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 اسةممخص الدر 

كما  Six Sigmaىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكافر متطمبات تطبيؽ مدخؿ سيجما ستة 
تـ  دكره في تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة

عمى استبانو  (65تصميـ استبانة باالعتماد عمى الدراسة النظرية كالدراسات السابقة حيث تـ تكزيع )
, لغايات التحميؿالشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة بطريقة عشكائية كاستردت جميعيا كاعتمدت 

كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي لمدراسات االجتماعية 
 لتحميؿ البيانات كالكصكؿ إلى نتائج الدراسة.

 

سيجما ستة )دعـ  مدخؿتتكفر معايير  راسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:وقد توصمت الد
المكارد  ,التحسيف المستمر, العمميات كاألنظمة, القياس كالتغذية العكسية ,كالتزاـ اإلدارة العميا

تكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف استخداـ   ,البشرية كالتدريب( لدل الشركات الصناعية في قطاع غزة
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف  ,سيجما ستة كبيف تخفيض تكاليؼ الجكدة  مدخؿ معايير

في الشركات الصناعية العاممة في  Six Sigmaآراء أفراد العينة حكؿ مدل تكفر معايير مدخؿ 
 تعزل لممتغيرات الديمكغرافية كالكظيفية التالية عمى تخفيض تكاليؼ الجكدة وأثر تطبيقك قطاع غزة 

  الخبرة,  عدد الدكرات التدريبية(.التخصص العممي, المسمى الكظيفي, سنكات  ):
 

سيجما ستة كمنيج متكامؿ  مدخؿضركرة تبني معايير  وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أىميا:
زيادة ضركرة  , لترشيد تكاليؼ الجكدة لدل الشركات الصناعية لتحقيؽ مستكل مرتفع مف الجكدة

سيجما  لمدخؿعميا في الشركات الصناعية بتكفير كافة العناصر كالمقكمات البلزمة اىتماـ اإلدارة ال
ضركرة تبني الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة , ستة كتكفير البيئة المناسبة لنجاح تطبيقو

 نظاـ محاسبة لتكاليؼ الجكدة لمساعدتيا في عممية التخطيط كالرقابة كاتخاذ القرارات. 
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Abstract  

The study aimed to identify the availability of the requirements for the 

introduction of Six Sigma in the industrial companies operating in the Gaza 

Strip and its role in reducing the cost of quality, and to achieve the goal of 

the study, a questioner was designed based on the theoretical study and 

previous studies and 65 copies were distributed to the industrial companies 

operating in the Gaza Strip in a random manner and all of them were 

collected back.  The study adopted a descriptive analytical method the 

statistical analysis program for social studies (SPSS) was used to analyze 

the data and access the results of the study. 

. 

The study found a range of results, including: Six Sigma criteria 

(support and commitment of senior management, continuous improvement, 

processes and systems, measurement and feedback, human resources and 

training) exists in industrial enterprises in the Gaza Strip, and there is a 

statistically significant relationship between the use of Sigma six standards 

and the reduction in the cost of quality, There are no statistically significant 

differences between the views of respondents about the availability of the 

six Sigma standards in industrial companies operating in the Gaza Strip and 

the impact of these standards in the reduction of the cost of quality and that 

might be because of changes of demographic and the like scientific 

specialization, job title, years of experience, and the number of training 

courses. 

 
 

The study made several recommendations, including: the need to adopt 

standards the  Six Sigma as a fully integrated system to rationalize the cost 

of quality in industrial companies and to achieve a high level of quality, the 

need to provide all the elements and the necessary ingredients for the 

introduction of Six Sigma and the need to provide a suitable environment 

for the success of its application to increase the attention of senior 

management in industrial companies, the needadoption of industrial 

companies operating in the Gaza Strip, the cost accounting system quality 

to help in the process of planning, control and decision-making. 
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 اإلهــــداء 

 إلى كل هؤالء أهدي هذه الرسالة
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 شكر وتقدير
 

 يقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى بعد أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ, "كفكؽ كؿ ذم عمـٍ عميـ"
لشكر هلل عز كجؿ أكالن الذم أعانني عمى انجاز ىذه الدراسػة المتكاضػعة كبعػد ذلػؾ إلػى جػامعتي الجامعػة فا

 اإلسبلمية التي قدمت لي كؿ العكف كالمساعدة عف طريؽ خيرة األساتذة جزاىـ اهلل خير الجزاء.

نػػو ليسػػعدني أف أتقػػدـ بػػكافر الشػػكر كالعرفػػاف كاالحتػػراـ كالتقػػدير لكػػؿ مػػف سػػاىـ فػػ ي ىػػذه الدراسػػة كا 
لدكتكر: استاذ األبإشراؼ أك رأم أك إمداد بالمراجع العممية أك معمكمات أك مساعدة, كأخص بالذكر 

باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة منذ كانت فكرة حتى كصمت بصكرتيا  وعمى تفضم حمدي شحدة زعرب
 .الحالية فكاف أستاذان كمعممان كأبان فمو كؿ الحب كالتقدير

 حسـني عابـدين كالدكتكرعمي شاىين، األستاذ الدكتكر: ساتذة الكراـ مناقشي الرسالةكذلؾ أشكر األ
 ككذلؾ أشكر إدارة الشركات الذيف ساعدكني في جمع المعمكمات عف الدراسة

 .اهلل الجميع خيران كاهلل المكفؽ , كجزمدني كلك بالدعاء كاألماني الطيبةأشكر كؿ مف ساع ...ختامان ك 
ف أخطنا فمف أنفسنا كالشيطاففإف أصبنا فمف اهلل{  } كا 
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 قائمة املصطلحات
 

لكؿ مميكف  العيكب
 فرصة

 (58:2228يقصد بو مستكل الضرر لكؿ مميكف فرصة)العمي, 

 الحزاـ األخضر
 

كيمثؿ تدرج ميارة مف ميارات سيجما ستة كىك الفرد الذم يعمؿ بشكؿ 
 (119:2212, نجـ).جزئي عمى البرامج كالمعمكمات بكقت جزئي

كىك درجة أعمى مف الحزاـ كيمثؿ تدرج ميارة مف ميارات سيجما ستة  كدالحزاـ األس
األخضر كيعتبر نقطة االرتكاز األساسية في عمؿ فرؽ سيجما ستة سكاء 

 (117:2010)نجـ, مف حيث الخبرة أك القدرة. 
عالي كيشير إلى فئة مف األفراد مف ميني الجكدة الذيف يتميزكف بالتأىيؿ ال الحزاـ األسكد الرئيسي

كالقدرة عمى التأثير عمى اآلخريف, حيث يقكـ بدكر االستشارم كالمرشد. 
 (118:2212)نجـ, 
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 الفصل األول
 

 مقدمة: 
تعتبر الجكدة إلى جانب التكمفة مف أىـ عكامؿ النجاح في الكقت الحاضر فالفشؿ في   

ى تحمؿ المنشأة تكاليؼ إضافية نتيجة لمجكدة الرديئة في منتجاتيا مما ينعكس الجكدة سكؼ يؤدم إل
سمبان عمى رضا المستيمؾ لذلؾ فاف المدخؿ الحديث إلدارة الجكدة يركز عمى تحسيف جكدة المنتجات 
كالعمميات بالشكؿ الذم يؤدم إلنتاج منتجات سميمة خالية مف العيكب مف المرة األكلى لئلنتاج مما 

إلى تخفيض كمؼ الجكدة ككؿ بشكؿ عاـ, نتيجة عدـ حدكث عيكب في اإلنتاج كلتحقيؽ ىذا  يؤدم
في تخفيض العيكب يعتبر مف أحدث المناىج المتبعة,  Six Sigmaاليدؼ فاف استخداـ مدخؿ 

عيب في كؿ مميكف  3.4مف  حيث يشير مصطمح سيجما ستة إلى العممية التي ال ينتج عنيا أكثر
المعدؿ مف العيكب منخفض جدان كيرتبط مصطمح سيجما ستة أحيانان مع مصطمح ف ىذا فرصة, أل

 (.Garrison, et. al.,2010:11-12) انعداـ العيكب أك تكاد تككف العيكب صفر
 

كذلؾ لتأثيرىا الجكىرم عمى المجتمع  الميمةكتعد الشركات الصناعية مف القطاعات 
تككف بديمة لممنتجات المستكردة ككذلؾ منتجات يمكف  اقتصاديان كاجتماعيان, حيث أنيا تكفر منتجات

تصديرىا أيضان لمخارج كىك ما يكفر عممة صعبة باإلضافة إلى االبتعاد عف بعض المنتجات 
 المستكردة باىظة الثمف ككذلؾ تكفير فرص عمؿ مختمفة.

 
كذلؾ أف المنافسة البد مف تكفر الجكدة في المنتجات ك التمتع بميزة كلكي تستطيع الشركات 

تككف األسعار أيضا مناسبة أم ال تككف تكاليؼ الجكدة مرتفعة, كىذا ما تسعى إليو العديد مف 
( 2.2كاستطاعت تكفير نحك ) Six Sigmaالشركات, كمنيا شركة مكتكركال التي طبقت مدخؿ 

 (1:2007 )النعيمي,. بميكف دكالر لمشركة خبلؿ أربع سنكات
 

في العديد مف الشركات في مختمؼ القطاعات كاف البد  Six Sigmaكنظران لنجاح مدخؿ 
في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة  Six Sigmaمف دراسة مدل تكافر متطمبات مدخؿ 

كما ىك الدكر المتكقع منو في تخفيض تكاليؼ الجكدة في حالة تطبيقو في الشركات الصناعية 
 العاممة في قطاع غزة.
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 مشكمة الدراسة 
في أف الشركات الصناعية تتكبد تكاليؼ مرتفعة مف أجؿ ضماف  الدراسةؿ مشكمة تتمث  

جكدة المنتجات كذلؾ لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا: ضماف رضا العميؿ, تمكيف القدرة عمى المنافسة 
في السكؽ, لذلؾ تتبع بعض الشركات الصناعية مناىج لضبط الجكدة مف شأنيا أف تخفض 

 مف مستكل الجكدة قي المنتجات. تكاليؼ ضماف الجكدة كترفع
 

(, كذلؾ 2010)اليامكر,  ( أثبت أنو يقمؿ تكاليؼ الجكدة الرديئةSix-Sigmaكألف مدخؿ )
أثبت أنو منيج يساعد الشركات عمى تحقيؽ أرباح, فإنو كاستنادان لما سبؽ كاف البد مف دراسة 

لعاممة في قطاع غزة, في الشركات الصناعية ا Six Sigmaكبحث مدل إمكانية تطبيؽ مدخؿ 
عمى تخفيض تكاليؼ الجكدة إذا ما تـ تطبيقو في الشركات  المدخؿكذلؾ ما ىك أثر تطبيؽ 

الصناعية العاممة في قطاع غزة, كبناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ 
 الرئيسي التالي:

خفيض تكاليف الجودة في في توما ىو دوره  Six Sigmaما مدى توافر متطمبات تطبيق مدخل 
  العاممة في قطاع غزة؟ الشركات الصناعية

 ويشتق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة؟ Six Sigmaما مدل إمكانية تطبيؽ مدخؿ  .1

في  في تخفيض تكاليؼ الجكدة - في حالة التطبيؽ – Six Sigmaما أثر تطبيؽ مدخؿ  .2
 الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة؟

 
 أىمية الدراسة 

الذم تناكلتو كأحد أحدث المناىج  Six Sigma مف أىمية مدخؿ اتستمد ىذه الدراسة أىميتي   
التي تؤدم ألعمى مستكيات الجكدة كتخفض العيكب إلى أدنى مستكل, كذلؾ التأكيد عمى أىمية التكسع 

ي البيئة الفمسطينية كاالستفادة منو لتخفيض تكاليؼ الجكدة كالتي ف Six Sigma في تطبيؽ مدخؿ
تنعكس إيجابان عمى بقاء الشركة كقدرتيا عمى المنافسة التي تكاجييا جميع الشركات, كتعكد األىمية إلى 
أىمية القطاع المطبؽ عميو الدراسة كىك القطاع الصناعي, كقد تقكد الدراسة إلى دراسات أخرل في 

 في تخفيض تكاليؼ الجكدة في العديد مف المجاالت. Six Sigma مدخؿمجاؿ دكر 
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 أىداف الدراسة : 
 Six Sigma مدخؿإف الغرض الرئيسي ليذه الدراسة ىك التعرؼ عمى مدل إمكانية تطبيؽ 

في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة, كذلؾ ما ىك أثر تطبيقو في تخفيض تكاليؼ الجكدة 
 كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ التالية: في تمؾ الشركات

في الشركات الصناعية العاممة في  Six Sigma مدخؿاختبار مدل تكافر متطمبات تطبيؽ  .1
 قطاع غزة.

 تحديد العبلقات ذات الداللة اإلحصائية بيف متغيرات الدراسة. .2

في تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات  Six Sigmaمدخؿالكقكؼ عمى أثر تطبيؽ  .3
 عية العاممة في قطاع غزة. الصنا

 .Six Sigmaمدخؿتحميؿ األبعاد المختمفة المتعمقة ب .4

 الكقكؼ عمى األبعاد المالية  لتكاليؼ الجكدة كبياف أنكاعيا. .5

 

 فرضيات الدراسة : 
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ صياغة أربعة فرضيات رئيسية كىي:

 الفرضية الرئيسية األولى:
لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة  Six Sigmaتتكفر معايير تطبيؽ مدخؿ 

 (α ≤ 0.05 ). عند مستكل داللة 

 : منيا الفرضيات التالية ويتفرع
 الفرضية الفرعية األولى: .1

يتكفر معيار دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند 
 (α ≤ 0.05 ). مستكل داللة 

 عية الثانية:الفرضية الفر  .2
يتكفر معيار التغذية العكسية كالقياس لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند 

 (α ≤ 0.05 ). مستكل داللة 
 الفرضية الفرعية الثالثة: .3

يتكفر معيار التحسيف المستمر لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل 
 (α ≤ 0.05 ). داللة 
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 عية الرابعة:الفرضية الفر  .4
يتكفر معيار العمميات كاألنظمة لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل 

 (α ≤ 0.05 ). داللة 
 الفرضية الفرعية الخامسة: .5

يتكفر معيار المكارد البشرية كالتدريب لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند 
 (α ≤ 0.05 ). مستكل داللة 

 لرئيسية الثانية:الفرضية ا
إلى تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات  Six Sigmaيؤدم تطبيؽ معايير مدخؿ 

 (α ≤ 0.05 ). الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة 

 الفرضية الرئيسية الثالثة:
 Six فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف آراء أفراد العينة حكؿ مدل تكفر معايير مدخؿ تكجد

Sigma  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمكغرافية كالكظيفية
عدد الدكرات التدريبية( عند  )التخصص العممي, المسمى الكظيفي, سنكات الخبرة,   :التالية

 (α ≤ 0.05 ). مستكل داللة 

 الفرضية الرئيسية الرابعة:
 Six Sigmaد العينة حكؿ أثر تطبيؽ مدخؿ فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف آراء أفرا تكجد

في تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة  -في حالة التطبيؽ–
) التخصص العممي, المسمى الكظيفي, سنكات :تعزل لممتغيرات الديمكغرافية كالكظيفية التالية

 (α ≤ 0.05 ). الخبرة,  عدد الدكرات التدريبية( عند مستكل داللة 
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 متغيرات الدراسة : 
 ةالمسػػػػتقم اتالمتغيػػػػر  ححيػػػػث يكضػػػ 1يمكػػػف تكضػػػػيح مغيػػػرات الدراسػػػػة مػػػف خػػػػبلؿ الشػػػػكؿ رقػػػـ 

 كالمتغير التابع
 ( يوضح متغيرات الدراسة1) شكل رقم

 متغيرات الدراسة 
 
                                                       

                         ثانيًا: المتغير التابع                                 مة      أواًل: المتغيرات المستق   
  
 
  

 
 
  
     

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
  

 

 

 Six Sigmaإمكانية تطبيق   

    
 

 

 Six Sigmaمعايير    
 التزاـ كدعـ القيادة العميا-
 التغذية العكسية كالقياس-

 

 يف المستمرالتحس-
 العمميات كاألنظمة-
 المكارد البشرية كالتدريب-

 
 Six Sigmaتطبيق 

 

 

 

 

 تخفيض تكاليف الجودة   
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 الدراسات السابقة : 
 أواًل: الدراسات العربية

اســـــتخدام معـــــايير مـــــنيج ســـــيجما ســـــتة ى "مـــــد (، بعنـــــوان:3133دراســـــة )أبـــــو ناىيـــــة،  .3
Six-Sigma  ـــق جـــودة التـــدقيق ـــداخمي: دراســـة حالـــة لتحقي ـــات الفمســـطينية فـــي ال الجامع

 ".قطاع غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ معايير منيج سيجما ستة في تحقيؽ 
جكدة التدقيؽ الداخمي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة , كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ 

مكظفي أقساـ التدقيؽ الداخمي كأقساـ الجكدة في  استبانو كتكزيعيا بطريقة المسح الشامؿ عمى
 منيا. 31استبياف استرد  34الجامعات بكاقع 

 
)دعـ كالتزاـ اإلدارة  كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية: تتكفر معايير منيج ستة سيجما

داء كالحكافز( العميا, التحسيف المستمر, العمميات كاألنظمة , المكارد البشرية كالتدريب, قياس األ
تمتـز الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة  ,لدل الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة بدرجة كبيرة

بتطبيؽ معايير جكدة التدقيؽ الداخمي)الكفاءة كالعناية المينية, إدارة أنشطة التدقيؽ الداخمي, تقييـ 
تكجد عبلقة  ,لنتائج( بدرجة كبيرةإدارة المخاطر كالرقابة, تخطيط كتنفيذ عممية التدقيؽ, إيصاؿ ا

دالة إحصائيان بيف استخداـ معايير منيج ستة سيجما كبيف تحقيؽ جكدة التدقيؽ الداخمي لدل 
 .(α ≤2.25الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة عند مستكل داللة ) 

 

تة أما أىـ التكصيات التي تكصمت ليا الدراسة فيي: االىتماـ بتبني معايير منيج سيجما س
كمنيج متكامؿ لتحقيؽ جكدة األداء في الجامعات الفمسطينية لبلستفادة مف ىذا النمكذج المعاصر 
في تحقيؽ مستكيات مرتفعة مف الجكدة في عمميات التدقيؽ الداخمي, حيث أف ذلؾ يمكف إدارة 

في الجامعات ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا  ابة فعالة لؤلداء المالي كاإلدارم,الجامعات مف تحقيؽ رق
الفمسطينية بتكفير كافة العناصر كالمقكمات المتعمقة بمعايير منيج سيجما ستة كالعمؿ عمى 

 تكامميما معان كمنيج شامؿ كتكفير البيئة المناسبة لنجاح تطبيؽ منيج سيجما ستة.
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ـــــوافر مقومـــــات تطبيـــــق ســـــيجما ســـــتة فـــــي  (، بعنـــــوان:3133دراســـــة )جـــــوادة،  .3 "مـــــدي ت
ميــــة فــــي قطــــاع غــــزة ودورىــــا فــــي تحســــين جــــودة الخــــدمات الصــــحية المستشــــفيات الحكو 

 من وجية نظر اإلدارة العميا".
 ىدفت ىذه الدراسة إلي تحقيؽ ىدفيف: األكؿ التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ منيج سيجما ستة

Six Sigma   في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة مف كجية نظر اإلدارة العميا, كالثاني
عمى جكدة الخدمات الصحية استنادان إلي  Six Sigmaر تطبيؽ منيج سيجما ستة التعرؼ عمى أث

في مجاؿ  Six Sigmaتكقعات اإلدارة العميا لمجكدة التي يمكف أف يحققيا تطبيؽ سيجما ستة 
العمؿ الصحي, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانو كتـ تكزيعيا عمى مكظفي اإلدارة العميا 

 %86.5( كبمغت نسبة االسترداد 207الحككمية كعددىـ )في المستشفيات 
 

كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية: تكفر المتطمبات األساسية البلزمة لتطبيؽ منيج 
تأكيد اإلدارة العميا عمى أف التميز في خدمة المرضى مف أىـ أىدافيا  ,Six Sigma سيجما ستة

ىناؾ مكافقة مف قبؿ اإلدارة العميا عمى أف  ,Six Sigmaكعمى استعداد لتطبيؽ منيج سيجما ستة 
لو أثر في تحسيف جكدة الخدمات الصحية كذالؾ استنادان   Six Sigma تطبيؽ منيج سيجما ستة

 إلي تكقعات اإلدارة العميا المتفائمة نحك ىذا التطبيؽ. 
 

فر المتطمبات أما أىـ التكصيات التي تكصمت ليا الدراسة فيي: ضركرة تعزيز كزيادة تكا
ضركرة االىتماـ بمفيكـ  سيجما ستة  ,Six Sigma األساسية البلزمة لتطبيؽ منيج سيجما ستة

Six Sigma ضركرة  ,كمحاكلة العمؿ عمى تكعية العامميف في المستشفيات الحككمية بذلؾ المفيكـ
 Six Sigma .تكفير الدعـ المالي البلـز لتطبيؽ منيج سيجما ستة 

 
ــــــق ســــــيجما ســــــتة لتطــــــوير العمــــــل 3131دراسة)عســــــيرى،  .1 ــــــات تطبي ــــــوان: "متطمب (، بعن

 اإلداري بإمارة منطقة عسير".
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى مدل إسياـ اإلدارة العميا بإمارة منطقة عسير بالمممكة 
العربية السعكدية بتطبيؽ منيج ستة سيجما, كذلؾ ىدفت لمتعرؼ عمى أىـ متطمبات تطبيؽ منيج 

التي تؤثر عمى تحسيف كتطكير العمؿ اإلدارم, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ ستة سيجما ك 
 مكظؼ مف مكظفي اإلمارة. (320)استبياف خاص, كقد كزع عمى 
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اإلدارة العميا بدرجة متكسطة كمتطمب أساسي لتطبيؽ تسيـ : ككانت أىـ نتائج الدراسة ىي
لبحث عف أساليب جديدة كمتطكرة لؤلداء, ككذلؾ مف خبلؿ ا كااللتزاـستة سيجما مف خبلؿ الجدية 

كتكفير تقنيات حديثة, أظيرت الدراسة أف العامميف باإلمارة بحاجة إلى تكفير مدربيف أكفاء, كيجب 
 تكفير أماكف تدريب.

 
باإلمكانيات المادية البلزمة كالككادر البشرية  كدتز الكمف أىـ تكصيات الدراسة: ضركرة 

ضركرة إلحاؽ العامميف بدكرات تدريبية, ضركرة كضع معايير دقيقة المؤىمة لتطبيؽ ستة سيجما, 
 لقياس مستكيات األداء كمعالجة االنحرافات كتصحيح مسار األداء.

 
ـــــدروس،  .4 ـــــة الســـــتة 3131دراســـــة )ب ـــــدخل االنحرافـــــات المعياري (،  بعنـــــوان: "اســـــتخدام م

 لترشيد تكاليف الجودة في صناعة الدواء بجميورية مصر العربية".
الدراسة إلي اقتراح إطار لمدل إمكانية استخداـ مدخؿ االنحرافات المعيارية الستة في  ىدفت

ترشيد تكاليؼ الجكدة في صناعة الدكاء  بجميكرية مصر العربية, كذلؾ عف طريؽ اختبار مدل 
جما ستة في صناعة الدكاء, ككذلؾ اختبار جدكل تطبيؽ المدخؿ يتكفر متطمبات تطبيؽ مدخؿ س

كاليؼ الجكدة في صناعة الدكاء المصرية, كرفع جكدة منتجات ىذه الصناعة. كلتحقيؽ في ترشيد ت
شركة مف شركات األدكية المصرية كفركع  (42)ىذا اليدؼ تـ تصميـ استبانو كزعت عمى مكظفي 

 (116)قائمة استبانو ككانت عدد القكائـ السميمة المستردة  (200)شركات أجنبية حيث كزعت 
 قائمة.
 
