداء تمر باألخطاء إلى 
نقل أخطاء أكبر إلى أعضاء الفريق. وبالتالي من الضروري األحزمة الخضراء، التي ت

 Masterبالنسبة لألحزمة السوداء واألحزمة الخضراء توفير التدريب لهم من خالل 
Black Belts.(Olson, 2010) 

 حملة األحزمة السوداء: -4
وهو من أهم األدوار في منهجية ستة سيجما فالحزام األسود وظيفة دائمة وهذا الشخص 

قوم بتحري فرص التغير المؤثرة ثم تطبيقها لتحقيق النتائج، إن فرق ستة سيجما )ال ي
تعمل بفاعلية ما لم يتواجد حامل حزام أسود قوي يمتلك مهارات عديدة مثل القدرة على 
حل المشكالت وجمع وتحليل المعلومات والخبرة التنظيمية والقيادة والتدريب والحس 

إللمام بإدارة المشاريع، ويعمل حملة األحزمة السوداء مع اإلداري الجيد باإلضافة ل
الفريق المكلف بمشروع ستة سيجما ويكون مسؤوال عن هذه الفرق وعن وقت بدء العمل 
بالمشروع ويساعد الفريق على بناء الثقة بأنفسهم وعملهم ويشارك في تدريبهم ويحافظ 

دة ما يكون صاحب الحزام األسود على استمرارية المشروع لتحقيق النتائج المنتظرة وعا
من اإلدارة الوسطى ويوصف بأنه المنقذ الذي يغير المنظمة ويوفر لها فرص 

 (Pavlovic,Bozanic, 2013)التغيير.
 حملة األحزمة الخضراء: -5

هم قادة قادرون على تشكيل وتيسير فرق ستة سيجما وإدارة مشاريع ستة سيجما من البداية 
لى االنتهاء، ويتألف التدريب من خمسة أيام من التدريب ويتم إجراؤه وهي مرحلة التعريف إ

التدريب إدارة المشاريع، وأدوات إدارة الجودة، وأدوات مراقبة  ويغطي بالتزامن مع عمل المشاريع
 , karaman moosa, ali sajid)الجودة، وحل المشكالت، وتحليل البيانات الوصفية. 

2010) 
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 رابعا: الفرق بين منهجية ستة سيجما ومنهجية إدارة الجودة الشاملة:
 تـــــوجـــــه العمــــــــــالء: -1

( وغيرهم من 2000) Demingمبدأ هام في إدارة الجودة وقد أكد  توجه العمالء هو
علماء الجودة على الدوام على أهمية فهم متطلبات العمالء، والجديد في منهجية ستة 
سيجما هو التأكيد والدعم غير المسبوقين اللذين تم وضعهما لهذا المبدأ، ويجب أن 

لعمالء وعلى مستوى المنظمة، تكون فوائد المشروع واضحة بشكل واضح من منظور ا
ويستخدم توجيه العمالء كمبدأ الختيار المشاريع وترتيبها حسب األولوية من قبل لجنة 

 (.,Harry and Schroeder Paned 2000,)اختيار المشروع. 
 إشــــــراك القيــــــــــــادة -2

العليا، ومنهجية ستة سيجما أن نجاح جهود إدارة الجودة يتطلب دعًما قوًيا من اإلدارة 
تجعل كبار المديرين التنفيذيين بمثابة أبطال وأنهم يشاركون بشكل مباشر في المشاريع. 
يضمن ذلك اختيار المشاريع الصحيحة وتلقي االشتراك من المنظمة. يتم اختيار حملة 
األحزمة السوداء )قادة مشروع تحسين الوضع بدوام كامل( ليس فقط بسبب معرفتهم 

، ويجب أن تتصرف القيادة بشكل استباقي بداًل  التقنية ولكن أيضا مهاراتهم القيادية
من االنتظار حتى تصل إلى األحداث، أي تحديد أهداف طموحه ومراجعتها باستمرار 
ووضع أولويات واضحة والتركيز على منع حدوث مشاكل بداًل من حدوثها ومن ثم 

 .(Schroeder et al,2008)معالجتها.
 التحسين المستمر على مستوي المنظمة  -3

وتختلف ستة سيجما عن برامج إدارة الجودة الشاملة التقليدية في أنها تتطلب من 
المؤسسة استخدام "حملة األحزمة السوداء" وإنشاء هيكل تنظيمي مخصص للتحسين، 

". يتضمن الهيكل أدوار Schroeder et al( .2008" )parallel-mesoأي ما يعرف 
ل حملة األحزمة الخضراء، حملة األحزمة السوداء، خبراء األحزمة السوداء، والقادة. مث

أن تختار فقط أفضل الموظفين في المنظمة لملء  Six Sigmaمن االتفاقية في 
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 مواقع الحزام األسود وهذا التفاني يؤدي إلى تحسين فعال ويجعل الجهود سهلة القياس.
(,2000 Harry and Schroeder Paned,.) 
 الطــــــريقــــــة المنظمــــــــــــة -4

بالمقارنة مع برامج الجودة السابقة، فإن منهجية ستة سيجما هي أمر شديد التوجيه 
المركبة. تدعم  DMAICفي المطالبة بأن كل مشروع يجب أن يتبع بدقة طريقة 

العملية إلنتاج هذه الطريقة االستكشاف المنظم لألسباب الجذرية والتحكم المنظم في 
المخرجات المرغوبة. التركيز على االلتزام بطريقة قياسية يساعد على خلق لغة 

 ,Choo) .مشتركة في جميع أنحاء المنظمة، مما يفيد في خلق المعرفة ونشرها
2007.) 

 الـــتركـــيز على المقيــــــاس -5

تعتمد منهجية ستة سيجما على التركيز على المقاييس سواء في خدمة العمالء أو 
اإلدارة المالية وتؤكد المنهجية على التتبع الدقيق للمقاييس لضمان الحصول على 
الفوائد من مشاريع التحسين ويجب أن يكون لكل المشاريع أهداف محددة وواضحة 

ويتم تدقيق كل مشروع  Critical-to-Qualityيتم التعبير عنها في مقاييس مثل 
ومن الناحية المالية والمصدق عليها  بعناية بشأن الفوائد المرجوة منه والمحققة،

 Harry and 2000,) .من قبل اإلدارة المالية للمنظمة أو حتى المدير المالي
Schroeder Paned,.) 

 التعاون الالمحـــــــدود: -6

السريع واالتصال المباشر مع العاملين ومعرفة آراء  تعني عدم االنعزالية أي التحرك
الزبائن ومعرفة مشاكلهم وإشاعة روح التعاون بين األقسام والهياكل اإلدارية بشكل 
الفريق الواحد واالبتعاد عن خلق روح المنافسة الفردية بل الهدف من خلق روح العمل 

، والتفكير من أجل قضية التعاوني للتنافس على تقديم أفضل خدمة خالية من العيوب
 (Alan Ramias, 2005) واحدة تقديم أفضل للزبائن.



 

   
   13/4/2019 النشرقبول تاريخ       محمد عبد المنعم محمد  استخدام منهجية ستة سيجما كمدخل للميزة التنافسية   

 392                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 التوجه نحو اإلتقان وتحمل األخطاء: -7

المنهجيتين متكاملتين فإن تبني منهجية ستة سيجما واعتماد طرق جديدة ومتطورة 
البد أن تكون هناك مخاطر ومخاوف من العواقب واألخطاء المحتملة ولذلك إذا 
كانت أي مؤسسة تطمح بالوصول إلى درجة عالية باإلتقان يجب أن تقبل بفكرة 

 النكسات والعقبات والمطلوب هو القدرة على إدارة هذه األزمات وتجاوزها.
(Donald Wheeler ,2006) 

 خامسا : أهمية تطبيق منهجية ستة سيجما: 
 تقليل الفاقد  -1

في جميع العمليات اإلنتاجية وهذه السياسة  سياسة تقليل الفاقد تهدف إلى تقليل الفاقد
تتميز بأنها تساعد على التخلص من كثير من الفاقد التي عادة ما تعتبر أمر حتمي 
فالكثير ينظرون إلى وقت ضبط المعدة على أنه أمر طبيعي ويجب التعايش معه 

 وأعطال المعدات وأوقات االنتظار وأوقات النقل وكذلك الحال بالنسبة للمخزون 
تقليال هائال وتجعل عملية اإلنتاج تتم  وسياسة تقليل الفاقد تمكن من تقليل هذه الفاقد

