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تق��� واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���ا في 
  ال�-�ات ال,اع�ة دراسة م�#ان�ة

  د.��ر / ع�# ال�ح�  ع��ان ع�# ال�ح�  ع��ان
  رم;ان ف�ع م��وحم#رس إدارة األع�ال 1ال�عه# ال�3�ل�جي العالي 1العاش� م  

    مل?< ال�!=:

ت�"ل! م �لة ال�راسة في اإلجا	ة على م���عة م� األس�لة وه
ا 	ع� إج�اء 
دراسة اس$)الع&ة على ش�/ات ال�راسة و/ان! ال$-اؤالت ما م�( ت)'&% س$ة 
س&��ا، ما م�( ن$ائج ت)'&% س$ة س&��ا، ما م�( تأث&� م$)ل'ات ت)'&% م4ه�&ة 

)'&% م4ه�&ة س$ة س&��ا في ال �/ات م;ل ال';:، ما س$ة س&��ا على ن$ائج ت
درجة العالقة ب&� م$)ل'ات ت)'&% م4ه�&ة س$ة س&��ا و ن$ائج ت)'&% م4ه�&ة س$ة 
س&��ا في ال �/ات م;ل ال';:.و/ان! أه�اف ال�راسة، ت;�ی� درجة العالقة ب&� 

م$)ل'ات م$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا ون$ائج ت)'&% س$ة س&��ا، ت;�ی� درجة تأث&� 
ت)'&% س$ة س&��ا على ن$ائج ت)'&% س$ة س&��ا، ال$�صل ل����عة م� ال$�ص&ات 
، ال$ي ت-اع� في ت�ف&� م$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا وال$ي تFد( في حالة ت)'&قها 
إلى اس$فادة ش�/ات ال';: م� ن$ائج ت)'&% س$ة س&��ا.وت�صل! ال�راسة إلى 

	�$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا،انJفاض مع�فة  ال4$ائج ال$ال&ة،انJفاض مع�فة العامل&�
العامل&� 	�قای&N ن�اح ت)'&% س$ة س&��ا ،ی�ج� عالقة ارت'اL ق�Kة ب&� م$)ل'ات 
ت)'&% س$ة س&��ا ون$ائج ت)'&% س$ة س&��ا. وت�صل! ال�راسة إلى م���عة م� 

دمج س$ة ، ال$�ص&ات م4ها،ت�ف&� ال$��Kل ال�4اسO ل�'ادرات ت)'&% س$ة س&��ا
ا في ال)�Kقة ال$ي تFد( بها األع�ال في ال��P4ة ، الع�ل على ت)��K ال'4&ة س&��

ال$;$&ة لل��P4ة ل$�عT ت)'&% س$ة س&��ا، الع�ل على وج�د ت-ل-ل ه�مي لألحRمة 
في ال��P4ة، O�Z أن Z��ن نPام ال;�افR وع�ل&ات ال$�W&ف ت$T وفقًا ل-$ة 
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على مع�فة تامة 	أدوات وتق4&ات س&��ا،O�Z أن ت]�ن اإلدارة العل&ا في ال��P4ة 
 O�Z ،ة�P4'ادرات ت)'&% س$ة س&��ا في ال��	ام م� اإلدارة العل&ا R$س$ة س&��ا، ال
 \&]Jوال��اقف ^'قًا ل-$ة س&��ا، ت T&ة ال�فاه�P4ة لل�&�&P4$ال'&�ة ال Tأن ت�ع

  .الع�ی� م� ساعات ال$�رOK للعامل&� ع� س$ة س&��ا 

Evaluating the availability of the requirements of 
applying Six Sigma methodology in industrial 

organizations - A Field Study  

By Dr / .AbdAlRahmanOsmanAbdAlRahmanOsman 

Higher Technological Institute Tenth of Ramadan City BranchMatrouh  

Abstract 

The study consisted of a problem answering a set of 
questions and this study was executed after a survey of the 
selected companies that were determined for the application of 
Six Sigma, How well do six Sigma applications, How effective 
Six Sigma methodology applied to the results of theapplication 
of Six Sigma methodology requirements In the companies in 
question, What is the degree of relationship between The 
application of Six Sigma and the results of the application of Six 
Sigma methodology requirements In the companies in question. 
The objectives of the study, Determine the degree of 
relationship between the application of Six Sigma and the results 
of the application of Six Sigma requirements, Determine the 
degree of impact of the application of Six Sigma on the results 
of the application of Six Sigma requirements, To reach a set of 
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recommendations, which help provide the application of six 
particular , the requirements of Which leads in the case of 
applied research firms to take advantage of the results of the 
application of Six Sigma. The study found the following results, 
lower knowledge workers requirements of the application of Six 
Sigma, working knowledge of the standards of decreases in the 
success of the application of Six Sigma, there is a strong 
correlation between the application of Six Sigma requirements 
and the results of the application of Six Sigma. The study found 
a range of recommendations , including, the provision of 
appropriate funding initiatives for the application of Six Sigma, 
Six Sigma merge In the way business is conducted in the 
organization, Work on the infrastructure of the organization to 
support the development of the application of Six Sigma, 
working on the existence of a hierarchy of belts in the 
organization, Should be incentives and recruitment processes are 
system according to Six Sigma, senior management must be 
organized in the full knowledge of the tools and techniques of 
sixSigma ,Commitment from senior management initiatives , 
application of Six Sigma In the organization, It must support the 
regulatory environment of the organization concepts and 
attitudes according to Six Sigma, Customize many hours 
training for six sigma. 
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  مق#مـة:

أصــ';! ال�4اف-ــة هـــي ال-ــ�ة ال-ــائ�ة بـــ&� ال ــ�/ات فــي األســـ�اق علــى م-ـــ$�( 
لل�ـــ�دة أه�&ـــة ق[ـــ�( /ـــال��دة فـــي اإلن$ـــاج وال�ـــ�دة فـــي ال�Jمـــة العــالT لـــ
لb أصـــ'ح 

وال�ــ�دة فــي الــ$علT هــ� الeــ�ان ل$;ق&ــ% أعلــى رd;&ــة فــي ال ــ�/ة. ف$)ــ��K ال�4ــ$ج أو 
ال�Jمــة �ZــO أن Z�ــ�ن 	[ــفة م-ــ$��ة علــى ال�ــ�( ال)�Kــل لeــ�ان ن�ــاح أf شــ�/ة 

ال�[ــ�T ل$عKRــR ال�4اف-ــة ال�)ا	قــة بــ&� ال�4فــ
 و  عفلــ
ل�Z bــO علــى ال ــ�/ات ل$-ــ$)&
القeــاء علــى الع&ــ�ب ل$)ــ��K ال�4اف-ــة م�ــا یــFد( إلــى زKــادة ال�d;&ــة داخــل ال ــ�/ة 

  وت$�"ل إح�( ^�ق ت;ق&% ه
ه ال�&Rة في اس$�Jام معای&� س$ة س&��ا.

وق� تـT االع$ـ�اف 	ـال��دة 	اع$'ارهـا جان'ـًا هامـًا فـي ب&�ـة األع�ـال م4ـ
 ف$ـ�ة ^�Kلـة 
 اغل األساسي ق� ت)�رت م� خالل ع�د م� �Wوف ول]� ت)�ر ال��دة 	اع$'ارها ال

الع�ـل ال�$غ&ـ�ة وت ــ�ل : ال�4اف-ـة ، تP4ــ&T ال$�/&ـR علـى الع�الء،م-ــ$�Kات أعلـى مــ� 
ت�قعــات الع�الء،وت;-ــ&� األداء وال$غ&ــ�ات فــي أشــ�ال ال��P4ــة وتغ&&ــ� القــ�( العاملــة 

م� ال]�ال ه� اله�ف  وث�رة ال�عل�مات وال$�ارة اإلل]$�ون&ة ودور إدارة ال��دة والق�ب
  .(Gryna, 2001)ال4هائي م� س$ة س&��ا 

  مABلة ال#راسة:
م� خالل ال�راسة االس$)الع&ة ال$ي قام بها ال'اح: على ال �/ات م;ل 
 %K�^ معال�$ها ع� Oالع&�ب وال�ع�قات ال$ي ت$)ل oع	ال';: ت'&� له أنه ت�ج� 

  م4ه�&ة س$ة س&��ا.
  	ال$-اؤالت ال$ال&ة:و�K�� ال$ع'&� ع� م �لة ال';: 

  ما م�( ت)'&% س$ة س&��ا. - ١
  ما م�( ن$ائج ت)'&% س$ة س&��ا. - ٢
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ما م�( تأث&�م$)ل'ات ت)'&% م4ه�&ة س$ة س&��ا على ن$ائج ت)'&% م4ه�&ة  - ٣
  س$ة س&��ا في ال �/ات م;ل ال';: .

ما درجة العالقة ب&�4$)ل'ات ت)'&% م4ه�&ة س$ة س&��ا و ن$ائج ت)'&%  - ٤
  س$ة س&��ا في ال �/ات م;ل ال';: .م4ه�&ة 

  أه��ة ال#راسة:
 األه��ة العل��ة :-أ

ن�Pُا ل�ا ی$4�eه  	-$ة س&��اال';�ث ال�$علقة  إلىZع� ه
ا ال';: إضافة 
  	[فة خاصة. وس$ة س&��ا م� ن$ائج هامة تف&� ال�ه$�&� 	إدارة اإلن$اج 	[فة عامة

  األه��ة ال����ق�ة:-ب

م[�Kة ش�/ات ،  وهى  ال$��ر وال�لح ب�احة س&�هم[انع ی$4اول ه
ا ال';: 
ألف  ٨٤ألف نJلة ت4$ج  ٧٠٠تTe  س&�هوت;$ل م�انة ع�d&ة في إن$اج ال$��ر و 

اق$[ادZ{ا  اس$غاللها/�T للJ4لة وهي إن$اج&ة عال&ة �Z��  ١٢٠^� ت��ر أf 	�ع�ل 
  % ٩٧ لىإ ٩٠ت$�اوح نقاوته م� صf�J وه� ملح ،وس&�ه غ4&ة 	Jام ال�لح  م-$ق'الً 

    أه#اف ال#راسة:

  ت;اول ه
ه ال�راسة ت;ق&% األه�اف اآلت&ة:
  ال$ع��K 	-$ة س&��ا – ١
ة ^�K% س$ة س&��ا . - ٢   ال$ع� �K	Jا̂ر
  ال$ع�ف على م�( ت�اف� م$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا فى ش�/ات ال�راسة -٣
  س&��ات;�ی� درجة العالقة ب&� م$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا ون$ائج ت)'&% س$ة – ٤
  ت;�ی� درجة تأث&� م$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا على ن$ائج ت)'&% س$ة س&��ا – ٥
ال$�صل ل����عة م� ال$�ص&ات ، ال$ي ت-اع� في ت�ف&� م$)ل'ات ت)'&ـ% سـ$ة  – ٦