مدخؿ االنحرافات المعيارية الستة لو دكر ايجابي في ترشيد تكاليؼ : ىم نتائج الدراسة ىيأوكانت 
, مدخؿ االنحرافات المعيارية الستة يعمؿ عمى تحكيؿ التكاليؼ المستترة إلى منافع مستترة, الجكدة

 ا دعـاتضح أف مدخؿ االنحرافات المعيارية الستة يتكقؼ نجاحو عمى العديد مف العكامؿ مف أىمي
 اإلدارة العميا كالسماح بتككيف فريؽ سيجما ستة المؤدم لمنيجية المدخؿ, كمدل تفكيض السمطة.

 أىم توصيات الدراسة:

ضركرة تشجيع الحككمة بعض الجيات الخاصة بتدريب المكارد البشرية عمى إنشاء برامج لمتدريب عمى 
عقد نقابة الصيادلة ندكات لمديرم , الشركاتمدخؿ االنحرافات المعيارية الستة بأسعار تككف في متناكؿ 

 شركات األدكية لتعريفيـ عمى مدخؿ االنحرافات المعيارية الستة.
 



 

 

9 

 

ــــوان: "3131، الزىرانــــيدراســــة ) .5 ــــا(: بعن ــــق أســــموب ســــيجما ســــتة فــــي ن دي إمكانيــــة تطبي
 " ضباط قوى األمن بمدينة الرياض

سيجما ستة في نادم ضباط قكل ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ أسمكب 
األمف بمنطقة الرياض, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانو كزعت عمى مكظفي النادم 

 .مكظؼ (350)كالبالغ عددىـ 
 

 :لنتائج التي توصمت إلييا الدراسةأىم ا

أفراد الدراسة مكافقكف بشدة عمى متطمبات تطبيؽ سيجما ستة في نادم ضباط قكل األمف 
مكافقكف عمى استعداد نادم ضباط قكل األمف بمدينة الرياض لتطبيؽ أسمكب ككذلؾ , ضبالريا

معكقات تطبيؽ أسمكب سيجما ستة في نادم ضباط قكل األمف  حكؿ كلـ يبدك آرائيـ, سيجما ستة
 بمدينة الرياض .

 :توصيات التي توصمت إلييا الدراسةأىم ال

, نادم ضباط قكل األمف بمدينة الرياض االستعانة بخبراء لتطبيؽ أسمكب سيجما ستة في
تكفير  , كالنادم عمى تطبيؽ أسمكب سيجما ستة منتسبيتكفير البرامج التدريبية البلزمة لتأىيؿ ك 

 .التطبيؽ األمف بمدينة الرياض كربطو بنجاحنظاـ فعاؿ لمحكافز في نادم ضباط قكل 
 

 ".ما ستة في مجال المحاسبةوب سيجأسم استخدام ( بعنوان "3115دراسة ) الجندي،  -6
 Six Sigma  مدل إمكانية استخداـ أسمكب سيجما ستة الكقكؼ عمىىدفت الدراسة إلى 

لتحسيف أداء اإلجراءات كالخطكات المطبقة لمنظاـ المحاسبي في المنشآت المصرية , كاعتمدت 
تب كاألبحاث الدراسة عمى المنيج االستقرائي التحميمي حيث تـ استقراء أىـ ما نشر في الك

مناقشة كتحميؿ ما كرد في األدب ك كالدكريات كمكاقع شبكة المعمكمات الدكلية )االنترنت( كجمع 
في مجاؿ  Six Sigmaالمحاسبي عف المجيكدات العممية السابقة لتطبيؽ أسمكب سيجما ستة 

 المحاسبة.
نما يعد تطكيران ليس أسمكبان جديدان ك  Six Sigmaأىـ نتائج الدراسة: أف أسمكب سيجما ستة  ا 

لمنظكمة إدارة الجكدة الشاممة كنتيجة لمجيكد المتكاصمة كالمدركسة لمتحسيف المستمر, يعتبر 
خطكات منيجية قكية لتدعيـ عممية الرقابة كتقييـ األداء, كيتميز  Six Sigma  أسمكب سيجما ستة
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ما ستة في حؿ المشاكؿ بالتركيز عمى الجكدة مف كجية نظر العميؿ, إمكانية استخداـ أسمكب سيج
 الناتجة عف القصكر في الممارسات الفنية أك التطبيؽ العممي لمخطكات اإلجرائية لمنظاـ المحاسبي. 

 
التكصيات التي أكصت بيا الدراسة: ضركرة انتباه المحاسبيف الذيف يعممكف بالمنشآت 

أداء الممارسات لتحسيف جكدة  Six Sigmaالمصرية إلي أىمية استخداـ مفاىيـ سيجما ستة 
نيا عممية  كاإلجراءات المحاسبية, ضركرة إدراؾ العامميف ألىمية التحسيف المستمر لمجكدة كا 

البحثية كالتطبيؽ العممي ألسمكب  الدراساتمشتركة بيف جميع أفراد المنشاة, إجراء المزيد مف 
 في مختمؼ المجاالت.  Six Sigma سيجما ستة

 
 ثانيًا: الدراسات األجنبية 

 Selection of six sigma Key" :بعنوان(، cho, et. al., 2011) راسةد .3

ingredients in koren companies" . 

 

كذلؾ لفيـ  Six Sigmaىدفت ىذه الدراسة إلي تحديد المقكمات الرئيسية لمنيج سيجما ستة 
ستراتيجية  مكانات الخصائص األساسية ليا كمف ثـ تعريؼ المقكمات المبلئمة  في ضكء رؤية كا  كا 

كأكضاع الشركة, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبياف كتكزيعو عمى العامميف في برامج الجكدة 
 كات.نسيجما ستة عف ثبلث س منيجفي تسعيف مف الشركات الككرية التي تزيد خبرتيا في تطبيؽ 

 
ناصر كأىميا لعدة عستة تـ تقسيـ مقكمات منيج سيجما  أىم النتائج التي توصمت الدراسة ليا:

لتزاـ اإلدارة العميا, المكارد البشرية كتكفير خبراء سيجما, تقييـ األداء كالحكافز, مدخؿ تطبيؽ منيج  دعـ كا 
تتأثر خصائص كأكلكيات مقكمات منيج سيجما  ,سيجما ستة, العمميات كاألنطمة, التركيز عمى العمبلء

الشركات الكبرل تتكفر لدييا  ,منيج سيجما ستةستة تبعان لحجـ الشركة كطبيعة عمميا كمرحمة التطبيؽ ل
 مقكمات منيج سيجما ستة بشكؿ أقكل كأكثر تركيزان مف الشركات الصغرل.

صت الدراسة بإجراء دراسات مستقبمية تتناكؿ عكامؿ نجاح تطبيؽ منيج  ك أ توصيات الدراسة:
 تي تناكلتيا الدراسة.سيجما ستة بشكؿ أكثر تفصيبلن باالعتماد عمى مقكمات منيج ستة سيجما ال
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 Uptake and success factors of six" (، بعنوان:Heckl, et. al.,  2010) دراسة .3

sigma in the financial services industry" 

 
في  Six Sigmaسيجما ستة كمناقشة عكامؿ النجاح لتطبيؽ ىدفت ىذه الدراسة إلي تحديد 

سة تطبيقية شممت المصارؼ كشركات التأميف ذات قطاع الخدمات المالية, كذلؾ مف خبلؿ درا
 العبلقة, حيث تمت ىذه الدراسة في كؿ مف ألمانيا , سكيسرا, استراليا, بريطانيا.

 
استخداـ  بمبلءمة% مف مقدمي الخدمات المالية يعتقدكف 25ككانت أىـ نتائج الدراسة: 

افع تخفيض التكمفة, المنافسة, منيج سيجما ستة في عمميات التحسيف المستمرة لدييـ, كأىـ الدك 
التقبؿ لتطبيؽ منيج سيجما ستة في قطاع  ,الرغبة إلرضاء العمبلء, الكصكؿ ألسكاؽ جديدة

الخدمات المالية الزاؿ في مراحمو األكلى كيطبؽ بشكؿ دراسات استطبلعية في معظـ الشركات في 
 ىذا القطاع.

ؽ سيجما ستة في قطاع الخدمات المالية كأكصت الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تطبي
 في بمداف مختمفة, لمعرفة عكامؿ النجاح كمدل التقبؿ كاالنتشار لتطبيؽ ستة سيجما في ىذا القطاع.

 
 Application  of six sigma in" (، بعنوان:Ansari, et. al.,  2008) دراسة .1

finance acase study". 
حاسبة كالتمكيؿ ممنيجية سيجما ستة في أقساـ الىدفت الدراسة إلى كيفية تطبيؽ كتنفيذ 

شركة مف شركات المقاكالت في الكاليات األمريكية, حيث استخدـ فريؽ  50كاشتممت عينة الدراسة 
البحث خطكات التحسيف المستمر كىي التحديد, القياس, التحميؿ, المتابعة كالرقابة خبلؿ العمميات 

 المحاسبية المستمرة.
 الدراسة: أىم ما توصمت لو

 تطبيؽ سيجما ستة أدل إلى تخفيض ممحكظ في األخطاء, كالزمف البلـز ألداء العمؿ, كالتكمفة      
إمكانية تطبيؽ منيج سيجما ستة بنجاح كبير في أقساـ المحاسبة  ,المرتبطة بإعداد التقارير المالية
ئؼ األعماؿ المختمفة إمكانية تطبيؽ منيج سيجما ستة في كظا ,كالتمكيؿ في شركات المقاكالت

 كالخدمات كما تـ تطبيقيا في مجاؿ العمميات الصناعية.

جراء المزيد مف الدراسات األكثر تعمؽ لمتعرؼ عمى المجاالت كالكظائؼ كاكصت با
 كتحقؽ نتائج متميزة فييا.ستة المختمفة التي يمكف أف تطبؽ منيج سيجما 
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 The Effect of six sigma Implementation on" (، بعنوان:Hsia, 2006) دراسة .4

Business performance ". 

 
قطاع  في عمى أداء العامميفستة تطبيؽ سيجما  أثرىدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى 

الصناعة في تايكاف كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي حيث شممت عمى ستة مؤشرات 
 . تصميـ استبيافرئيسية لتقييـ األداء, كلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة تـ 

 
حممة األحزمة الخضراء باإلضافة إلى فئة اإلدارة التنفيذية في مف تـ تكزيعو عمى كؿ ك 

ة في عدة قطاعات شرك 34كعددىا  2006الشركات التي طبقت منيجية ستة سيجما في عاـ 
 .كقطاع االتصاالت, االلكتركنيات, السمعيات كالمرئيات

 
التكاليؼ  لو أثر إيجابي لتقميؿستة : أف تطبيؽ سيجما ليةصمت الدراسة إلى النتائج التاكتك 

طبيؽ كبيف نمك عكائد , كما تكصمت إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف عممية التكتقميؿ معدالت األخطاء
 .كبيف رضا المستيمكيف ستة ف سيجماكجكد عبلقة بي تكصمت الدراسة إلىك ,  ىذه الشركات

 
: يجب عمى الشركات التي تريد أف تطبؽ الدراسةخرجت بيا  التكصيات التيككانت أىـ 

محددة ككاضحة لمتأكد مف أف جميع الجيكد مكجية  إستراتيجيةستة أف تختار خطة سيجما منيج 
 سيجماستة , أما الشركات التي طبقت ما يؤدم إلى زيادة فاعمية األداءنحك اليدؼ الصحيح م

معدالت تخفيض التكاليؼ كتقميؿ عمى كيز فيجب عمييـ ترتيب أكليات العمؿ لدييـ كضركرة التر 
 .أداء أمثؿ, كما يجب كضع أىداؼ عالية لمكصكؿ إلى مستكل األخطاء
 

 A  Modified six sigma Approach To" (، بعنوان:Williams, 2001) دراسة .5

Improving The Quality Of  Hardwood Flooring ''.     

 
أف يساىـ في  يمكفستة كىك ىؿ تطبيؽ سيجما  ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى سؤاؿ

 تحسيف جكدة صناعة األرضيات الخشبية, مف خبلؿ تخفيض التكاليؼ كزيادة العائد عمى اإلنتاج؟
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أنو ال يكجد مخاطر عالية في االستثمار في عمميات : صمت الدراسة إلى النتائج التاليةكتك  
تائج إيجابية ليذا االستثمار حيث أف تطبيؽ التحسيف المستمر لؤلرضيات الخشبية حيث تكجد ن

ستة كتخفيض سيجما يكفر مميكف دكالر سنكيان, كىناؾ عبلقة إيجابية بيف استخداـ ستة سيجما 
 التكاليؼ كزيادة العكائد.

 
ضركرة أف تعتمد الشركات العاممة في التكصيات التي خرجت بيا الدراسة فكانت كالتالي : 

تراتيجيات خاصة بعمميات التحسف المستمر, مع مراعاة مكاكبة اس قطاع األرضيات الخشبية
 التطكرات الحديثة في عالـ الجكدة.

 
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
المبلحظ مف الدراسات السابقة أف ىناؾ اىتمامان كبير كمتزايد نحك تطبيؽ منيج ستة سيجما في  .1

 كافة القطاعات.
ت أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف تطبيؽ منيج ستة سيجما كبيف تحسيف أظيرت نتائج الدراسا .2

 مستكيات األداء ككذلؾ تخفيض التكاليؼ كأيضا جكدة  التدقيؽ
تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة حيث أنيا استيدفت قطاع الصناعات في قطاع غزة   .3

عمى القطاع الصناعي, فيي اختمفت في قطاع التطبيؽ كىناؾ ندرة في الدراسات المطبقة 
قدمت الدراسة تصكر مف خبلؿ , حيث ككذلؾ ندرة الدراسات التي تربط بيف متغيرات الدراسة

كفر متطمبات تطبيؽ مدخؿ سيجما ستة في الشركات العاممة ت حكؿ مدل النتائج كالتكصيات
 تخفيض تكاليؼ الجكدة كما دكره فيفي قطاع غزة 

 



 

 

 

 

 

 انفصـم انثاني

ًا ل لسه يف س ة سي  ياخم "
 "ختفيض تكانيف اجل   
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  :المقدمة 
مف خبلؿ تجنب الكقكع في األخطاء  أعمى الدرجاتاإلنساف بطبيعتو الكصكؿ إلى  يسعى

 لؤلفضؿكيعمؿ عمى إصبلح العيكب إف كجدت, ككذلؾ الحاؿ في الشركات التي تحاكؿ الكصكؿ 
ماليا. كمف ىذا المنطمؽ نبلحظ كالبعد عف األخطاء كتعمؿ عمى إصبلح العيكب التي تظير في أع

أف اإلنساف اخترع الكثير مف المناىج التي تؤدم إلى في حالة تطبيقيا إلى تجنب العيكب ما أمكف, 
الذم ىك تطكر ليذه المناىج كبالتالي فإف أفكاره  Six Sigmaسيجا ستة  مدخؿكمف ىذه المناىج 

نما الجديد ىك قدرة ىذا  ع كؿ األفكار داخؿ عممية إدارية عمى تجمي خؿدالمليست جديدة كا 
 مترابطة.
 

كتسعى الشركات إلى تحقيؽ أعمى درجة ممكنة مف الجكدة كذلؾ مف خبلؿ التطكير 
, Six Sigmaكالتحسيف المستمر.  كمف أىـ المناىج المتبعة لتحقيؽ ذلؾ ىك منيج  سيجما ستة 

لماؿ كالكقت فيذا المفيكـ يعتبر جكد اعتقاد أف تحقيؽ جكدة عالية يكمؼ الكثير مف الجيد كاك كرغـ 
ىذا ىك ك خاطئ, ألف المفيكـ الصحيح ىك كمما زادت الجكدة قمت التكمفة كالكقت كازداد الربح, 

"أعمى جكدة تحقيؽ بأقؿ التكاليؼ"   Six Sigmaسيجما ستة مدخؿالمفيكـ  الجديد الستخداـ 
 (6:2008)النعيمي كصكيص, 

 
ح اليكـ مف المناىج األساسية في الجكدة كالتطكير أصب  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿإف 

عاـ في تطكير  20التي تطبقيا المؤسسات, كلقد أثبت ىذا المنيج فعالية كبيرة خبلؿ ما يقارب 
 (. Manville,et.al,2012:7) األداء كتقميؿ االنحرافات كاألخطاء في العمميات كتخفيض التكاليؼ

 
في مختمؼ المجاالت لتحقيؽ  الشركاتككاسعان في مساعدة  انتشاران كبيران  المدخؿكما حقؽ ىذا 

بكؿ ما يتعمؽ بأعماليا كالبعض طبقو  المدخؿت ىذا قمستكيات مرتفعة مف الجكدة, فبعض المنشآت طب
يعمؿ عمى الربط بيف  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿفي بعض األقساـ أك الكحدات الخاصة بيا. إف 

عمى كؿ المراحؿ اإلنتاجية أك  المدخؿج أك الخدمات كيطبؽ ىذا أعمى جكده كأقؿ التكاليؼ لئلنتا
الخدماتية كليس عمى المنتج النيائي فقط.  كقد تـ تطكير ىذه المنيجية في الكاليات المتحدة األمريكية 
كالياباف مما أعطي نتائج متقدمة في مجاؿ الجكدة الشاممة كتقميؿ األخطاء, ككانت شركة جنراؿ إلكتريؾ 

كقد أعطت نتائج متقدمة  Six Sigmaال كغيرىا مف الشركات التي استخدمت منيج سيجما ستة كمكتكرك 
 Six Sigmaحيث أصبحت ىذه الشركات مف الشركات الرائدة عالميان, كيتـ نشر منيج سيجما ستة 
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بشكؿ كاسع في كافة المجاالت اإلنتاجية أك الخدماتية كفي كافة القطاعات االقتصادية 
 (. 662:2009)النعيمي,

عبارة عف مركب مفاىيمي يتككف مف  Six Sigmaسيجما ستة   مدخؿكيرل البعض أف 
 ( 2:2012)الراكم, :أجزاء ثبلثة, ىي

 ميات كتصنيع المنتجات كتقييـ الخدمات.ممقياس إحصائي لؤلداء المتعمؽ بالع .1
 عمى المستكل العالي. ألداءنظاـ إدارم لتحقيؽ الريادة في القيادة كا .2
 لتحسيف العمميات.منيجية  .3

أك الخدمات أىـ العكامؿ التي تساىـ بنجاح أك فشؿ الشركات كلذلؾ  تتعتبر جكدة المنتجا
فيي تسعى إلى تقديـ منتجات كخدمات ذات جكدة عالية لتتمكف مف خبلليا تحقيؽ ميزة تنافسية 

 لتحقيؽ الرضا لدل المستيمؾ. 
 
 إدارة الجودة الشاممة 

رة الجكدة الشاممة بأنيا " شكؿ تعاكني ألداء األعماؿ ( إدا1991)  Jablanskiعرؼ -
بتحريؾ المكاىب كالقدرات لكؿ مف العامميف كاإلدارة لتحسيف اإلنتاجية كالجكدة بشكؿ مستمر 
مستخدمة فريؽ عمؿ مف خبلؿ المقكمات األساسية الثبلثة لنجاحيا في المؤسسة كىى 

 استخداـ فريؽ العمؿ.االشتراؾ في اإلدارة, التحسف المستمر لمعمميات, 

عرؼ خكخة مصطمح إدارة الجكدة الشاممة بأنو المظمة الكبيرة التي تندرج تحتيا جميع  -
ما بيف )ضماف الجكدة, مراجعة الجكدة, تحسيف  ؽاألنشطة كالعمميات المتعمقة بالتنسي

 (122 :2224)خكخو,كاآلتي:الجكدة( 

 :بفرض  رلقياس الجكدة طبقان لممعايي تمؾ العممية المستمرة كالنشاط المنظـ ضمان الجودة
تحميؿ أكجو القصكر المكتشفة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحسيف كتطكير األداء, كمف ثـ 

 قياس الجكدة مرة أخرل لتحديد مدل التحسيف الذم تحقؽ. 
 :ىي تمؾ العممية اإلدارية التي يقاس فييا األداء الفعمي بالمقارنة مع األداء  مراقبة الجودة

 لمتكقع مف ثـ تتخذ اإلجراءات التصحيحية بناء عمى الفرؽ الناتج مف عممية القياس.ا
 :عممية منسقة كمنظمة تحدد مف خبلليا الفرص السائحة لتحسيف المنتجات  تحسين الجودة

أك الخدمات, فيي عممية تستيدؼ تقميؿ االنحرافات عف المعيار المرغكب, كما تستيدؼ 
 بايف ضمانان لثبات العممية كالتحكـ في النتيجة.تحقيؽ مستكل منخفض مف الت
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  :أىداف إدارة الجودة الشاممة 
تيدؼ إدارة الجكدة الشاممة إلى تحقيؽ رضا الجميكر, ككسب حصة في السكؽ, مف خبلؿ 
تمبية متطمبات كحاجات كتكقعات العمبلء, كىذه األىداؼ يمكف تمخيصيا بما 

 (24:2229يمى:)عسيرم,

  الجميكر لتحقيؽ ما يريده.فيـ حاجات كرغبات 
 .تكفير السمعة كفؽ متطمبات الجميكر مف حيث الجكدة كالتكمفة كالكقت كاالستمرار 
 .جذب المزيد مف العمبلء كالمحافظة عمى العمبلء الحالييف 
 .تكقع احتياجات كرغبات ااجميكر في المستقبؿ كجعؿ  ذلؾ عمبلن مستمران 
 طكير كالتحسيف المستمر لممنتج أك الخدمة, كجعؿ التميز في األداء كالخدمة عف طريؽ الت

الكفاءة اإلنتاجية عالية في ظؿ تخفيض التكمفة إلى أدنى حد ممكف, لكف ليس عمى حساب 
 الجكدة بؿ مف خبلؿ ترشيد اإلنفاؽ. 

 كىناؾ العديد مف المداخؿ التي مف شأنيا تحقيؽ الجكدة كمف ىذه المداخؿ مدخؿ سيجما ستة
 الدراسة بعاده مف خبلؿكالذم سنقؼ عمى أ

  تاريخ مدخل سيجا ستةSix Sigma: 
نتيجة مجيكدات عممية كعممية متكاصمة مف أجؿ  Six Sigmaسيجا ستة  مدخؿنشأ 

الكصكؿ إلى أسمكب مميز مف مجاؿ تحسيف أعماؿ المنشآت, حيث إف أصكلو تمتد ألكثر مف 
إلى ك متحدة كطفرة اإلدارة في البيانات ثمانيف عامان مف األفكار اإلدارية العممية في الكاليات ال

 Sixسيجما ستة  دخؿجيكد الجكدة الشاممة في السبعينات كالثمانينات حيث برز التأثير الحقيقي لم

Sigma  في مكجات التغيير كالنتائج اإليجابية التي ظيرت في شركات مكتكركال كجنراؿ إليكتريؾ
 ( Pande and Holpp,2002:3)كجكنس أند جكنسف  كغيرىا 

 
إلى ىندسة األنظمة في كزارة  Six Sigmaكتعكد الجذكر التاريخية لمدخؿ سيجما ستة 

الدفاع األمريكية كمنظمة ناسا لمفضاء, حيث تـ اعتماد األساليب اإلحصائية المتقدمة في ىذا 
داـ المجاؿ بيف المدخبلت كاالنتقاؿ إلى العمميات مف بناء كاختبار إلى االحتمالية مف خبلؿ استخ

مف تحميؿ  ءن طرؽ التحميؿ كالمؤشرات كتصميـ التجارب كالمحاكاة. كالتطبيؽ العممي ليذه الطريقة بد
أراء الزبائف كمتطمباتيـ كآرائيـ كيتـ تحميؿ ذلؾ كفؽ خطة مبرمجة لتحديد أىداؼ المنظمة في 

حدث في كؿ عممية تقديـ المنتج أك الخدمة بعد إجراء عمميات التحميؿ كتشخيص األخطاء التي ت
 (Goffnett,2004:3) عمميات اإلنتاج.
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فمثبلن عندما يقكؿ مستخدمي الحكاسيب الشخصية أف السرعة ميمة, فكيؼ يتـ تحكيؿ ىذه 
الفكرة البسيطة إلى خطكات حقيقية لؤلداء. ىؿ السرعة ىي عدد دكرات الجياز في الدقيقة أـ ىؿ 

 .  (Goffnett,2004:3لمعمكمات؟ )ك تخزيف المعمكمات؟ أـ سرعة إيجاد ا قبكؿىي سرعة 
 

الذم أكصميا لمحصكؿ عمى جائزة  المدخؿكقد عممت شركة مكتكركال عمى استخداـ ىذا 
, كاتسع نطاؽ تطبيؽ مدخؿ سيجما 2222مالككـ القكمية لمجكدة كأتبعتيا شركة جنراؿ إلكتريؾ عاـ 

 American Society forحيث تـ اعتماده مف قبؿ الجمعية األمريكية لمجكدة  Six Sigmaستة 

quality   باعتبارىا معيار ميـ في تصنيؼ الشركات المنتجة في أمريكا, كمنيا انتقؿ ىذا المفيـك
مثؿ المستشفيات كالفنادؽ كغيرىا,              في تطبيقات ميمة كثيرة في مجاؿ الخدمات

(Pand and Holpp,2002:11)  . 