 بعدة أسماء باللغة اإلنجليزية مثل :  تسمى هذه السياسة )النظام( بكفاءة عالية جدا.
• Just In time  أي اإلنتاج في الوقت المناسب وتعويض المخزون في

 JITوتختصر إلى  الوقت المناسب وهي من أشهر التسميات
• Lean Production  أي اإلنتاج الرشيق أي غير المحمل بمخزون زائد

 أخرى  أو عمالة زائدة أو فواقد
• Lean Manufacturing أي التصنيع الرشيق 
• Toyota System  أوToyota Production System  أي نظام تويوتا

أو نظام اإلنتاج في تويوتا نسبة إلى منشأ هذه السياسة في شركة تويوتا. وتختصر 
 .TPSإلى 
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تهدف كلها  وهي سياسة تتبع منهجية ستة سيجما حيث أنها نظام يتكون من عدة أنظمة
تقليل الفاقد لتقليل الفاقد وهذه األنظمة تتفاعل مع بعضها لتعطينا التأثير الناجح لسياسة 

بل  ليست مجرد أسلوب إلدارة المخزون أو تخطيط اإلنتاج JIT وسياسة تقليل الفاقد أو
)مهند النابلسي،  .هي ثقافة وفلسفة ومجموعة من األنظمة التي تساند بعضها بعضا

2005) 
 تحسين الخدمة ومستوي الجودة. -2

وي الجودة من خالل ويأتي من خالل تطبيق منهجية ستة سيجما تحسين الخدمة ومست
توظيف العمليات اإلدارية األربعة )تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة( بشكل سليم وصحيح 
في تحقيق متطلبات العميل أو المستهلك وإنجاز ما ينال رضاه مع الحرص على متابعة 
ما بعد االستهالك والحصول على تقييم العميل للمنتج، والعمل على تحسين جودة المنتج 

مستمر. وتهدف إدارة الجودة الشاملة بالدرجة األولى إلى تحقيق أعلى مستويات بشكٍل 
الّرضا للعميل من خالل ما ُتقّدمه من منتجات أو خدمات من خالل مطابقة متطّلبات 

 (.2008)محفوظ جودة،  .العميل مع مواصفات المنتجات بدقة وكفاءة عالية
 التمــــويــل الــــذاتي -3

من أهمية تطبيق منهجية ستة سيجما هو تمكين المؤسسة من القدرة على التمويل الذاتي 
ويقصد به استخدام أموال المؤسسة نفسها، كذلك يقصد به األموال الناتجة عن عمليات 
المؤسسة وتجارتها أو التوفير في احتياجات المؤسسة التمويلية. بمعنى آخر، فإن التمويل 

جأ إلى البحث عن ممول خارجي للمؤسسة وهناك عدة أشكال وطرق الذاتي هو أنك ال تل
تقليص للتمويل الذاتي من أهمها وما يتناسب مع منهجية ستة سيجما هو 

ويمكن اعتباره تمويل بشكل غير مباشر، حيث تخفض النفقات والمصروفات،  :النفقات
)مهند فاد منه.وتكون المؤسسة قد وفرت جزء من األموال تصلح ألن تكون تموياًل تست

 (2005النابلسي، 
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 سادسًا: أهم التحديات في تطبيق منهجية ستة سيجما :
هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق المنهجية ولقد تم تحديد العديد من األمور 
البحثية في هذا البحث التي قد تؤدي إلى رؤى مثمرة ومعرفة كيفية تطبيق المنهجية 

 ألخرى.وعالقتها بالمفاهيم ا
 ضعف االتصال بين األقسام بالمؤسسة :  -1

ونتيجة لذلك يصعب علي العاملين بالمؤسسة المشاركة في تطبيق منهجية ستة 
 سيجما وكذلك ضعف التدريب علي راس العمل ووجود القيادة الحقيقية والفعالة.

 (.2008)محفوظ جودة، 
 ضعف التمويل:  -2

الكافة لتطبيق المنهجية يعتبر من اهم المعوقات فعدم تخصيص الموارد المالية 
حيث البد من االستعانة بالخبراء وانعقاد الدورات التدريبية لتدريب العاملين داخل 

)تمام حاج، وخارج العمل علي تطبيق المنهجية كل ذلك يحتاج دعم مالي كبير.
2013.) 

 التوزيع الخاطئ في تخصيص الموارد:  -3
لتي تقع فيها إدارة المؤسسات هو التويع الغير عادل لموارد إن من اهم المعوقات ا

المؤسسة ففي بعض المؤسسات تهتم بالجانب التسويقي عن الجانب اإلنتاجي وأيضا 
يتم االهتمام بالجانب التكنولوجي ويهمل الجانب التدريبي علي تلك التقنيات 

 (.2013)عادل عبدهللا، الحديثة.
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 مات: عدم توفر البيانات المعلو  -4
عدم توافر البيانات عن العمليات بصورة دقيقة وال بالجودة المطلوبة لتطبيق 

.)تمام حاج، المنهجية حيث مرحلة جمع البيانات تأخذ وقت كبير اكثر من الالزم
2013.) 

 ضعف النظام الرقابي: -5
بأنواعها تحتاج تطبيق منهجية ستة سيجما إلي جهود كبيرة في عمليات الرقابة 

المختلفة من الرقابة األمامية والرقابة الذاتية والرقابة التي تتم عن طريق التغذية 
 (.2013)عادل عبدهللا، الراجعة.

 ضعف النظام التقني المستخدم: -6
في الكثير من األحيان ال تؤمن إدارة المؤسسات مواكبة التغير التكنولوجي الحديث 

والماكينات الموجدة بالمصنع حيث يعتبرون أنها رفاهية معتمدين علي المعدات 
 (Pavlovic,Bozanic, 2013) وليست للتطور.

 ضعف نظام تقييم األداء: -7
البد من وجود نظام تقييم أداء عادل وموضوعي لكي يتم تقييم عناصر  

العملية اإلنتاجية بطريقة صحيحة ودقيقة ولكن في الكثير من األحيان يكون نظام 
قييم ضعيف مما يسبب العديد من المشكالت الفنية واإلدارية وينعكس ذلك علي الت

جودة األداء العمل ككل ومنها عدم االهتمام بتطبيق االستراتيجيات الحديثة للجودة 
 (2012)اسعد كاظم، مريم ياسين،  كستة سيجما.
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 عدم وجود نظام لقياس رضاء العمالء: -8
ستقبال شكاوى العمالء والموردين تعتبر من أهم عمليات التغذية الراجعة ومنها ا

العمليات التي تعطي إلدارة المؤسسات الصناعية والخدمية البيانات والمعلومات 
الصحيحة والتي بدورها تساهم في تحسين جودة العمليات والمنتجات وإغفالها يعتبر 

 (Olson,2010) من أهم المعوقات.
 ط لتطبيق المنهجية:ضعف التخطيط وعدم الربط بين الخط -9

تقع بعض المؤسسات في تطبيق منهجية ستة سيجما حيث يقع علي عاتق إدارة التخطيط 
الجانب األكبر في إنجاح أو فشل تطبيق المنهجية فيوجد تعارض بين أهداف الخطة 
االستراتيجية للمؤسسة والخطط التشغيلية ونتيجة لذلك تفشل إدارة المؤسسة وإدارة اإلنتاج 

يق المنهجية ونتيجة لذلك يصعب علي العاملين بالمؤسسة المشاركة في تطبيق في تطب
منهجية ستة سيجما وكذلك ضعف التدريب علي رأس العمل ووجود القيادة الحقيقية 

 (2012)أسعد كاظم، مريم ياسين، والفعالة.
 المبحث الثالث : الدراسة الميدانية للبحث :

 أوال: المجال البشري: 
تم أخذ عينة عشوائية من العاملين بمصانع المجموعة الوطنية للصناعة بمدينة الرياض 

 –المهندسين  –علي مختلف مستوياتهم اإلدارية ومختلف التخصصات ) اإلدارة العليا 
( 168( مفردة، حيث تم توزيع )148اإلداريين ( والبالغ عددهم ) –العمال  –الفنين 

( استبانات أخرى غير صحيحة 9( استبانة منهم وتم استبعاد )11انة تم استرجاع )استب
 ( مفردة.148لتكون االستبانات الصحيحة التي تعتمد عليها المعالجة اإلحصائية )
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 ثانيا: المجال المكاني:
المؤسسة الوطنية للصناعة بمدينة الرياض وهي واحدة من أكبر المجموعات الصناعية 