ســـ&��ا وال$ـــي تـــFد( فـــي حالـــة ت)'&قهـــا إلـــى اســـ$فادة شـــ�/ات ال';ـــ: مـــ� ن$ـــائج 
 ت)'&% س$ة س&��ا.
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  ف�ض�ات ال#راسة:
  ع� األس�لة الJاصة 	� �لة ال�راسة، فق� ت�! ص&اغة الف�ض&ات ال$ال&ة:لإلجا	ة 

  الف�ض األول:

ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة األداء - ١
  .ال�الي لل�Fس-ة

تقل&ل الع&�ب ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا و  - ٢
  ل]ل مل&�ن ف�صة

رضا ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  - ٣
  الع�الء

أداء ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  - ٤
  ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة

أداء ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  - ٥
 ال��ردی�

  ال�اني:الف�ض 

وزKادة  إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� - ١
  األداء ال�الي لل�Fس-ة

تقل&ل و  إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٢
  الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة

4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة إدماج م إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٣
  رضا الع�الء

إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٤
  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة

إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٥
 أداء ال��ردی�
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  الف�ض ال�ال=:

وزKادة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf الP4ام ب&� ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة - ١
  األداء ال�الي لل�Fس-ة

تقل&ل و ل�4ه�&ة س$ة س&��ا  اإلدارf الP4ام ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٢
  الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة

ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  اإلدارf ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� الP4ام  - ٣
  رضا الع�الء

ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  اإلدارf ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� الP4ام  - ٤
  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة

ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  اإلدارf ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� الP4ام  - ٥
 أداء ال��ردی�

  الف�ض ال�ا1ع:

وزKادة ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اذات داللة معK�4ة ب&� ه4اك عالقة - ١
  األداء ال�الي لل�Fس-ة

 ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٢
  تقل&ل الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صةو 

ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا  - ٣
  رضا الع�الءوزKادة 

ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا  - ٤
  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ةوزKادة 

ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا ا  - ٥
  أداء ال��ردی�وزKادة 

  تارLخ س�ة س���ا:
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ب�أت في نهاZة ال-'ع&4&ات ح&: /ان م[4ع م�ت�روال 	ه م'ادرة ال��دة ال$ي 
الع�ی� م� الع&�ب وع�4ما ب�أ Zع�ل في Wل اإلدارة ال&ا	ان&ة ال��ی�ة أص';! ش�/ة 

  م�ت�روال ت;ق% تق�مًا في ن�ع&ة ال�4$ج .

م� ق'ل ال�احل ب&ل  ١٩٨٠ن أت س$ة س&��ا في ش�/ة م�ت�روال في أوائل 
/ان ال-&� س�&: أeZًا /'&� ال�ه�4س&� والعالT س�&: وKع$'� ب&ل س�&: مFسN و 

في ش�/ة ت��Kتا فق� وضع األح[ائات وال[&غة ال$ي /ان! ب�اZات ثقافة س$ة س&��ا 
على ال�غT م� أن ب&ل س�&: ه� ال J\ ال
f أع$'� أنه ب�أ س$ة س&��ا قال أنه 

ف]ان  ال �Z�� أن Z��ن قادرًا على اتJاذ س$ة س&��ا على م-$�( ال��P4ة 	�ف�دة
	;اجه إلى اإلدارة ال$ي م� شأنها أن ت�عT س$ة س&��ا في ش�/ة م�ت�روال ب�ب 
غالف&� /ان ال�ئ&N ال$4ف&
f ل �/ة م�ت�روال في ذلb ال�ق! ق�م دعT /امل لP4ام 
س$ة س&��ا ف'�أ ال-&� غالف&� ب$)'&% م'ادرة س$ة س&��ا في ال �/ة ال$ي أدت في 

ئ�ة في م�ال ال��دة Zع� س�4ات م� الع�ل ال اق ال4هاZة إلى أن ت]�ن م�ت�روال را
تT ت]�TK ش�/ة م�ت�روال  ١٩٨٨وال$فاني ال]امل في ت)'&% س$ة س&��ا وفى عام 

4&ة لل��دة ، وق'ل ذلb قام! ش�/ة م�ت�روال ل��ة ثالث س�4ات م$$ال&ة  	ال�ائRة ال̂�
 . (Pyzdek, 2003)مل&�ن دوالر على ال$�رOK والع�ال وال$عل&T  ١٧٠	إنفاق 

  ما هي س�ة س���ا:
ال یRال ال ی�ج� تع��K م�ح� ل-$ة س&��ا Z &� إل&ه ج�&ع ال��ارس&� 

&&�Zال'�اعة اإلح[ائ&ة في ح&� ت;اول في ال�ق!  �واألكاد	ل]� فل-ف$ها /ان! مع�فة 
 �P4ال oغ	ة أك"� وض�حًا Kجعل ت)'&قات األع�ال ال$�ار �Kال$عار oع	نف-ه 
ع� ال)�Kقة ال$ي ت;اول ت;�ی� س$ة س&��ا ، بل هي م4ه�&ة 	اس$�Jام نهج مJ$لفة 

  لل$�صل إلى نفN اله�ف وال$عار�K /ال$الي :
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شامل وم�ن ل$;ق&% واس$�امة وتعT&P ن�اح األع�ال ، فهي مع�فة  نPام – ١
اح$&اجات الع�الء واالس$�Jام ال�e4'� وال$;ل&ل األح[ائى لل'&انات واه$�ام 

 ,.Pande et al)اإلدارة ال�ءوب وت;-&� و�عادة اس$"�ار الع�ل&ات ال$�ارKة 

2000) .  
مع&ار صغ&� ج�ًا م� الغ�ض م� س$ة س&��ا ه� تقل&ل االخ$الف ل$;ق&%  – ٢

االن;�افات 	;&: /ل ال�4$�ات أو ال�Jمات تل'ى أو ت$�اوز ت�قعات الع�الء 
(Pande et al., 2000) .  

٣ –  TZاس$��ار في تق�	 �K�($على ال R/ة ت�Zة للغا('e4س$ة س&��ا هي ع�ل&ة م
ال�4$�ات وال�Jمات ح$ى ت[ل إلى الق�ب م� ال]�ال ، ف-$ة س&��ا هي إدارة 
إس$�ات&�&ة الس$�Jام األدوات اإلح[ائ&ة والع�ل ل$;ق&% انف�اجة في ال�d;&ة 

 (Wortman et al., 2001)وال��اسO في ال��دة 

ة س&��ا هي ت4ف&
 دق&% وم�/R وفعال للغاZة وأداء أع�ال ب�ون أخ)اء س$ – ٤
(Pyzdek, 2003) .  

نهج س$ة س&��ا ه� م���عة م� ال�فاه&T اإلدارKة واإلح[ائ&ة وال$ق4&ات ال$ي  – ٥
 ,Gryna)ت�/R على تقل&ل ال$'ای� في الع�ل&ات وم4ع أوجه الق[�ر في ال�4$ج 

2001)  
�&ة ت;-&� األع�ال ال�-$�Jمة ل$;-&� ال�d;&ة للقeاء س$ة س&��ا هي إس$�ات& – ٦

على ال4فاZات وال;� م� ت]ال&ف ال��دة وت;-&� فعال&ة و/فاءة ج�&ع الع�ل&ات 
Tال$ي تل'ى أو ت$�اوز اح$&اجات الع�الء وت�قعاته(Antony and 

Banuelas, 2001).  
ح&:  م� الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة ٤,٣س$ة س&��ا ه� م[)لح Z &� إلى  – ٧

م[)لح س$ة س&��ا �J$-Zم ل$�"&ل االخ$الف ح�ل م$�س� الع�ل&ة 
(Antony and Banuelas, 2002).  
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س$ة س&��ا هي فل-فة لل;� 	اس$��ار م� االخ$الف في الع�ل&ات وته�ف إلى  - ٨
 ,Hoerl)القeاء على الع&�ب أو الف ل في ال�4$ج وال�Jمة وال�عامالت 

1998) .  
�P4ة ل$;-&� الع�ل&ة اإلس$�ات&�&ة وت)��K ال�4$�ات س$ة س&��ا هي وس&لة م - ٩

اإلح[ائ&ة وال�Jمات ال��ی�ة ال$ي تع$�� على األسال&O اإلح[ائ&ة وال)�ق 
العل�&ة إلج�اء تJف&eات /'&�ة في مع�الت الع&�ب تق�ی� اح$&اجات 

  .(Linderman et al., 2002)الع�الء
  خارMة �L�M س�ة س���ا:

ة ^�K% س $ة س&��ا ^'قًا ل�م&b هي ( تع��K ، ق&اس ، �Z�� تع��K خا̂ر
ت;-&� ، م�اق'ة ) فهي ال�4ه�&ة ال$ي ی$'عها ال]"&�ون في سع&هT ل$;&� ال��دة 
	اس$�Jام س$ة س&��ا ، ف�4ه�&ة دم&b ت;�د ت-ل-ل واضح ال$ي س�ف ت$'عه 
ة ال)�K% هي ت�ف&� نهج مTP4 ل$4ف&
 ب�نامج  ال��P4ة في ت4ف&
 س$ة س&��ا. فJا̂ر

س&��ا ، وهى وس&لة إلع�اد خ)ة م� ق'ل ص4اع الق�ار ال$ي ل�یهT ت�قعات  س$ة
ل�4اح ال'�نامج وت �ل الJ)�ات ال�اجO اتJاذها م� أجل وضع نPام ل$)'&% س$ة 
س&��ا /$ع&&� قائ� واخ$&ار ف�K% وW&في وت)�K�^ �Kقة لق&اس األه�اف ، وضع 

ال'&انات , وضع خ)ة ص&اغة خ)ة ال$4ف&
 ( إن اء ب�نامج ال$�رOK ، معال�ة ج�ع 
  . (Gross, 2001)ال'�امج 

ة ^�K% ل-&اسة س$ة س&��ا ت;ق% ال�RاZا ال$ال&ة   Pande)إن اس$�Jام خا̂ر

et al., 2002):  
  فهT واضح لل4 اL ال$�ارf 	اع$'اره نPامًا م$�ا	)ًا م� الع�ل&ات والع�الء. - ١
ق�ر م��� م� االس$فادة  أفeل الق�ارات واس$�Jامات ال��ارد لل;[�ل على أك'� - ٢

  م� ت;-&4ات س$ة س&��ا.
  أق[� دورات ال$;-&� 	-'O أفeل ال'&انات ال�ق�مة في اخ$&ار ال� ارKع - ٣
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ال$;ق% م� دقة س$ة س&��ا س�اء 	ال�والر أو تقل&ل الع&�ب وزKادة رضا الع�الء  - ٤
  وغ&�ها

  ب4&ة ت;$&ة أق�( ل�عT ال$غ&&� وال;فا� على ال4$ائج - ٥
  :م�P لO�ة س���امه��ة د

م4ه�&ة س$ة س&��ا ل&-! ج�ی�ة و�K�� ت$'ع أص�لها إلى عق�د م� م4ه�&ات 
ت;-&� ال��دة ، وق� ب4&! م4ه�&ة س$ة س&��ا على ال�فاه&T ال$ي ق�مها إدوارد 