 

  عالقة مدخل سيجما ستةSix Sigma ودةبالج : 
تتكيجان لجيكد الكصكؿ لمجكدة كذلؾ باالعتماد عمى  Six Sigmaجاء مدخؿ سيجما ستة 

مجمكعة مف أفضؿ الطرؽ كالممارسات المطبقة في المبادرات المختمفة لمجكدة, فيك منيج فريد كمتميز 
جما ستة مف حيث اإلمكانات التي يقدميا ككذلؾ البناء التنظيمي المستمر المتمثؿ في خبراء مدخؿ سي

Six Sigma كييدؼ ىذا المدخؿ إلى تجميع كتركيز مجاؿ كبير مف أدكات التحسيف التي طبقت ,
 (24: 2012 )أبك ناىية, Six Sigma عمى نطاؽ كبير حتى  كصكؿ مدخؿ سيجما ستة 

 

 Sixلبعض االختبلفات التي تميز مدخؿ سيجما ستة  (Truscott,2003, 29-38)كلقد أشار 

Sigma ( 1)الجكدة التي سبقتيا مف مداخؿ الجكدة كما في جدكؿ رقـ  تعف مبادرا 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 (1جدول رقم )
 مع مداخؿ الجكدة األخرل:   Six Sigma مقارنة مدخؿ سيجما ستة 

 مدخل سيجما ستة مداخل الجودة السابقة الخصائص

 الجكانب الصناعية فقط القابمية لمتطبيق
كؿ المنتجات كالعمميات كالخدمات في 

 ؤسسةالم

 النطاق 
التركيز عمى الجكانب التقنية المتعمقة  بالعميؿ 

 النيائي
التركيز عمى كؿ جكانب العمؿ المتعمقة 

 بكؿ المستفيديف الداخمييف كالخارجييف

 تتـ كرد فعؿ بعد مراقبة الكضع القائـ األداء 
تتـ كإجراءات إستباقية مانعة مف خبلؿ 

 التحسيف المستمر

 تحقيؽ رضا العمبلء كتكقعاتيـ  متطمبات محددهالمطابقة ل التقييم

 جميع العامميف مف المؤسسة عمى عاتؽ قسـ الجكدة المسئولية 

 لدل جميع العامميف بالجكدة  دةخبرات الجك  خبراء الجكدة الكفاءة المطموبة

 التكاليف 
التكمفة المرتبطة بإعادة التصنيع كالجكدة 

 الرئيسية 
ء العمؿ بشكؿ كؿ التكاليؼ تنتيي مع أدا

 سميـ أكؿ مرة

 Truscott,2003: 38))انًصذر: 

جاء امتدادان لجيكد الجكدة  Six Sigma مف خبلؿ الجدكؿ يتضح أف مدخؿ سيجما ستة 
 كىي تعنى بجميع العمميات في المؤسسة لتحقيؽ جكدة المنتجات كالخدمات بأقؿ التكاليؼ.
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 مفيوم مدخل سيجما ستة Six Sigma:  
كلمػاذا ىػذه التسػمية  Six Sigma مػا ىػك المعنػى الحرفػي لمصػطمح سػيجما سػتة  ضيحسيتـ تك 
 بالضبط.

سيجما ىك الحرؼ الثامف مف األبجدية اليكنانية, كيعني في عمـ اإلحصاء االنحراؼ 
المعيارم,  كىك يعتبر مقياسان لمتبايف كيكضح اختبلؼ أك انحراؼ مجمكعة مف البيانات عف قيمة 

 ( 52:2228ي كصكيص,المتكسط )النعيم
 

( يكضح مفيكـ مدخؿ سيجما ستة بصكره أدؽ حيث يكضح أنو عف مستكل 2) كالشكؿ رقـ
% أم تقريبان مستكل  99.9997ا يككف لدينا مستكل مف الدقة في األداء يصؿ إلى مجيستة س

 خالي مف العيكب. 

 (2شكؿ رقـ)

 جما المختمفةتكزيع المساحات تحت منحنى التكزيع الطبيعي عند مستكيات سي

  
 (26 :2212)أبك ناىية, المصدر:
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 تعريف مدخل سيجما ستةSix Sigma :  
 كمنيا:  Six Sigma تعددت التعريفات لمدخؿ سيجما ستة 

عرفت سيجا ستة بأنيا مستكل يشير إلى إمكانية حدكث األخطاء فكمما ارتفع مستكل سيجما أشار 
كل ستة سيجما يككف احتماؿ حدكث األخطاء ذلؾ الحتماؿ أقؿ لحدكث األخطاء, كعندما مست

 . (Brey fogle,2003:3)خطأ لكؿ مميكف فرصة  3,4يساكم تقريبان 

 
كما عرفت سيجما ستة: بأنيا طريقة ذكية إلدارة العمؿ, إف سيجما ستة تضع العمبلء أكالن كتستخدـ 

 . (Pande and Holpp,2002:2)الحقائؽ كالبيانات كصكالن لحمكؿ أفضؿ 

 
سيجما ستة بأنو الحصكؿ عمى أعمى عائد  مدخؿ( حكؿ مفيكـ 662:2229ر )النعيمي, كأشا

خطأ لكؿ  3,4ممكف كتقميؿ التمؼ كاألخطاء إلى الحد األدنى حيث الكصكؿ إلى مستكل يصؿ إلى 
 مميكف فرصة. 

 
ية بأنيا الطريقة لتحسيف العمميات التي تعتمد عمى التغذ( Garrison, et.al., 2010:11)كعرفيا 

مف أجؿ تحقيؽ , العكسية مف العمبلء كتجميع البيانات المرتبطة بالكاقع كاستخداـ تقنيات التحميؿ
التحسيف في العمميات, كمصطمح سيجما ستة يشير إلى العممية التي ينتج عنيا ما ال يزيد عف 

 خطأ لكؿ مميكف فرصة. 3,4
 

ان نانية كالذم أصبح رمزان إحصائيسيجا بأنو حرؼ في األبجدية اليك  (2Park,2003:1) كقد عرفت
 يدؿ عمى االنحراؼ  المعيارم كيستخدـ لقياس االختبلؼ أك االنحراؼ عف المتكسط .

 
ستة ناؿ اىتماـ الباحثيف لككنو  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿمف التعريفات السابقة يتضح أف 

 مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة. 
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 مبادئ مدخل سيجما ستة : 
سيجما ستة, تتمثؿ في عدة عناصر يمكف تمخيصيا  مدخؿالعديد مف الباحثيف مبادئ  تناكؿ
(, ك)باند كىكلب, 580:2008, ك)جكدة, (Pand and Holpp,2002:14-16)كالتالي 

33:2005-36) . 
سيجا ستة تشمؿ العمبلء كالعامميف في  مدخؿإف العمبلء في فمسفة : التركيز عمى رضا العمالء .1

ف اس يعتمد عمى تمبيو احتياجاتيـ كتكقعاتيـ كمحاكلة تنفيذىا كيعد  تمرارىا كنجاحياالشركة كا 
 إرضاء العميؿ الركيزة األساسية في تحقيؽ الجكدة.

 
في حصكؿ  Six Sigmaيساعد مدخؿ سيجما ستة : اإلدارة المعتمدة عمى الحقائق والبيانات .2

ـ األداء مف خبلؿ التركيز عمى عممية تقكيب الشركاتعمى بيانات أفضؿ حيث تقكـ تمؾ  الشركة
بيانات كاقعية ككافية مما يعكس متطمبات العمبلء كاحتكاء التكاليؼ كتخفيض العيكب كبصكرة 

يساعد المدراء عمى اإلجابة عمى سؤاليف   Six Sigmaكاقعية مممكسة, فإف منيج سيجما ستة 
  كىما:أساسيف لدعـ اتخاذ القرارات كالحمكؿ القائمة عمى البيانات 

 ما ىي البيانات كالمعمكمات التي تحتاج المنشأة إلييا فعبلن؟ - أ
 كيؼ يمكف االستفادة مف ىذه البيانات بدرجة قصكل؟ - ب

 
فإف  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿعند تطبيؽ : التركيز عمى العمميات واألنشطة الداخمية .3

أك قياسان لؤلداء  ذاتو سكاء أكاف تصميمان لممنتجات كالخدمات حدكؿ إجراء عممي يشكؿ عممية ب
أك تحسينان لمفاعمية أك إرضاء لمعمبلء, لذا حينما نركز عمى المنتجات المصممة كالخدمات 

رضاء العمبلء كالتحسيف المستمر فإف منيج سيجما ستة  يضع  Six Sigmaالمقدمة كاألداء كا 
 .العممية كيعتبرىا المحكر الرئيسي الذم يساعد الشركة عمى تحقيؽ النجاح المستمر

 
المقصكد منيا أف اإلدارة الناجحة تسعي : اإلدارة الفعالة المبينة عمى التخطيط المسبق .4

لمعالجة المشكمة قبؿ حدكثيا أم اتخاذ إجراءات إدارية مف شأنيا تفادم كقكع الخطأ كالمشكمة 
 دالن مف معالجتيا.بأم أسمكب الكقاية مف حدكث المشكمة 

 
العناصر الحيكية التي تساعد عمى تحقيؽ النجاح كتحسيف التعاكف مف أىـ : التعاون بال حدود .5

يركز عمى  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿالعمؿ الجماعي عمى جميع المستكيات اإلدارية, ك 
 .شركةالمستكيات اإلدارية في أم  أىمية التعاكف بيف مختمؼ



 

 

22 

 

عمى  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿيؤكد : السعي إلى الكمال مع القدرة عمى تحمل الفشل .6
أىمية السعي إلى الكماؿ مع القدرة عمى تحمؿ الفشؿ, كذلؾ ألف الذم يخشى الفشؿ لف يحاكؿ 

 مرات عديدة لمكصكؿ إلى الكماؿ.
 سيجما ستة  مدخل رمعاييSix Sigma : 

 سيجما ستة منيـ مدخؿتتناكؿ العديد مف الكتاب معايير 
 (Pande and Holpp,2002:14-16)  
 كىى كالتالي: (Salaheldin and Abdelwahab, 2009: 23-35) ك

تعتبر  Six Sigmaسيجما ستة  لمدخؿإف مساندة كالتزاـ اإلدارة دعم والتزام اإلدارة العميا:  -أ 
يجب أف تتبع مف  Six Sigmaشرطان أساسيان لنجاح تطبيقو, كذلؾ ألف منيجية سيجما ستة 

يا الرغبة في تطبيقو كأف تقنع العامميف قمة اليـر اإلدارم في المنشأة كأف تككف اإلدارة العميا لدي
 في اإلدارة الكسطى كالدنيا لتبنى في المنيج.

 
لكي يتـ تحسيف العمميات كرفع مستكيات الجكدة البد مف تكفير تغذية عكسية : التغذية العكسية -ب 

 بشكؿ مستمر لممكظفيف كالمديريف في الكقت المناسب.
 

يؤكد عمى أىمية التحسيف المستمر  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿ: التحسين المستمر -ج 
لممنشآت التي ترغب في عمميات التطكير كيتركز المبدأ عمى أساس فرضيو مفادىا أف العمؿ 
ىك ثمرة سمسمة مف الخطكات كالنشاطات التي تؤدم إلى محصمة نيائية, كالتحسيف المستمر 

 دة كزيادة اإلنتاجية.يخفض االنحرافات التي تحدث في العمميات مما يؤدم إلى زيادة الجك 
 

عمى أف كؿ إجراء يتـ في المنشأة  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿيؤكد : العمميات واألنظمة -د 
العمميات كاألنظمة المحكر األساسي الذم يساعد عمى  جىك عممية بحد ذاتو لذلؾ يعتبر المني

 تحقيؽ النجاح.
 

نظاـ الترقيات كنظاـ الحكافز ككذلؾ بالمكارد البشرية مف خبلؿ  المدخؿيرتبط : الموارد البشرية -ق 
تعييف خبراء ككذلؾ  Six Sigmaسيجما ستة  لمكافآت تقدـ في حالة نجاح تطبيؽ مدخؿأف ا

 .لممدخؿكمستشاريف 
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  سيجما ستو  مدخلمراحل تطبيقSix Sigma منيجية( DAMIC(  
كؿ سيجما ستة منيجية يتـ تطبيقيا مف خبلؿ عدة مراحؿ)خطكات( مف خبلؿ منيجيف األ

كيطبؽ في حاؿ أف المنتجات مكجكدة كلكف ال تمبي حاجة العمبلء كيقتصر ىذا   DAMICمنيج 
كىك ما  (DAMIC)عمى خمسة مراحؿ تختصر في المغة اإلنجميزية بػػػػػػ  (DAMIC) المنيج

 (87: 2228يعرؼ بنكذج ديميؾ لحؿ المشكبلت )النعيمي كصكيص, 
 كؿ منيا مرحمة كما يمي:  كىي ممخصة مف أكؿ حرؼ لخمس كممات ثمثؿ

  Define        (D) مرحمة التعريؼ .1

  Measure   (M)   مرحمة القياس     .2
  Analyze (A) مرحمة التحميؿ       .3
  Improve (I) مرحمة التحسيف     .4
  Control  (C)مرحمة الرقابة       .5

تي تستخدـ في كؿ ال six sigmaسيجما ستة  مدخؿكفيما يمي الخطكات باإلضافة لتناكؿ أدكات 
   :خطكة

 : مرحمة تعريف المشكمة .1
يتـ في ىذه المرحمة تحديد العمميات التي تؤثر عمى العميؿ بشكؿ مباشر كذلؾ مف أجؿ  

التركيز عمييا كدراسة إمكانية التحسيف فييا كتقميؿ العيكب كتخفيض فترة أداء العمؿ, كتعد مرحمة 
ه ذكتستخدـ في ى  Six Sigmaؽ منيج سيجما ستةىي المرحمة األكلى في تطبي تعريؼ المشكمة:

 (Antony, 2006:239) المرحمة مجمكعة مف األدكات منيا:
 كثيقة المشركع: تبدأ مشركعات سيجما ستةSix Sigma   بكجكد ميثاؽ كالذم يضمف الحالة

)اليدؼ, كنطاؽ المشركع في ىذا الميثاؽ, ككذلؾ قائد كأعضاء  العممية كبياف المشكمة, كبياف
 الفريؽ كالميتميف كاألىداؼ المراد تحقيقيا.

 حيث تكضح خطة المشركع ىدؼ المشركع, كالحالة العممية كما ىك المراد : خطة المشركع
 تحقيقو كذلؾ حتى يتـ الفيـ الكامؿ لكافو المشركعات إذا كاف ىناؾ عده مشركعات فردية.

  د كفيـ كمعرفة ما يريده الزبكف, كذلؾ تركز ىذه الفكرة عمى تحديكف كالتركيز عميو: بتحميؿ صكت الز
 ممكف مف خبلؿ إجراء مقاببلت مع الزبائف إذا كاف ذلؾ ممكف لمعرفة ما يريده الزبكف.

 )ىك الحصكؿ عمى قائمة مف  ماعياليدؼ مف التفكير الج: التفكير الجماعي )العصؼ الذىني
ريبان شاقان إال أنو يشجع جميع األفكار كالبدائؿ لمعمميات كاألنشطة كالحمكؿ ليا, كيعتبر ذلؾ تد

سيككف عميو الكضع في المستقبؿ. كالبد مف أف  ماالمشاركيف عمى ابتكار أفكار جديدة,  ك 
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ذا ما شارؾ أحد بفكره غير صحيحة يمكف لممشاركيف  يككف اإلبداع ىك اليدؼ الرئيسي كا 
 ليا أك تعديميا أك تغيرىا. ةاإلضاف

 العناصر المتشابو, كتشجيع التفكير اإلبداعي, كذلؾ  أم تجميع: عمؿ مخطط بياني لبلنجذاب
 بأف يكتب كؿ مشارؾ أفكاره كاختراعاتو كاختياراتو البديمة عمى كثيقة الصقة.

كبعد ذلؾ تجمع األكراؽ المبلصقة بيدؼ كضع العناصر المتشابية معان, كىذه طريقة مفيدة لتنظيـ 
 .ذلؾ يمكف تحديد الخطكات المنطقيةاألفكار, كبعد 

 )إف الرسـ التكضيحي طريقة سريعة كسيمة لتعريؼ : خريطة العممية عالية المستكل )رسـ تكضيحي
 )المكرديف, كالمدخبلت, كالمستيمكيف( لكؿ كاحد مف العمميات الرئيسة. كؿ العناصر مثؿ

 
 مرحمة القياس:  .2

, حيث حيث يتـ البدء في كصؼ العكامؿ المؤثرة عمى العمميات كاالتفاؽ عمى طريقة قياسيا
يتـ مقارنو مستكل األداء لمعمميات مع أداء المؤسسات المنافسة أك المستكل المحدد المرغكب بو. 

 (Antony, 2006:239) :ىي يستخدـ أدكاتكبالتالي تحديد نقاط القكة كالضعؼ ك 
 حيث يتـ قياس عدد قميؿ نسبيان مف الكحدات بدالن مف قياس جميع الكحدات كبذلؾ : المعاينة

 د. يقؿ الجي
 كتستخدـ لجميع كتنظيـ البيانات كىي تفيد لبيانات كجداكؿ الحسابات الشاممة: نماذج تجميع ا

 في التأكد مف أف كؿ التفصيبلت الخاصة ثـ مراجعتيا كقياسيا كحسابيا.
 
 : مرحمة التحميل .3

فة أسباب يتـ في ىذه المرحمة إجراء الدراسات البلزمة لمعكامؿ التي تحتاج إلى التحسيف كبالتالي معر 
 األدكات منيا:  مفالمرحمة العديد األخطاء كجذكرىا في العمميات التي تـ قياسيا كيستخدـ في ىذه 

 ال بد مف معرفة القيمة التي ستضيفيا الخطكة أك : تحميؿ القيمة المضافة كغير المضافة
 (Garrison, et.al.,2010:11-12) اإلجراء لمزبكف مف عدمو.

  كذلؾ بإعداد خرائط مفصمة لمعممية المراد إجراء : سـ تكضيحير خرائط عممية مفصمة أك
 التحسيف عمييا ليتـ تطكير العممية كما يجب كيمكف استخداـ برمجيات حاسكبية لذلؾ.

 ـ يحيث بمجرد عمؿ الرسكـ التكضيحية لمعممية يمكف البدء في تقي: تحميؿ تدفؽ العممية
 ارات غير الضركرية.العممية, لمبحث عف األشياء غير المبلئمة كالقر 
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 مرحمة التحسين:  .4
كيستخدـ لتحديد أكلكية حؿ المشكبلت حيث يساعد اإلدارة عمى التركيز عمى المشكبلت 

 (Garrison, et.al.,2010:11-12) ذات األىمية األكبر كالتركيز عمى معالجتيا.
 
  :مرحمة الرقابة .5

كزكاؿ االنحراؼ السابؽ كالتأكد  كىي المرحمة األخيرة كاليدؼ منيا التحقؽ مف نجاح التنفيذ
ؼ يستمر التحسيف لفترة مف الزمف كىناؾ ك مف أف التغيرات قد أدت إلى تحسيف في األداء كس

 (Hung and sung, 2011:581) كات التي تستخدـ في ىذه المرحمة:مجمكعة مف األد
 الضركرم أف يتـ  حيث أنو بمجرد أف يتـ تحديد التدفؽ األمثؿ لمعممية يككف مف: تكثيؽ العممية

 انان بمساعدات الكظيفة. تكثيؽ العممية في تطبيؽ عمؿ معيارم كىك ما يسمى أحي
 

 كتعتبر قكائـ مرجعة العمميات ضركرية لمعديد مف العمميات إلى جانب : قكائـ مراجعة العمميات
إكماليا الخطكات قد تـ تؤكد قكائـ مراجعة العممية أف كؿ ة. ك يالرسكـ التكضيحية ككثيقة العمم

 كىي مفيدة في العمميات المتكررة, التي تتطمب خطكات عديدة يقـك بيا شخص كاحد.
 

 تعتبر خرائط الرقابة األداة الرئيسية لمراجعة العممية إحصائيان, فيي تتضمف : خرائط الرقابة
 المعدؿ الطبيعي لمتنكع المتكقع في عممية ما, كبالتالي تساعد المنشأة في تحديد ما إذا كانت
العممية تعمؿ  بانتظاـ. كالتنكعات المتكقعة تسمى بالسبب العاـ. ك يكجد لخريطة الرقابة حدكد 
مقبكلة لمتنكع ليشار إلييا بالحد األدنى لمرقابة كالحد األعمى لمرقابة كعند كقكع نقاط بيانات 

الرقابة  خارج الحد األدنى كاألعمى فيي بيانات تتضمف تنكعان غير عادم, كتعتبر العممية تحت
 إذا كانت التنكعات عشكائية.

 
 
 
 
 
 

 



 

 

26 

 

  سيجما ستة  مدخلمراحل تطبيقSix Sigma منيجية( DMADV(  
كانت العمميات في مرحمة التصميـ كيقتصر ىذا  إذاينبغي إتباع ىذا المنيج في حالة, 

 :(DMADVالمنيج عمي خمسو مراحؿ تختصر بالمغة اإلنجميزية بػػػػ )
 ؿ كؿ كممة مرحمة كما يمي: مف خمس كممات تمثحرؼ  أكؿكىي عبارة عف 

         Define  (D)             التعريؼمرحمة  .1
  Measure     (M) مرحمة القياس .2
  Analyze     (A) مرحمة التحميؿ .3
  Design (D)      مرحمة التصميـ .4
  Verify (V)        مرحمة التحقؽ .5
  تعريف المشكمة:مرحمة  .1
كلكف بعد التعرؼ عمي العمبلء البد  DAMICرحمة التعريؼ في المنيج ال تختمؼ كثيرا عف م   

 (Hung and sung, 2011:581) مف التركيز عمي العمبلء المرتقبيف 
 : مرحمة القياس .2
يكجد عمميات قائمة حتى يتـ قياسيا, كلكف يجب النظر إلي كضع الصناعة  في الكاقع أنو ال  
ما لمتعرؼ عمي جالمنتجات أك الخدمات بقياس مستكل سي كؿ كالمنافسيف, كيجب البدء فكر خركجك

 جكدة المنتجات أك الخدمات المقدمة لمسكؽ.
 : مرحمة التحميل .3
لكسبيـ, كتتطمع إلنتاج  في ىذه المرحمة يتـ تحميؿ احتياجات العمبلء الجدد التي تتطمع المنشأة  

 منتجات جديدة ليـ, كمعرفة كيفيو تحقيؽ تمؾ االحتياجات ليـ.
 : حمة التصميممر  .4
عمي تقديـ  كفي ىذه المرحمة يتـ تصميـ العمميات اإلنتاجية كالصناعية بطريقة تجعميا قادرة  

كضعيا العمبلء, كلكف ىذه المرحمة مف ك منتجات لمعمبلء متكافر بيا سمات الجكدة التي سبؽ 
 (36 :2010)بدركس أصعب المراحؿ.

 : مرحمة التحقق .5
يـ, كتتحقؽ تف أف التصميـ قد لبى رغبات العمبلء كاشبع احتياجاتيدؼ ىذه المرحمة لمتحقؽ م  

 ىذه المرحمة مف تحقؽ أىداؼ المنظمة كتككيدىا.
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  سيجما ستة  مدخلأساليب تطبيقSigma Six 
 Sixسيجما ستة  دخؿ( أف اإلستراتيجية الناجحة لم69:2008حدد )النعيمي كصكيص, 

Sigma ستخداـ أساليب التحميؿ اإلحصائي لتحديد مصادر تتطمب تجميع معمكمات باإلضافة إلى ا
 كىي: Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿالخطأ كطرؽ التخمص منيا كقد تـ تحديد ثبلثة أساليب لتطبيؽ 

  :حيث يتـ دراسة كضع المنشأة كالتحقيؽ مف فاعمية األعماؿ األسموب األول: تحويل المنشأة
 الخاصة بالمنشأة.