موظف، وتضم عدد  2300العربية السعودية. عدد موظفيها يصل إلى في المملكة 
من الوحدات االستراتيجية التي تترابط فيما بينها لتصنع منتجات ذات مواصفات 

 :عالمية
المصنع الوطني للمواد الغذائية: ينتج مواد غذائية متنوعة بما في ذلك  •

 العصائر ومعجون الطماطم.
 األوعية: ينتج المعلبات والحاويات المعدنية.الوطنية لصناعة  •
 الوطنية للمنتجات الورقية : مصنع إلنتاج الكرتون بأنواعه. •
بالستيك الوطنية: ينتج هذا المصنع منتجات بالستيكية متنوعة تصلح  •

 لالستخدام في الكثير من الصناعات.
 الوطنية لمواد البناء: ينتج أنواع مختلفة من الطوب والبالط. •
: يقع في دبي وهو متخصص في CAPEX -أنظمة األغطية  مصنع •

 صناعة األغطية المستديرة وسهلة الفتح.
 ثالثا : المجال الزمني : 

 م 1/2/2019إلى  –م 19/11/2018من 
 رابعا : اإلحصاء الوصفي للبحث : 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع1جدول رقم )
 النسبة التكرار  النوع 

 %67 111 ذكر
 %33 37 أنثى

 %100 148 المجموع
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إناث  %33ذكور و  %67( يوضح أن عينة البحث عبارة عن 1يوضح الجدول رقم )
وهذا يعكس أن األغلبية للذكور في مصانع المجموعة الوطنية للصناعات وذلك الن 

يعملون في العمل ذو طبيعة شاقة أكثر منها أعمال إدارية والنسبة المتبقية من اإلناث 
 األعمال اإلدارية.

( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية2جدول رقم )  
 النسبة التكرار العمر 

 %41 61 سنة  29إلي  20من 
 %34 50 سنة  39إلي  30من 
 %18 27 سنة  49إلي  40من 
 %7 10 سنة  60إلي  50من 

 %100 148 المجموع

فئة الشباب تمثل النسبة األكبر من عينة الدراسة حيث ( يوضح أن 2يوضح الجدول رقم )
من عينة البحث وهذا يوضح االهتمام بتطبيق منهجية ستة سيجما في المجموعة  %75تبلغ 

 الوطنية وذلك طبقا لسياسة الجودة المدعومة من اإلدارة العليا.
 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي 3جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر 
 %17 25 ثانوي 
 %25 37 دبلوم

 %51 76 بكالوريوس
 %7 10 دراسات عليا

 %100 148 المجموع

 %58عينة الدراسة من المؤهالت العليا هي النسبة األكبر بنسبة ( 3يوضح الجدول رقم )
لالستعداد لتطبيق وهذا يؤكد علي أن المجموعة الوطنية تعتمد علي مؤهالت عليا وذلك 

 معايير إدارة الجودة الشاملة ومنها منهجية ستة سيجما.
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( يوضح توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة4جدول رقم )  
 النسبة التكرار العمر 

 %47 70 سنوات  1-3
 %22 32 سنوات  4-6
 %20 29 سنة  7-9

 %11 17 سنة  10-12
 %100 148 المجموع

( عينة الدراسة حسب سنوات الخيرة والنسبة األكبر من سنة إلي 4الجدول رقم )يوضح 
هم من أصحاب الخبرات القليلة وهذا يعتبر تحدي لإلدارة العليا  %69سنوات تبلغ  6

لوضع خطط تدريبية وذلك لتدريب العاملين بالمجموعة الصناعية علي تطبيق منهجية 
 سيجما. 6

 راد العينة حسب التخصص ( يوضح توزيع أف5جدول رقم )
 النسبة التكرار العمر 

 %53 79 مجموعة الوظائف الفنية 
 %17 25 مجموعة الوظائف الهندسية 
 %22 32 مجموعة الوظائف اإلدارية 

 %8 12 اإلدارة العليا
 %100 148 المجموع

 %70( عينة الدراسة حسب التخصص والنسبة األكبر تبلغ 5يوضح الجدول رقم )
الوظائف الفنية والهندسية وهذا يعكس استراتيجية اإلدارة العليا في استقطاب الوظائف 
التخصصية أكثر منها الوظائف اإلدارية وذلك لالعتماد عليهم في التطبيق العملي 

 سيجما . 6لمنهجية 
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 خامسا: قياس صدق وثبات أداة البحث: 
محاور عن طريق  6مكونة من تم قياس صدق وثبات أداة البحث وهي قائمة االستبيان 

 القياس بمعامل االرتباط لبيرسون ومعامل االرتباط المصحح لسيبرمان كالتالي: 
 ( يوضح توزيع محاور أداة البحث وقياس معامل الثبات والصدق الظاهري 6جدول رقم )

 (coefficient)عن طريق معاملي بيرسون وسيبرمان 

فقرات عدد  محاور الدراسة الميدانية م
 المحاور

معامل 
 االرتباط

 بيرسون 
 معامل االرتباط

 لسبيرمان 
القيمة 

 االحتمالية

محور التزام ودعم اإلدارة العليا نحو تطبيق  1
 منهجية ستة سيجما

5 0.865 0.870 0.000 

محور سياسة التحسين المستمر عن طريق  2
 تطبيق منهجية ستة سيجما

6 0.689 0.741 0.000 

توفير كوادر بشرية مدربة لتطبيق محور  3
 منهجية ستة سيجما

6 0.741 0.789 0.000 

محور جودة العمليات اإلنتاجية نتيجة  4
 تطبيق منهجية ستة سيجما

6 0.862 0.845 0.000 

محور جودة المنتجات نتيجة تطبيق  5
 منهجية ستة سيجما

4 0.624 0.736 0.000 

العمالء وفقا محور سياسة التركيز علي  6
 لمنهجية ستة سيجما

4 0.763 0.799 0.000 

 0.000 0.797 0.757 31 اإلجمالي الفقرات / متوسطات القيم

 8.65، 0.624والجدول السابق يوضح أن معامل ثبات المحاور مرتفعة ما بين 
تم التأكيد  )سبيرمان(وعند إجراء االرتباط التصحيحي بطريقة  )بيرسون (بطريقة معامل 

علي صالحية أداة البحث مما يعكس صالحية استخدام أداة البحث حيث أنها تتراوح 
وهذه نسبة مرتفعة حيث لثبات أداة الدارسة يجب أن ال تقل  8.70، 0.741ما بين 

 .%60عن نسبة 
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سادسا : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  المبحوثين عن محاور البحث :

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن 7جدول رقم )
 محور التزام ودعم اإلدارة العليا نحو تطبيق منهجية ستة سيجما

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 2 0.75 4.36 تهتم اإلدارة العليا بجودة الخدمات والمنتجات علي حد السواء  1
تهتم اإلدارة العليا بتحقيق اعلي مستويات الجودة في المجموعة  2

 1 0.72 4.55 الصناعية

لدي اإلدارة العليا خطة استراتيجية من أول أهدافها تحقيق  3
 3 0.68 4.11 الجودة الشاملة

ثقافة الجودة ما بين جميع المديرين في المجموعة تنتشر  4
 5 0.66 3.99 الصناعية علي مختلف تخصصاتهم الفنية

يوجد إدارة مستقلة لضبط الجودة لها صالحيات اإلدارة العليا  5
 4 0.79 4.05 في تطبيق منهجية ستة سيجما

 نسبة مرتفعة 0.72 4.21 المتوسط العام

المتوسطات الحسابية للمحور التزام ودعم اإلدارة العليا ( أن 7يوضح الجدول رقم )
وهي  4.16حيث أن المتوسط العام  4.55 - 3.99وجودة المنتجات تتراوح ما بين 

حيث أن اعلي نسبة وهي الفقرة )تهتم اإلدارة  0.72نسبة مرتفعة و بانحراف معياري 
الفقرة هي )تنتشر ثقافة العليا بجودة الخدمات والمنتجات علي حد السواء( واقل نسبة 

الجودة ما بين جميع المديرين في المجموعة الصناعية علي مختلف تخصصاتهم 
الفنية( وهذا يعكس أنه يوجد دعم من اإلدارة العليا لتطبيق منهجية ستة سيجما إال أن 
ثقافة الجودة ما بين المديرين ليست منشرة بالطريقة الصحيحة وهذا سيتسبب في عائق 

المنهجية الن من المفروض أن تنتشر ثقافة الجودة علي جميع المستويات  في تطبيق
 اإلدارية وليس اإلدارة العليا فقط.
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( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن 8جدول رقم )
 محور سياسة التحسين المستمر عن طريق تطبيق منهجية ستة سيجما

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

يتم تقييم مستوى الرضي عن المنتجات من خالل  1
 2 0.83 4.83 المستهلكين بصفة مستمرة 

من خالل الرقابة األمامية يتم قياس االنحرافات ويتم  2
 معالجتها وتحسينها

4.22 0.91 4 

يوجد ضبط إحصائي علي اعلي المستويات لمعالجة آراء  3
 3 0.86 4.64 المستفيدين من المنتجات 

 1 0.79 4.85 يتم تحديث معايير ومقاييس الجودة بالمجموعة الصناعية 4
قياس جودة المنتجات تتم من خالل المستفيدين والفنيين  5

 5 0.89 3.85 والمهندسين والعمال.