) ال$ي ت[ف ال�4)% األساسي للع�ل&ة ال�-$�4ة إلى ال'&انات  A-P-C-Dد4�Zغ ( 
(Pande et al., 2002) ق&اس ،  . ف�4ه�&ة ، �Kوهى ( تع� b&س$ة س&��ا دم

ت;ل&ل ، ت;-&� ، م�اق'ة ) وهى ^�Kقة ل;ل ال� اكل وت;--� ال�4$ج أو الع�ل&ة 
 " Tاس	ار إل&ها  Z األح&ان oع	هي نهج ج�ی� ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وفى  b&ودم
نهج االخ$�اق ".ف�4ه�&ة دم&b هي األك"� شه�ة وال�4ه�&ة األك"� اس$�Jاما على 

واسع في س$ة س&��ا ، ف�عTP ال �/ات ال$ي ت'�أ في ت4ف&
 س$ة س&��ا  ن)اق
ت-$�Jم م4ه�&ة دم&b . وdع� ذلb أضاف دفN ت[�&T ل-$ة س&��ا ال�ع�وف أeZًا 

  .(Gupta, 2004)	اسT دمادف أو تع��K ، ق&اس ، ت;ل&ل ، ت[�&T ،ال$;ق% 
  :Define�ع�QLال-١

م�حلة ت;�ی� م4ه�&ة س$ة س&��ا هي ب�اZة ال)&ف ل� �وع س$ة س&��ا ، 
 Oع ال�;$�لة و اخ$&ار ال� �وع ال�4اسKة ه� ت;�ی� ال� ار�(Jه ال
والغ�ض م� ه
 T$ی �Kخ)�ات عامة م� في م�حلة ال$ع� Nال� �وع ح�دت خ� %Kو�ن اء ف�

  :(Gryna, 2001)تلJ&[ها على ال4;� ال$الي 
  ال�!��لة :ت!#ی# ال�BارLع -

 R&/ت� O]44'غي أن یKع وKه ال��حلة الف;\ وال$�ش&ح الخ$&ار ال� ار
وت$��e ه
 ه
ه ال��حلة على الف�ص ال�$احة ال$ي س$�KR ف�ص رضا الع�الء .
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  تق��� ال�BارLع : –

تق&&T ال� ارKع ی$��e ت;ل&ل ال'&انات الJاصة 	ال� ارKع ل�ع�فة درجة الفائ�ة ل$;�ی� 
 ل� ارKعقائ�ة ت4ف&
 ا

  ح#د ال��Bوع -

ی$T اخ$&ار ال� �وع ج&�ًا وه
ا Z��ن 	�"ا	ة دافع للع�ل ال�اد لف�K% ال� �وع فى 
  ال�-$ق'ل

  ب�ان ال�سالة: -

ه� ب&ان Z;�د رؤKة مJ)� ال� �وع وال4$ائج ال��اد ال�ص�ل إل&ها ل;ل ال� اكل 
  ال;ال&ة وه
ا ی�ف� ال$�ج&ه لف�K% ال� �وع

-  �Lالق ف�MWار و��وع:اخ�Bال�  

ع��مًا ف�K% ال� �وع TeZ ال�اعي ( ال�ئ&N أو القائ� ) وأعeاء الف�K% ، و�Kضع  
.%Kه الف�	د ما س&ق�م �;Z م&"اق  

  :Measureالق�اس -٢

وت;�د م�حلة ق&اس م4ه�&ة س$ة س&��ا لل�4$ج ال�ئ&-ي وKق&N الق�رة الع�ل&ة  
  ما یلي:(Gryna, 2001)ال;ال&ة وت �ل الJ)�ات في ه
ه ال��حلة /�ا ح�دها 

ق&اس األداء وال$;ق% م� االح$&اج لل� �وع و أنها ف]�ة ج&�ة وتأك&� ح�T ال� �لة  –
  	األرقام ألنها ت-�ح 	ع�ض واضح م� ال� اكل ال$ي ل�bZ لل$عامل معها .

  ت�ث�� الع�ل�ة : –

 ت�ث&% الع�ل&ة Z-�ح لآلخ��K أن ی�( ال� اكل ال$ي ت$عامل معها فاس$�Jام أدوات
  م"ل مJ))ات ت�ف% الع�ل&ة أو خ�ائ� الع�ل&ة مف&�ة في ه
ه ال��حلة .

  خ�ة ج�ع ال��انات: –

ت$��e ه
ه ال��حلة ج�ع ال'&انات ال]�&ة ع� ال� اكل ال$ى ت�اجه الع�ل&ة وص&اغة 
 ^�ق ال;ل.
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  ال$;ق% م� ص;ة نPام الق&اس: –
ا أو ح$ى م� نفN ال$'ای� Zأتي في الع�ی� م� ال)�ق ال�J$لفة م� الع�ل&ة نف-ه

  الع�ل&ة
  ق�اس الق#رة الع�ل�ة : –

ت &� الق�رة الع�ل&ة إلى الق�رة ال]ام4ة م� الع�ل&ة ل$ل'&ة ح�ود وم�اصفات ال�4$ج 
مع�فة أول&ة وت-اع� الق�رة الع�ل&ة على ت;�ی� الع�ل ال
( ی$ع&� الق&ام 	ه فى ال$;ل&ل 

  وت;-&� ال��احل ل$;ق&% الق�رة على م-$�( س$ة س&��ا
  :Analyzeال�!ل�ل -٣

وت �ل ت;ل&ل ب&انات األداء ال;ال&ة ل$;�ی� أس'اب االخ$�اق في أداء الع�ل&ة 
 �K�(م� ع�ة ب�ائل وت R&�$م T&�]ه ال��حلة ه� اخ$&ار ت
والغ�ض ال�ئ&-ي م� ه

  :(Gryna, 2001)م$)ل'ات تف[&ل&ة ی$T في إ^ارها ت;-&� ال$[�&T وت �ل 
  ج�ع وت;ل&ل ال'&انات –
  ت)��K واخ$'ار ال'�ائل على م[ادر ال$'ای� وال-'O وال4$&�ة والعالقات –

 عجRء /'&� م� ال$;ل&ل ه� أن ت]�ن قادر على اخ$'ار نK�Pات اإلدارة وت-$)&
ال-&)�ة على ال� اكل ، وK$)لO الق&ام ب
لb اس$�Jام ال;قائ% ب�ًال م� اآلراء 

فال4هج ال�اقعي ل&N فق� Z;�د  وال$�صل إلى اس$4$اجات ح�ل أس'اب م �لة ال��دة ،
 Tات ال$ي تK�P4ال;ق&قي م� ق'ل ج�&ع األ^�اف ال�ع4&ة. ف)�ق اخ$'ار ال O-ال

  ت)��Kها م� أجل أن ن�( م�( ن�احها 	ال�قارنة مع الع�ل&ات ال-ا	قة.
  الق&اس في م�احل وس&)ة م� ع�ل&ة واح�ة-
  الق&اس 	ع� الع�ل&ات غ&� الJاضعة لل�قا	ة -
  إضاف&ة أو ذات صلة لل�4$ج أو الع�ل&ة ق&اس خ[ائ\ -
  دراسة أسال&O الع�ل -

في ت;ل&ل أخ)اء الع�ل&ات واإلج�اءات س&��ن ه4اك شb في 	عo األخ)اء ال$ي 
تع�د إلى ال)�Kقة ال$ي ی$T بها األم�ر ، ومع ذلb ل&N /ل األخ)اء �Z�� أن Z��ن 
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اء 	 �Kة ال$ي ی$ع&� الل�م على الع�ل&ات أو ح$ى اآلالت ال�-$�Jمة ، فه4اك أخ)
على اإلدارة ال$عامل معها . ه4اك 	 �ل عام ثالثة أن�اع م� األخ)اء ال$ى �Z�� أن 

 – ٣أخ)اء تق4&ة ،  - ٢أخ)اء غ&� مق[�دة ،  - ١تO-4 إلى الع�ال وت �ل 
  أخ)اء ال$�اصل.

٤-  �O!�الImprove :  
و�Zا	ا ب&� األف]ار  في ه
ه ال��حلة O�Z أن Z��ن ف�K% ال� �وع جاهRًا لل$4قل ذها	اً 

  :(Gryna, 2001)إلى جانO تفاص&ل ت4ف&
 الJ)ة 
تق&&T ال'�ائل ال�J$لفة وأf م� ه
ه ال'�ائل قابلة لل$)'&% فى ال;&اة وأ( م4ها  –

س&��ن له أك'� األث� في حل ال� �لة األصل&ة م�ا یFد( إلى ت;-&� ت]ال&ف 
  ال �/ة وت]ال&ف الع�الء على ح� س�اء.

�&T ال$�ارب ال�س�&ة ل$;-&� أداء الع�ل&ة : و Z �ل ت[�&T ال$�ارب أع�اد وت[ -
ل$ق&&T ال�$غ&�ات األك"� تأث&�ًا ، م"ل ت�ارب اإلن$اج وال$�ارب االس$] اف&ة 

  وت�ارب س)ح االس$�ا	ة وال�;اكاة.
  ت[�&T العالج : –

'&ة O�Z أن Z-$�فى العالج ال�[�T مه�ة ال� �وع األصل&ة ال س&�ا ف&�ا ی$عل% ب$ل
  اح$&اجات الع�الء 

  إث'ات فعال&ة العالج ( ال'�یل ) : –
ق'ل ق'�ل أf عالج (ب�یل ) O�Z أن Z��ن ث'! ج�واه ، وه4اك خ)�تان 
رئ&-&$ان �Z�� اتJاذه�ا إلث'ات ج�و( ال'�یل إما ع� ^�K% تق&&T أولى لالن$[اف 

كى ال�اقع في Wل �Wوف ت;اكى ال�اقع الJارجي ولها تق&&T نهائي في Wل �Wوف ت;ا
  الJارجي ولها تق&&T نهائي فى Wل �Wوف العالT ال;ق&قي.

  ال$عامل مع مقاومة ال$غ&&�: –
مقاومة ال$غ&&� شائعة ج�ًا ول]� وس&لة ال$عامل مع مقاومة ال$غ&&� ه� ت"ق&ف األشJاص 

  ال� ار/&� في ال$غ&&�. 
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٥- �A!�الControl :  

 
م�حلة ال$;�T هي ال��حلة األخ&�ة م� م4ه�&ـة سـ$ة سـ&��ا ، هـي أیـ� ت[ـ�T وت4فـ
أن ــ)ة مع&4ــة ل$;ق&ــ% م�اســO ال$;-ــ&� ، ف&;ــ�ث الــ$;�T ب�اســ)ة الع�ل&ــات اإلح[ــائ&ة 
وه� أسل�ب ل$)'&% ال$;ل&ل األح[ائى لق&اس ورص� الع�ل&ـات 	اسـ$�Jام ال�سـT ال'&ـاني . 