 يعتبر ىذا األسمكب مف أكثر الطرؽ التي تقدـ خيارات : ستراتيجياألسموب الثاني: التطور اإل
ة كنمتعددة حيث يمكف استخدامو  لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ أك الستطبلع أىـ الفرص المم

كىي الطريقة األكثر شمكلية في دراسة كتحميؿ العكامؿ المؤثرة في المنشأة كلكنيا ليست العامؿ 
 . Six Sigmaالكحيد لتحقيؽ منيج سيجما ستة 

  :يستخدـ ىذا األسمكب في تبني منيج سيجما ستة األسموب الثالث: حل المشكالتSix 

Sigma  ,عمى ما تقدـ في الحديث عف أساليب تطبيؽ  كبناءن عندما تككف ىناؾ مشكبلت دائمة
فإف اختيار األسمكب األمثؿ لمتطبيؽ يعتمد عمى االحتياجات  Six Sigmaمنيج سيجما ستة 

 منشأة ألف لكؿ أسمكب مزايا كمخاطر.  الخاصة بكؿ
 
  سيجما ستة  مدخلالبناء التنظيمي لفريق عملSix Sigma 

عمى أدكار إدارية لمجمكعة  يشمؿ  Six Sigmaالبناء التنظيمي لفريؽ عمؿ سيجما ستة  إف
  19:2011-18) )الراكم, مف المتخصصيف اعتماد عمى المستكيات اإلدارية كىذه األدكار ىي:

ىك فرد مف اإلدارة العميا كعادة ما يككف المدير التنفيذم أك نائبو أك المدير : أو الراعيالبطل  .1
لممشركع. لمشركع معيف كيتحمؿ المسؤكلية النيائية  Six Sigmaالعاـ حيث يشرؼ عمى فريؽ 

 ك فيما يمى مياـ البطؿ:
 .مكازنة المشاريع المطمكب إنجازىا مع الفعاليات العامة لممنظمة 
  الفريؽ بتقديـ المشاريع.إعبلـ 
 .تكزيع المكارد المطمكبة مثؿ الكقت كالماؿ 
 .المراجعات الضركرية 
 .البحث في النزاع  كالتدخبلت بغرض تسييؿ التنسيؽ 
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يعمؿ ىذا الشخص كمدرب كاستشارم ألصحاب الحزاـ األسكد كيككف الحزام األسود الرئيس:  .2
باإلضافة إلى النظريات  Six Sigmaيجما ستة س بمدخؿخبيران حقيقان بأدكات التحميؿ الخاصة 

الرياضية كالطرؽ اإلحصائية. حيث يقكـ الحزاـ األسكد الرئيس بمساندة الحزاـ األسكد عمى 
كبالشكؿ الصحيح مثبلن الفريؽ يكاجو أسئمة تقنية عف  Six Sigmaتطبيؽ منيج سيجما ستة

إف التدريب اإلحصائي يجب أف يتـ كيفية األداء فينظر إلى الحزاـ األسكد كمستشار. ككذلؾ ف
 فقط بكاسطة األحزمة السكداء الرئيسية.

 
إذ أنو  Six Sigmaسيجما ستة  مدخؿيعد الحزاـ األسكد مف أىـ األدكار في الحزام األسود:  .3

شخص متفرغ تمامان لمعالجة المشاكؿ كتحقيؽ النتائج كىك المسئكؿ عف تعريؼ المشكمة كالقياـ 
ميف في المشركع كلديو ميارات في استخداـ أدكات تقكيـ المشكبلت كتصميـ بإدارة كتدريب العام

 مسئكليتو مكرسو لجيكد الجكدة كتحقيؽ األىداؼ. كالعمميات كالمنتجات بشكؿ عاـ 
 

كغالبان ما Six Sigma سيجما ستة  مدخؿىـ األشخاص الذيف لدييـ ميارات : الحزام األخضر .4
لحزاـ األسكد كلكنو غير متفرغ كميان لمنيج سيجما يككف عمى المستكل الذم كصؿ  إلية ا

ككف لديو ميمات أخرل, كيتمخص دكرىـ عمى تقديـ المفاىيـ كاألدكار التي   Six Sigmaستة
 يكتسبيا لتصبح جزءان مف فعالياتيـ اليكمية كذلؾ بيدؼ تطكير األعماؿ. 

 
  سيجما ستة  مدخلفوائد تطبيقSix Sigma: 

كمف ىذه في أم قطاع  يحقؽ فكائد عديدةSix Sigma ة سيجما ست مدخؿأف تطبيؽ 
 ((Anbari,2004:5 القطاعات:

 :سيجما ستة  مدخؿإف تطبيؽ  القطاع الماليSix Sigma  في القطاع المالي يساعد عمى
 الدقة في إنجاز الميزانيات كالتقارير المالية كتقميؿ األخطاء المالية كتحسيف أداء العامميف.

 :سيجما ستة  مدخؿف تطبيؽ إ قطاع اإلنشاءاتSix Sigma  في قطاع اإلنشاءات يقمؿ
األخطاء في تصاميـ المشاريع كيساعد في تقديـ المشاريع ضمف الكقت المتاح لمتسميـ,  

 عمى  إدارة النفقات ضمف المكازنات المعدة لممشاريع.  Six Sigmaسيجما ستة مدخؿكيساعد 
  :ا ستة سيجم مدخؿإف تطبيؽ قطاع البحث كالتطكيرSix Sigma  في قطاع البحث كالتطكير

يساعد عمى تقميؿ التكاليؼ كزيادة سرعة تطكير العمميات كيساعد عمى عممية ربط البحث 
 كالتطكير بعمميات األعماؿ. 
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 تعريف تكاليف الجودة: 
(: تكاليؼ الجكدة بأنيا "التكمفة التي تحدث نتيجة محاكلة 107: 2009 ,عرؼ )الجماؿ

 نتجات ذات الجكدة )متدنية( أك معالجة عيكب الجكدة إف حدثت فعبل".تفادم تصنيع م
ككما عرفت بأنيا: إجمالي التكاليؼ التي تتحمميا الشركة لضماف تقديـ المنتج بمكاصفات 

 (.Kaplan, 1998:,562كمتطمبات تتبلئـ مع رغبة العميؿ )
نتاج السمع كالخدمات بمستكم (: بأنيا"التكاليؼ المطمكب تحمميا إل71 :2226كعرفيا )الدرادكة, 
 الجكدة المحدد".

( بأنيا "التكاليؼ التي تدفع لتحكؿ دكف كصكؿ منتجات 37: 2228 ,كعرفيا )النعيمي كصكيص
 رديئة الجكدة لممستيمؾ".

 ( 45: 2212 ,كعرفيا )الحمبي
ر بأنيا "مجمكع المصركفات التي تحدث في أنشطو منع الخطأ أك المعيب أك التقييـ كالخسائ

 الراجعة ككؿ مف الفشؿ الداخمي كالخارجي لمنتج ما تتبلشي إذا لـ تكجد مشاكؿ الجكدة".
 

كمف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح أف  تكاليؼ الجكدة ىي كؿ التكاليؼ التي تتكبدىا الشركة 
 تضمف عدـ كصكؿ منتجات لمعمبلء غير راضيف عنيا.حتى 

 

 (30-39 :2001,يمي: )عقيميكتمتاز عممية دراسة تكاليؼ الجكدة بما 
 لفحص لبرامج تحسيف تحفيز المسئكليف في المستكيات اإلدارية المختمفة عمي الدراسة كا

 .كتطكير الجكدة
 .تكفير بيانات كمية تفيد في تقكيـ مقترحات االستثمار في مجاؿ تحسيف كتطكير الجكدة 
  لممنتج.تعمؿ عمي زيادة األرباح مف خبلؿ تخفيض في التكمفة اإلجمالية 
  ترشيد إعداد المكازنات سكاء الجارية أك الرأسمالية الستغبلؿ المكارد المتاحة لبرامج تحسيف

 كتطكير الجكدة.
 .أداة تحسيف مستمر لمجكدة فيي تساعد عمي تحديد مناطؽ الفشؿ كاإلنفاؽ كمصادر حدكث العيكب 
 حمميا الشركة.تؤدم الجكدة الرديئة إلي زيادة أنكاع معينو مف التكاليؼ التي تت 
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 تبويب تكاليف الجودة:  
حصر تكاليؼ الجكدة كفصميا عف عناصر التكاليؼ األخرل التي تتحمميا الشركة  يستمـز

ف 1995 )التكاليؼ اإلنتاجية كالتسكيقية كاإلدارية( حتى يسيؿ تحميميا كالتحكـ فييا )السكافيرم, ( كا 
 كيمكف تقسيـ تكاليؼ الجكدة إلي: (kanar, 1996: p.1تبكيب تكاليؼ الجكدة يساعد عمي تحميميا )

 
 ع: المن /تكاليف الوقاية .1

كتسمى أيضان تكاليؼ المنع كىي "التكاليؼ التي تدفع لتحكؿ دكف كصكؿ المنتجات/ رديئة 
 . (2008:37)النعيمي كصكيص,  الجكدة لممستيمؾ"

 
المنتج كأال يككف ىناؾ أم ىي كافة التكاليؼ التي تتحمميا الشركة لغرض منع حدكث عيكب في 

إنتاجان غير مطابؽ لممكصفات كىي مف أىـ أنكاع التكاليؼ, حيث أنيا تكشؼ األخطاء قبؿ كقكعيا 
 (Davis& Heineke, 2003:303كمف أمثمة تكاليؼ الكقاية ما يمي: )

 .تكاليؼ تخطيط كتحسيف الجكدة: كىي تكاليؼ تطكير كتنفيذ برامج إدارة الجكدة 
 صميـ المنتج بشكؿ مستمر لمقضاء عمي احتماالت حدكث أخطاء.تكاليؼ مراجعة ت 
 .تكاليؼ مراجعة المنتجات الجديدة 
 .تكاليؼ الحصكؿ عمي بيانات الجكدة كتحميمييا 
 .تكاليؼ التقرير عف الجكدة 
 .تكاليؼ البحث عف احتياجات المستيمكيف 
 .تكاليؼ مراجعات كفحكصات الميداف 
 لخاصة بالجكدة.تكاليؼ برامج التدريب كالتعميـ ا 
 .تكاليؼ مراجعات المكرديف 
 .تكاليؼ مراجعة فاعمية نظـ الجكدة 
 .تكاليؼ ىندسة الجكدة 
 .تكاليؼ مشركعات تحسيف الجكدة 
 .تكاليؼ عمميات الرقابة كطرؽ التطكير كالتنفيذ 
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 : تكاليف الفحص والتقييم .2
كتعرؼ , (38: 2008 كىناؾ مف يطمؽ عمييا تكاليؼ التخميف أك التثميف )النعيمي كصكيص,

بأنيا "التكاليؼ الناجمة عف محاكلة معرفة إذا كانت المنتجات مطابقة لممكاصفات المعتمدة" 
 . (32: 2005)العزاكم,
 

 بار لتقييـ الكحدات )المخرجات( كأم أنيا كؿ تكاليؼ األنشطة المرتبطة بعمميات الفحص كاالخت
 أنيا مطابقة لمكصفات الجكدة. 

 : (342:2012,)زعرب ؼ الفحص كالتقييـ ما يميكمف أمثمة تكالي
 .تكاليؼ فحص المكاد الكاردة 
 استيبلؾ آالت الفحص كاالختبار 
 تكاليؼ تشغيؿ آالت كأدكات القياس 
 تكاليؼ خدمات المصنع في مجاؿ التفتيش 
 .تكاليؼ صيانة آالت اإلنتاج المستخدمة في رقابة الجكدة 
 .تكاليؼ اإلشراؼ عمي أنشطو التقكيـ 
 ليؼ الفحص الميداني قبؿ التسميـ النيائي لممنتج.تكا 
 .تكاليؼ الفحص أثناء التشغيؿ 
 .تكاليؼ الفحص العممي 
  .تكاليؼ فحص كاختبار المنتج النيائي التاـ 
 .تكاليؼ مراجعة أكامر البيع 
 .تكاليؼ اختبارات الصبلحية 
  كاإلرشاد. اإلنذارتكاليؼ عمميات رقابة 
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 : تكاليف الفشل الداخمي .3
كىي تمؾ الناتجة عف األنشطة التي تتحمميا المنشأ لتصحيح مشاكؿ عيكب الجكدة قبؿ تسميـ 

 . (kaner, 1996,p1المنتجات لمعمبلء )
 

كقد تتبلشي ىذه التكاليؼ إذا لـ يظير في المنتج عيكب قبؿ تسميمو لمعمبلء كمف أمثمو ىذه 
 التكاليؼ:

 .تكاليؼ إعادة التشغيؿ 
  الدرجة الثانية بسعر أقؿ مف درجة أكلي.تكاليؼ بيع منتجات 
 .)تكاليؼ الخامات الميدرة )تكمفة الفاقد 
 .تكمفة الكقت الفاقد 
 .تكمفة التخزيف لممكاد الخاـ التي أصبحت عادـ 
 تكمفو صيانة األعطاؿ 
 

 : شل الخارجيتكاليف الف .4
رساؿ المنتجات تعرؼ بأنيا تكاليؼ األنشطة التي تتحمميا المنشأة لتصحيح عيكب الجكدة بعد إ

 . (54:2010لمعمبلء )بدركس, 
 (.Atkinson, 2004, p.196) أمثمة تكاليؼ الجكدة:كمف 
 لمعمبلء. نحتكاليؼ التعكيضات كالضمانات كالمسمكحات التي تم 
 .تكاليؼ إصبلح الكحدات المرجعة مف قبؿ العمبلء 
 .تكاليؼ المسمكحات الناتجة عف سكء الجكدة 
 مكيف أثناء فترة الضماف.تكاليؼ فحص شكاكم المستي 
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 : التكاليف المستترة لمجودة .5
كتسمي التكاليؼ غير المنظكرة كتشكؿ أثران كبيران عمي األرباح عمي المدل البعيد 

 (74 :2007,ة)حمكد
 (Park,2003,p.125): ثمة التكاليؼ المستترة لمجكدةكمف أم
 .تكمفة الكقت الضائع 
 .تكمفة إعادة التصنيع 
 رة المفقكدة.تكمفة الشي 
 .)تكمفة الحصة التسكيقية المفقكدة )تكمفة المبيعات 
 .تكمفة فقداف عمبلء محتمميف 
 .تكمفة فقداف السمعة الطيبة 

 
  (3رقـ ) كيمكف تكضيح تكاليؼ الجكدة الظاىرة كالمستترة مف خبلؿ الشكؿ

 

 ( تكاليؼ الجكدة الظاىرة كالمستترة3شكؿ رقـ )            
              

  
 

 

 تكاليؼ المنع

 تكاليؼ الجكدة الظاىرة
 

 تكاليؼ التقييـ

 

 تكاليؼ الفشؿ الداخمي

   
 

 تكاليؼ الفشؿ الخارجي

      
    

 تكمفة الكقت الضائع

 تكاليؼ الجكدة المستترة
 

 تكاليؼ إعادة التصنيع

 

 تكاليؼ الشيرة المفقكدة

   
 

 تكاليؼ المبيعات المفقكدة

   
 

 بلءتكاليؼ فقد عم

 (park, 2003:p.125)المصدر                                  
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  ا ستة  مسيج مدخلدورSix Sigma في تخفيض تكاليف الجودة 
سبؽ التعرض في السابؽ لتعريؼ تكاليؼ الجكدة بأنيا "تمؾ التكمفة التي تحدث نتيجة 

ة إف حدثت فعبلن )الجماؿ, محاكلة تفادم تصنيع منتجات ذات جكدة متدنية أك معالجة عيكب الجكد
18:2007) . 

 
كبالتالي ىي التكاليؼ التي إذا تحممتيا فستنتج المنشأة منتجات أك خدمات خالية مف العيكب 
كالسبب في ذلؾ تصنيعيا بالطريقة الصحيحة ككفؽ المكاصفات ككمما زادت استثمارات المنشأة في 

خطاء سكؼ يؤثر ذلؾ باإليجاب عمي باقي مراحؿ ما قبؿ اإلنتاج في صكرة تكاليؼ لمنع حدكث األ
 (4رقـ )أنكاع تكاليؼ الجكدة كما يتضح في الشكؿ 

 يكضح العبلقة العكسية بيف بنكد تكاليؼ الجكدة الظاىرة( 4شكؿ رقـ ) 

تكاليؼ الفشؿ 
 الخارجي

  
      
      
 

  
    

 
  

  

 تكاليؼ الفشؿ الداخمي
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
  

 
  

 
  

  
  

 
  

 
  

 تكاليؼ التقييـ
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

  
  

 
  

 
  

   تكاليؼ المنع/الكقاية
 

  
 

  

  
 

  
 

  

 
 (Park,2003:p.124)انًصذر: 

كمف الكاضح مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أنو كمما زادت تكاليؼ المنع كمما قمت بأقي أنكاع 
الحاالت المبنية عمي الشكؿ نجد أنو في الحالة  تكضيحكالعكس صحيح, فعند التكاليؼ الظاىرة 

األكلي تكاليؼ المنع منخفضة جدان كلذلؾ فإف تكاليؼ الفشؿ الخارجي مرتفعة كبالتالي األثر عمي 
 إجمالي تكاليؼ الجكدة باالرتفاع.
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فإف تكاليؼ الفشؿ  أما الحالة الثانية فإف تكاليؼ المنع زادت عف الحالة األكلي, كبالتالي
الخارجي قد انخفضت ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمحالة الثالثة فإنو بارتفاع تكاليؼ المنع فإف ىناؾ 

 انخفاض ممحكظ في باقي أنكاع تكاليؼ الجكدة الظاىرة.
 كفقان لآلتييؤدم إلي تخفيض تكاليؼ الجكدة  Six Sigmaا ستة مسيج مدخؿف إكبالتالي ف

 : المنع تكاليف الوقاية/تخفيض  دور مدخل سيجما ستة في .1
تكاليؼ المنع كما تـ التعرض ليا سابقان ىي كؿ التكاليؼ التي تتحمميا المنشأة لمنع خركج 

كلقد  .(2008:37)النعيمي كصكيص, منتجات أك خدمات معينة أك غير مطابقة لممكاصفات 
لتخطيط, كالتحسيف, عرضنا أف تكاليؼ المنع تمثمت في تدريب العامميف عمي أداء مياميـ كا

 كالتصميـ, كالصيانة.
 

كبالتالي كمف كجية نظر الباحث فإف تكاليؼ المنع إذا لـ تيتـ بيا المنشأة فسكؼ تدفع 
الكثير مف باقي أنكاع التكاليؼ ككذلؾ قد تفقد ميزة تنافسية كىي الجكدة ككذلؾ فقدانيا لسمعتيا 

ع مف كجية نظر الباحث حيث أف جكىر يرتبط بتكاليؼ المن Six Sigmaا ستة مة, كسيجيبالط
تدريب العامميف كالتصميـ حيث يتـ تصميـ العمميات لجعؿ كؿ عممية مسئكلة عف سمة  المدخؿ

أساسية لمجكدة بحيث تككف مخرجاتيا كفقان لرغبات العميؿ كحسب الصكرة التي يتكقعيا, كبالتاكيد 
 Sixا ستةمكيككف فريؽ سيج يعمؿ عمي تدريب العالميف Six Sigmaا ستة مسيج مدخؿفاف 

Sigma  ىك المسئكؿ عنو كىك مككف مف العامميف كبالتالي تكاليؼ التدريب أقؿ مف جمب مدربيف
 لتدريب العامميف عمي برامج جكدة أخرل مف خارج المنشأة.

 

 :تكاليف الفحص والتقييمدور مدخل سيجما ستة في تخفيض  .2
ة التي تتحمميا المنشأة لفحص الكحدات التي عرفت تكاليؼ التقييـ بأنيا كؿ تكاليؼ األنشط

, كقد . (32: 2005)العزاكم,تخرج أثناء اإلنتاج كذلؾ لمتأكد مف أنيا متكافقة مع المكاصفات المحددة
ا ستة  مسيج مدخؿكاف الفحص يتـ كفقان لممكاصفات التي كضعتيا المنظمات الدكلية كلكف مف خبلؿ 

Six Sigma فر السمات الحرجة التي حددىا العمبلء في مرحمة ما قبؿ يككف الفحص لمتأكد مف تكا
ة إذا لـ تتكفر بيا سمة مف سمات الجكدة األساسية التي بتصميـ العمميات فتككف الكحدة المنتجة معي

 . حددىا العمبلء أنفسيـ
كبما أف الكحدات ىي خبلصة العمميات كىي مصممة بصكرة تحقيؽ السمات األساسية 

 ة سكؼ تستغني عف كثير مف تكاليؼ الفحص.لمجكدة فإف المنشأ
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 :تكاليف الفشل الداخميدور مدخل سيجما ستة في تخفيض  .3
تتمثؿ ىذه التكاليؼ بكؿ ما تدفعو المنشأة لمتأكد مف أف المنتجات ستسمـ لمعمبلء خالية مف 

 كيدخؿ مف ضمنيا تكاليؼ إصبلح الكحدات المعيبة  قبؿ تسميميا,. (kaner, 1996,p1)العيكب 
 لمعمبلء. حفأك تكاليفيا إف أصبحت تالفة, كبالتأكيد فاف ىذه المرحمة بعد اإلنتاج كقبؿ الش

 
فاف اإلنتاج يككف كفقان لمسمات األساسية كالتي تـ  Six Sigmaا ستة مسيج لمدخؿككفقان 

فض تحديدىا كفقان لرغبات العمبلء كبالتالي تقؿ المنتجات التي تككف مخالفة لمسمات كبالتالي تنخ
 تكاليؼ الفشؿ الداخمي.

 
 ي: تكاليف الفشل الخارجدور مدخل سيجما ستة في تخفيض  .4

كما ذكرنا سابقان فاف ىذه التكاليؼ تنشأ نتيجة كصكؿ منتجات/ كحدات معينة إلي العمبلء 
عادة إصبلح  بتقديـالمنشأة  تمتـزكبالتالي . (54:2010)بدركس,  مسمكحات كتخفيضات كا 

ا الكثير كقد يمتد المكضكع لتكاليؼ تمقي الشكاكم أك تقديـ منتجات بديمة المنتجات كىذا يكمفي
لممعيبة كطبعنان فاف الشركة تيدؼ مف كراء ذلؾ كسب رضا العميؿ حتى ال تفقده. كمع ذلؾ فاف كؿ 
عميؿ يحب أف يحصؿ عمي سمعة تتكفر فييا سمات الجكدة كأال يعكد عمي الشركة لمرد أك 

 االستبداؿ.
 

ييتـ بصكرة كبيرة لمنع كقكع األخطاء كالكصكؿ إلي  Six Sigmaا ستة  مسيج مدخؿكالف 
منتجات ذات درجة عالية مف المثالية فاف ذلؾ يؤدم إلي تخفيض تكاليؼ الفشؿ الخارجي إلي 

 أدني مستكم ممكف.
 

 : التكاليف المستترة لمجودةدور مدخل سيجما ستة في تخفيض  .5
مف أرباح نتيجة فقداف العمبلء الحالييف, ككذلؾ اآلثار  كىي المتمثمة في ما تفقده المنشأة

السمبية نتيجة فقدانيا عمبلء محتمميف كلكف ىذه التكاليؼ يصعب قياسيا كبالتالي فيي غير محسكبة 
يعمؿ عمي تمبية احتياجات العمبلء بصكرة  Six Sigmaا ستة مسيج كمدخؿ( 62:2010,)بدركس

  الييف ككسب سمعة جيدة مف شأنيا كسب عمبلء جدد.تعمؿ عمي المحافظة عمي العمبلء الح



 

 

 

 انثانثانفصم 

عانطر قة لاإلجراءا
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 المقدمة : 
المستخدمة كطرؽ  األداةكعينتيا, ككذلؾ  يا, ك مجتمعؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسةيتناك 

في تقنيف إعدادىا, كصدقيا كثباتيا, كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث 
 .د الباحث عمييا في تحميؿ الدراسةالمعالجات اإلحصائية التي اعتم أدكات الدراسة كتطبيقيا, كأخيران 

 
  :منيجية الدراسة 

يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا, ليصؿ في النياية إلى نتائج 
لمستخدـ لحؿ مشكمة البحث, إضافة إلى أنو تتعمؽ بالمكضكع محؿ الدراسة, كىك األسمكب المنظـ ا

 (. 15:2007)الكيبلني كالشريفيف, العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية.
 

كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي, لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ 
 دراسة.مشكمة الدراسة لتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضع ال

 
 
 :طرق جمع البيانات 

 ت: الباحث عمى نكعيف مف البيانا اعتمد
 لية: البيانات األو  .3

لدراسة بعض مفردات البحث كحصر  تكذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبيانا
  SPSSكمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج  لمعمكمات البلزمة في مكضكع البحث,كتجميع ا

(Statistical Package for Social Science)   اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية
 المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.

 
 : البيانات الثانوية .2

تمت مراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة, كالتي  
في تخفيض تكاليؼ كالدكر المتكقع منو  Six Sigmaتكافر متطمبات تطبيؽ مدخؿ تتعمؽ بمدل 

, كأية مراجع قد تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي, كاليدؼ مف في الشركات الصناعية الجكدة
خبلؿ المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة, التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة 

 كذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.الدراسات, ك 
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 تيامجتمع الدراسة وعين: 
شركة  65كتتمثؿ العينة في  ة في قطاع غزةمالشركات الصناعية العامجميع يشمؿ مجتمع الدراسة 
اد جميع االستبانات, االستبانات عمى جميع الشركات المختارة, كتـ استردتكزيع تـ اختيارىا عشكائيان, كتـ 

كبعد تفحص لـ تستبعد أم استبانة نظرا لتحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة عمى االستبياف, كبذلؾ يككف عدد 
 كالجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات عينة الدراسة  كما يمي: استبانة 65االستبانات الخاضعة لمدراسة 

 
 أوال البيانات األولية:

 30-20مف % يٍ عُُخ انذراسخ رزاوزذ أعًبرهى "15.4( أٌ 2)َجٍُ خذول رلى  العمر: .3
% يٍ 52.3، و"سنة 40-31مف % يٍ عُُخ انذراسخ رزاوزذ أعًبرهى "32.3، و" سنة

 ".سنة 41أكثر مف عُُخ انذراسخ رزاوزذ أعًبرهى "

 (2جدول رقم )
 العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 انُسبة انًئوية انتكشاس العمر

 15.4 12 سنة 30-20من 

 32.3 21 سنة 40-31من 

 52.3 34 سنة       41أكثر من 

 122.2 65 المجمكع

 

وثبنزبنٍ َزضر أٌ األشخبص انذٍَ عجئىا االسزجبَخ أغهجهى رززاوذ أعًبرهى فىق انثالثٍُ عبيبً 

 فهى أصسبة خجزح.
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دبمـك مؤىميـ العممي "سة % مف عينة الدرا12.3( أف  3يبيف جدكؿ رقـ ) المؤىل العممي: .3
مف عينة % 23.1, ك"بكالكريكسمؤىميـ العممي "% مف عينة الدراسة 64.6, ك"متكسط

 ."الدراسة مؤىميـ العممي "دراسات عميا
 

 

 

 (3جدول رقم )
 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 انُسبة انًئوية انتكشاس المؤىل العممي

 12.3 8 دبموم متوسط

 64.6 42 ريوسبكالو 

 23.1 15 دراسات عميا

 122.2 65 المجمكع

 

يٍ انىاضر يٍ خالل اندذول أعالِ أٌ انًؤهم انعهًٍ نعُُخ انذراسخ  َمع أغهجُزهى فٍ فئخ 

 انجكبنىرَىص وانذراسبد انعهُب يًب َىزٍ ثًمذرهى عم اعطبء يعهىيبد خُذح.

 

خ انذراسخ رخصصهى انعهًٍ % يٍ عُُ 42.2( أٌ 4َجٍُ خذول رلى ) التخصص العممي: .1

% يٍ 29.2، و "ىندسة% يٍ عُُخ انذراسخ رخصصهى انعهًٍ "32.8، و"عمـك إدارية كمالية"

 . "أخرلرخصصبد  رخصصهى انعهًٍ "عُُخ انذراسخ 

 

 (4جدول رقم )
 التخصص العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 انُسبة انًئوية انتكشاس التخصص العممي

 42.2 26 اليةعموم إدارية وم

 32.8 22 ىندسة

 29.2 19 أخرى

 122.2 65 المجمكع

 
مف خبلؿ الجدكؿ أعبله فاف أغمب معبئي االستبانة مف تخصصات قريبة مف الناحية 

 العممية مف مدخؿ سيجما ستة
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أقؿ مف % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغذ سُىاد انخجزح "4.6( أٌ 5َجٍُ خذول رلى ) سنوات الخبرة: .4
، "سنكات 10إلى  5مف % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغذ سُىاد انخجزح "29.2، و "سنكات 5

 ."سنكات 10أكثر مف % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغذ سُىاد انخجزح "66.2و
 

 (5جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

 انُسبة انًئوية انتكشاس سنوات الخبرة

 4.6 3 سنكات 5أقؿ مف 

 29.2 19 اتسنك  10إلى  5مف 

 66.2 43 سنكات 10أكثر مف 

 122.2 65 المجمكع

 
 كىذا مؤشر جيد بأف األشخاص العامميف عمى ادارة الشركات لدييـ خبرة جيدة في مجاؿ عمميـ.   
 
% يٍ عُُخ انذراسخ انًسًً انىظُفٍ نهى 61.5( أٌ 6َجٍُ خذول رلى )المسمى الوظيفي:  .5

% يٍ عُُخ 15.4، و"رئيس قسـًسًً انىظُفٍ نهى "ان% يٍ عُُخ انذراسخ 23.1"، ومدير"

   ."مسميات أخرلانذراسخ انًسًً انىظُفٍ نهى "

 (6جدول رقم )
 المسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 انُسبة انًئوية انتكشاس المسمى الوظيفي

 61.5 42 مدير

 23.1 15 رئيس قسم           

 15.4 12 أخرى

 122.2 65 المجمكع

 
وثبنزبنٍ فبٌ يعظى انذٍَ عجئىا االسزجبَخ هى يٍ االدارح انذٍَ يطهىة يُهى انعًم عهً دعى رطجُك 

 انًُهح.
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% يٍ عُُخ انذراسخ نى َبخذو 44.6( أٌ 7َجٍُ خذول رلى ) عدد الدورات في مجال الجودة: .6

في مجاؿ د % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغ عذد انذورا 22.2، و مجاؿ الجكدة أٌ دورح رذرَجُخ فٍ
 في مجاؿ الجكدة% يٍ عُُخ انذراسخ ثهغ عذد انذوراد 35.4، و " دكرة 3-1مف " الجكدة

 "دكرات 3أكثر مف "

 

 (7جدول رقم )
 عدد الدورات في مجال الجودة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 انُسبة انًئوية انتكشاس عدد الدورات في مجال الجودة

 44.6 29         ال توجد                  

 22.2 13 دورة 3-1من 

 35.4 23 دورات 3أكثر من 

 122.2 65 المجمكع

مف الكاضح مف خبلؿ الجدكؿ أف كثير مف الشركات تقـك بتدريب العامميف كاالدارة في 
 مجاؿ الجكدة

  
ممارسة % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغذ يذح 1.5( أٌ 8َجٍُ خذول رلى ) ممارسة الشركة لنشاطيا: .7

ممارسة الشركة % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغذ يذح 15.4، و"سنكات 5أقؿ مف " ة لنشاطياالشرك
ممارسة الشركة % يٍ عُُخ انذراسخ ثهغذ يذح 83.1، و"سنكات 10 -5مف " لنشاطيا
 ."سنكات 10أكثر مف " لنشاطيا

 (8جدول رقم )
 ممارسة الشركة لنشاطيا توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 انُسبة انًئوية انتكشاس طياممارسة الشركة لنشا

 1.5 1 سنوات 5أقل من 

 15.4 12 سنوات 10 -5من 

 83.1 54 سنوات 10أكثر من 

 122.2 65 المجمكع

 
مف خبلؿ الجدكؿ يتضح أف الشركات عينة الدراسة مارست عمميا منذ فترة متكسطة كطكيمة 

 نكعان ما.
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مف الشركات  % 27.7( أف 9)يبيف جدكؿ رقـ التي تعمل بيا الشركة:  نوع الصناعة .8
 كات مختصة في الصناعات "الدكائية% مف الشر 23مختصة في الصناعات "الغذائية", ك

% مف 7.7", كأثاث% مف الشركات مختصة في صناعة "26.2", ككمستحضرات التجميؿ
% مف الشركات مختصة في صناعة 12.3", كالشركات مختصة في صناعة "الباطكف

% مف 36.9", كلشركات مختصة في صناعة "المنتجات المعدنية% مف ا3.1", ك"النسيج
 ."الشركات مختصة في صناعات "أخرل

 (9جدول رقم )
  نوع الصناعة التي تعمل بيا الشركة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 انُسبة انًئوية انتكشاس نوع الصناعة التي تعمل بيا الشركة

 27.7 18 غذائية

 23 15 كمستحضرات تجميؿ دوائية

 26.2 17 أثاث

 7.7 5 الباطون

 12.3 8 النسيج

 3.1 2 المنتجات المعدنية

 122.2 65 المجمكع

  
 .كىذا يدؿ عمى أف عينة الدراسة تشمؿ معظـ أنكاع الصناعة في قطاع غزة
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 :أداة الدراسة 
  كما يمي:  مقسمة إلى قسميف استبانةكقد تـ إعداد 

 فقرات. 9الدراسة كيتككف مف  ةالبيانات الشخصية لعين : يتككف مفالقسم األول 
 تتناكؿ مدل تكافر متطمبات تطبيؽ مدخؿ  :القسم الثانيSix Sigma  كالدكر المتكقع منو في

 وتم تقسيمو إلى ستة محاور كما يمي:تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية 
 فقرات 4ف التزاـ كدعـ القيادة العميا كيتككف مالمحور األول: 
 فقرات 6التغذية العكسية كالقياس كيتككف مف المحور الثاني: 
 فقرات 9التحسيف المستمر كيتككف مف المحور الثالث: 
 فقرات 5العمميات كاألنظمة كيتككف مف المحور الرابع: 

 فقرات 9كالتدريب كيتككف مف  المكارد البشريةالمحور الخامس: 
 رة.فق 23كيتككف مف  في تخفيض تكاليؼ الجكدة Six Sigmaما دكر مدخؿ ستة سيجالمحور السادس: 

 (10ت الخماسي  كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )ر كقد كانت اإلجابات عمى حسب مقياس ليكا
 

 (10) جدول رقم
 مقياس اإلجابات

 1 2 3 4 5 التصنيف

 ال أكافؽ بشدة ال أكافؽ محايد أكافؽ أكافؽ بشدة درجة الموافقة

 ستبيان:صدق وثبات اال 
(, كما 429: 1995, صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ

شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية, ككضكح فقراتيا يقصد بالصدؽ "
, كقد (179 :2001ف )عبيدات كآخرك  كمفرداتيا مف ناحية ثانية, بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا"

 قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:

 : تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بالطرؽ التالية.صدق فقرات االستبيان: أوالً 

 الصدق الظاىري لألداة: .3

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
أعضاء الييئة التدريسية المتخصصيف في المحاسبة كاإلدارة كاإلحصاء في كؿ  ( أعضاء مف5)
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( أسماء المحكميف 1مف الجامعة اإلسبلمية كالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية كيكضح الممحؽ رقـ )
كاستنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا ,  الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة

يف, حيث تـ تعديؿ صياغة مف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكالمحكمك 
 العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا. 

 
 : صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة .3

مفردة,  65تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة البالغ حجميا 
امبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كتبيف الجداكؿ مف كذلؾ بحساب مع

حيث إف القيمة االحتمالية  (,0.05تباط دالة عند مستكل داللة )(  أف معامبلت االر 16-11رقـ )
, كبذلؾ 0.396الجدكلية كالتي تساكم  r المحسكبة اكبر مف قيمة rكقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف 

 سو. فقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقيا تعتبر
 

 (11جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور األول: التزام ودعم القيادة العميا

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.706 لدل إدارة الشركة االستعداد الستخداـ برامج ضبط الجكدة. .1

 0.000 0.771 كة االستعداد الستخداـ أساليب حديثة لضبط الجكدة.يتكفر لدل إدارة الشر  .2

 0.000 0.646 يكجد لدل إدارة الشركة اإلمكانية المالية الستخداـ برامج ضبط الجكدة. .3

4. 
يتكفر لدل إدارة الشركة اإلمكانية المادية )أثاث, أجيزة,...( الستخداـ 

 برامج ضبط الجكدة.
0.745 0.000 
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 (12ول رقم )جد
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: التغذية العكسية والقياس

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.001 0.618 كافة األقساـ العاممة بيا.لس أداء اييقمالشركة  تكجد لدل .1

2. 
األداء  تعتمد إدارة الشركة عمى المؤشرات المالية كغير المالية لقياس كتقكيـ

 كفقان لممعايير المكضكعة كالكاضحة.
0.604 0.001 

 0.001 0.634 تعتمد إدارة الشركة عمى األساليب اإلحصائية لقياس كمراقبة مستكيات األداء. .3

 0.012 0.493 تساىـ أساليب القياس المعتمدة في الشركة عمى تحسيف األداء الكمي. .4

5. 
تعددة في الحصكؿ عمي المعمكمات التي تعتمد إدارة الشركة عمى أساليب م

 تساعدىا في تقييـ المنتجات.
0.632 0.001 

 0.001 0.606 تسعى إدارة الشركة دائمُا لتقييـ نتائج برامج الجكدة كتصحيح االنحرافات. .6

 
 (13جدول رقم )

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: التحسين المستمر

 الفقرة ـ.
معامل 
 االرتباط 

قيمة ال
 االحتمالية

 0.000 0.692 تنظر إدارة الشركة إلى التحسيف المستمر في العمؿ عمى أنو جزءان مف متطمبات الجكدة. .1

 0.000 0.649 تعتمد إدارة الشركة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض تحسيف جكدة المنتجات. .2

3. 
ألبعاد  تعتمد إدارة الشركة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض تطكير المعرفة

 العممية اإلدارية كالفنية كالتقنية.
0.613 0.001 

4. 
تحرص إدارة الشركة عمى معرفة اقتراحات العمبلء لبلستفادة منيا في تحسيف 

 جكدة المنتجات.
0.610 0.001 

5. 
تحرص إدارة الشركة عمى تدريب رؤساء األقساـ عمى تشكيؿ فرؽ عمؿ لعممية 

 التحسيف المستمر.
0.430 0.032 

6. 
تقـك إدارة الشركة باإلجراءات البلزمة لمتأكد مف أف خطط تحسيف الجكدة يتـ 

 تنفيذىا مف قبؿ العامميف.
0.710 0.000 

 0.000 0.711 تعمؿ إدارة الشركة عمى التحسيف المستمر لتخفيض االنحرافات في اإلنتاج.  .7

 0.005 0.548 األخطاء. تعتمد اإلدارة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض الدقة في اكتشاؼ  .8

 0.002 0.579 تيتـ الشركة بتحقيؽ الرضا عف المنتجات التي تقدميا. .9
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 (14جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: العمميات واألنظمة

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.014 0.485 ف برامج ضبط الجكدة.إدارة الشركة لدييا نظاـ لتبادؿ المعمكمات كتدفقيا بي .1

2. 
إدارة الشركة تستخدـ برامج لممساعدة في اختيار كالمفاضمة بيف برامج 

 ضبط الجكدة.
0.626 0.001 

 0.011 0.498 إدارة الشركة تكفر قاعدة بيانات لكافة برامج ضبط الجكدة. .3

 0.002 0.592 إدارة الشركة تكفر نظاـ اتصاؿ مباشر بمدربي برامج الجكدة. .4

 0.026 0.444 تقـك إدارة الشركة بتنفيذ البرامج التدريبية بناءن عمى أسس كمعايير كاضحة. .5

 
 (15جدول رقم )

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: الموارد البشرية والتدريب

 الفقرة .م
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.003 0.572 مج ضبط الجكدة.إدارة الشركة تربط الترقيات ببرا .1

 0.002 0.596 إدارة الشركة تربط مكافئات اإلدارة العميا بنجاح تطبيؽ برامج ضبط الجكدة. .2

 0.014 0.486 إدارة الشركة تعييف خبراء كاستشارييف ببرامج ضبط الجكدة. .3

4. 
تكفر إدارة الشركة حكافز مادية لمعامميف الذيف يأخذكف عمى عاتقيـ 

 لية تنفيذ برامج ضبط الجكدة.مسئك 
0.437 0.029 

5. 
تكفر إدارة الشركة حكافز معنكية لمعامميف الذيف يأخذكف عمى عاتقيـ 

 مسئكلية تنفيذ برامج ضبط الجكدة.
0.764 0.000 

6. 
تكفر إدارة الشركة البرامج التدريبية لمعامميف في مختمؼ المستكيات في 

 مجاؿ الجكدة 
0.430 0.032 

 0.019 0.465 الشركة برامج التدريب بناءان عمى أسس كاضحة.  تنفذ .7

 0.031 0.432 تيتـ إدارة الشركة باستمرارية برامج التدريب التي تساىـ في تطكير الجكدة. .8

 0.029 0.436 تنظر إدارة الشركة لكؿ العامميف كجزء ال يتجزأ مف مجمكعة تحسيف الجكدة. .9
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 (16جدول رقم )
 في تخفيض تكاليف الجودة Six Sigmaستة سيجما اخمي لفقرات المحور السادس: دور مدخل الصدق الد

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.678 تكاليؼ االستفسار عف احتياجات كرغبات العمبلء. يرشد .1

2. 
يـ أثناء المدخؿ تكاليؼ إعداد برامج تدريبية لمعامميف بيدؼ تحسيف أدائ يقمؿ

 اإلنتاج كباقي عمميات كأنشطة الشركة.
0.478 0.016 

 0.000 0.681 يخفض  تكاليؼ البحكث كالتطكير الخاصة باإلنتاج. .3
 0.033 0.428 يقمؿ تكاليؼ أنشطة الفحص لما ُتخرجو العمميات مف منتجات. .4
 0.012 0.495 عة .تكاليؼ أنشطة تحميؿ البيانات كمقارنتيا مع مثيمتيا في الصنا يقمؿ .5
 0.017 0.471 تكاليؼ فحص المكاد األكلية الكاردة. يؤدم إلى تقميؿ .6
 0.000 0.821 تكاليؼ فحص اإلنتاج إثناء عمميات التصنيع.تنقيص  يؤدم إلى .7
 0.000 0.753 يخفض تكاليؼ اإلنتاج بعد إتماـ تصنيعو. .8
 0.000 0.852 تكاليؼ إعادة تصنيع الكحدات المعيبة. يرشد .9

 0.001 0.640 تكاليؼ صيانة أجيزة فحض المنتجات. يقمؿ .10
 0.000 0.797 تكاليؼ مشرفيف الفحص. ينقص مف .11
 0.000 0.836 يخفض تكاليؼ إعادة فحص المنتجات المعيبة بعد إعادة تصنيعيا مرة أخرل. .12
 0.000 0.709 خسائر التعبئة. ينقص .13
 0.005 0.546 يؼ تكقؼ العمؿ نتيجة أخطاء جسيمة باإلنتاج.تكالتخفيض  يؤدم إلى .14
 0.002 0.584 تكاليؼ التعديبلت الناتجة عف شكاكل العمبلء.تقميؿ  يؤدم إلى .15
 0.001 0.612 يخفض تكاليؼ تمقى الشكاكل مف العمبلء. .16
 0.007 0.528 تكاليؼ المرتجع مف العمبلء. يقمؿ .17
 0.000 0.650 لناتجة عف قبكؿ العمبلء إلنتاج معيب.المسمكحات ا ينقص مف .18

19. 
يقمؿ األرباح المفقكدة عف مبيعات بسبب سكء سمعة الشركة نتيجة تقديـ 

 منتجات معيبة لمعمبلء
0.592 0.002 

 0.000 0.692 يقمؿ تكاليؼ العمؿ اليكمي. .20
 0.002 0.600 تكاليؼ مراقبة تقديـ المنتج. يساعد عمى تخفيض .21
 0.001 0.617 يخفض تكاليؼ تغيير البرامج بسبب الجكدة الرديئة. .22
 0.010 0.502 تكاليؼ البيانات المعاد إدخاليا بسبب أخطاء المدخبلت. يقمؿ .23
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 ق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: صد .1
( يبيف معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع 17جدكؿ رقـ )

الكمي لفقرات االستبانة كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة المعدؿ 
 rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05, حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  0.05

 .0.396الجدكلية كالتي تساكم 

 (17جدول رقم )
 سة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانةمعامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدرا

 المحور
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.706 المحكر األكؿ: التزاـ كدعـ القيادة العميا
 0.000 0.747 المحكر الثاني: التغذية العكسية كالقياس 

 0.001 0.614 المحكر الثالث: التحسيف المستمر 
 0.000 0.675 نظمة المحكر الرابع: العمميات كاأل

 0.000 0.808 المحكر الخامس: المكارد البشرية كالتدريب 
 0.009 0.511 في تخفيض تكاليؼ الجكدة  Six Sigmaالمحكر السادس: دكر مدخؿ ستة سيجما 

 2.396"  تساكم 23كدرجة حرية " 2.25الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 
 :Reliabilityثانيًا :ثبات فقرات االستبانة 

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى 
(. كقد تـ إجراء خطكات الثبات عمى العينة 430: 1995األشخاص ذاتيـ في أكقات )العساؼ, 

 ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ. فاالستطبلعية نفسيا بطريقتي
 

: تػـ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف Split-Half Coefficientة التجزئـة النصـفية طريقـ .1
معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية  الرتبة لكؿ بعد كقد  تػـ تصػحيح معػامبلت 

 Spearman-Brown) االرتبػػػػػػػاط  باسػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػاط سػػػػػػػبيرماف  بػػػػػػػراكف لمتصػػػػػػػحيح
Coefficientدلة  التالية: ( حسب المعا 
معامؿ الثبات = 

1

2

ر

ر

 
( يبيف أف ىناؾ معامؿ 18حيث ر معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ )

 . ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة
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 (31جدول رقم )
 طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات )

 ورالمح
 التجزئة النصفية

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.8780 0.7825 المحكر األكؿ: التزاـ كدعـ القيادة العميا

 0.0000 0.8485 0.7369 المحكر الثاني: التغذية العكسية كالقياس 

 0.0000 0.8935 0.8075 المحكر الثالث: التحسيف المستمر 

 0.0000 0.8398 0.7238 المحكر الرابع: العمميات كاألنظمة 

 0.0000 0.8681 0.7669 المحكر الخامس: المكارد البشرية كالتدريب 

 Six Sigmaالمحكر السادس: دكر مدخؿ ستة سيجما 
 في تخفيض تكاليؼ الجكدة 

0.7448 0.8537 0.0000 

 0.0000 0.8992 0.8168 جميع المحاور

 2.396"  تساكم 23كدرجة حرية " 2.25لية عند مستكل داللة الجدك  rقيمة 
 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   .2
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد يبيف جدكؿ 

 . ة بكؿ طمأنينة( أف معامبلت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبان19رقـ )
 (19جدول رقم )

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(

عدد  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.8890 4 المحكر األكؿ: التزاـ كدعـ القيادة العميا
 0.8756 6 المحكر الثاني: التغذية العكسية كالقياس 

 0.9128 9 المحكر الثالث: التحسيف المستمر 
 0.8562 5 لرابع: العمميات كاألنظمة المحكر ا

 0.8896 9 المحكر الخامس: المكارد البشرية كالتدريب 
 0.8679 23 في تخفيض تكاليؼ الجكدة  Six Sigmaالمحكر السادس: دكر مدخؿ ستة سيجما 