التقارير الدورية عن جودة األداء وتعمم علي جميع تصدر  6
 العاملين بالمجموعة الصناعية

3.81 0.80 6 

 نسبة مرتفعة 0.85 4.36 المتوسط العام

( أن المتوسطات الحسابية للمحور سياسة التحسين وجودة 8يوضح الجدول رقم )
وهي  4.36المتوسط العام حيث أن  4.85 - 3.81العمليات اإلنتاجية تتراوح ما بين 
حيث أن اعلي نسبة وهي الفقرة )يتم تحديث  0.85نسبة مرتفعة و بانحراف معياري 

معايير ومقاييس الجودة بالمجموعة الصناعية( واقل نسبة الفقرة هي )تصدر التقارير 
الدورية عن جودة األداء وتعمم علي جميع العاملين بالمجموعة الصناعية( وهذا يعكس 

م االهتمام بما كل ما هو جديد عن تحسين أداء العمليات اإلنتاجية داخل أنه يت
المجموعة الصناعية و يوجد أساليب إحصائية علي اعلي مستوي لقياس تطبيق منهجية 
ستة سيجما وقياس جودة األداء مما يعكس أيضا اهتمام اإلدارة العليا بعمليات التحسين 

 المستمر.
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن ( 9جدول رقم )
 محور توفير كوادر بشرية مدربة لتطبيق منهجية ستة سيجما

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

العاملين بالمجموعة الصناعية لديهم المهارات والدورات التدريبية  1
 2 0.93 4.66 ستة سيجماالالزمة لتطبيق منهجية 

يتدرب العاملين بالمجموعة الصناعية علي التقنيات والتكنولوجيا  2
 5 0.84 4.15 الحديثة لتطبيق المنهجية

التدريب علي منهجية الستة سيجما تكون من ضمن خطة  3
 3 0.96 4.36 التدريب علي إدارة الجودة الشاملة

توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة يؤخذ في االعتبار في  4
 1 0.82 4.73 عمليات التحسين والتطوير 

يتدرب العاملين بالمجوعة الصناعية علي كيفية تلبية متطلبات  5
 4 0.89 4.16 العمالء وفق لمعايير الجودة المحددة. 

يتم نشر رؤية ورسالة المجموعة الصناعية التي تركز علي  6
الجودة وتلبية حاجات العمالء علي العاملين من خالل لقاءات 

 وورش عمل تعقد باستمرار
3.93 0.84 6 

 نسبة مرتفعة 0.88 4.33 المتوسط العام

( أن المتوسطات الحسابية للمحور توفير كوادر بشرية مدربة 9يوضح الجدول رقم )
حيث أن المتوسط العام  4.73 - 3.93لتطبيق منهجية ستة سيجما تتراوح ما بين 

الفقرة حيث أن اعلي نسبة وهي  0.88وهي نسبة مرتفعة و بانحراف معياري  4.33
)توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة يؤخذ في االعتبار في عمليات التحسين 
والتطوير( واقل نسبة الفقرة هي )يتم نشر رؤية ورسالة المجموعة الصناعية التي تركز 
علي الجودة وتلبية حاجات العمالء علي العاملين من خالل لقاءات وورش عمل تعقد 

نه اإلدارة العليا تؤمن بأهمية الكوادر البشرية المدربة الن باستمرار( وهذا يعكس أ
عمليات التحسين ال تتم إال من خالل عمالة ذات قدرات ومهارات عالية بشكل عام 

 وعلي معرفة وعلم بأهداف ومنهجية ستة سيجما بشكل خاصة.
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث 10جدول )
 ور جودة العمليات اإلنتاجية نتيجة تطبيق منهجية ستة سيجماعن مح

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

يتم تحديد نقاط الضعف عن طريق الرقابة األمامية أثناء  1
العمليات اإلنتاجية ومعالجتها قبل وصول المنتج للمرحلة 

 النهائية
4.14 0.82 6 

تعتمد إدارة اإلنتاج بالمجموعة الصناعية علي أساليب تقنية  2
حديثة تستخدم في جمع المعلومات ولتقييم عمليات ضبط 

 الجودة. 
4.37 0.91 3 

تستخدم التكنولوجية المتطورة واألساليب اإلحصائية  3
 1 0.86 4.82 لتصميم استراتيجيات اإلنتاج في المجموعة الصناعية 

يتم االعتماد علي بحوث العمليات لتصميم طرق العمل  4
 2 0.79 4.72 ألقسام المصانع وخطوط اإلنتاج 

اإلنتاج تتبع المجموعة الصناعية نظام لتقليل عيوب خطوط  5
 5 0.84 4.19 قبل تطبيق منهجية ستة سيجما

العمليات اإلنتاجية تم أتمتتها بالكامل وذلك التباع معايير  6
 4 0.99 4.32 . 9001المواصفات العالمية للجودة األيزو 

 نسبة مرتفعة 0.86 4.43 المتوسط العام

العمليات اإلنتاجية تتراوح ما ( أن المتوسطات الحسابية للمحور جودة 10يوضح الجدول رقم )
وهي نسبة مرتفعة وبانحراف معياري  4.43حيث أن المتوسط العام  4.82 - 4.14بين 

حيث أن اعلي نسبة وهي الفقرة )تستخدم التكنولوجية المتطورة واألساليب اإلحصائية  0.86
يتم تحديد نقاط لتصميم استراتيجيات اإلنتاج في المجموعة الصناعية ( واقل نسبة الفقرة هي )

الضعف عن طريق الرقابة األمامية أثناء العمليات اإلنتاجية ومعالجتها قبل وصول المنتج 
للمرحلة النهائية( وهذا يعكس أن التكنولوجيا والتقنية المتطورة تسيطر علي فكرة اإلدارة العليا 

لعمليات اإلنتاجية فهي تعتقد أن ال يمكن تطبيق منهجية ستة سيجما وال تحقيق اعلي جودة في ا
إال عن طريق التكنولوجيا المتطورة واألساليب اإلحصائية الحديثة ولكن من الواضح أن عمليات 
الرقابة األمامية أثناء العملية اإلنتاجية ال تطبق بصورة جيدة من إدارة اإلنتاج بل تعتمد علي 

 . تقارير التغذية الراجعة وهذا ال يفضل عند تطبيق منهجية ستة سيجما
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات 11جدول )
 افراد البحث عن محور جودة المنتجات نتيجة تطبيق منهجية ستة سيجما

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

توجد ألية واضحة لقياس التكاليف والكمية التالفة من  1
 2 0.90 4.55 المنتجاتالمنتجات لضبط جودة 

توجد ألية واضحة لتقليل عيوب اإلنتاج تمهيدا لتطبيق  2
 1 0.88 4.65 منهجية ستة سيجما

المنتجات المقدمة للزبائن عالية الجودة ومختلفة عن  3
 3 0.91 4.51 منتجات المنافسين

تهتم إدارة المصنع بخدمة قبل وبعد البيع لتمييز منتجاتها  4
 4 0.89 4.34 المنافسينعن 

 نسبة مرتفعة 0.89 4.50 المتوسط العام

( أن المتوسطات الحسابية للمحور جودة المنتجات تتراوح ما بين 11يوضح الجدول رقم )
 0.89وهي نسبة مرتفعة وبانحراف معياري  4.50حيث أن المتوسط العام  4.65 – 4.34