ا الع�یــ� مــ� الف�ائــ� ع4ــ�ما PZهــ� مJ)ــ� الــ$;�T أن واســ$�Jام ال�J))ــات ال'&ان&ــة لــ�یه
الع�ل&ة ت;! ال-&)�ة وض�� ح�ود ال��اصـفات فإنـه غال'ـًا مـا Z�ـ�ن مـ� ال���ـ� القeـاء 
على ال$]ال&ف ال�$علقة 	ال$ف$&� ، وت &� م�حلة ال$;�T إلى الع�ل&ـة ال�-ـ$�Jمة 	اسـ$��ار 

  :(Gryna, 2001)لل$;ق% م� معای&� ال$[�&T والJ)�ات /ال$الي 
ال$;قــ% مــ� ضــ�ا	� ال$[ــ�&T وت�ث&ــ% الع�ل&ــة ال�;-ــ4ة وKــ$T ذلــb مــ� خــالل اســ$�Jام -

حلقـــة ردود الفعـــل وهـــ� ق&ـــاس األداء الفعلـــي مقارنـــة 	ـــاألداء ال�J)ـــ� وت�ضـــ&ح ن-ـــ'ة 
  الف�وق .

–  O�Z ام الق&اس وت;-&� الع�ل&ة فإنهPع� إع�اد ن	ام الق&اس :Pال$;ق% م� ص;ة ن
�( صالح&$ها م� الق&ام 	ع�ل&ة الق&اس، فه
ه الJ)�ة ت �ل تق&&�ها لل$;ق% م� م

  أجهRة الق&اس ال��ی�ة وج�ع ال'&انات ال��ی�ة اإلضاف&ة وت�رOK م�Wفي الع�ل&ة.
ت;�ی� الق�رة ال4هائ&ة للع�ل&ة: ت$��e ه
ه الJ)�ة أن الق�رة الع�ل&ة ال��$-'ة �Z�� أن  –

ال$غ&&�ات الع�ل&ة ال�4ف
ة ال رجعة  تعق� خالل �Wوف الع�ل العادZة و4K'غي أن ت]�ن 
  ف&ها.

ت4ف&
 وم�اق'ة ال�eا	� الع�ل&ة: في ه
ه الJ)�ة /ل ن�احي العالج نف
ت فى الع�ل&ات  –
  وت-$�Jم الJ)�ات ال�
/�رة أعاله ل��اق'ة الع�ل&ات وأداء ال�4$ج.

  :ن-ام أح[مة س�ة س���ا
ه� نPام ی$T وضعة داخل ال��P4ة و�J$-Kم ه
ا الP4ام م-$�Kات مJ$لفة م� 
مهارات ال]�ات&ة في ف�4ن ال�فاع ع� ال4فN ، ف$�ج� األحRمة ال-�داء واألحRمة 

f بها ، وال$ي ت-هT في زKادة م-$�( االل$Rام $;Z ة ن�اذج	"ا�	اء وهى �eJال

��P4ة واس$ع�اض األدوار أله�اف س$ة س&��ا وهى ^�Kقة إلعادة اله&�لة لل
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واألغ�اض ل]ل م-$�( م� نPام األحRمة ل-$ة س&��ا ، ح&: أن /ل م-$�( أم� 
	الغ األه�&ة وفى ال4هاZة ج�&ع م-$�Kات األحRمة یFد( إلى ن�اح س$ة س&��ا 

(Pande et al., 2002).  
  األح[مة ال?;�اء: – ١

تع$'� األحRمة ال�eJاء ال�-$�( األساسي م� نPام س$ة س&��ا فاألحRمة 
ال�eJاء ع��مًا أقل ت�رOK وعادة ما ت ارك في م ارKع ت;-&� الع�ل&ة . فاألحRمة 
ال�eJاء هي األساس والعeالت ال$ي ت-$�Jم ل��ع وت;ل&ل ال'&انات ال�)ل�dة 

ة ل��ع ال'&انات وت;ل&لها ، ل$;-&� الع�ل&ات ، ف$]�ن على اس$ع�اد ل)�ح األس�ل
 Tمة ال-�داء. فهRاء ه� م-اع�ة األح�eJمة الRوم� أح� األه�اف الهامة لألح
م�Wف�ن تلق� ت�رOK س$ة س&��ا /افًا لل� ار/ة في ف�K% أو الع�ل 	 �ل ف�د( على 

 ,Pavletic and Sokovic)م ارKع صغ&�ة ذات صلة م'اش�ة 	ع�لهT الJاص 

2002).  
  �Oداء:األح[مة ال – ٢

في ال$-ل-ل اله�مي لP4ام األحRمة ل-$ة س&��ا فاألحRمة ال-�داء هي م-$�( 
أعلى م� األحRمة ال�eJاء فاألحRمة ال-�داء م�رdة ت�رK'ًا /امًال لJ'�اء س$ة س&��ا 
Z��ن�ن ف�ق ال$;-&� لل� ارKع وت�ج&ه األحRمة ال�eJاء. ف& ه� ال;Rام األس�د أنه 

ل ت;! أش�اف ال;Rام األس�د ال�اس$� واألخ� Z��ن ت�أس م �وع&� ناج;&� فاألو 
م-$قل. فال;[�ل على ع�د م� األحRمة ال-�داء ل�Fس-$b ه� ال�هT ، فاألحRمة 
ال-�داء هي ال$ي تeع الJ)ة ال�ف[لة لل� �وع واخ$&ار وتعل&T واس$�Jام األدوات 

 %Kالق&ادة وق&ادة الف� %Kم4ي واج$�اعات ف�Rلالس$فادة الفعالة م� األك"� فعال&ة وال��ول ال
. فاألحRمة (Lexa, 2003)س$ة س&��ا ف$ق�م 	األش�اف على ج�ع ال'&انات وت;ل&لها 

ال-�داء ت4ف
 م� أرdعة إلى س$ة م ارKع في ال-4ة. فاألحRمة ال-�داء هT األشJاص 
ال
ی� Zق'ل�ن ال�-Fول&ة األساس&ة 	ع&�ًا ع� ال�وت&� وال$ق�م 	الع�ل ال�اد وال$�صل إلى 
ن$ائج ، وم-Fول&اتهT ت �ل : اس$ع�اض ، ت4ق&ح ، ت�ض&ح ، األساس ال�4)قي لل� �وع 
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أعeاء الف�K% م"ل االخ$&ار أو ال�-اع�ة في اخ$&ار أعeاء ف�K% ال� �وع ، الع�ل مع 
وت;�ی� ال��ارد وال'&انات الJاصة 	الف�K% ودعT أعeاء ف�K% ال� �وع وت;�ی� ال��ارد 
وال'&انات الJاصة 	الف�K% ودعT أعeاء الف�K% وال$أك� م� أن الف��J$-Z %Kم ال�ق! على 

لRم4ي لل� �وع ودعT ال;ل�ل ال��ی�ة أو الع�ل&ات ن;� فعال وال;فا� على ال��ول ا
ال��ی�ة وت�ث&% ال4$ائج ال4هائ&ة لل� �وع . وهO�Z T أن Z��ن�ا ق�وة وأن Z��ن�ا م�راء وأن 

/ع�ال وأنهT 	;اجة إلى م���عة م$�4عة م� ال�هارات وال�ع�فة في ع�% م4ه�&ة  اZع�ل� 
  .(Lucas, 2002)لعامل&� س$ة س&��ا إلى مع�فة م$ع�قة فى ال� �وع و�دارة ا

  األح[مة ال�Oداء ال�ئ��Oة: -٣
 TعهKفي م ار Tمة ال-�داء وت�ج&ههRاألح OKمة ال-�داء ال�ئ&-&ة ب$�رRتق�م األح
وتPه� ال$ق�م وال�4اح لإلدارة العل&ا. فاألحRمة ال-�داء ال�ئ&-&ة ت$لقى ت�رK'ا أك"� م� 

اخل&&� لل��P4ة ،ف�ه�ة ال;Rام األحRمة ال-�داء وهZ Tع�ل�ن /�عل�&� وم-$ ار�K د
األس�د ال�ئ&-ي ل&-! مه�ة سهلة ف$$)لO ال]"&� م� الع�ل وال$فاني في ^�Kقة س$ة 

 Oمة ال-�داء ال�ئ&-&ة عادة ت$)لRع ال4اج;ة  ٢٠س&��ا ، فاألحKم �وع م� ال� ار
ن[فها �Z�� الق&ام وه� في م-$�( ال;Rام األس�د وال4[ف األخ� �Z�� الق&ام بها 	ع� 
ت�ق&$ه لل;Rام األس�د ال�اس$� ( ال�ئ&-ي ) وت�ج&ه ال;Rام األس�د. فاألحRمة ال-�داء 
ال�اس$� م-Fول&اتها هي: ص&اغة إس$�ات&�&ة األع�ال مع اإلدارة العل&ا وال�-اع�ة في 
اخ$&ار ال� ارKع ال$ي ت4اسO اح$&اجات األع�ال اإلس$�ات&�&ة و�ج�اء اإلش�اف على س$ة 

�/ OKع س&��ا وال$�رKال� ار 
�رب أحRمة س�داء وال$;-&� ع��مًا وال]فاءة في ت4ف&
 �Kاآلخ� R&ع م$ع�دة وت;فKع وال� ار/ة في م ارKوت4-&% األن )ة ل�فع إن�از ال� ار

  .  (Smith, 2003)ن;� رؤKة م $�/ة واالس$فادة م� األف]ار ال��ی�ة 
  أ�1ال م�Bوع س�ة س���ا ال�عاة أو ال�واد: -٤

مه�ة في س$ة س&��ا ، ی$لقى ال�عاة ت�جهًا ن;�  ا�eورة أن Z��ن� ال�عاة ل&N 	ال
 fل أKRKی� ی�ع��ن ال� �وع و
س$ة س&��ا ، وعادة ما Z��ن أعeاء اإلدارة العل&ا ال
ح�اجR أمام ت4ف&
 ال� �وع فه� ال�اعي وه� ال�-��ل ع� ن�اح ال� �وع وت�ف&� ال��ارد 
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��ل ع� اخ$&ار ال��ش;&� م� ال;Rام ال�eورKة و/-� ال;�اجR الP4$&�&ة فه� ال�-
األس�د ومعای&� اخ$&ار ال� �وع وت;�ی� م ارKع س$ة س&��ا وتJ[&\ م�ارد ال� �وع 
الالزمة و�زالة ج�&ع ال;�اجR أمام م'ادرات س$ة س&��ا وتعRKR س&��ا وال��افقة على 

  . (Lucas, 2002)ت4ف&
 ال� ارKع ال4هائ&ة 
  إح,ائ�ات س�ة س���ا:

$ة س&��ا ت�ل على االن;�اف ال�ع&ارf ل����عة م� ال'&انات وق&اس إح[ائ&ات س
س$ة  –ال$'ای� ل��&ع ال4قاL ع� الق&�ة ال�$�س)ة وT$K تع&&� ال��اصفات في + أو 

  س&��ا وق&اس االن;�اف 	الق�ب أو ال'ع� ع� ال[ف�.
 )١ج#ول رق� (

  مO��Lات س�ة س���ا والع��ب ل3ل مل��ن ف�صة

  الع��ب ل3ل مل��ن ف�صة  مO��d س�ة س���ا

١  690,000 

٢  308,537 

٣  66,807 

٤  6,210 

٥  233 

٦  3,4 

Source: Pyzdek, T., (2003), “Microsoft Accelerates Six Sigma: Point-and-click 

your way to Six Sigma success”, Quality Digest, April 2003 Issue. 