 0.9015 56 جميع المحاور
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 :المعالجات اإلحصائية 
لبيانات التي تـ تجميعيا, فقد تـ استخداـ العديد مف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ ا

 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
Package for Social Science (SPSS)  كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية

 المستخدمة في تحميؿ البيانات:

دخاؿ البيان .1 , كلتحديػد طػكؿ فتػرة اآللي, حسب مقياس ليكرت الخماسي ات إلى الحاسبتـ ترميز كا 
   مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي )الحػػدكد الػػدنيا كالعميػػا( المسػػتخدـ فػػي محػػاكر الدراسػػة, تػػـ حسػػاب المػػدل

صػػػػكؿ عمػػػػى طػػػػكؿ الفقػػػػرة أم (, ثػػػػـ تقسػػػػيمو عمػػػػى عػػػػدد فتػػػػرات المقيػػػػاس الخمسػػػػة لمح4=5-1) 
القيمػة إلػى اقػؿ قيمػة فػي المقيػاس )كىػي الكاحػد الصػحيح( , بعد ذلؾ تػـ إضػافة ىػذه (2.8=5÷4)

 ( يكضح أطكاؿ الفترات كما يمي:22كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ )

 (20) جدول رقم
 مقياس ليكرت الخماسي

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 درجة الموافقة
 ال أوافق
 بشدة

 أوافق محايد أوافق ال
 أوافق
 بشدة

 5 4 3 2 1 الوزن
 
تـ حساب التكرارات كالنسب المئكيػة لمتعػرؼ عمػى الصػفات الشخصػية لمفػردات الدراسػة كتحديػد  .2

 رئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة. استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر ال

خفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف كذلؾ لمعرفة مدل ارتفػاع أك ان  Meanالمتكسط الحسابي  .3
كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية, مع العمـ بأنو يفيد فػي ترتيػب العبػارات حسػب 

داـ أك مػدل المكافقػة ( عممػا بػاف تفسػير مػدل االسػتخ89, 1996, كشػؾأعمى متكسط حسػابي )
 .عمى العبارة

لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل انحػػػراؼ   (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػػارم  .4
اسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة كلكػػػؿ محػػػكر مػػػف المحػػػاكر 
الرئيسية عف متكسطيا الحسابي, كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت فػي اسػتجابات 

ئيسية, فكمما اقتربت أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الر 
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قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات كانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس )إذا كػػاف االنحػػراؼ 
  . المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا(

 . اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5

 صدؽ الفقرات. معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس  .6

 . عادلة سبيرماف براكف لمثباتم .7

-1سػػػمرنكؼ لمعرفػػػة نػػػكع البيانػػػات ىػػػؿ تتبػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػي أـ ال ) - اختبػػػار ككلػػػكمجركؼ .8

Sample K-S)  . 
لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػط الفقػػرة  One sample T testلمتكسػػط عينػػة كاحػػدة   tاختبػػار  .9

  . "3كالمتكسط الحيادم "

 . بلث متكسطات فأكثرتحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ث .12

 و لمفركؽ المتعددة بيف المتكسطات. اختبار شفي .11



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انرابع

 ن ائج اناساسة املياانية لتفسريىا
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 (سمرنوف   -)اختبار كولمجروف اختبار التوزيع الطبيعيS-Sample K -(1) 
 ي مف عدموؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعسمرنكؼ  لمعرفة ى -تـ عمؿ اختبار ككلمجركؼ

كىك اختبار  ضركرم في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف 
( نتائج االختبار حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ 21تكزيع البيانات طبيعيا. كيكضح الجدكؿ رقـ )

.05.0) 0.05محكر اكبر مف  sigالتكزيع الطبيعي كيجب  ( كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع
 استخداـ االختبارات المعممية.

 
 (21جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي )

عدد  المحور
 القيمة االحتمالية Zقيمة  الفقرات

 0.954 0.514 4 المحكر األكؿ: التزاـ كدعـ القيادة العميا
 0.609 0.761 6 اس المحكر الثاني: التغذية العكسية كالقي
 0.599 0.767 9 المحكر الثالث: التحسيف المستمر 
 0.225 1.045 5 المحكر الرابع: العمميات كاألنظمة 

 0.640 0.742 9 المحكر الخامس: المكارد البشرية كالتدريب 
 Sixالمحكر السادس: دكر مدخؿ ستة سيجما 

Sigma  في تخفيض تكاليؼ الجكدة 
23 1.113 0.168 

 0.592 0.771 56 ميع المحاورج

 

 تحميل فقرات محاور الدراسة واختبار الفرضيات 
, ( لتحميؿ فقرات االستبانةOne Sample T testلمعينة الكاحدة ) Tتـ استخداـ اختبار 

اكبر  المحسكبة t كتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 
كالكزف النسبي اكبر  0.05)أك القيمة االحتمالية اقؿ مف  2.0الجدكلية  كالتي تساكم  tمف قيمة 

 t%(, كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  60مف 
 0.05اقؿ مف )أك القيمة االحتمالية  2.0الجدكلية كالتي تساكم  tالمحسكبة أصغر مف قيمة 

%(, كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف القيمة االحتمالية ليا  60كالكزف النسبي اقؿ مف 
 0.05اكبر مف 
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  فرضيات الدراسةاختبار:  
  الفرضية الرئيسية األولى:اختبار 

 لدى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة. Six Sigmaمدخل تتوفر معايير تطبيق 
 منيا الفرضيات الفرعية التاليةويشتق 
 :الفرضية الفرعية األولى 

عند مسـتوى  يتوفر معيار دعم والتزام اإلدارة العميا لدى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
 (α ≤ 0.05 ).  داللة 

نػة ( كالػذم يبػيف آراء أفػراد عي22لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 
( كىػػي مرتبػػة تنازليػػا حسػػب الػػكزف دعززى انادززبدع ان هدززبانتززماو  الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػكر األكؿ )

 :النسبي مف األعمى إلى األسفؿ كما يمي
" كىػي أقػؿ  2.222%"  كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم  "86.77"بمػغ الػكزف النسػبي  " 1في الفقػرة " .3

 ."السزخذاو ثزايح ضجظ اندىدح السزعذادنذي إدارح انشزكخ امما يدؿ عمى أنو " 2.25مف 

أقػػػؿ مػػػف " كىػػػي 2.222%"  كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم  "85.23"بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي  " 2فػػػي الفقػػػرة " .3
 ."ضجظ اندىدحن زذَثخاالسزعذاد السزخذاو أسبنُت  انشزكخإدارح  يَزىفز نذ" مما يدؿ عمى أنو 2.25

" كىي أقؿ مف 2.222كالقيمة االحتمالية تساكم  "%"  84.00"بمغ الكزف النسبي " 4في الفقرة " .1
اإليكبَُوووخ انًبدَوووخ )أثوووبس، أخهوووشح،...(  إدارح انشوووزكخ ينوووذ َزوووىفزممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو " 2.25

 ".السزخذاو ثزايح ضجظ اندىدح

 2.25" كىػي أقػؿ مػف 2.222%"  كالقيمة االحتمالية تساكم  "83.38"بمغ الكزف النسبي " 3في الفقرة " .4
 ."اإليكبَُخ انًبنُخ السزخذاو ثزايح ضجظ اندىدح إدارح انشزكخ ينذ َىخذأنو " مما يدؿ عمى

دعوى انمُوبدح انزوشاو وكبصػفة عامػة يتبػيف أف المتكسػط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر األكؿ )

أكبػػر مػػف  الػػكزف النسػػبي المحايػػد % كىػػي 84.85الػػكزف النسػػبي  يسػػاكم , ك 4.24(  تسػػاكم انعهُووب
, 2.2الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  tكىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 18.445 حسػػكبة تسػػاكم الم t" كقيمػػة 62%"
يتػكفر معيػار دعػـ كالتػزاـ نػو أمما يػدؿ عمػى  2.25كىي أقؿ مف   2.222مالية تساكم القيمة االحتك 

 (α ≤ 0.05 ).عند مستكل داللة   اإلدارة العميا لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة
رة العميا في الشركات العاممػة فػي قطػاع غػزة تعنػي بتػكفير الػدعـ كااللتػزاـ كيدؿ أيضا أف اإلدا

.كتتفػػػؽ ىػػػذه النتػػػائج مػػػع دراسػػػة )جػػػكادة,  α = 2.25ببػػػرامج الجػػػكدة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة إحصػػػائية 
( كالتػي 2212( كالتي طبقت عمى المستشفيات الحككمية في قطاع غػزة, كدراسػة )أبػك ناىيػة,2211

فمسطينية مف حيث أنو يجب عمى اإلدارة العميػا فػي الشػركات الػدعـ الكامػؿ طبقت عمى الجامعات ال
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لبرامج الجكدة كذلؾ ألف ىذا المنيج عبارة عف عممية إستراتيجية تتطمب لدعـ مػف رأس اليػـر كذلػؾ 
 , كبناءان عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرضية إلقناع كتحفيز المستكيات اإلدارية المختمفة

 
 

 (22جدول رقم )
 فقرات المحور األول )التزام ودعم القيادة العميا( تحميل
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لدل إدارة الشركة االستعداد الستخداـ  .1
 برامج ضبط الجكدة.

4.34 0.713 86.77 15.130 0.000 

يتكفر لدل إدارة الشركة االستعداد  .2
 الستخداـ أساليب حديثة لضبط الجكدة.

4.26 0.713 85.23 14.261 0.000 

يكجد لدل إدارة الشركة اإلمكانية  .3
 المالية الستخداـ برامج ضبط الجكدة.

4.17 0.741 83.38 12.722 0.000 

4. 
يتكفر لدل إدارة الشركة اإلمكانية 
المادية )أثاث, أجيزة,...( الستخداـ 

 برامج ضبط الجكدة.
4.20 0.666 84.00 14.523 0.000 

 0.000 18.445 84.85 0.543 4.24 جميع الفقرات 
 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 :الفرضية الفرعية الثانية 
ند يتوفر معيار التغذية العكسية والقياس لدى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة ع

 (α ≤ 0.05 ).  ةمستوى دالل
( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 23لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

الدراسة في  فقرات المحكر الثاني )التغذية العكسية كالقياس( كىي مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبي 
 مف األعمى إلى األسفؿ كما يمي:

ي أقؿ " كى0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم "83.08بمغ الكزف النسبي  "  5"في الفقرة  .1
إدارة الشركة تعتمد عمى أساليب متعددة في الحصكؿ عمي مما يدؿ عمى أف " 0.05مف 

 ."المعمكمات التي تساعدىا في تقييـ المنتجات
ي أقؿ مف " كى0.000"%" كالقيمة االحتمالية تساكم 82.15" بمغ الكزف النسبي "1في الفقرة " .2

 كافة األقساـ العاممة بيا".لأداء  اييسقمالشركة تكجد لدل  مما يدؿ عمى أف " 0.05
ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "82.15" بمغ الكزف النسبي "6في الفقرة " .3

 ."حيح االنحرافاتإدارة الشركة تسعى دائمُا لتقييـ نتائج برامج الجكدة كتصمما يدؿ عمى أف " 0.05
ي أقؿ مف " كى0.000تساكم "القيمة االحتمالية %" ك 81.54" بمغ الكزف النسبي "4في الفقرة " .4

 ."أساليب القياس المعتمدة تساىـ في الشركة عمى تحسيف األداء الكميمما يدؿ عمى أف " 0.05
ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "80.00" بمغ الكزف النسبي "3في الفقرة " .5

إدارة الشركة تعتمد عمى األساليب اإلحصائية لقياس كمراقبة مما يدؿ عمى أف " 0.05
 ."مستكيات األداء

ي أقؿ مف " كى0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم "76.00" بمغ الكزف النسبي "2في الفقرة " .6
ير المالية لقياس كتقكيـ إدارة الشركة تعتمد عمى المؤشرات المالية كغمما يدؿ عمى أف " 0.05

 ."األداء كفقان لممعايير المكضكعة كالكاضحة
كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني )التغذية العكسية 

أكبر مف  الكزف النسبي المحايد % كىي 80.82, كالكزف النسبي  يساكم  4.04كالقياس(  تساكم 
, 2.0الجدكلية كالتي تساكم   tكىي أكبر مف قيمة 15.494 كم المحسكبة تسا t" كقيمة 60%"

مما يدؿ عمى انو يتكفر معيار التغذية  0.05كىي أقؿ مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم 
 α=  0.05العكسية كالقياس لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة  

ستمر لتعميـ نتائج برامج الجكدة كتصحيح األخطاء ككذلؾ أف إدارة الشركات تسعى بشكؿ م
لنتائج التي , كىذا يتفؽ إلى حد مقبكؿ مع ا(α ≤ 0.05 )كاالنحرافات عند مستكل داللة إحصائية 
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(, حيث أكدت عمى ضركرة تدعيـ الرقابة كتقييـ األداء كدكر 2009الجندم, تكصمت إلييا دراسة )
 ي تـ قبكؿ الفرضية كبالتال منيج سيجما ستة في تحقيؽ ذلؾ.

 (23جدول رقم )
 (التغذية العكسية والقياس)الثاني  فقرات المحورتحميل 
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كافة لس أداء مقاييالشركة  تكجد لدل 1
 األقساـ العاممة بيا.

4.11 0.710 82.15 12.581 0.000 

2 
تعتمد إدارة الشركة عمى المؤشرات المالية 
كغير المالية لقياس كتقكيـ األداء كفقان 

 لممعايير المكضكعة كالكاضحة.
3.80 0.851 76.00 7.575 0.000 

تعتمد إدارة الشركة عمى األساليب  3
 اإلحصائية لقياس كمراقبة مستكيات األداء.

4.00 0.771 80.00 10.463 0.000 

يب القياس المعتمدة في تساىـ أسال 4
 الشركة عمى تحسيف األداء الكمي.

4.08 0.692 81.54 12.553 0.000 

5 
تعتمد إدارة الشركة عمى أساليب متعددة 
في الحصكؿ عمي المعمكمات التي 

 تساعدىا في تقييـ المنتجات.
4.15 0.712 83.08 13.062 0.000 

تسعى إدارة الشركة دائمُا لتقييـ نتائج  6
 الجكدة كتصحيح االنحرافات.برامج 

4.11 0.812 82.15 10.992 0.000 

 0.000 15.494 80.82 0.542 4.04 جميع الفقرات 
 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 :الفرضية الفرعية الثالثة 
في قطاع غزة عند مستوى  يتوفر معيار التحسين المستمر لدى الشركات الصناعية العاممة

 (α ≤ 0.05 ).  داللة  
( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 24لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

( كىي مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبي مف التحسيف المستمر)الثالث الدراسة في  فقرات المحكر 
 : األعمى إلى األسفؿ كما يمي

ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "87.69" بمغ الكزف النسبي "1ي الفقرة "ف .1
إدارة الشركة تنظر إلى التحسيف المستمر في العمؿ عمى أنو جزءان مما يدؿ عمى أف " 0.05

 ."مف متطمبات الجكدة
ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "87.08" بمغ الكزف النسبي "9في الفقرة " .2

 ."الشركة تيتـ بتحقيؽ الرضا عف المنتجات التي تقدميامما يدؿ عمى أف " 0.05
ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "85.85" بمغ الكزف النسبي "4في الفقرة " .3

إدارة الشركة تحرص عمى معرفة اقتراحات العمبلء لبلستفادة منيا في مما يدؿ عمى أف " 0.05
 ."يف جكدة المنتجاتتحس

مف " كىي أقؿ 0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "83.69" بمغ الكزف النسبي "3في الفقرة " .4
إدارة الشركة تعتمد عمى برامج ضبط الجكدة لغرض تطكير المعرفة مما يدؿ عمى أف " 0.05

 ."ألبعاد العممية اإلدارية كالفنية كالتقنية
 0.05ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "83.08" " بمغ الكزف النسبي7في الفقرة " .5

 ."إدارة الشركة تعمؿ عمى التحسيف المستمر لتخفيض االنحرافات في اإلنتاجمما يدؿ عمى أف "
 0.05ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "82.77" بمغ الكزف النسبي "2في الفقرة " .6

 ."لشركة تعتمد عمى برامج ضبط الجكدة لغرض تحسيف جكدة المنتجاتإدارة امما يدؿ عمى أف "
 0.05ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "82.77" بمغ الكزف النسبي "8ة "في الفقر  .7

 ."اإلدارة تعتمد عمى برامج ضبط الجكدة لغرض الدقة في اكتشاؼ األخطاءمما يدؿ عمى أف "
ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "80.92لنسبي "" بمغ الكزف ا5في الفقرة " .8

إدارة الشركة تحرص عمى تدريب رؤساء األقساـ عمى تشكيؿ فرؽ مما يدؿ عمى أف " 0.05
 ."عمؿ لعممية التحسيف المستمر
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ي أقؿ مف " كى0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "79.69" بمغ الكزف النسبي "6في الفقرة " .9
إدارة الشركة تقكـ باإلجراءات البلزمة لمتأكد مف أف خطط تحسيف ا يدؿ عمى أف "مم 0.05

 ."الجكدة يتـ تنفيذىا مف قبؿ العامميف
 

 كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث )التحسيف المستمر( 
" %60نسبي المحايد "أكبر مف  الكزف ال% كىي 83.73, ك الكزف النسبي  يساكم  4.19تساكم 
, ك القيمة 2.0الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أكبر مف قيمة 22.363 المحسكبة تساكم  tكقيمة 

نو يتكفر معيار التحسيف المستمر أمما يدؿ عمى  0.05كىي أقؿ مف  0.000االحتمالية تساكم 
 (α ≤ 0.05 ).لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة  

 
يؽ برامج ككذلؾ أف إدارة الشركات تنظر إلى التحسيف المستمر لؤلداء عمى أنو أساس لتحق

, كيرجع ذلؾ لرغبة إدارة الشركة لبلرتقاء لمستكيات األداء بشكؿ مستمر الجكدة بدرجة كبيرة عند
( التي تكصمت Ansariet.al,2010كتحقيؽ رضا العامميف كالزبائف كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة )

كبناءان  إلى أف تطبيؽ منيج سيجما ستة يؤدم إلى تخفيؼ األخطاء بشكؿ ممحكظ كتحسيف األداء.
 تـ قبكؿ الفرضية  عمى ما سبؽ
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 (24جدول رقم )
 تحميل فقرات المحور الثالث )التحسين المستمر(
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1. 
تنظر إدارة الشركة إلى التحسيف المستمر في العمؿ عمى 

 أنو جزءان مف متطمبات الجكدة.
4.38 0.604 87.69 18.468 0.000 

2. 
تعتمد إدارة الشركة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض 

 تحسيف جكدة المنتجات.
4.14 0.659 82.77 13.938 0.000 

3. 
ضبط الجكدة لغرض  تعتمد إدارة الشركة عمى برامج

 تطكير المعرفة ألبعاد العممية اإلدارية كالفنية كالتقنية.
4.18 0.635 83.69 15.047 0.000 

تحرص إدارة الشركة عمى معرفة اقتراحات العمبلء  .4
 لبلستفادة منيا في تحسيف جكدة المنتجات.

4.29 0.678 85.85 15.360 0.000 

اء األقساـ عمى تحرص إدارة الشركة عمى تدريب رؤس .5
 تشكيؿ فرؽ عمؿ لعممية التحسيف المستمر.

4.05 0.959 80.92 8.795 0.000 

6. 
تقـك إدارة الشركة باإلجراءات البلزمة لمتأكد مف أف 

 خطط تحسيف الجكدة يتـ تنفيذىا مف قبؿ العامميف.
3.98 0.696 79.69 11.409 0.000 

7. 
خفيض تعمؿ إدارة الشركة عمى التحسيف المستمر لت

 االنحرافات في اإلنتاج. 
4.15 0.618 83.08 15.047 0.000 

8. 
تعتمد اإلدارة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض الدقة في 

 اكتشاؼ األخطاء. 
4.14 0.726 82.77 12.639 0.000 

 0.000 16.254 87.08 0.672 4.35 تيتـ الشركة بتحقيؽ الرضا عف المنتجات التي تقدميا. .9

 0.000 22.363 83.73 0.428 4.19 تجميع الفقرا 

 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "  tقيمة 
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 :الفرضية الفرعية الرابعة 
يتوفر معيار العمميات واألنظمة لدى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستوى 

 (α ≤ 0.05 ).  داللة  
( كالػذم يبػيف آراء أفػراد عينػة 25عينة الكاحدة كالنتائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ )لم tتـ استخداـ اختبار 

الدراسة في  فقرات المحكر الرابع )العمميات كاألنظمػة( كىػي مرتبػة تنازليػا حسػب الػكزف النسػبي مػف 
 : األعمى إلى األسفؿ كما يمي

 0.05ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "78.15" بمغ الكزف النسبي "5في الفقرة " .1
 ."إدارة الشركة تقـك بتنفيذ البرامج التدريبية بناءن عمى أسس كمعايير كاضحةمما يدؿ عمى أف "

ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "75.38" بمغ الكزف النسبي "4في الفقرة " .2
 .بي برامج الجكدة"اتصاؿ مباشر بمدر إدارة الشركة تكفر نظاـ مما يدؿ عمى أف " 0.05

ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "75.08نسبي "بمغ الكزف ال" 2في الفقرة " .3
إدارة الشػػػركة تسػػػتخدـ بػػػرامج لممسػػػاعدة فػػػي اختيػػػار كالمفاضػػػمة بػػػيف ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف " 0.05

 ."برامج ضبط الجكدة
قػؿ مػف " كىػي أ0.000لية تسػاكم "%" كالقيمة االحتما73.54" بمغ الكزف النسبي "3في الفقرة " .4

 ."إدارة الشركة تكفر قاعدة بيانات لكافة برامج ضبط الجكدةمما يدؿ عمى أف " 0.05
 0.05ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "72.62" " بمغ الكزف النسبي1في الفقرة " .5

 ."قيا بيف برامج ضبط الجكدةإدارة الشركة لدييا نظاـ لتبادؿ المعمكمات كتدفمما يدؿ عمى أف "
 كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع )العمميات كاألنظمة( 

" %60أكبر مف  الكزف النسبي المحايد "% كىي 74.95الكزف النسبي  يساكم  , ك 3.75تساكم 
, ك القيمة 2.0اكم  الجدكلية كالتي تس tكىي أكبر مف قيمة  7.904المحسكبة تساكم  tكقيمة 

نو يتكفر معيار العمميات كاألنظمة أمما يدؿ عمى  0.05كىي أقؿ مف  0.000االحتمالية تساكم 
 (α ≤ 0.05 ).لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة  

لشركة كيشير أيضان أف اإلدارة تعتبر العمميات كاألنشطة ىي نقطة البداية لبرامج الجكدة في ا
بصكرة كبيرة, كبالتالي فإف جيكد الجكدة في الشركات في قطاع غزة تسير بشكؿ جيد , حيث يجب 
 التركيز عمى جكدة العمميات كليس فقط المدخبلت كالمخرجات كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة

(Cho,et.al.2010 مف حيث ضركرة التركيز عمى تكفير أنظمة المعمكمات كاالتصاؿ المبلئمة )
  ح تطبيؽ منيج سيجما ستة.لنجا
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 كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية 
 (25جدول رقم )

 تحميل فقرات المحور الرابع )العمميات واألنظمة(
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1. 
إدارة الشركة لدييا نظاـ لتبادؿ المعمكمات 

 0.000 6.194 72.62 0.821 3.63 ضبط الجكدة. كتدفقيا بيف برامج

2. 
إدارة الشركة تستخدـ برامج لممساعدة في اختيار 

 كالمفاضمة بيف برامج ضبط الجكدة.
3.75 0.919 75.08 6.613 0.000 

3. 
إدارة الشركة تكفر قاعدة بيانات لكافة برامج 

 ضبط الجكدة.
3.68 0.831 73.54 6.566 0.000 

4. 
تكفر نظاـ اتصاؿ مباشر بمدربي  إدارة الشركة
 برامج الجكدة.