حيث أن اعلي نسبة وهي الفقرة )توجد ألية واضحة لتقليل عيوب اإلنتاج تمهيدا لتطبيق 
نسبة الفقرة هي )تهتم إدارة المصنع بخدمة قبل وبعد البيع لتمييز منهجية ستة سيجما ( واقل 

منتجاتها عن المنافسين( وهذا يعكس أن إدارة اإلنتاج بالمجموعة الصناعية لديها استعداد 
جيد للتمهيد لتطبيق منهجية ستة سيجما وذلك للسعي لضبط جودة العمليات اإلنتاجية 

صناعية كل تركيزها في هذا الوقت علي ضبط والمنتجات وأيضا يعكس أن المجموعة ال
 الجودة أثناء العملية اإلنتاجية وليست خدمات قبل وبعد البيع في الوقت الحالي. 
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( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن 12جدول )
 محور سياسة التركيز علي العمالء وفقا لمنهجية ستة سيجما

سط المتو  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

لدي المجموعة الصناعية إدارة للبحوث التسويقية تعمل  1
 2 0.88 4.82 علي تحليل متطلبات الزبائن

تطبيق منهجية ستة سيجما من اهم أهدافها لدي المجموعة  2
 الصناعية تحقيق رغبات الزبائن

4.94 0.91 1 

استشاري مكون من لدي المجموعة الصناعية مجلس  3
العمالء والعاملين ألخذ مقترحاتهم حول تطوير المنتجات 

 والخدمات
4.77 0.89 3 

توجد إدارة مستقلة تتبع اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي  4
 4 0.79 4.09 لتلقي شكاوي العمالء 

 نسبة مرتفعة 0.87 4.65 المتوسط العام

المتوسطات الحسابية للمحور جودة المنتجات تتراوح ما ( أن 12يوضح الجدول رقم )
وهي نسبة مرتفعة وبانحراف  4.65حيث أن المتوسط العام  4.94 – 4.09بين 

حيث أن اعلي نسبة وهي الفقرة )تطبيق منهجية ستة سيجما من اهم  0.87معياري 
هي )توجد  أهدافها لدي المجموعة الصناعية تحقيق رغبات الزبائن ( واقل نسبة الفقرة

إدارة مستقلة تتبع اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي لتلقي شكاوي العمالء ( وهذا يعكس 
أن اهم أولويات اإلدارة العليا هي تطبيق منهجية ستة سيجما وذلك للوصول إلي تحقيق 
رغبات العمالء وبالتالي تحقيق مراكز متقدمة في السوق المحلية ومنها إلي األسواق 

ة وأيضا يعكس هذا بالنسبة للفقرة ذات الترتيب األخير إن إدارة الشكاوي ال تعمل العالمي
بشكل جيد يحقق طموح العمالء وذلك من الواضح أن دراسة الشكاوي تتأخر في 
العرض علي اإلدارة العليا مما يؤخر تطبيق منهجية ستة سيجما بالشكل المطلوب 

 لتحقيق التنافسية.
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 فروض البحث:سابعا: اختبار صحة 
 اختبار صحة الفرض الرئيسي األول والفروض الفرعية: -1

التخاذ القرار اإلحصائي المناسب لقبول  Distribution-Fتم اختيار طريقة 
 أو رفض فروض البحث، 

( ثم 0.05الجدولية عند مستوى معنوية )  Fيتم إيجاد قيمة  Fحيث من جدول
  Fومقارنة قيمة F خالل اختباربعد ذلك يتم اختبار الفرضية الصفرية من 

 : الجدولية ويستنتج القرار اإلحصائي كاآلتي  Fالمحسوبة بقيمة
الجدولية ترفض الفرضية الصفرية وتقبل   Fقيمة ≤المحسوبة   Fإذا كانت قيمة

  F( في حين إذا كانت قيمة0.05الفرضية البديلة عند مستوى المعنوية )
تقبل الفرضية الصفرية وترفض الفرضية  الجدولية  Fالمحسوبة أقل من قيمة

 (.0.05البديلة عند مستوى المعنوية )
 ( اختبار الفرض الفرعي األول 13جدول )

F )المحسوبة( F )الجدولية( Sig R 2R 
7.654 2.646 0.000 0.845 0.611 

)الجدولية(  Fقيمتها اكبر من قيمة  7.654)المحسوبة(  F( أن قيمة 13يوضح الجدول )
ولهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث توجد عالقة تأثيرية  2.646

ذات داللة إحصائية بين في تطبيق منهجية سته سيجما والتزام ودعم اإلدارة العليا في 
( 0.611( بنسبة )2Rودعم اإلدارة العليا )تطبيق المنهجية وأيضا أن المتغير المستقبل التزام 
(، وهذا يبين أنه كلما 0.845بنسبة ) (Rيتأثر بالمتغير التابع تطبيق منهجية ستة سيجما )

التزمت اإلدارة العليا بتطبيق منهجية ستة سيجما انعكس هذا إيجابيا علي باقي مقومات 
ة لتطبيق المنهجية ودعم تطبيق المنهجية وهذا االلتزام يأتي عن طريق وضع خطة محكم
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إدارة اإلنتاج واإلدارة الفنية ماليا ومعنويا لكي يصبح الهدف هدف استراتيجي علي المدي 
الطويل وسيظهر هذا في الخطط التشغيلية للمجموعة الصناعية مما يحقق التميز والتنافسية 

 للمجموعة الصناعية لمنتجاتها.
 ( اختبار الفرض الفرعي الثاني 14جدول )

F )المحسوبة( F )الجدولية( Sig R 2R 
8.122 3.645 0.000 0.733 0.540 

 Fقيمتها اكبر من قيمة  8.122)المحسوبة(  F( أن قيمة 14يوضح الجدول )
ولهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث  3.645)الجدولية( 

وجودة توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين في تطبيق منهجية سته سيجما 
( يتأثر 0.540( بنسبة )2Rوأيضا أن المتغير المستقبل جودة المنتجات ) المنتجات

(، وهذا يبين أنه 0.733بنسبة ) (R)بالمتغير التابع تطبيق منهجية سته سيجما 
كلما تم االهتمام بتطبيق منهجية ستة سيجما انعكس ذلك علي جودة المنتجات 

تهدف الي تحسين العمليات وبالتالي  حيث الن مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما
تتحسن المنتجات عن طريق التحسين المستمر والتغذية الراجعة الناتجة عن آراء 

لذلك تتحقق الميزة التنافسية للمجموعة الصناعية في العمالء والمستفيدين ونتيجة 
 القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية.

 ( اختبار الفرض الفرعي الثالث 15جدول )
F )المحسوبة( F )الجدولية( Sig R 2R 

5.497 1.753 0.000 0.836 0.597 

)الجدولية(  Fقيمتها اكبر من قيمة  5.497)المحسوبة(  F( أن قيمة 15يوضح الجدول )
ولهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث توجد عالقة تأثيرية  1.753
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وأيضا  سياسة التحسين المستمرذات داللة إحصائية بين في تطبيق منهجية سته سيجما و 
بالمتغير التابع ( يتأثر 0.597( بنسبة )2R) سياسة التحسين المستمرأن المتغير المستقبل 

(، وهذا يبين أنه كلما تم االهتمام بتطبيق 0.836بنسبة ) (R)تطبيق منهجية سته سيجما 
منهجية ستة سيجما انعكس ذلك علي تبني سياسة التحسين المستمر وهي عالقة عكسية 

تهدف الي سياسة التحسين المستمر وبالتالي  حيث أن مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما
نتجات والعمليات وتحقيق رضاء العاملين ونتيجة لذلك تحقق المجموعة تتحسن الم

 الصناعية والريادة والتنافس في القطاعي الصناعي بالمملكة العربية السعودية.
 ( اختبار الفرض الفرعي الرابع 16جدول )

F )المحسوبة( F )الجدولية( Sig R 2R 
4.866 2.441 0.000 0.741 0.388 

 Fقيمتها اكبر من قيمة  4.866)المحسوبة(  F( أن قيمة 16يوضح الجدول )
ولهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث  2.441)الجدولية( 

وجودة توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين في تطبيق منهجية سته سيجما 
( 2R) دة العمليات اإلنتاجيةجو وأيضا أن المتغير المستقبل  العمليات اإلنتاجية