  م���ع وع�ة ال#راسة:
   :T[انع ال$��ر وال�لح ب�احة س&�ه وه�	العامل&� 	ت�"ل م�$�ع ال';: 

م[4ع ال��ه�ة ، م[4ع ن��ة س&�ه ، م[4ع ال�ادf ، م[4ع األخ�ة ، م[4ع 
  ، f�]ة ، م[4ع ال�FلFل$&� ، م[4ع /�4ز س&�ه ، م[4ع شالي ، م[4ع اللJ4ال
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عامل  ١٠٠٠ال�
/�رة ال�[4ع ال��ی� ل$[4&ع ال�لح . وK'لغ ع�د العامل&� 	ال�[انع 
% م� م�$�ع ال';: فأص';! ع&4ة ال';: ١٠. أما ع&4ة ال';: ق� تT أخ
 ن-'ة 

  عامل . ١٠٠
  :أسل�ب ج�ع ال��انات

  اع$��ت ال�راسة في ج�ع ال'&انات، وال�عل�مات الالزمة لل�راسة على م[�ر�K ه�ا:
! م�ض�ع ال�[ادر ال"ان�Kة: ت�"ل! 	األدب&ات وال�راسات ال-ا	قة ال$ي ت4اول .١

  .م� /$O وم�الت م$J[[ة وم;��ة  س$ة س&��ا
ال�[ادر األول&ة: وق� ت�"ل! 	االس$'انة ال$ي تT ت[�&�ها لغ�ض ج�ع ال'&انات  .٢

 م� أف�اد ع&4ة ال�راسة، وق� تألف! االس$'انة م� جRأی� على ال4;� ال$الي:

س&��ا وال���نة وTeK ال'&انات ال�$علقة 	�$)ل'ات ت)'&% م4ه�&ة س$ة   ال�[ء األول:
) ع'ارة وزع! ه
ه الع'ارات /ال$الي: ت��Kل س$ة س&��ا ٢٩م� (

) م� االس$'انة ، إس$�ات&�&ة إدماج س$ة ٤-١م�"لة 	الفق�ات م� (
) م� االس$'انة ، الP4ام اإلدارf ١٤-٥س&��ا م�"لة 	الفق�ات (

) م� االس$'انة ، ٢٠- ١٥ل�4ه�&ة س$ة س&��ا م�"لة 	الفق�ات(
) م� ٢٩- ٢١$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا م�"لة 	الفق�ات (ال�عامات ال

  االس$'انة.
وال���نة  ب4$ائج ت)'&% م4ه�&ة س$ة س&��اوTeK ال'&انات ال�$علقة  ال�[ء ال�اني:

وزع! ه
ه الع'ارات /ال$الي: األداء ال�الي م�"لة 	الفق�ات ، ع'ارات )١٠م�(
-٣٢م�"لة 	الفق�ات () م� االس$'انة ، الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة ٣١-٣٠(

) م� االس$'انة ٣٥-٣٤) م� االس$'انة ،رضاء الع�الء م�"لة 	الفق�ات (٣٣
) م� االس$'انة ، أداء ٣٧- ٣٦،أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة م�"لة 	الفق�ات ( 

. وق� تT االس$فادة في ت[�&T ) م� االس$'انة٣٩-٣٨ال��ردی� م�"لة 	الفق�ات (
  (Gryna, 2001)و (Antony and Banuelas, 2001)االس$'انة م�: 

ولإلجا	ة ع� الع'ارات الJاصة (Pande et al., 2002)و(Gupta, 2004)و 
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) Likert، فق� تT اس$�Jام مق&اس (5SنPام ال-&4ات ال�J-ة 	ع4اص� 
) درجات، وغ&� م�اف% 	 �ة ٥ال�Jاسي وال
f ت�اوح ب&� م�اف% 	 �ة 	ق&�ة (

االس$'&ان �س� إجا	ات الع&4ة على ب�4د /�ا تT ال;�T على م$ ب�رجة واح�ة.
درجة اإلجا	ة -وفقًا ل�ق&اس ل&��ت م� خالل األتي: ^�ل الف�ة=(درجة اإلجا	ة العل&ا

، و4dاء عل&ه ت]�ن ال�رجات على ال4;�  0.8=5)/1-5ال�ن&ا)/ع�د ف�ات ال�ق&اس، =(
 3.40-2.61غ&� م�اف%،  2.60–1.81غ&� م�اف% على اإل^الق ، 1.80-1اآلتي: 

  م�اف% ج�ًا. 5-4.21م�اف%، 4.20-3.41م$�س� ال��افقة،
  م�غ��ات ال#راسة:

  ال�راسة على م$غ&��K وه�ا: تاع$��
:ت��Kل س$ة س&��ا ، إس$�ات&�&ة إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا ال�$غ&�ات ال�-$قلة .١

  . ، الP4ام اإلدارf ل�4ه�&ة س$ة س&��ا ،ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا
ة: األداء ال�ــالي ، الع&ــ�ب ل]ــل مل&ــ�ن ف�صــة ، رضــاء الع�ــالء ، � ال$ا	عــال�$غ&ــ .٢

 أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة ، أداء ال��ردی�.   

  األسال�h اإلح,ائ�ة ال�O�?#مة في ال#راسة:
فـــي  (SPSS)تـــT اســـ$�Jام ب�نـــامج ال;Rمـــة اإلح[ـــائ&ة للعلـــ�م االج$�اع&ـــة   

ال$;ل&الت اإلح[ائ&ة ال�J$لفة، أمـا األسـال&O اإلح[ـائ&ة ال$ـي تـT اسـ$�Jامها لغـ�ض 
اخ$'ــار الف�ضــ&ات ال$ــي تــT صــ&اغ$ها لإلجا	ــة عــ� أســ�لة ال�راســة وح-ــO ^'&عــة /ــل 

  ف�ض&ة /ان! على ال4;� ال$الي:
لل$عـــ�ف علـــى مـــ�( االت-ـــاق الـــ�اخلي ) Cronbach Alphaمعامـــل ال"'ـــات ( .١

 N&م4ه�&ة س$ة س&��ا  .لع'ارات مقای 

ال$]ــ�ارات وال4-ــO ال���Kــة، وذلــb ل�ع�فــة مــ�( تــ�اف� م$)ل'ــات ت)'&ــ% م4ه�&ــة  .٢
 س$ة س&��ا

ـــة ل'&ـــان م-ـــ$�Kات ت)'&ـــ% ع4اصـــ�  .٣ Kـــات ال�ع&ار ال�$�ســـ)ات ال;-ـــاب&ة واالن;�اف
 ل�( العامل&� في ال �/ات م;ل ال';:. م4ه�&ة س$ة س&��ا



  

  
 ١/١١/٢٠١٧ ع�#ال�ح�  ع��ان ع�#ال!�  ع��اند /                     واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���اتق��� 

 ٣٣المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

ت'ـــاL وق�تهـــا بـــ&� ال�$غ&ـــ�ات ال�-ـــ$قلة ت;ل&ـــل االرت'ـــاL ل�ع�فـــة ات�ـــاه عالقـــة االر  .٤
 وال�$غ&�ات ال$ا	عة.

 .ت;ل&ل االن;�ار ل�ع�فة درجة تأث&� ال�$غ&� ال�-$قل فى ال�$غ&� ال$ا	ع .٥

  ص#ق وث�ات أداة ال#راسة:
قــ� تــT عــ�ض االســ$'انة علــى عــ�د مــ� )  فValidityلل$أكــ� مــ� صــ�ق األداة ( صــ#ق األداة:

االخ$[ــــــــــاص،  لل$أكــــــــــ� مــــــــــ� ال[ــــــــــ�ق الPــــــــــاه�f �;��ــــــــــ&� األكــــــــــاد�Z&&� مــــــــــ� ذوf ال
)ValidityFace (  ها
لالس$'انة، ح&: /ان لهT 	عo وجهات الP4ـ� وال�الحPـات، وتـT أخـ

	عــ&� االع$'ــار، إذ ر/ــR مع�Pهــا علــى ال[ــ&اغات اللغ�Kــة، وdعــo ال�[ــ)ل;ات مــ� ح&ــ: 
�ثـة لل$أكـ� ) على ع�د م� ال�[انع ال�';PilotStudyال$�ض&ح. /�ا تT إج�اء دراسة أول&ة (

  ق&اس م$غ&�ات ال�راسة /�ل. اس$)اع!م� وض�ح الع'ارات ال�اردة في االس$'انة، وأنها فعال 
ال$ي ی$4�eها االس$'&ان على ع&4ة  ال$-عةتT إج�اء اخ$'ارات ال"'ات لل�قای&N : ث�ات األداة
  عامل م� العامل&� في ال �/ات م;ل ال';: ٣٠م��نة م� 

  )٢ج#ول رق� (

 الخ��ار ص#ق وث�ات مقای�j ال�!=  Cronbach Alphaمعامل .�ن�اخ إلفا 
 Cronbach Alpha أسم المقياس م

 994. تمويل ستة سيجما ١

  992. إستراتيجية إدماج منهجية ستة سيجما ٢
  991. النظام اإلداري لمنهجية ستة سيجما ٣
  990. الدعامات التربوية لمنهجية ستة سيجما ٤
  995.  المالياألداء   ٥
  992.  العيوب لكل مليون فرصة  ٦
  991.  رضا العمالء  ٧
  996.  أداء عمليات العمل الداخلية  ٨
  994.  أداء الموردين  ٩

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي
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ارتفاع ق&�ة مق&اس /�ون'اخألفا 	ال4-'ة لل�قای&N ال-اب% ی$eح م� ال��ول 
،وه
ا Z &� إلى  ٧٠,٠ع� الق&�ة ال�ن&ا ال�-��ح بها ل�عامل ألفا /�ون'اخ $-عة ال

 N&4ها ال�قای�e$ال$-عة .ارتفاع درجة االت-اق ال�اخلي ب&� ال'�4د ال$ي ت  
  م��ل�ات ت���� س�ة س���ا

  )٣ج#ول رق� (

  اإلح,اء ال�صفي ل�قای�j م��ل�ات ت���� س�ة س���ا

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

ی$eح م� ال��ول ال-اب% انJفاض ج�&ع ب�4د االس$'&ان ال�$علقة 	�ق&اس 
درجة)  3م$)ل'ات ت)'&% م4ه�&ة س$ة س&��ا ع� م$�س� ال�ق&اس ال�-$�Jم (

ب�رجات م$فاوتة، وه
ا Z &� إلى انJفاض إدراك العامل&� ل�قای&N م$)ل'ات ت)'&% 
  س$ة س&��ا.