3.77 0.965 75.38 6.430 0.000 

5. 
تقـك إدارة الشركة بتنفيذ البرامج التدريبية بناءن 

 عمى أسس كمعايير كاضحة.
3.91 0.879 78.15 8.326 0.000 

 0.000 7.904 74.95 0.763 3.75 جميع الفقرات 
 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05" الجدكلية عند مستكل داللة   tقيمة 
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 :الفرضية الفرعية الخامسة 
يتوفر معيار الموارد البشرية والتدريب لدى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند 

 (α ≤ 0.05 ).مستوى داللة  
راد عينػة ( كالػذم يبػيف آراء أفػ26لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 

الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػكر الخػػامس )المػػكارد البشػػرية كالتػػدريب( كىػػي مرتبػػة تنازليػػا حسػػب الػػكزف 
 النسبي مف االعمى الى االسفؿ كما يمي

 0.05ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "83.69" بمغ الكزف النسبي "9في الفقرة " .1
 ."كؿ العامميف كجزء ال يتجزأ مف مجمكعة تحسيف الجكدةإدارة الشركة تنظر لمما يدؿ عمى أف "

ي أقػػػؿ مػػػف " كىػػػ0.000%"  كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم "81.23" بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي "8فػػػي الفقػػػرة " .2
 ."إدارة الشركة تيتـ باستمرارية برامج التدريب التي تساىـ في تطكير الجكدةمما يدؿ عمى أف " 0.05

ي أقؿ مف " كى0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم "79.08سبي "" بمغ الكزف الن7قرة "في الف .3
 ."الشركة تنفذ برامج التدريب بناءان عمى أسس كاضحةمما يدؿ عمى أف " 0.05

" كىي أقؿ مف 0.000%"  كالقيمة االحتمالية تساكم "77.85" بمغ الكزف النسبي "6في الفقرة " .4
مختمػػؼ المسػػتكيات  امج التدريبيػػة لمعػػامميف فػػيإدارة الشػػركة تػػكفر البػر " ممػا يػػدؿ عمػػى أف 0.05

 .في مجاؿ الجكدة"
ي أقػؿ مػف " كىػ0.000كالقيمة االحتمالية تسػاكم " %"77.54" بمغ الكزف النسبي "4في الفقرة " .5

إدارة الشػركة تػكفر حػكافز ماديػة لمعػامميف الػذيف يأخػذكف عمػى عػاتقيـ مما يدؿ عمى أف " 0.05
 ."ةمسئكلية تنفيذ برامج ضبط الجكد

ي أقؿ مف " كى 0.000"القيمة االحتمالية تساكم %" ك 77.54" بمغ الكزف النسبي "5في الفقرة " .6
إدارة الشركة تكفر حكافز معنكية لمعامميف الذيف يأخػذكف عمػى عػاتقيـ مما يدؿ عمى أف " 0.05

 ."مسئكلية تنفيذ برامج ضبط الجكدة
 0.05ي أقػؿ مػف " كىػ0.000الحتمالية تسػاكم "القيمة ا%" ك 75.69" بمغ الكزف النسبي "2في الفقرة " .7

 ."إدارة الشركة تربط مكافئات اإلدارة العميا بنجاح تطبيؽ برامج ضبط الجكدةمما يدؿ عمى أف "
ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "74.15" بمغ الكزف النسبي "1في الفقرة " .8

 ."يات ببرامج ضبط الجكدةإدارة الشركة تربط الترقمما يدؿ عمى أف " 0.05
ي أقػؿ مػف " كىػ0.000%" كالقيمة االحتمالية تسػاكم "73.85" بمغ الكزف النسبي "3في الفقرة " .9

 ."إدارة الشركة تعييف خبراء كاستشارييف ببرامج ضبط الجكدةمما يدؿ عمى أف " 0.05
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البشرية كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الخامس )المكارد 
أكبر مف  الكزف النسبي المحايد % كىي 77.85الكزف النسبي  يساكم  , ك 3.89تساكم  كالتدريب( 

, 2.0الجدكلية كالتي تساكم   tكىي أكبر مف قيمة 12.382 المحسكبة تساكم   t" كقيمة 60%"
ارد البشرية نو يتكفر معيار المك أمما يدؿ عمى  0.05كىي أقؿ مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم 

 (α ≤ 0.05 ).كالتدريب لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة  
لمعامميف بمختمؼ كىذا يكضح أف إدارة الشركة تكفر المكارد البشرية كالبرامج التدريبية البلزمة 

ات ألىمية المستكيات اإلدارية في مجاالت الجكدة بشكؿ جيد  كيرجع ذلؾ إلدراؾ إدارة الشرك
العنصر البشرم المتمثؿ في العامميف الذيف يقكمكا بتحكيؿ أفكار الجكدة إلى كاقع مممكس , كاتفقت 

( المطبقة عمى 2012( كدراسة )زعرب, 2011النتائج إلى حد ما مع نتائج دراسة )الراكم,
 فرضية , كبالتالي تـ قبكؿ الالشركات الخدمية المدرجة في بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية
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 (26جدول رقم )
 (الموارد البشرية والتدريب)الخامس فقرات المحكر تحميل 
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 0.000 6.022 74.15 0.947 3.71 إدارة الشركة تربط الترقيات ببرامج ضبط الجكدة. .1

2. 
إدارة الشركة تربط مكافئات اإلدارة العميا بنجاح 

 تطبيؽ برامج ضبط الجكدة.
3.78 0.927 75.69 6.825 0.000 

3. 
إدارة الشركة تعييف خبراء كاستشارييف ببرامج ضبط 

 0.000 5.588 73.85 0.999 3.69 الجكدة.

4. 
ف تكفر إدارة الشركة حكافز مادية لمعامميف الذيف يأخذك 

 عمى عاتقيـ مسئكلية تنفيذ برامج ضبط الجكدة.
3.88 0.801 77.54 8.832 0.000 

5. 
تكفر إدارة الشركة حكافز معنكية لمعامميف الذيف يأخذكف 

 عمى عاتقيـ مسئكلية تنفيذ برامج ضبط الجكدة.
3.88 0.944 77.54 7.491 0.000 

6. 
تكفر إدارة الشركة البرامج التدريبية لمعامميف في 

 ختمؼ المستكيات في مجاؿ الجكدة م
3.89 0.773 77.85 9.306 0.000 

7. 
تنفذ الشركة برامج التدريب بناءان عمى أسس 

 كاضحة. 
3.95 0.648 79.08 11.870 0.000 

8. 
تيتـ إدارة الشركة باستمرارية برامج التدريب التي 

 0.000 12.552 81.23 0.682 4.06 تساىـ في تطكير الجكدة.

9. 
إدارة الشركة لكؿ العامميف كجزء ال يتجزأ مف  تنظر

 مجمكعة تحسيف الجكدة.
4.18 0.610 83.69 15.667 0.000 

 0.000 12.382 77.85 0.581 3.89 جميع الفقرات 
 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 :اختبار الفرضية الرئيسية األولى 
لدى الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند  Six Sigmaير تطبيق مدخل تتوفر معاي

 (α ≤ 0.05 ).مستوى داللة  
( كالذم يبيف آراء أفراد 27لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

كر الدراسة تساكم  عينة الدراسة في محاكر الدراسة كتبيف النتائج أف المتكسط الحسابي لجميع محا
 t" كقيمة %60الكزف النسبي المحايد "% كىي أقؿ مف 80.40الكزف النسبي  يساكم  , ك 4.02

, كالقيمة االحتمالية 2.0الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أكبر مف قيمة 19.408 المحسكبة تساكم 
 Six Sigmaمما يدؿ عمى انو تتكفر معايير تطبيؽ مدخؿ  0.05كىي أقؿ مف  0.000تساكم 

كبدرجة كبيرة, (α ≤ 0.05 ).لدل الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة  
كيشير ذلؾ إلى رغبة الشركات كتكجييا نحك مستكيات مرتفعة مف الجكدة في العمميات, كلكف 

زة بصكرة سياسات نبلحظ أف معايير منيج سيجما ستة متكفرة لدل الشركات العاممة في قطاع غ
جراءات  كعميو يتـ قبكؿ الفرضية  كيرجع ذلؾ لحداثة تجربة الشركات بأنظمة الجكدة كمناىجيا. كا 

 
 (27جدول رقم )

 (Six-Sigmaتحميل محاور الدراسة )معايير 
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 1 0.000 18.445 84.85 0.543 4.24 دعـ القيادة العمياالمحكر األكؿ: التزاـ ك  .1
 2 0.000 22.363 83.73 0.428 4.19 المحكر الثالث: التحسيف المستمر  .2
 3 0.000 15.494 80.82 0.542 4.04 المحكر الثاني: التغذية العكسية كالقياس  .3
 4 0.000 12.382 77.85 0.581 3.89 المحكر الخامس: المكارد البشرية كالتدريب  .4
 5 0.000 7.904 74.95 0.763 3.75 المحكر الرابع: العمميات كاألنظمة  .5

  0.000 19.408 80.40 0.424 4.02 جميع المحاكر 
 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 
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 :الفرضية الرئيسية الثانية 
إلـى تخفـيض تكـاليف الجـودة فـي الشـركات الصـناعية  Six Sigmaيؤدي تطبيق معـايير مـدخل 

 (α ≤ 0.05 ).العاممة في قطاع غزة عند مستوى داللة  
( كالػذم يبػيف آراء أفػراد عينػة 28لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 

فػػي تخفػػيض تكػػاليؼ  Six Sigmaالدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػكر السػػادس )دكر مػػدخؿ سػػتة سػػيجما 
 : الجكدة( كتبيف النتائج أف أعمى ثبلث فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي

ىػػي أقػػؿ " ك 0.000" %" كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم82.15" بمػػغ الػػكزف النسػػبي "13فػػي الفقػػرة " .1
 ."خسائر التعبئة ينقص Six Sigmaمدخؿ ستة سيجما مما يدؿ عمى أف " 0.05مف 

ىػػي أقػػؿ " ك 0.000%" كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم "80.62مػػغ الػػكزف النسػػبي "" ب20فػػي الفقػػرة " .2
 ."يقمؿ تكاليؼ العمؿ اليكمي Six Sigmaمدخؿ ستة سيجما مما يدؿ عمى أف " 0.05مف 

ىػػي أقػػؿ " ك 0.000%" كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم "80.31" بمػػغ الػػكزف النسػػبي "14فػػي الفقػػرة " .3
تكػاليؼ تكقػؼ تخفػيض  يػؤدم إلػى Six Sigmaسيجما  مدخؿ ستةمما يدؿ عمى أف " 0.05مف 

 ."العمؿ نتيجة أخطاء جسيمة باإلنتاج
 

 كما تبين النتائج أن اقل ثالث  فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:
ىي أقؿ مف " ك 0.000%" كالقيمة االحتمالية تساكم "74.15بمغ الكزف النسبي ""  2في الفقرة " .1

تكػػاليؼ إعػػداد بػػرامج تدريبيػػة  يقمػػؿ Six Sigmaسػػتة سػػيجما مػػدخؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف " 0.05
 ."لمعامميف بيدؼ تحسيف أدائيـ أثناء اإلنتاج كباقي عمميات كأنشطة الشركة

ممػا  0.05ىػي أقػؿ مػف " ك 0.000%" كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم "73.54"بمغ الكزف " 9في الفقرة " .2
 ."إعادة تصنيع الكحدات المعيبة تكاليؼ يرشد Six Sigmaمدخؿ ستة سيجما يدؿ عمى أف "

" كىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم "71.38بي "بمػػغ الػػكزف النسػػ" 11فػػي الفقػػرة " .3
 ."تكاليؼ مشرفيف الفحص ينقص مف  Six Sigmaمما يدؿ عمى أف "مدخؿ ستة سيجما  0.05

دكر مػػدخؿ سػػتة كبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات المحػػكر السػػادس )
, كالػػػػكزف النسػػػػبي يسػػػػاكم 3.89  فػػػػي تخفػػػػيض تكػػػػاليؼ الجػػػػكدة( تسػػػػاكم Six Sigmaسػػػػيجما 
كىػي 18.372 المحسػكبة تسػاكم  t" كقيمة %60الكزف النسبي المحايد "% كىي أكبر مف 77.73

كىػػي أقػػؿ مػػف   0.000, كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم 2.0الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  tأكبػػر مػػف قيمػػة 
يؤدم إلى تخفيض تكاليؼ الجكدة في  Six Sigmaما يدؿ عمى أف تطبيؽ معايير مدخؿ م 0.05

 (α ≤ 0.05 ).الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة عند مستكل داللة  
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 بالتالي يتـ قبكؿ الفرضية ك 
 

 (28جدول رقم )
 لجودة(في تخفيض تكاليف ا Six Sigmaتحميل فقرات المحور السادس )دور مدخل ستة سيجما 

 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

1. 
تكاليؼ االستفسار عف احتياجات كرغبات  يرشد

 0.000 10.425 78.46 0.714 3.92 العمبلء.

2. 
المدخؿ تكاليؼ إعداد برامج تدريبية لمعامميف  يقمؿ

كباقي عمميات  بيدؼ تحسيف أدائيـ أثناء اإلنتاج
 كأنشطة الشركة.

3.71 0.824 74.15 6.925 0.000 

 0.000 7.417 76.00 0.870 3.80 يخفض  تكاليؼ البحكث كالتطكير الخاصة باإلنتاج. .3

4. 
يقمؿ تكاليؼ أنشطة الفحص لما ُتخرجو العمميات مف 

 منتجات.
3.86 0.747 77.23 9.293 0.000 

5. 
يانات كمقارنتيا مع مثيمتيا تكاليؼ أنشطة تحميؿ الب يقمؿ

 في الصناعة .
3.83 0.762 76.62 8.793 0.000 

 0.000 10.731 79.38 0.728 3.97 تكاليؼ فحص المكاد األكلية الكاردة. يؤدم إلى تقميؿ .6

7. 
تكاليؼ فحص اإلنتاج إثناء عمميات تنقيص  يؤدم إلى
 0.000 9.952 80.00 0.810 4.00 التصنيع.

 0.000 9.579 76.92 0.712 3.85 ؼ اإلنتاج بعد إتماـ تصنيعو.يخفض تكالي .8
 0.000 6.042 73.54 0.903 3.68 تكاليؼ إعادة تصنيع الكحدات المعيبة. يرشد .9
 0.000 7.417 76.00 0.870 3.80 تكاليؼ صيانة أجيزة فحض المنتجات. يقمؿ .10
 0.000 4.454 71.38 1.030 3.57 تكاليؼ مشرفيف الفحص. ينقص مف .11

12. 
يخفض تكاليؼ إعادة فحص المنتجات المعيبة بعد إعادة 

 0.000 9.091 75.69 0.696 3.78 تصنيعيا مرة أخرل.

 0.000 11.552 82.15 0.773 4.11 خسائر التعبئة. ينقص .13

14. 
تكاليؼ تكقؼ العمؿ نتيجة أخطاء تخفيض  يؤدم إلى

 جسيمة باإلنتاج.
4.02 0.696 80.31 11.765 0.000 
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 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

15. 
تكاليؼ التعديبلت الناتجة عف شكاكل تقميؿ  يؤدم إلى
 العمبلء.

3.89 0.886 77.85 8.119 0.000 

 0.000 9.920 79.69 0.800 3.98 يخفض تكاليؼ تمقى الشكاكل مف العمبلء. .16
 0.000 9.055 77.54 0.781 3.88 تكاليؼ المرتجع مف العمبلء. يقمؿ .17

18. 
ت الناتجة عف قبكؿ العمبلء إلنتاج المسمكحا ينقص مف
 معيب.

3.91 0.744 78.15 9.833 0.000 

19. 
يقمؿ األرباح المفقكدة عف مبيعات بسبب سكء سمعة 

 0.000 9.920 79.69 0.800 3.98 الشركة نتيجة تقديـ منتجات معيبة لمعمبلء

 0.000 10.794 80.62 0.770 4.03 يقمؿ تكاليؼ العمؿ اليكمي. .20
 0.000 8.185 76.92 0.833 3.85 تكاليؼ مراقبة تقديـ المنتج. اعد عمى تخفيضيس .21
 0.000 9.920 79.69 0.800 3.98 يخفض تكاليؼ تغيير البرامج بسبب الجكدة الرديئة. .22

23. 
تكاليؼ البيانات المعاد إدخاليا بسبب أخطاء  يقمؿ

 المدخبلت.
3.98 0.649 79.69 12.225 0.000 

 0.000 18.372 77.73 0.389 3.89 اتجميع الفقر  
 2.0" تساكم 64" ك درجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة "   tقيمة 

 
 :الفرضية الرئيسية الثالثة 

 Sixتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفراد العينة حول مدى توفر معايير مدخل
Sigma عزى لممتغيرات الديموغرافية والوظيفية في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة ت

عدد الدورات التدريبية( عند  )التخصص العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، :التالية
 (α ≤ 0.05 ).مستوى داللة 
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 الفرضيات الفرعية التالية: الفرضية الرئيسية الثالثةويتفرع من ىذه 
 

 Sixمدخل د العينة حول مدى توفر معايير توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفرا -

Sigma  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى التخصص العممي عند
 (α ≤ 0.05 ). مستوى داللة

 
بػػيف آراء أفػػراد العينػة حػػكؿ مػػدل تػـ اسػػتخداـ اختبػار تحميػػؿ التبػػايف األحػادم الختبػػار الفػركؽ 

لػػػى إكات الصػػػناعية العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل فػػػي الشػػػر  Six Sigmaمػػػدخؿ تػػػكفر معػػػايير 
المحسػػكبة تسػػاكم   F( كالػػذم يبػػيف أف قيمػػة 29كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ )التخصػػص العممػػي 

, كمػػػا أف القيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم 3.15 الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم Fكىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  2.369
بػيف آراء أفػػراد العينػة حػػكؿ مػػدل ق وخووىد فووزوممػػا يػدؿ  عمػػى عػػدـ   2.25كىػي أكبػػر مػف  2.693

فػػػي الشػػػركات الصػػػناعية العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل إلػػػى  Six Sigmaمػػػدخؿ تػػػكفر معػػػايير 
 كيرجع ذلؾ إلى تشابو التخصص العممي(α ≤ 0.05 ).عند مستكل داللة التخصص العممي 

 كبالتالي يتـ رفض الفرضية 
 (29جدول رقم )

بين آراء أفراد العينة حول مدى توفر معايير  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى التخصص العممي Six Sigmaمدخل 

 مصدر التبايف البياف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

 Sixمدل تكفر معايير مدخؿ 
Sigma  الشركات في

 الصناعية العاممة في قطاع غزة

 0.068 2 0.135 بيف المجمكعات
0.369 

 
0.693 

 0.183 62 11.357 داخؿ المجمكعات 
  64 11.492 المجمكع

 3.15تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 Sixمدخل نة حول مدى توفر معايير توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفراد العي -

Sigma  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى الى المسمى الوظيفي عند
 (α ≤ 0.05 ). مستوى داللة

بػيف آراء أفػػراد العينػة حػكؿ حػػكؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػػؿ التبػايف األحػادم الختبػػار الفػركؽ 
ت الصػناعية العاممػة فػي قطػاع غػزة تعػزل الػى فػي الشػركا Six Sigmaمػدخؿ مػدل تػكفر معػايير 
المحسػػػكبة تسػػػاكم  F( كالػػػذم يبػػػيف أف قيمػػػة 32كالنتػػػائج مبينػػػة فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ )المسػػػمى الػػػكظيفي 

, كمػػػا أف القيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم 3.15الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  Fكىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  1.831
بػيف آراء أفػراد العينػة حػكؿ مػدل  وخوىد فوزوقمما يػدؿ  عمػى عػدـ   2.25كىي أكبر مف   2.169

في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزل إلػى المسػمى  Six Sigmaمدخؿ تكفر معايير 
 كذلؾ  لحداثة المنيج(α ≤ 0.05 ).عند مستكل داللة  الكظيفي 

 رفض الفرضية  تـكبالتالي 
 

 (30جدول رقم )
ين آراء أفراد العينة حول مدى توفر معايير ب (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي Six Sigmaمدخل 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدل تكفر معايير مدخؿ 
Six Sigma  في الشركات

اعية العاممة في قطاع الصن
 غزة

 0.320 2 0.641 بيف المجمكعات
1.831 

 
0.169 

 
 0.175 62 10.851 داخؿ المجمكعات

  64 11.492 المجمكع

F2 ،622.25 3.15 
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 Sixمدخل توفر معايير توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفراد العينة حول مدى  -

Sigma  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى الى سنوات الخبرة،  عدد
 (α ≤ 0.05 ). الدورات التدريبية عند مستوى داللة

 
بػيف آراء أفػػراد العينػة حػكؿ حػػكؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػػؿ التبػايف األحػادم الختبػػار الفػركؽ 

فػي الشػركات الصػناعية العاممػة فػي قطػاع غػزة تعػزل الػى  Six Sigmaمػدخؿ مػدل تػكفر معػايير 
 2.239المحسػكبة تسػاكم  F( كالػذم يبػيف أف قيمػة 31كالنتائج مبينة في جدكؿ رقػـ ) سنكات الخبرة

كىػي  2.962, كمػا أف القيمػة االحتماليػة تسػاكم  3.5الجدكليػة كالتػي تسػاكم  Fكىي أقؿ مػف قيمػة 
بػػيف آراء أفػػراد العينػػة حػػكؿ مػػدل تػػكفر معػػايير خووىد فووزوق وممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ   2.25أكبػػر مػػف 
عنػد  فػي الشػركات الصػناعية العاممػة فػي قطػاع غػزة تعػزل إلػى سػنكات الخبػرة Six Sigmaمػدخؿ 

 كذلؾ لحداثة المدخؿ في الشركات .(α ≤ 0.05 )مستكل داللة  
 كبالتالي تـ رفض الفرضية 

 
 

 (31جدول رقم )
بين آراء أفراد العينة حول مدى توفر  (One Way ANOVA) نتائج تحميل التباين األحادي

 في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى الى سنوات الخبرة Six Sigmaمعايير مدخل 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدل تكفر معايير مدخؿ 
Six Sigma  في الشركات

الصناعية العاممة في قطاع 
 غزة

 0.007 2 0.015 بيف المجمكعات

0.039 

 

0.962 

 

 0.185 62 11.477 داخؿ المجمكعات

  64 11.492 المجمكع

 3.15تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 Sixمدخل العينة حول مدى توفر معايير  توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفراد -

Sigma  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى الى عدد الدورات التدريبية
 (α ≤ 0.05 ). عند مستوى داللة

بػػيف آراء أفػػراد العينػة حػػكؿ مػػدل تػـ اسػػتخداـ اختبػار تحميػػؿ التبػػايف األحػادم الختبػػار الفػركؽ 
ي الشػػركات الصػػناعية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة تعػػزل إلػػى عػػدد فػػ Six Sigmaمػػدخؿ تػػكفر معػػايير 

المحسػػػكبة تسػػػاكم  F( كالػػػذم يبػػػيف أف قيمػػػة 32كالنتػػػائج مبينػػػة فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ ) الػػػدكرات التدريبيػػػة
, كمػػػا أف القيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم  3.15الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  Fكىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػػة  4.689
بػػيف آراء أفػػراد العينػػة حػػكؿ مػػدل تػػكفر وخووىد فووزوق  ممػػا يػػدؿ  عمػػى 2.25كىػػي أقػػؿ مػػف  2.213
في الشركات الصناعية العاممة في قطػاع غػزة تعػزل إلػى عػدد الػدكرات  Six Sigmaمدخؿ معايير 
( اف الفػػركؽ بػػيف 33. كمػػا يبػػيف اختبػػار شػػفيو جػػدكؿ رقػػـ )α = 2.25عنػػد مسػػتكل داللػػة  التدريبيػػة
 ."دورات 3أكثر من الفركؽ لصالح الفئة "ك ", ك"عدـ كجكد دكرات" دورات 3أكثر من فئتي "

 كبالتالي تـ رفض الفرضية
 (32جدول رقم )

بين آراء أفراد العينة حول مدى توفر معايير  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى عدد الدورات التدريبية Six Sigmaمدخل 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مدل تكفر معايير مدخؿ 
Six Sigma  في الشركات

الصناعية العاممة في قطاع 
 غزة

 0.755 2 1.510 بيف المجمكعات
4.689 

 
0.013 

 
 0.161 62 9.982 داخؿ المجمكعات

  64 11.492 المجمكع

 3.1تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " Fمة قي

 (33جدول رقم )
 اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير عدد الدورات التدريبية