بنسبة  (R)( يتأثر بالمتغير التابع تطبيق منهجية سته سيجما 0.388بنسبة )
(، وهذا يبين أنه كلما تم االهتمام بتطبيق منهجية ستة سيجما انعكس ذلك 0.741)

علي تحسين جودة العمليات اإلنتاجية وذلك الستخدام أساليب الضبط اإلحصائي 
إلنتاجية ونتيجة لذلك تحقق المجموعة الصناعية والريادة والتنافس لجودة العمليات ا

 في القطاعي الصناعي بالمملكة العربية السعودية.
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 ( اختبار الفرض الفرعي الخامس 17جدول )

F )المحسوبة( F )الجدولية( Sig R 2R 
6.147 3.101 0.000 0.644 0.233 

 Fقيمتها اكبر من قيمة  6.147)المحسوبة(  F( أن قيمة 17يوضح الجدول )
ولهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث توجد  3.101)الجدولية( 

و سياسة عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين في تطبيق منهجية سته سيجما 
( 2R) سياسة التركيز علي العمالءوأيضا أن المتغير المستقبل  التركيز علي العمالء

بنسبة  (R)ته سيجما ( يتأثر بالمتغير التابع تطبيق منهجية س0.233بنسبة )
(، وهذا يبين أنه كلما تم االهتمام بتطبيق منهجية ستة سيجما انعكس ذلك 0.644)

سياسة التركيز علي العمالء حيث أن هدف تطبيق المنهجية هو تحسين علي 
ونتيجة لذلك تحقق  العمليات ومن ثم تحسين المنتجات وبهذا يتحقق الرضا للعمالء

ة والتنافس في القطاعي الصناعي بالمملكة العربية المجموعة الصناعية الرياد
 السعودية.

 ( اختبار الفرض الفرعي السادس 18جدول )
F )المحسوبة( F )الجدولية( Sig R 2R 

5.644 4.899 0.000 0.577 0.311 

 Fقيمتها اكبر من قيمة  5.644)المحسوبة(  F( أن قيمة 18يوضح الجدول )
ولهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث  4.899)الجدولية( 

وتوفير توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين في تطبيق منهجية سته سيجما 
توفير كوادر وأيضا أن المتغير المستقبل  كوادر بشرية مدربة لتطبيق المنهجية

متغير التابع تطبيق ( يتأثر بال0.311( بنسبة )2R) بشرية مدربة لتطبيق المنهجية
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(، وهذا يبين أنه كلما تم االهتمام بتطبيق 0.577بنسبة ) (R)منهجية سته سيجما 
أهمية توفير كوادر بشرية مدربة لتطبيق منهجية ستة سيجما انعكس ذلك علي 

المنهجية وذلك يتطلب برامج تدريبية متخصصة ال يستطيع استيعابها إال اذا توافرت 
ونتيجة لذلك تحقق  ية كوادر بشرية ذات كفاءة معينةلدي المجموعة الصناع

المجموعة الصناعية الريادة والتنافس في القطاعي الصناعي بالمملكة العربية 
 السعودية.

 الفرض الرئيسي الثاني : اختبار صحة  -2

ال توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول توافر مقومات 
منهجية ستة سيجما والمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية لهم مثل )الجنس، العمر، تطبيق 

 (0.05الخبرة، المؤهل الدراسي، التخصص( عند مستوي داللة )

( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لقياس تأثير الجنس علي توافر 19جدول رقم )
 مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما بالمجموعة الصناعية

 تغير التابعالم
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

)2(R 
F المحسوبية 

درجات 
 الحرية

DF 

مستوي 
 الداللة
Sig 

معامل 
 االنحدار

β 
T المحسوبية 

مستوي 
 الداللة
Sig 

مقومات تطبيق 
منهجية ستة 

 سيجما
0.798 0.811 37.051 148 0.000 0.206 3.111 0.044 

يوضح الجدول السابق وجود تأثير ذات داللة إحصائية بين مقومات تطبيق 
( عند 0.798منهجية ستة سيجما والمتغير الجنس اذا بلغ معامل االرتباط )

( كما بلغت درجة 0.811( أما معامل التحديد فقد بلغ )0.05مستوي داللة )
 Fر قيمة ( للمتغير المستقل الجنس ويؤكد معنوية التأثي0.206التأثير )

( وهذا يوضح 0.05( وهي دالة عند مستوي )37.051المحسوبة والتي بلغت )



 

   
   13/4/2019 النشرقبول تاريخ       محمد عبد المنعم محمد  استخدام منهجية ستة سيجما كمدخل للميزة التنافسية   

 412                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

أن الذكور بالمجموعة الصناعية هم من يشغلون الوظائف الفنية والهندسية 
والتي بدورها تهتم بتطبيق منهجية ستة سيجما لتحقيق الكفاءة والفاعلية في 

يتم رفض الفرض العدمي عملهم ولتحسين مخرجات العملية اإلنتاجية وعليه 
 ونقبل الفرض البديل.

( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لقياس تأثير العمر علي توافر 20جدول رقم )
 مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما بالمجموعة الصناعية

 المتغير التابع
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

)2(R 

F 
 المحسوبية

درجات 
 الحرية

DF 

مستوي 
 الداللة
Sig 

معامل 
 االنحدار

β 

T 
 المحسوبية

مستوي 
 الداللة
Sig 

مقومات 
تطبيق 

منهجية 
 ستة سيجما

0.803 0.736 34.145 156 0.000 0.198 2.897 0.049 

يوضح الجدول السابق وجود تأثير ذات داللة إحصائية بين لمقومات تطبيق 
( عند 0.803منهجية ستة سيجما والمتغير العمر اذا بلغ معامل االرتباط )

( كما بلغت درجة 0.736( أما معامل التحديد فقد بلغ )0.05مستوي داللة )
 Fير قيمة ( للمتغير المستقل العمر ويؤكد معنوية التأث0.198التأثير )

( وهذا يوضح 0.05( وهي دالة عند مستوي )34.145المحسوبة والتي بلغت )
أن المتغير العمر يعكس أنه كلما تم تعيين الشباب في الوظائف الفنية والهندسية 
يهتموا اهتمام كبير بتحسين العملية اإلنتاجية الن لديهم الطاقة في التعامل 

صائية الجديدة وعليه يتم رفض الفرض التكنولوجيا الحديثة والتقنيات اإلح
 العدمي ونقبل الفرض البديل.

 
 
 



 

   
   13/4/2019 النشرقبول تاريخ       محمد عبد المنعم محمد  استخدام منهجية ستة سيجما كمدخل للميزة التنافسية   

 413                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لقياس تأثير الخبرة علي توافر 21جدول رقم )
 مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما بالمجموعة الصناعية

 المتغير التابع
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

)2(R 
F المحسوبية 

درجات 
 الحرية

DF 

مستوي 
 الداللة
Sig 

معامل 
 االنحدار

β 
T المحسوبية 

مستوي 
 الداللة
Sig 

مقومات تطبيق 
منهجية ستة 

 سيجما
0.764 0.864 36.465 163 0.000 0.236 2.598 0.041 

يوضح الجدول السابق وجود تأثير ذات داللة إحصائية بين لمقومات تطبيق 
( عند 0.764منهجية ستة سيجما والمتغير الخبرة اذا بلغ معامل االرتباط )

( كما بلغت درجة 0.864( أما معامل التحديد فقد بلغ )0.05مستوي داللة )
 Fأثير قيمة ( للمتغير المستقل الخبرة ويؤكد معنوية الت0.236التأثير )

( وذلك يعكس 0.05( وهي دالة عند مستوي )36.465المحسوبة والتي بلغت )
أهمية عناصر الخبرة في المجموعة الصناعية لتطبيق منهجية ستة سيجما حيث 
أنها علي درجة كبيرة من العمليات اإلحصائية المعقدة وكتابة التقارير يحتاج 

جودة وعليه يتم رفض الفرض إلي متخصصين في عمليات الضبط اإلحصائي لل
 العدمي ونقبل الفرض البديل.

( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لقياس تأثير المؤهل الدراسي علي 22جدول رقم )
 توافر مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما بالمجموعة الصناعية

 االرتباط المتغير التابع
(R) 

معامل 
 التحديد

)2(R 

F المحسوبية 
 

درجات 
 الحرية

DF 

مستوي 
 الداللة
Sig 

معامل 
 االنحدار

β 

T المحسوبية 
 

مستوي 
 الداللة
Sig 

مقومات تطبيق 
منهجية ستة 

 0.048 3.879 0.296 0.000 153 35.878 0.639 0.836 سيجما
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يوضح الجدول السابق وجود تأثير ذات داللة إحصائية بين لمقومات تطبيق 
( 0.836منهجية ستة سيجما والمتغير المؤهل الدراسي اذا بلغ معامل االرتباط )

( كما بلغت درجة 0.639( أما معامل التحديد فقد بلغ )0.05عند مستوي داللة )
 Fويؤكد معنوية التأثير قيمة ( للمتغير المستقل المؤهل الدراسي 0.296التأثير )

( وذلك يعكس 0.05( وهي دالة عند مستوي )35.878المحسوبة والتي بلغت )
أنه كلما توافرت المؤهالت العليا في المجموعة الصناعية أدى ذلك إلي تطبيق 
المنهجية بشكل جيد حيث أن المؤهالت العليا وخرجين كليات الهندسة وإدارة 

تشجيع اإلدارة العليا علي األعمال لديهم التأهيل الجيد لتطبيق المنهجية وأيضا 
االبتكار واألبحاث في مجال إدارة اإلنتاج وإدارة الجودة الشاملة يحتاج إلي 
مؤهالت عليا وأصحاب دراسات عليا أيضا وعليه يتم رفض الفرض العدمي ونقبل 

 الفرض البديل.
( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لقياس تأثير التخصص علي توافر 23جدول رقم )

 مات تطبيق منهجية ستة سيجما بالمجموعة الصناعيةمقو 

 المتغير التابع
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

)2(R 
F المحسوبية 

درجات 
 الحرية

DF 

مستوي 
 الداللة
Sig 

معامل 
 االنحدار

β 
T المحسوبية 

مستوي 
 الداللة
Sig 

مقومات تطبيق 
منهجية ستة 

 سيجما
0.798 0.865 37.145 138 0.000 0.311 2.598 0.047 

يوضح الجدول السابق وجود تأثير ذات داللة إحصائية بين لمقومات تطبيق 
( عند 0.798اذا بلغ معامل االرتباط ) منهجية ستة سيجما والمتغير التخصص

( كما بلغت درجة 0.865( أما معامل التحديد فقد بلغ )0.05مستوي داللة )
 F( للمتغير المستقل التخصص ويؤكد معنوية التأثير قيمة 0.311التأثير )

( وهذا يعكس 0.05( وهي دالة عند مستوي )37.145المحسوبة والتي بلغت )
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اعية تتحري الدقة في عمليات التعيين وفقا للمؤهالت أن إدارة المجموعة الصن
المتاحة في سوق العمل ومواكبتها لتخصصات المصنع المطلوبة وعلي يتم 

 رفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل.
 ثامنًا: النتائج والتوصيات :

 النتـــــــــائـــــــــج :  •
 الدراسة الميدانية أهمها :تم التوصل إلي مجموعة من النتائج من خالل 

يوجد دعم من اإلدارة العليا لتطبيق منهجية ستة سيجما إال أن ثقافة الجودة  -1
ما بين المديرين ليست منشرة بالطريقة الصحيحة وهذا سيتسبب في عائق في تطبيق 
المنهجية الن من المفروض أن تنتشر ثقافة الجودة علي جميع المستويات اإلدارية 

 العليا فقط. وليس اإلدارة
يوجد أساليب إحصائية علي اعلي مستوي لقياس تطبيق منهجية ستة سيجما  -2

 وقياس جودة األداء مما يعكس أيضا اهتمام اإلدارة العليا بعمليات التحسين المستمر.
اإلدارة العليا تؤمن بأهمية الكوادر البشرية المدربة الن عمليات التحسين ال  -3

درات ومهارات عالية بشكل عام وعلي معرفة وعلم تتم إال من خالل عمالة ذات ق
 بأهداف ومنهجية ستة سيجما بشكل خاصة.

عمليات الرقابة األمامية أثناء العملية اإلنتاجية ال تطبق بصورة جيدة من  -4
إدارة اإلنتاج بل تعتمد علي تقارير التغذية الراجعة وهذا ال يفضل عند تطبيق منهجية 

 ستة سيجما .
عية كل تركيزها في هذا الوقت علي ضبط الجودة أثناء المجموعة الصنا -5

 العملية اإلنتاجية وليست خدمات قبل وبعد البيع في الوقت الحالي.
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إدارة الشكاوي ال تعمل بشكل جيد يحقق طموح العمالء وذلك من الواضح  -6
أن دراسة الشكاوي تتأخر في العرض علي اإلدارة العليا مما يؤخر تطبيق منهجية ستة 

 ا بالشكل المطلوب لتحقيق التنافسية.سيجم
تم إثبات صحة الفرض الرئيسي األول بأنه توجد عالقة تأثيرية ذات داللة  -7

وتحقيق الميزة التنافسية للصناعات الوطنية  إحصائية بين تطبيق منهجية   سته سيجما
 بالمملكة العربية السعودية.

حيث أنه توجد عالقة تأثيرية ذات تم إثبات صحة الفرض الرئيسي الثاني  -8
داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول توافر مقومات تطبيق منهجية ستة سيجما 
والمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية لهم مثل )الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل 

 الدراسي، التخصص(.
توجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية فرعية بأنه تم إثبات صحة الفروض ال -9

بين تطبيق منهجية    سته سيجما وجودة المنتجات، سياسة التحسين المستمر، وجودة 
 العمليات اإلنتاجية، سياسة التركيز علي العمالء، توفير كوادر بشرية مدربة.

منهجية ستة سيجما يمكن تطبيق تم اإلجابة عن تساؤالت البحث وهو بالفعل  -10
في المؤسسات الصناعية في المملكة العربية السعودية لما تملك من إمكانيات ومقومات 
عديدة تجعلها قادرة علي تطبيق المنهجية، اهم العمليات التي تحتاج إلي التركيز عليها 
واالهتمام بها داخل المؤسسات الصناعية هي العمليات اإلنتاجية وتحسين جودتها مما 

س جودة المنتجات والمخرجات بشكل عام، وتطبيق معايير ستة سيجما سيساهم يعك
 بشكل فعال في تحقيق الميزة التنافسية للصناعات الوطنية .
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 التــــــوصيــــــــــــات :  •
 يقترح الباحث مجموعة من التوصيات بناء علي ما خلص إليه البحث من نتائج:

والتأكيد علي إمكانية استخدامه في المؤسسات  االهتمام بتعميم مفهوم ستة سيجما -1
الصناعية لما له من أهمية علمية وذلك من خالل تقليل األخطاء الصناعية وتحسين جودة 

 المنتجات.
التأكيد علي أهمية دعم اإلدارة العليا بااللتزام بتطبيق منهجية ستة سيجما  -2

 عية.ووضعها في الخطط االستراتيجية والتشغيلية لمؤسسات الصنا
 توضيح العالقة ما بين مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتطبيق منهجية ستة سيجما. -3
وضع رغبات الزبائن من ضمن أولويات اهتمام المؤسسات الصناعية واستخدام  -4

 احدث االستراتيجيات لتحسين جودة العمليات اإلنتاجية ومنها تحقيق رغبات الزبائن.
ل إدارة اإلنتاج والعلميات وإدارة الجودة إغناء المكتبات بالمراجع المختصة حو  -5

الشاملة ومنهجية ستة سيجما باللغتين العربية واألجنبية، وعلى األخص باللغة العربية لكي 
 تكون بمتناول جميع الخبرات في المملكة العربية السعودية.