  )٤ج#ول رق� (
  نhO أدراك العامل�  ل�قای�j م��ل�ات ت���� س�ة س���ا

  األجمالى  غير موافق  غير موافق على اإلطالق  مقاييس متطلبات تطبيق ستة سيجما  م

  %100  %43.0  %57.0  تمويل ستة سيجما  ١

  %100  %43.0  %57.0  إستراتيجية إدماج منهجية ستة سيجما  ٢

  %100  %43.0  %57.0  النظام اإلداري لمنهجية ستة سيجما  ٣

  %100  %43.0  %57.0  الدعامات التربوية لمنهجية ستة سيجما  ٤

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

مقاييس متطلبات تطبيق ستة   م
  سيجما

الحد   العدد
  األدنى

الحد 
  األعلى

  االنحرافالمعياري  المتوسط

  47631.  1.4800  2.00 1.00 100  تمويل ستة سيجما  ١
إستراتيجية إدماج منهجية ستة   ٢

  سيجما
100 1.00 2.00  1.4780  .46895  

النظام اإلداري لمنهجية ستة   ٣
  سيجما

100 1.00 2.00  1.4650  .47277  

الدعامات التربوية لمنهجية ستة   ٤
  سيجما

100 1.00 2.00  1.4767  .46883  
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 Tت4;[ــ� بــ&� غ&ــ� م�افــ% مــ� ال�ــ�ول ال-ــاب%  نالحــ� أنــآراء ال�-$ق[ــي مــ4ه
على اإل^الق وغ&� م�افـ% ومـ� هـ
ا ن-ـ$4$ج انJفـاض م$)ل'ـات ت)'&ـ% م4ه�&ـة سـ$ة 

  س&��ا.
  مقای�j ن�اح ت���� س�ة س���ا

  )٥ج#ول رق� (

  اإلح,اء ال�صفي ل�قای�j ن�اح ت���� س�ة س���ا

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

ی$eح م� ال��ول ال-اب% انJفاض ج�&ع ب�4د االس$'&ان ال�$علقة 	�ق&اس ن�اح 
درجة) ب�رجات  3ت)'&% م4ه�&ة س$ة س&��ا ع� م$�س� ال�ق&اس ال�-$�Jم (

  م$فاوتة، وه
ا Z &� إلى انJفاض إدراك العامل&� ل�قای&N ن�اح ت)'&% س$ة س&��ا.
  )٦رق� (ج#ول 

  نhO أدراك العامل�  ل�قای�j ن�اح ت���� س�ة س���ا
  األجمالى  غير موافق  غير موافق على اإلطالق  مقاييس نجاح تطبيق ستة سيجما  م
  %100  %47.0  %53.0  األداء المالي  ١
  %100  %45.0  %55.0  العيوب لكل مليون فرصة  ٢
  %100  %44.0  %56.0  رضا العمالء  ٣
  %100  %42.0  %58.0  الداخليةاداء عمليات العمل   ٤
  %100  %45.0  %55.0  أداء الموردين  ٥

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

مقاييس نجاح تطبيق ستة   م
  سيجما

الحد   العدد
  األدنى

الحد 
  األعلى

االنحراف   المتوسط
  المعياري

  48459.  1.5050  2.00 1.00 100  األداء المالي  ١

  48189.  1.4900  2.00 1.00 100  العيوب لكل مليون فرصة  ٢

  49285.  1.4550  2.00 1.00 100  رضا العمالء  ٣

  48032.  1.4600  2.00 1.00 100  أداء عمليات العمل الداخلية  ٤

  48189.  1.4900  2.00 1.00 100  أداء الموردين  ٥



  

  
 ١/١١/٢٠١٧ ع�#ال�ح�  ع��ان ع�#ال!�  ع��اند /                     واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���اتق��� 

 ٣٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

مــ� ال�ــ�ول ال-ــاب%  نالحــ� أنــآراء ال�-$ق[ــي مــ4هT ت4;[ــ� بــ&� غ&ــ� م�افــ% 
ت)'&ــ% م4ه�&ــة ســـ$ة  ن�ـــاحعلــى اإل^ــالق وغ&ـــ� م�افــ% ومــ� هـــ
ا ن-ــ$4$ج انJفــاض 

  س&��ا.
  :وماقB�هااخ��ار ف�ض�ات ال#راسة 

  اخ��ار الف�وض :
    اخ��ار الف�ض األول :

  ی4\ الف�ض األول علي ما یلي :
ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة األداء - ١

  ال�الي لل�Fس-ة
تقل&ل الع&�ب ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا و  - ٢

  ل]ل مل&�ن ف�صة
رضا ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  - ٣

  الع�الء
أداء ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  - ٤

  ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة
أداء ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  - ٥

  ال��ردی�
" ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ات;ل&ل االرت'اL ال'-&� ب&� ال�$غ&� ال�-$قل"   -  أ

تقل&ل مل&�ن الع&�ب ل]ل  ،األداء ال�الي لل�Fس-ة"  وال�$غ&�ات ال$ا	عة
 ."أداء ال��ردی�،أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة،رضا الع�الء، ف�صة
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 )٧ج#ول رق� (

 n�Oال� oائج ت!ل�ل االرت�ا�قل" ن�Oغ�� ال��غ��ات ب�  ال��ة س���ا" وال��ه��ة ست��Lل م

األداء ال�الي لل�rسOة، تقل�ل مل��ن الع��ب ل3ل ف�صة ، رضا الع�الء، أداء "  ال�ا1عة

  ع�ل�ات الع�ل ال#اخل�ة، أداء ال��ردی "

  المتغير المستقل

  المتغيرات التابعة

العيوب لكل   األداء المالي
  مليون فرصة

أداء عمليات العمل   العمالءرضا 
  الداخلية

أداء 
  الموردين

تمويل ستة 
  سيجما

  معامل االرتباط
 .980**  

  المعنوية
.000  

  معامل االرتباط
.956**  
  المعنوية
.000  

  معامل االرتباط
.916** 
  المعنوية
.000  

  معامل 
  االرتباط
.979**  
  المعنوية
.000  

معامل 
  االرتباط
.989** 
  المعنوية
.000  

 : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائيال�,#ر 

ب&� ت��Kل ت &� ن$ائج ال��ول ال-اب% إلي وج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
 " Lة 980.م4ه�&ة س$ة س&��ا واألداء ال�الي ح&: /ان معامل االرت'اK�4وال�ع "

، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا أد( " 000."
ب&� األداء ال�الي لل�Fس-ة والع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة ألي زKادة 

ح&: /ان معامل  وتقل&ل الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صةت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا 
 " Lة "956.االرت'اK�4ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000." وال�ع�	ة Zه العالقة ^�د
، وأن ه

ل مل&�ن ف�صةوالع�N. ووج�د ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا أد( ألى تقل&ل الع&�ب ل]
 رضا الع�الءوزKادة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
 " Lة "916.ح&: /ان معامل االرت'اK�4ة " 000." وال�عZه العالقة ^�د
، وأن ه

رضا الع�الءوالع�N. زKادة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا أد( ألي 
أداء وزKادة ب&� ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 

، وأن " 000." وال�عK�4ة "979.ح&: /ان معامل االرت'اL "  ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة
أداء زKادة ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا أد( ألي 

  ب&� ت��Kل �ل ال�اخل&ة والع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة ع�ل&ات الع
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" 989.ح&: /ان معامل االرت'اL "  أداء ال��ردی�وزKادة م4ه�&ة س$ة س&��ا 
، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد ت��Kل م4ه�&ة س$ة " 000.وال�عK�4ة "

  والع�N. ال��ردی�أداء زKادة س&��ا أد( ألي 
على ال�$غ&� ال$ا	ع $��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا ;ل&ل االن;�ار لل�$غ&� ال�-$قلت -ب

أداء ال��ردی� (ح&: معامل االرت'اL ب&4ه�ا أعلى معامل ارت'اL مقارنة 
وdاقي   ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��ا	�عامالت االرت'ا^ات ب&� ال�$غ&� ال�-$قل 

  ال�$غ&�ات ال$ا	عة ).
  )٨ج#ول رق� (

  لل��غ�� ال�O�قل ت��Lل س�ة س���ا على ال��غ�� ال�ا1ع أداء ال��ردی ت!ل�ل االن!#ار 
المعالم المعيارية  Bمعامل االنحدار  البيان

Beta 

مستوي الداللة  ت

P 

 الداللة اإلحصائية

ً  709. 374.  009. الثابت  دالة إحصائيا

تمويل ستة 

 سيجما

1.001  .989  67.083 .000 

  0.01ت معنوية عند مستوي 

  ) 98،  1درجات الحرية (       4500.167ف المحسوبة = 

  0.01دالة عند مستوي  000.مستوي الداللة 

  R2   =.979معامل التحديد  

  015.الخطأ المعياري للنموذج = 

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

 fضح ال��ول ال-اب% وج�د تأث&� ج�ه��Kل س$ة س&��ا على وK��$أداء ل
/�ا PZه� ذلb ال�عالT ال�ع&ارKة ، وتPه� ال4$ائج أن ق&�ة معامل ال$;�ی�  ال��ردی�

R2   ف-�ه ال�$غ&� ال�-$قل  %97.9ت'لغZ أن ن-'ة ما fل س$ة س&��ا، أKفى  ت��
  . %97.9ه� أداء ال��ردی�ال�$غ&� ال$ا	ع 

 

 



  

  
 ١/١١/٢٠١٧ ع�#ال�ح�  ع��ان ع�#ال!�  ع��اند /                     واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���اتق��� 

 ٣٩المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  : ل�انياخ��ار الف�ض ا

  علي ما یلي : ل"انيی4\ الف�ض ا
وزKادة  إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةة معK�4ة ب&� ه4اك عالقة ذات دالل- ١

  األداء ال�الي لل�Fس-ة
تقل&ل و  إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٢

  الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة
إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٣

  الع�الءرضا 
إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٤

  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة
إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  إس$�ات&�&ةه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٥

  أداء ال��ردی�
إدماج م4ه�&ة س$ة  إس$�ات&�&ةت;ل&ل االرت'اL ال'-&� ب&� ال�$غ&� ال�-$قل"   -  أ

" وال�$غ&�ات ال$ا	عة " األداء ال�الي لل�Fس-ة، تقل&ل مل&�ن الع&�ب س&��ا
 ل]ل ف�صة ، رضا الع�الء، أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة، أداء ال��ردی�"

 )٩ج#ول رق� (

 n�Oال� oائج ت!ل�ل االرت�ا�قل" ن�Oغ�� ال��ات���ةب�  ال���ة س���ا إس�ه��ة س إدماج م

األداء ال�الي لل�rسOة، تقل�ل مل��ن الع��ب ل3ل ف�صة ، رضا "  ��غ��ات ال�ا1عة" وال

  الع�الء، أداء ع�ل�ات الع�ل ال#اخل�ة، أداء ال��ردی "

المتغير 
  المستقل

  المتغيرات التابعة
العيوب لكل   األداء المالي

  مليون فرصة
أداء عمليات   رضا العمالء

  العمل الداخلية
أداء 

  الموردين

استراتيجية 
إدماج 

منهجية ستة 
  سيجما

معامل 
  االرتباط

 .969**  
  المعنوية
.000  

معامل 
  االرتباط
.971**  
  المعنوية
.000  

معامل 
  االرتباط
.933**  
  المعنوية
.000  

  معامل 
  االرتباط
.976**  
  المعنوية
.000  

معامل 
  االرتباط
.989**  
  المعنوية
.000  
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  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

ب&� ت &� ن$ائج ال��ول ال-اب% إلي وج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
واألداء ال�الي ح&: /ان معامل االرت'اL " إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ة

 إس$�ات&�&ة، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000." وال�عK�4ة "969.
أد( ألي زKادة األداء ال�الي لل�Fس-ة والع�N. ووج�د  إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا

وتقل&ل الع&�ب إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةب&� عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
، وأن ه
ه " 000." وال�عK�4ة "971.ح&: /ان معامل االرت'اL "  ل]ل مل&�ن ف�صة

أد( ألي  &ة س$ة س&��اإدماج م4ه� إس$�ات&�&ةالعالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد 
ب&� تقل&ل الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صةوالع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 

ح&: /ان معامل االرت'اL  رضا الع�الءوزKادة إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ة
 إس$�ات&�&ة، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000." وال�عK�4ة "933." 

رضا الع�الءوالع�N. ووج�د عالقة ارت'اL زKادة أد( ألي  �&ة س$ة س&��اإدماج م4ه
أداء ع�ل&ات الع�ل وزKادة إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةب&� ق�Kة و معK�4ة 

، وأن ه
ه العالقة " 000." وال�عK�4ة "976.ح&: /ان معامل االرت'اL "  ال�اخل&ة
أداء زKادة أد( ألي اج م4ه�&ة س$ة س&��اإدم إس$�ات&�&ة^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد 

 إس$�ات&�&ةب&� ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة والع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
" 989.ح&: /ان معامل االرت'اL "  أداء ال��ردی�وزKادة إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا

إدماج  &�&ةإس$�ات، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000.وال�عK�4ة "
  والع�N. ال��ردی�أداء زKادة أد( ألي  م4ه�&ة س$ة س&��ا

على إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا س$�ات&�&ةت;ل&ل االن;�ار لل�$غ&� ال�-$قإل -ب
 Lب&4ه�ا أعلى معامل ارت'ا Lع أداء ال��ردی� (ح&: معامل االرت'ا	ال�$غ&� ال$ا

  ت��Kل م4ه�&ة س$ة س&��امقارنة 	�عامالت االرت'ا^ات ب&� ال�$غ&� ال�-$قل 
  وdاقي ال�$غ&�ات ال$ا	عة ).
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 )١٠ج#ول رق� (

على ال��غ��  إدماج مه��ة س�ة س���ا ت!ل�ل االن!#ار لل��غ�� ال�O�قل إس��ات���ة

  ال�ا1ع أداء ال��ردی 
معامل   البيان

 Bاالنحدار
المعالم 

المعيارية 
Beta 

مستوي  ت
 Pالداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

ً  608. -514.-  -012.- الثابت  دالة إحصائيا

إستراتيجية 
إدماج منهجية 

  ستة سيجما

1.016 .989 66.409 .000 

  0.01ت معنوية عند مستوي 

  ) 98،  1درجات الحرية (        4410.152ف المحسوبة = 
  0.01دالة عند مستوي  000.مستوي الداللة 
  R2   =.978معامل التحديد  

  015.الخطأ المعياري للنموذج = 

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

 fضح ال��ول ال-اب% وج�د تأث&� ج�ه��Kإدماج  لل�$غ&� ال�-$قإلس$�ات&�&ةو
/�ا PZه� ذلb ال�عالT  على ال�$غ&� ال$ا	ع أداء ال��ردی� م4ه�&ة س$ة س&��ا

، أf أن ن-'ة  %97.8ت'لغ   R2ال�ع&ارKة ، وتPه� ال4$ائج أن ق&�ة معامل ال$;�ی� 
في ال�$غ&� ال$ا	ع  إدماج م4ه�&ة س$ة س&��ا إس$�ات&�&ةما Zف-�ه ال�$غ&� ال�-$قل 

  .%97.8ه� أداء ال��ردی�ال'4&ة 
  : ل�ال=اخ��ار الف�ض ا

  علي ما یلي : ل"ال:ی4\ الف�ض ا
دة وزKا ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf الP4ام ب&� ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة - ١

  األداء ال�الي لل�Fس-ة
تقل&ل و ل�4ه�&ة س$ة س&��ا  اإلدارf الP4ام ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٢

  الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة
ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  اإلدارf ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� الP4ام  - ٣

  رضا الع�الء
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ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  اإلدارf ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� الP4ام  - ٤
  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة

ل�4ه�&ة س$ة س&��ا وزKادة  اإلدارf ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� الP4ام  - ٥
  أداء ال��ردی�

ل�4ه�&ة س$ة  اإلدارf الP4ام ت;ل&ل االرت'اL ال'-&� ب&� ال�$غ&� ال�-$قل"   -  أ
�الي لل�Fس-ة، تقل&ل مل&�ن الع&�ب ل]ل " وال�$غ&�ات ال$ا	عة " األداء الس&��ا

 .ف�صة ، رضا الع�الء، أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة، أداء ال��ردی�"

  )١١ج#ول رق� (

 n�Oال� oائج ت!ل�ل االرت�ا�قل" ن�Oغ�� ال��ام ب�  ال�-ل�ه��ة س�ة  اإلدارw ال

الع��ب ل3ل األداء ال�الي لل�rسOة، تقل�ل مل��ن "  " وال��غ��ات ال�ا1عة س���ا

 ف�صة ، رضا الع�الء، أداء ع�ل�ات الع�ل ال#اخل�ة، أداء ال��ردی "

  المتغير المستقل
  المتغيرات التابعة

العيوب لكل   األداء المالي
  مليون فرصة

اداء عمليات العمل   رضا العمالء
  الداخلية

أداء 
  الموردين

النظام اإلداري 
لمنهجية ستة 

  سيجما

  معامل االرتباط
 .934**  

  المعنوية
.000  

  معامل االرتباط
.944**  
  المعنوية
.000  

  معامل االرتباط
.965** 
  المعنوية
.000  

  معامل 
  االرتباط
.972**  
  المعنوية
.000  

معامل 
  االرتباط
.970**  
  المعنوية
.000  

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي     

الP4ام ب&� ت &� ن$ائج ال��ول ال-اب% إلي وج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
 fل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدار " L934.واألداء ال�الي ح&: /ان معامل االرت'ا "

 اإلدارf الP4ام ، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000.وال�عK�4ة "
ال�الي لل�Fس-ة والع�N. ووج�د عالقة أد( ألي زKادة األداء ل�4ه�&ة س$ة س&��ا

وتقل&ل الع&�ب ل]ل ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf الP4ام ب&� ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
، وأن ه
ه " 000." وال�عK�4ة "944.ح&: /ان معامل االرت'اL "  مل&�ن ف�صة

ل أد( ألي تقل&ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf الP4ام العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد 
الP4ام ب&� الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صةوالع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 



  

  
 ١/١١/٢٠١٧ ع�#ال�ح�  ع��ان ع�#ال!�  ع��اند /                     واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���اتق��� 

 ٤٣المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 fادة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارKرضا الع�الءوز  " L965.ح&: /ان معامل االرت'ا "
ل�4ه�&ة  اإلدارf الP4ام ، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا " 000.وال�عK�4ة "
الع�الءوالع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة رضا زKادة أد( ألى س$ة س&��ا

ح&: /ان  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ةوزKادة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf الP4ام ب&� 
 " Lة "972.معامل االرت'اK�4ع4ي أنه /ل�ا " 000." وال�ع�	ة Zه العالقة ^�د
، وأن ه

  أداء ع�ل&ات زKادة أد( ألى  ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf الP4ام زاد 
 اإلدارf الP4ام ب&� الع�ل ال�اخل&ة والع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 

" 970.ح&: /ان معامل االرت'اL "  أداء ال��ردی�وزKادة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا
 اإلدارf الP4ام ، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000.وال�عK�4ة "

  والع�N. ال��ردی�أداء زKادة  أد( أليل�4ه�&ة س$ة س&��ا
على ال�$غ&� ل�4ه�&ة س$ة س&��ا اإلدارf لP4ام ت;ل&ل االن;�ار لل�$غ&� ال�-$قال-ب

ال$ا	عأداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة (ح&: معامل االرت'اL ب&4ه�ا أعلى معامل 
ل�4ه�&ة  اإلدارf الP4ام ارت'اL مقارنة 	�عامالت االرت'ا^ات ب&� ال�$غ&� ال�-$قل 

  وdاقي ال�$غ&�ات ال$ا	عة )س&��ا س$ة
  )١٢ج#ول رق� (

على ال��غ��  ل�ه��ة س�ة س���ا اإلدارw ال-ام ت!ل�ل االن!#ار لل��غ�� ال�O�قل 

  ال�ا1ع أداء ع�ل�ات الع�ل ال#اخل�ة
المعالم المعيارية  Bمعامل االنحدار  البيان

Beta 
مستوي الداللة  ت

P 
 الداللة اإلحصائية

ً  731. 345.  013. الثابت  دالة إحصائيا

النظام اإلداري 
لمنهجية ستة 

  سيجما

.988 .972 41.242 .000 

  0.01ت معنوية عند مستوي 

  ) 98،  1درجات الحرية (        1700.908ف المحسوبة = 
  0.01دالة عند مستوي  000.مستوي الداللة 
  R2   =.946معامل التحديد  

 024.الخطأ المعياري للنموذج = 

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي
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  : ل�ا1عاخ��ار الف�ض ا

وزKادة  ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� - ١
  األداء ال�الي لل�Fس-ة

 ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&�  - ٢
  تقل&ل الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صةو 

ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا  - ٣
  رضا الع�الءوزKادة 

ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا  - ٤
  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ةوزKادة 

س&��ا ا  ه4اك عالقة ذات داللة معK�4ة ب&� ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة - ٥
 أداء ال��ردی�وزKادة 

ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة ت;ل&ل االرت'اL ال'-&� ب&� ال�$غ&� ال�-$قل" - أ
" وال�$غ&�ات ال$ا	عة " األداء ال�الي لل�Fس-ة، تقل&ل مل&�ن الع&�ب ل]ل س&��ا

  ف�صة ، رضا الع�الء، أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة، أداء ال��ردی�".
) T١٣ج�ول رق(  
" ال#عامات ال��L�xة ل�ه��ة س�ة س���ات!ل�ل االرت�اo ال�n�O ب�  ال��غ�� ال�O�قل" 

وال��غ��ات ال�ا1عة " األداء ال�الي لل�rسOة، تقل�ل مل��ن الع��ب ل3ل ف�صة ، رضا 

 الع�الء، أداء ع�ل�ات الع�ل ال#اخل�ة، أداء ال��ردی ".