منهجية تشجيع الجوانب المتعلقة بترجمة األدبيات والنظريات العديدة حول تطبيق  -6
ستة سيجما، وإدخالها في المقررات العلمية وذلك في مختلف الجامعات، لالستفادة منها 

 في عملية التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة.
إجراء دراسات مقارنة ما بين المؤسسات الصناعية بالقطاع الحكومي والقطاع  -7

 ستة سيجما.الخاص في تطبيق منهجية 
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 المــــراجـــــــــع
 المــــراجــــع العــــربيــــة:

أسامة الشنواني، ستة سيجما االتجاهات المعاصرة إلدارة تطوير األداء، مركز  •
 .2011جامعة القاهرة للطباعة والنشر، جامعة القاهرة، مصر، 

األداء اسعد كاظم، مريم ياسين، اثر استخدام تقنية ستة سيجما في تحسين  •
 .2012، 4، العدد 10التشغيلي دراسة استطالعية، مجلة جامعة كربالء، المجلد 

باسل العسس، تطبيق منهجية الستة سيجما في شركات صناعة األدوية  •
 .2014السورية، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة االفتراضية السورية، سوريا، 

منهج ستة سيجما لتحقيق  جيهان صالح أبو ناهية ، مدي استخدام معايير •
التدقيق الداخلي، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة، قسم المحاسبة 

 .2012والتمويل ،غزة، 
حنان حسين سليمان، إمكانية اإلفادة من سيجما ستة في تطوير الجامعات  •

 .2012،المصرية، مجلة العلوم التربوية، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة
رياض يحيى الغيلي، صفوان عبد الوارث األغبري، مدى إمكانية تطبيق ستة  •

سيجما في مصانع األدوية : دراسة وصفية لبعض شركات صناعة األدوية بالجمهورية 
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 1ملحق رقم 
 استمارة استبانة

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 : هذه االستبانة هي لجمع البيانات األساسية لبحث بعنوان  
كمدخل للميزة التنافسية للصناعات الوطنية بالمملكة  سته سيجما "استخدام منهجية 
 ".–دراسة تطبيقية  –العربية السعودية 

 
 محمد عبد المنعم محمد إبراهيم للباحث: 

 المملكة العربية السعودية –المعار إلي جامعة المجمعة  –أستاذ مساعد إدارة األعمال 

اإلجابة على االستبانة وإعادتها إلى آمل وأتوقع منكم الدعم من خالل المشاركة في 
 الباحث، مع ضمان اآلتي:

 سرية المعلومات والبيانات من مسئوليات الباحث. •
 استخدام اإلجابات ألغراض البحث العلمي فقط. •

 شاكرًا حسن تعاونكم،

 الباحث 
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 : المناسب المكان في( √)أرجو التكرم بوضع عالمة 
 ) أ ( أسئلة عامــة:

 الجنس::  1س
 )   ( ذكر
 )   ( أنثى

 :العمر2س

 

 )   ( سنة  29إلي  20من 
 )   ( سنة  39إلي  30من 
 )   ( سنة  49إلي  40من 
 )   ( سنة  60إلي  50من 
  : المؤهل الدراسي:3س

 )   ( ثانوي 
 )   ( دبلوم

 )   ( بكالوريوس
 )   ( دراسات عليا

  : عدد سنوات الخبرة: 4س
 )   ( سنوات  1-3
 )   ( سنوات  4-6
 )   ( سنة  7-9

 )   ( سنة  10-12
 : التخصص: 5س

 )   ( مجموعة الوظائف الفنية 
 )   ( مجموعة الوظائف الهندسية 
 )   ( مجموعة الوظائف اإلدارية 

 )   ( اإلدارة العليا
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 ثانيًا: البيانات العلمية:
المحددات المتعلقة بتطبيق منهجية ستة سيجما في فيما يلي قائمة لبعض   

الصناعات الوطنية بالمملكة العربية السعودية. الرجاء توضيح وجهة نظرك الشخصية 
حول كل عبارة والتي تمثل أحد أو بعض هذه المحددات؛ وذلك من خالل وضع عالمة 

 أمام العبارة المتوافقة مع رأيك: ( √)
 د البشرية يحسين نظم تقييم األداء.تدريب وتطوير الموار أواًل : 

 محور التزام ودعم اإلدارة العليا نحو تطبيق منهجية ستة سيجما
 الوزن  م

غير 
موافق 

 جداً 
غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جداً 

تهتم اإلدارة العليا بجودة الخدمات والمنتجات علي حد  1
 السواء 

     

تهتم اإلدارة العليا بتحقيق اعلي مستويات الجودة في  2
      المجموعة الصناعية

لدي اإلدارة العليا خطة استراتيجية من أول أهدافها تحقيق  3
      الجودة الشاملة

المديرين في المجموعة تنتشر ثقافة الجودة ما بين جميع  4
      الصناعية علي مختلف تخصصاتهم الفنية

يوجد إدارة مستقلة لضبط الجودة لها صالحيات اإلدارة العليا في تطبيق  5
      منهجية ستة سيجما

 محور سياسة التحسين المستمر عن طريق تطبيق منهجية ستة سيجما
يتم تقييم مستوى الرضي عن المنتجات من خالل  6

      المستهلكين بصفة مستمرة 

من خالل الرقابة األمامية يتم قياس االنحرافات ويتم  7
      معالجتها وتحسينها

يوجد ضبط إحصائي علي اعلي المستويات لمعالجة آراء  8
      المستفيدين من المنتجات 

      يتم تحديث معايير ومقاييس الجودة بالمجموعة الصناعية 9
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1
0 

قياس جودة المنتجات تتم من خالل المستفيدين والفنيين 
      والمهندسين والعمال.

1
1 

األداء وتعمم علي جميع تصدر التقارير الدورية عن جودة 
      العاملين بالمجموعة الصناعية

 محور توفير كوادر بشرية مدربة لتطبيق منهجية ستة سيجما
1
2 

العاملين بالمجموعة الصناعية لديهم المهارات والدورات 
      التدريبية الالزمة لتطبيق منهجية ستة سيجما

1
3 

الصناعية علي التقنيات يتدرب العاملين بالمجموعة 
      والتكنولوجيا الحديثة لتطبيق المنهجية

1
4 

التدريب علي منهجية الستة سيجما تكون من ضمن خطة 
      التدريب علي إدارة الجودة الشاملة

1
5 

توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة يؤخذ في االعتبار 
      في عمليات التحسين والتطوير 

1
6 

يتدرب العاملين بالمجوعة الصناعية علي كيفية تلبية 
      متطلبات العمالء وفق لمعايير الجودة المحددة. 

1
7 

يتم نشر رؤية ورسالة المجموعة الصناعية التي تركز علي 
الجودة وتلبية حاجات العمالء علي العاملين من خالل 

 لقاءات وورش عمل تعقد باستمرار
     

 العمليات اإلنتاجية نتيجة تطبيق منهجية ستة سيجمامحور جودة 
1
8 

يتم تحديد نقاط الضعف عن طريق الرقابة األمامية أثناء 
العمليات اإلنتاجية ومعالجتها قبل وصول المنتج للمرحلة 

 النهائية
     

1
9 

تعتمد إدارة اإلنتاج بالمجموعة الصناعية علي أساليب تقنية 
حديثة تستخدم في جمع المعلومات ولتقييم عمليات ضبط 

 الجودة. 
     

2
0 

تستخدم التكنولوجية المتطورة واألساليب اإلحصائية لتصميم 
      استراتيجيات اإلنتاج في المجموعة الصناعية 
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2
1 

يتم االعتماد علي بحوث العمليات لتصميم طرق العمل 
      ألقسام المصانع وخطوط اإلنتاج 

2
2 

تتبع المجموعة الصناعية نظام لتقليل عيوب خطوط اإلنتاج 
      قبل تطبيق منهجية ستة سيجما

2
3 

العمليات اإلنتاجية تم اتمتتها بالكامل وذلك التباع معايير 
      . 9001المواصفات العالمية للجودة األيزو 

 محور جودة المنتجات نتيجة تطبيق منهجية ستة سيجما
2
4 

توجد ألية واضحة لقياس التكاليف والكمية التالفة من 
 المنتجات لضبط جودة المنتجات

     

2
5 

واضحة لتقليل عيوب اإلنتاج تمهيدا لتطبيق توجد ألية 
 منهجية ستة سيجما

     

2
6 

المنتجات المقدمة للزبائن عالية الجودة ومختلفة عن 
 منتجات المنافسين

     

2
7 

تهتم إدارة المصنع بخدمة قبل وبعد البيع لتمييز منتجاتها 
 عن المنافسين

     

 لمنهجية ستة سيجمامحور سياسة التركيز علي العمالء وفقا 
2
8 

لدي المجموعة الصناعية إدارة للبحوث التسويقية تعمل علي 
 تحليل متطلبات الزبائن

     

2
9 

تطبيق منهجية ستة سيجما من اهم أهدافها لدي المجموعة 
 الصناعية تحقيق رغبات الزبائن

     

3
0 

لدي المجموعة الصناعية مجلس استشاري مكون من 
والعاملين ألخذ مقترحاتهم حول تطوير المنتجات العمالء 
 والخدمات

     

3
1 

توجد إدارة مستقلة تتبع اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي 
 لتلقي شكاوي العمالء 
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