  المتغير المستقل

  المتغيرات التابعة

العيوب لكل   المالياألداء 
  مليون فرصة

أداء عمليات العمل   رضا العمالء
  الداخلية

أداء 
  الموردين

الدعامات 
التربوية 

لمنهجية ستة 
  سيجما

  معامل االرتباط
 .968**  

  المعنوية
.000  

  معامل االرتباط
.965**  
  المعنوية
.000  

  معامل االرتباط
.941**  
  المعنوية
.000  

  معامل 
  االرتباط
.978**  
  المعنوية
.000  

معامل 
  االرتباط
.988**  
  المعنوية
.000  

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي



  

  
 ١/١١/٢٠١٧ ع�#ال�ح�  ع��ان ع�#ال!�  ع��اند /                     واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���اتق��� 

 ٤٥المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

ب&� ت &� ن$ائج ال��ول ال-اب% إلي وج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
واألداء ال�الي ح&: /ان معامل االرت'اL " ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا

ال�عامات ، وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد " 000." وال�عK�4ة "968.
أد( ألي زKادة األداء ال�الي لل�Fس-ة والع�N. ووج�د ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا

وتقل&ل ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اب&� عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 
، " 000.ل�عK�4ة "" وا965.ح&: /ان معامل االرت'اL "  الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صة

ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد 
أد( ألي تقل&ل الع&�ب ل]ل مل&�ن ف�صةوالع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و س&��ا

ح&: /ان  رضا الع�الءوزKادة ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اب&� معK�4ة 
 " Lة "941.معامل االرت'اK�4ع4ي أنه /ل�ا" 000." وال�ع�	ة Zه العالقة ^�د
 ، وأن ه

رضا الع�الءوالع�N. ووج�د زKادة أد( ألي ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ازاد
أداء وزKادة ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اب&� عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 

، وأن " 000." وال�عK�4ة "L.978 " ح&: /ان معامل االرت'ا ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة
عالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اه
ه

أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة زKادة أد( ألي ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا
ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة ب&� والع�N. ووج�د عالقة ارت'اL ق�Kة و معK�4ة 

، " 000." وال�عK�4ة "988.ح&: /ان معامل االرت'اL "  أداء ال��ردی�وزKادة �اس&�
ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة وأن ه
ه العالقة ^�دZة 	�ع4ي أنه /ل�ا زاد 

  والع�N. ال��ردی�أداء زKادة أد( ألي س&��ا
على ل�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ات;ل&ل االن;�ار لل�$غ&� ال�-$قال-ب

 Lب&4ه�ا أعلى معامل ارت'ا Lعأداء ال��ردی� (ح&: معامل االرت'ا	ال�$غ&� ال$ا
ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة مقارنة 	�عامالت االرت'ا^ات ب&� ال�$غ&� ال�-$قل 

  وdاقي ال�$غ&�ات ال$ا	عة )س$ة س&��ا
  



  

  
 ١/١١/٢٠١٧ ع�#ال�ح�  ع��ان ع�#ال!�  ع��اند /                     واقع ت�اف� م��ل�ات ت���� مه��ة س�ة س���اتق��� 

 ٤٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  )١٤ج#ول رق� (

على  س�ة س���ا ال#عامات ال��L�xة ل�ه��ةت!ل�ل االن!#ار لل��غ�� ال�O�قل 

  ال��غ�� ال�ا1ع أداء ال��ردی 
المعالم المعيارية  Bمعامل االنحدار  البيان

Beta 

 ت

 

مستوي الداللة 

P 

 الداللة اإلحصائية

ً  726. -351.-  -009.- الثابت  دالة إحصائيا

الدعامات التربوية 

لمنهجية ستة 

 سيجما

1.015 .980 62.092 .000 

  0.01ت معنوية عند مستوي 

  ) 98،  1درجات الحرية (        3855.439ف المحسوبة = 

  0.01دالة عند مستوي  000.مستوي الداللة 

  R2   =. 975معامل التحديد  

 016.الخطأ المعياري للنموذج = 

  ال�,#ر : ن�ائج ال�!ل�ل اإلح,ائي

 fضح ال��ول ال-اب% وج�د تأث&� ج�ه��Kة لل�$غ&� ال�-$قالوK�d�$ل�عامات ال
/�ا PZه� ذلb ال�عالT ال�ع&ارKة  على ال�$غ&� ال$ا	عأداء ال��ردی�ل�4ه�&ة س$ة س&��ا

، أf أن ن-'ة ما Zف-�ه  %97.5ت'لغ   R2، وتPه� ال4$ائج أن ق&�ة معامل ال$;�ی� 
أداء ال'4&ة فى ال�$غ&� ال$ا	ع ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��اال�$غ&� ال�-$قل 

  .%97.5ه� ال��ردی�
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  ماقBة ال�ائج وال��ص�ات
  ال�ائج: - أوال
  انJفاض مع�فة العامل&� 	�$)ل'ات ت)'&% س$ة س&��ا وعى /ال$الي : – ١
  ت��Kل س$ة س&��ا -
  إس$�ات&�&ة إدماج س$ة س&��ا -
  الP4ام اإلدارf ل-$ة س&��ا -
  ال�عامات ال$�K�dة ل�4ه�&ة س$ة س&��ا -
  انJفاض مع�فة العامل&� 	�قای&N ن�اح ت)'&% س$ة س&��ا وال�$�"لة في ال$الي: – ٢
  األداء ال�الي -
  الع&�ب ل]ل /ل&�ن ف�صة  -
  رضا الع�الء -
  أداء ع�ل&ات الع�ل ال�اخل&ة -
  أداء ال��ردی� -
ی�جــ� عالقــة ارت'ــاL ق�Kــة بــ&� م$)ل'ــات ت)'&ــ% ســ$ة ســ&��ا ون$ــائج ت)'&ــ% ســ$ة  – ٣

  س&��ا

  ال��ص�ات: - ثان�ا
  م� ال4$ائج ال$ي تT ال$�صل إل&ها ن�صى 	ال$الي: 

  O�Z على ال��P4ات م;ل ال';: س�عة ت)'&% ما یلي:
  ت�ف&� ال$��Kل ال�4اسO ل�'ادرات ت)'&% س$ة س&��ا- ١
  ت�ف&� م&Rان&ة م4اس'ة ل;�T ال �/ة ل4 � س$ة س&��ا – ٢
  اش�ًا 	�ه�د ت)'&% س$ة س&��اتق�TZ الع�ی� م� ال��افآت ال$ي ت�ت'� ارت'ا^ا م' – ٣
  دمج س$ة س&��ا في ال)�Kقة ال$ي تFد( بها األع�ال في ال��P4ة – ٤
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تP4ــ&T دورات ت�رK'&ــة ل�فــع درجــة ال�ع�فــة للعــامل&� ب$)'&ــ% ســ$ة ســ&��ا فــي األع�ــال  –٥
  	��&ع إدارات وأق-ام ال��P4ة.

  الع�ل على ت)��K ال'4&ة ال$;$&ة لل��P4ة ل$�عT ت)'&% س$ة س&��ا – ٦
  الع�ل على وج�د ت-ل-ل ه�مي لألحRمة في ال��P4ة -٧
  O�Z أن Z��ن نPام ال;�افR وع�ل&ات ال$�W&ف ت$T وفقًا ل-$ة س&��ا – ٨
الع�ل على ت)'&% س$ة س&��ا في ال$عامالت ب&� ال��P4ة وال�ـ�ردی� لل;[ـ�ل علـى  –٩

  الفائ�ة ال]املة ل-$ة س&��ا في م�P4$4ا
  O�Z أن ت'�أ م'ادرات س$ة س&��ا في ال �/ة وت4$هي مع ع�الئ4ا – ١٠
�ZــO أن تهــ$T ال ــ�/ة 	ال$غ
Zــة ال��تــ�ة مــ� الع�ــالء وتقــ�م ب�ضــع خ)ــة تف[ــ&ل&ة  –١١

  ل�ه�د وفقًا ل-$ة س&��ا ل�عال�ة اه$�امات الع�الءل$4-&% ا
  أل$
ام م� اإلدارة العل&ا 	�'ادرات ت)'&% س$ة س&��ا فى ال��P4ة – ١٢
�ZــO أن ت]ــ�ن اإلدارة العل&ــا فــي ال��P4ــة علــى مع�فــة تامــة 	ــأدوات وتق4&ــات ســ$ة  –١٣

  س&��ا
  'قًا ل-$ة س&��اO�Z أن ت�عT ال'&�ة الP4$&�&ة لل��P4ة ال�فاه&T وال��اقف ^ –١٤
الع�ل على وج�د ات[ال ج&� 	العامل&� ع� /&ف&ة أداء األع�ـال ^'قـًا ل-ـ$ة سـ&��ا  -١٥

Tوما هي ال�4احات و اإلخفاقات لعق� ال�قارنات ب&4ه ،  
  تJ[&\ الع�ی� م� ساعات ال$�رOK للعامل&� ع� س$ة س&��ا –١٦
امل&� علـــى ســـ$ة تJ[ـــ&\ م'ـــالغ م4اســـ'ة ت$4اســـO مـــع ح�ـــT ال��P4ـــة ل$ـــ�رOK العـــ –١٧

  س&��ا
  O�Z أن ت]�ن مهارات إدارة ال� ارKع في ال��P4ة جRء م� س$ة س&��ا – ١٨
  O�Z ت;�ی� أول�Kات ت4ف&
 ال� ارKع ^'قًا لع�ل&ات س$ة س&��ا – ١٩
  ال� ارKع ال$ي تJ$ار لل$4ف&
 هي ال� ارKع ال$ي ت]�ن ناج;ة ع�4 اك$�الها – ٢٠
  &اس،ت;ل&ل،ت;-&�،ت;�T)(تع��K،ق DMAICاس$�Jام م4ه�&ة  -٢١
  اس$�Jام األسال&O اإلح[ائ&ة في ت;ل&ل ال'&انات  – ٢٢
 رفع مع�فة العامل&� 	ال$ع�% في علT اإلح[اء ع� ^�K% تT&P4 ال�ورات ال$�رK'&ة –٢٣
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