 دورة 3-1من  دورات 3أكثر من  ال توجد            الفرق بين المتوسطات
 0.117- *0.342-  ال توجد           

 0.224  *0.342 وراتد 3أكثر من 

  0.224- 0.117 دورة 3-1من 
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 :الفرضية الرئيسية الرابعة 
 Sixأثر تطبيق مدخل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفراد العينة حول 

Sigma –  عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية العاممة  - في حالة التطبيق
) التخصص العممي، المسمى : يموغرافية والوظيفية التاليةتعزى لممتغيرات الدفي قطاع غزة 

 (α ≤ 0.05 ). الوظيفي، سنوات الخبرة،  عدد الدورات التدريبية( عند مستوى داللة

 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 Sixأثر تطبيق مدخل بين آراء أفراد العينة حول  توجد فروق ذات داللة إحصائية -

Sigma –عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  -في حالة التطبيق
 (α ≤ 0.05 ). تعزى إلى التخصص العممي عند مستوى داللةالعاممة في قطاع غزة 

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم الختبػػار الفػػركؽ بػػيف آراء أفػػراد العينػػة حػػكؿ أثػػر 
عمػػى تخفػػيض تكػػاليؼ الجػػكدة فػػي الشػػركات  -ؽفػػي حالػػة التطبيػػ – Six Sigmaتطبيػػؽ مػػدخؿ 

( 34الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزل الى  التخصػص العممػي كالنتػائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ )
الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  Fكىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  0.381المحسػػػكبة تسػػػاكم  Fكالػػػذم يبػػػيف أف قيمػػػة 

ممػػا يػػدؿ  عمػػى عػػدـ   0.05بػػر مػػف كىػػي أك  0.685, كمػػا أف القيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم   3.15
عمػى  -فػي حالػة التطبيػؽ– Six Sigmaكجكد فركؽ بيف آراء أفراد العينػة حػكؿ أثػر تطبيػؽ مػدخؿ 

تخفػػػيض تكػػػاليؼ الجػػػكدة فػػػي الشػػػركات الصػػػناعية العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة تعػػػزل إلػػػى  التخصػػػص 
 ية بؽ تـ رفض الفرضكيناءن عمى ما س (α ≤ 0.05 ).العممي عند مستكل داللة  

 (34جدكؿ رقـ )
بين آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  -في حالة التطبيق – Six Sigmaمدخل 
 التخصص العممي  العاممة في قطاع غزة تعزى الى

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

رجة د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

– Six Sigmaأثر تطبيؽ مدخؿ 
عمى تخفيض  -في حالة التطبيؽ

تكاليؼ الجكدة في الشركات 
 الصناعية العاممة في قطاع غزة

 0.059 2 0.117 بيف المجمكعات
0.381 

 
0.685 

 
داخؿ 

 0.154 62 9.564 المجمكعات

  64 9.681 المجمكع
 3.15تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 Sixأثر تطبيق مدخل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول  -

Sigma – عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  –في حالة التطبيق
 (α ≤ 0.05 ). د مستوى داللةتعزى المسمى الوظيفي عنالعاممة في قطاع غزة 

 
أثػػر بػػيف آراء أفػػراد العينػػة حػػكؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم الختبػػار الفػػركؽ 

عمػػى تخفػػيض تكػػاليؼ الجػػكدة فػػي الشػػركات  -فػػي حالػػة التطبيػػؽ – Six Sigmaتطبيػػؽ مػػدخؿ 
( 35فػي جػدكؿ رقػـ ) كالنتػائج مبينػةتعػزل إلػى  المسػمى الػكظيفي الصناعية العاممػة فػي قطػاع غػزة 

الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  Fكىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  1.148المحسػػػكبة تسػػػاكم  Fكالػػػذم يبػػػيف أف قيمػػػة 
وخوىد مما يدؿ  عمى عدـ   2.25كىي أكبر مف  2.324, كما أف القيمة االحتمالية تساكم  3.15

عمػػػى  -فػػػي حالػػػة التطبيػػػؽ– Six Sigmaأثػػػر تطبيػػػؽ مػػػدخؿ بػػػيف آراء أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿ فوووزوق 
تعزل إلػى  المسػمى الػكظيفي تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة 

 (α ≤ 0.05 ).مستكل داللة  
 كيناءن عمى ما سبؽ تـ رفض الفرضية 

 (35جدول رقم )
بين آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  -في حالة التطبيق – Six Sigmaمدخل 
 العاممة في قطاع غزة تعزى الى  المسمى الوظيفي

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

 Sixأثر تطبيؽ مدخؿ 
Sigma –في حالة التطبيؽ- 

اليؼ الجكدة عمى تخفيض تك
في الشركات الصناعية العاممة 

 في قطاع غزة

 0.173 2 0.346 بيف المجمكعات

1.148 
 

0.324 
 

 0.151 62 9.336 داخؿ المجمكعات

  64 9.681 المجمكع

 3.15تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 Sixء أفراد العينة حول أثر تطبيق مدخل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آرا -
Sigma –عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  -في حالة التطبيق

 (α ≤ 0.05 ).العاممة في قطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة عند مستوى داللة 
 

كؿ أثػػر تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم الختبػػار الفػػركؽ بػػيف آراء أفػػراد العينػػة حػػ
عمػػى تخفػػيض تكػػاليؼ الجػػكدة فػػي الشػػركات  -فػػي حالػػة التطبيػػؽ – Six Sigmaتطبيػػؽ مػػدخؿ 

( كالػذم 36الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزل إلى سنكات الخبرة كالنتائج مبينة في جػدكؿ رقػـ )
, كما 3.15الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي أقؿ مف قيمة  0.868المحسكبة تساكم  Fيبيف أف قيمة 

ممػا يػدؿ عمػى عػدـ  كجػكد فػركؽ بػيف  0.05كىػي أكبػر مػف  0.425القيمة االحتماليػة تسػاكم  أف 
عمػى تخفػيض تكػاليؼ  -في حالة التطبيؽ – Six Sigmaآراء أفراد العينة حكؿ أثر تطبيؽ مدخؿ 

الجكدة في الشركات الصػناعية العاممػة فػي قطػاع غػزة تعػزل إلػى  سػنكات الخبػرة عنػد مسػتكل داللػة  
.( α ≤ 0.05) 

 (36جدول رقم )
بين آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  –في حالة التطبيق – Six Sigmaمدخل 
 العاممة في قطاع غزة تعزى الى  سنوات الخبرة

 مصدر التباين البيان
مجموع 

اتالمربع  
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

 Six Sigmaأثر تطبيؽ مدخؿ 
عمى  -في حالة التطبيؽ–

تخفيض تكاليؼ الجكدة في 
الشركات الصناعية العاممة في 

 قطاع غزة

 0.132 2 0.264 بيف المجمكعات

0.868 
 

0.425 
 

 0.152 62 9.418 داخؿ المجمكعات

  64 9.681 المجمكع

 3.15تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

 ؽ تـ رفض الفرضية كيناءن عمى ما سب
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 Sixأثر تطبيق مدخل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين آراء أفراد العينة حول  -

Sigma –عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  -في حالة التطبيق
 (α ≤ 0.05 ). تعزى إلى عدد الدورات التدريبية عند مستوى داللةاممة في قطاع غزة الع

 

أثر بيف آراء أفراد العينة حكؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ 
عمى تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات  -في حالة التطبيؽ– Six Sigmaتطبيؽ مدخؿ 

كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ تعزل إلى  عدد الدكرات التدريبية قطاع غزة  الصناعية العاممة في
الجدكلية كالتي تساكم   Fكىي أقؿ مف قيمة  1.122المحسكبة تساكم  F( كالذم يبيف أف قيمة 37)

, كبالتالي تـ رفض  2.25كىي أكبر مف  2.339, كما أف القيمة االحتمالية تساكم  3.15
 رضيةفال

 (37جدول رقم )
بين آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

عمى تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية  –في حالة التطبيق – Six Sigmaمدخل 
 العاممة في قطاع غزة تعزى الى  عدد الدورات التدريبية

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
ةالحري  

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

 Six Sigmaأثر تطبيؽ مدخؿ 
عمى  -في حالة التطبيؽ –

تخفيض تكاليؼ الجكدة في 
الشركات الصناعية العاممة في 

 قطاع غزة

 0.166 2 0.332 بيف المجمكعات

1.100 
 

0.339 
 

 0.151 62 9.349 داخؿ المجمكعات

  64 9.681 المجمكع

 3.15تساكم   0.05" كمستكل داللة 62, 2الجدكلية عند درجة حرية " F قيمة

 كبالتالي يتـ رفض الفرضية الرئيسية الرابعة 



 

 

 

 انفصم اخلايس

 انن ائج لان  صياع
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 النتائج والتوصيات
الجانب يمكف تمخيص النتائج عمى ضكء ما تكصمت إليو الدراسة الميدانية, كما تـ تناكلو في 

سيجما ستة كتكاليؼ الجكدة, كما يمكف  مدخؿدبيات كالدراسات السابقة التي تناكلت النظرم مف األ
 تقديـ مجمكعة مف التكصيات كاالقتراحات.

 أواًل: نتائج الدراسة:
التحسيف المستمر, العمميات  ,سيجما ستة )دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا مدخؿتتكفر معايير  .1

لمكارد البشرية كالتدريب( لدل الشركات الصناعية بدرجة ا ,كاألنظمة, القياس كالتغذية العكسية
 كبيرة في قطاع غزة.

تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية العاممة في  تخفيضيؤدم تطبيؽ مدخؿ سيجما ستة إلى  .2
 قطاع غزة في حالة تطبيقو.

 خمصت الدراسة النظرية إلى أف مدخؿ سيجما ستة يتفؽ مع المدخؿ الحديث في الجكدة الذم .3
 يقكـ عمى فمسفة التحسيف في الجكدة كأف تطبيقو يتطمب زيادة تكاليؼ المنع لضماف الجكدة.

تكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف استخداـ معايير منيج سيجما ستة كبيف تخفيض تكاليؼ الجكدة  .4
  (α ≤ 0.05 ).عند مستكل داللة 

 Sixمدل تكفر معايير مدخؿ بيف آراء أفراد العينة حكؿ   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .5
Sigma  في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمكغرافية كالكظيفية
) التخصص العممي, المسمى الكظيفي, سنكات الخبرة,  عدد الدكرات التدريبية( عند : التالية

 (α ≤ 0.05 ). مستكل داللة
– Six Sigmaء أفراد العينة حكؿ أثر تطبيؽ مدخؿ ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف بيف آرا .6

عمى تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة  -في حالة التطبيؽ
)التخصص العممي, المسمى الكظيفي, سنكات  :تعزل لممتغيرات الديمكغرافية كالكظيفية التالية

 (α ≤ 0.05 ). لةالخبرة,  عدد الدكرات التدريبية( عند مستكل دال
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 ثانيًا: توصيات الدراسة: 
 وفقًا لمنتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية:

سيجما ستة كمنيج متكامؿ لترشيد تكاليؼ الجكدة لدل الشركات  مدخؿضركرة تبني معايير  .1
 الصناعية لتحقيؽ مستكل مرتفع مف الجكدة. 

ات الصناعية بتكفير كافة العناصر كالمقكمات اىتماـ اإلدارة العميا في الشركزيادة ضركرة  .2
 البلزمة لمنيج سيجما ستة كتكفير البيئة المناسبة لنجاح تطبيقو.

سيجما ستة مف قبؿ الشركات الصناعية  مدخؿضركرة نشر الفكر النظرم كالتطبيقي لمفيكـ  .3
 لما لو مف دكر فعاؿ في ترشيد تكاليؼ الجكدة.

اممة في قطاع غزة نظاـ محاسبة لتكاليؼ الجكدة ضركرة تبني الشركات الصناعية الع .4
 لمساعدتيا في عممية التخطيط كالرقابة كاتخاذ القرارات. 

سيجما ستة في بعض أقساـ الشركات العاممة في قطاع غزة كمف ثـ  مدخؿالبدء فعميا بتطبيؽ  .5
 تكسيع نطاؽ التطبيؽ ليشمؿ كافة األقساـ في الشركات.

 ترحة:ثالثًا: دراسات مستقبمية مق
 سيجما ستة لترشيد تكاليؼ الجكدة في شركات صناعة األدكية. مدخؿإمكانية تطبيؽ  .1
 سيجما ستة لتحقيؽ جكدة العمميات المحاسبية كالنظاـ المحاسبي. مدخؿإمكانية تطبيؽ  .2
 سيجما ستة في كزارة التربية كالتعميـ.  مدخؿمدل تكافر متطمبات تطبيؽ  .3
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 مدم استخداـ معايير منيج سيجما ستة " (,2012, )جيياف, أبك ناىيةsix-sigma  

, رسالة لتحقيؽ جكدة التدقيؽ الداخمي: دراسة حالة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة"
 ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسبلمية.

 ( ,اؿ2005باند, بيت" ,)ة", ترجمة أسامة أحمد سيجما رؤية متقدمة في إدارة الجكد 6
 مسمـ,  الرياض: العبيكاف لمنشر.

 ( المحاسبة اإلدارية في بيئة األعماؿ الحديثة إدارة الكقت2007الجماؿ, رشيد ,)-التكمفة-
 الجكدة, الدار الجامعية.

 مجمة , استخداـ أسمكب سيجما ستة في مجاؿ المحاسبة"" (,2005, )نشكل أحمد, الجندم
 . 126-102(: 3) 23ة, ـالبحكث البحكث اإلداري

 مدم تكافر مقكمات تطبيؽ سيجما ستة في المستشفيات " (,2011, )سمر خميؿ, جكادة
الحككمية في قطاع غزة كدكرىا في تحسيف جكدة الخدمات الصحية مف كجية نظر اإلدارة 

 , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسبلمية.العميا"
 ( ,تحس2008جكدة, محفكظ أحمد" ,) 6يف جكدة العمميات مف خبلؿ تطبيؽ منيجية 

-569(:170)47سيجما في مؤسسات التعميـ العالي", مجمة المحاسبة كاالدارة كالتأميف, ـ
616. 

 ( ,دراسة لمنظاـ المحاسبي لتكاليؼ الجكدة كتأثيرىا عمى 2010الحمبي, أنكر ىايؿ ,)
 البريطانية لمتعميـ العالي. الدخؿ كالعائد الربحي, رسالة ماجستير, األكاديمية العربية

 ( ,ادارة الجكدة كخدمة العمبلء, عماف, الطبعة الثانية, دار 2007حمكدة, خضير كاظـ ,)
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 ( (: المدخؿ في تحسيف جكدة الخدمات الصحية )الرعاية الصحية 2004خكخة, كفيؽ
مجمس الخميج العربية, , المكتب التنفيذم لمجمس كزراء الصحة لدكؿ 1األكلية(, ط

 السعكدية.-الرياض
 ( ,إدارة الجكدة الشاممة كخدمة العمبلء, الطبعة األكلى, 2006الدرادكة, مأمكف سميماف ,)

 عماف, دار صفا لمنشر التكزيع.



 

 

82 
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 املالحق
 

 ( قائمة بأسماء ال1الممحق رقم :)محكمين 
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 (: قائمة بأسماء المحكمين1الممحق رقم )

 الجامعة اإلسالمية بغزة د.نافذ بركات

 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية د.بياء الدين العريني

 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية د.محمد سالم

 طبيقيةالكمية الجامعية لمعموم الت د.عمر الجعيدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (: االستبانة2الممحق رقم)

 اجلايعة االساليية ـ غـة 
 

 

 

 عًــا   اناساســاع انعهيــا
 

 
ـــــــــة ان  ـــــــــاس   كهي

 

 
ــم ــمتة ل    ــى ساس  قس

 

 
 

 

 

 

لانالس  six sigmaت افر ي طهمتاع تطمتيق ياخم ياى  اس متانو نمتياٌ
  ناعيةامل  قع ينو يف ختفيض تكانيف اجل    يف انشركاع انص

 (عهى انشركاع انصناعية انعايهة يف قطاع غة  تطمتيقية ساسة )
 

 األخت الكريمة  /األخ الكريـ
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد......                         

 Six Sigmaتيدؼ ىذه االستبانو إلى التعرؼ عمى مدل تكافر متطمبات تطبيؽ مدخؿ ستة سيجما
ع منو في تخفيض تكاليؼ الجكدة في الشركات الصناعية العاممة في قطاع غزة, كالدكر المتكق

كذلؾ كبحث أكاديمي تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ, كنعممكـ أف كافة 
 المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا سكؼ تككف سرية كستستخدـ لغرض البحث العممي فقط.

 
بحث العممي في فمسطيف, لذلؾ أرجك مف حضرتكـ التكـر باإلجابة عمى إف تعاكنكـ معنا يعزز ال

 األسئمة بدقة تامة الف صحة نتائج االستبياف تعتمد تمامان عمى صحة إجاباتكـ.
 

 شبكشيٍ نكى حسٍ ت ب َكى......                             
 

 

 انببحج                                                                                                                     

 عهي عهي حًدذع

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Six Sigmaمدخل نبذة مختصرة عن 
 

مف المناىج التي تعنى بتحسف العمؿ لمكصكؿ إلى أعمى  Six Sigmaمدخؿ سيجما ستة  يعتبر
إلى العممية  Six Sigmaمستكيات الجكدة في الخدمات كالمنتجات, كيشير مصطمح سيجما ستة 

عيب في مميكف فرصة, كىذا المعدؿ مف العيكب منخفض جدان  3.4التي ال ينتج عنيا أكثر مف 
يرتبط أحيانان بمصطمح انعداـ العيكب, كتعرؼ  Six Sigmaبما يكحي أف مصطمح سيجما ستة 

عمى تحديد  سيجما ستة بأنيا منيجية محددة اليدؼ مدعكمة كمؤيدة بالبيانات كالمعمكمات كتركز
 مطالب العمبلء كتمبيتيا مف خبلؿ تقميص العيكب في الخدمات أك المنتجات, مدخؿ سيجما ستة

Six Sigma  منيجية يتـ تطبيقيا مف خبلؿ عدة مراحؿ)خطكات( كىي مرحمة التعريؼ, مرحمة
 القياس, مرحمة التحميؿ, مرحمة التحسيف كمرحمة الرقابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أ ال انبدبَبت األ ندة:

 ان ًش: .1
 سُة       41سُة                         أكخش يٍ  30-20يٍ        

        

  سُة              40-31يٍ      

 انًؤهم ان هًي:   .2
 بكبنوسيوس                             حبَوية عبية                   

                                                  

 دبهوو يتوسط                     دساسبت عهدب 

 انتخصص ان هًي:  .3
  عهوو إداسية  يبندة                  هُذسة        

 أخشى..........                   
 سُوات انخبشع: .4

  سُوات 10أكخش يٍ              سُوات             5أقم يٍ        

 سُوات 10إني  5يٍ                   
 انًسًي انوظدفي: .5

  أخشى) أركشهب(............          يذيش                                  

                                                   

 سئدس قسى                             
 عذد انذ سات في يجبل انجودع:   .6

 د سات             3أكخش يٍ         ال توجذ                               

 

  د سع 3-1يٍ       

 يًبسسة انششكة نُشبطهب:   .7
  سُوات 10أكخش يٍ  سُوات                       5أقم يٍ        

 سُوات                10 -5و  يٍ               

 عذد فش ع انششكة:   .8
  فش ع 5أكخش يٍ   يوجذ                                  ال       

 فش ع                5 -1و     يٍ              

 َوع انصُبعة انتي ت ًم بهب انششكة:    .9

  د ائدة غزائدة                                              
 انببطوٌ                       أحبث                                   

 انًُتجبت انً ذَدة                             انُسدج                         

 أخشى )أركشهب(..............                       



 

 

 

 

 

 البيان م

 موافق بدرجة

 أوافق
 ال محايد أوافق بشدة

 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 يادة العمياالمحور األول: التزام ودعم الق
      لدل إدارة الشركة االستعداد الستخداـ برامج ضبط الجكدة. 1
      يتكفر لدل إدارة الشركة االستعداد الستخداـ أساليب حديثة لضبط الجكدة. 2
      يكجد لدل إدارة الشركة اإلمكانية المالية الستخداـ برامج ضبط الجكدة. 3
انية المادية )أثاث, أجيزة,...( الستخداـ برامج يتكفر لدل إدارة الشركة اإلمك 4

 ضبط الجكدة.
     

 المحور الثاني: التغذية العكسية والقياس
      كافة األقساـ العاممة بيا.لأداء  مقاييسالشركة  تكجد لدل 1
تعتمد إدارة الشركة عمى المؤشرات المالية كغير المالية لقياس كتقكيـ األداء كفقان  2

 المكضكعة كالكاضحة. لممعايير
     

      تعتمد إدارة الشركة عمى األساليب اإلحصائية لقياس كمراقبة مستكيات األداء. 3
      تساىـ أساليب القياس المعتمدة في الشركة عمى تحسيف األداء الكمي. 4
تعتمد إدارة الشركة عمى أساليب متعددة في الحصكؿ عمي المعمكمات التي  5

 تقييـ المنتجات.تساعدىا في 
     

      تسعى إدارة الشركة دائمُا لتقييـ نتائج برامج الجكدة كتصحيح االنحرافات. 6
 المحور الثالث: التحسين المستمر

      الجكدة. مستمر في العمؿ عمى أنو جزءان مفتنظر إدارة الشركة إلى التحسيف ال 1
      رض تحسيف جكدة المنتجات.تعتمد إدارة الشركة عمى برامج ضبط الجكدة لغ 2
تعتمد إدارة الشركة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض تطكير المعرفة ألبعاد  3

 العممية اإلدارية كالفنية كالتقنية.
     

تحرص إدارة الشركة عمى معرفة اقتراحات العمبلء لبلستفادة منيا في تحسيف  4
 جكدة المنتجات.

     

دريب رؤساء األقساـ عمى تشكيؿ فرؽ عمؿ لعممية تحرص إدارة الشركة عمى ت 5
 التحسيف المستمر.

     

تقـك إدارة الشركة باإلجراءات البلزمة لمتأكد مف أف خطط تحسيف الجكدة يتـ  6
 تنفيذىا مف قبؿ العامميف.

     

      تعمؿ إدارة الشركة عمى التحسيف المستمر لتخفيض االنحرافات في اإلنتاج.  7
      اإلدارة عمى برامج ضبط الجكدة لغرض الدقة في اكتشاؼ األخطاء. تعتمد  8
      تيتـ الشركة بتحقيؽ الرضا عف المنتجات التي تقدميا. 9



 

 

 

 

 البيان ـ
 أوافق
 محايد أوافق بشدة

 ال
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 المحور الرابع: العمميات واألنظمة
      كتدفقيا بيف برامج ضبط الجكدة. إدارة الشركة لدييا نظاـ لتبادؿ المعمكمات 1
إدارة الشركة تستخدـ برامج لممساعدة في اختيار كالمفاضمة بيف برامج ضبط  2

 الجكدة.
     

      إدارة الشركة تكفر قاعدة بيانات لكافة برامج ضبط الجكدة. 3
      إدارة الشركة تكفر نظاـ اتصاؿ مباشر بمدربي برامج الجكدة. 4
      إدارة الشركة بتنفيذ البرامج التدريبية بناءن عمى أسس كمعايير كاضحة.تقـك  5

 المحور الخامس: الموارد البشرية والتدريب
      إدارة الشركة تربط الترقيات ببرامج ضبط الجكدة. 1
      إدارة الشركة تربط مكافئات اإلدارة العميا بنجاح تطبيؽ برامج ضبط الجكدة. 2
      لشركة تعييف خبراء كاستشارييف ببرامج ضبط الجكدة.إدارة ا 3
تكفر إدارة الشركة حكافز مادية لمعامميف الذيف يأخذكف عمى عاتقيـ مسئكلية  4

 تنفيذ برامج ضبط الجكدة.
     

تكفر إدارة الشركة حكافز معنكية لمعامميف الذيف يأخذكف عمى عاتقيـ مسئكلية  5
 تنفيذ برامج ضبط الجكدة.

     

تكفر إدارة الشركة البرامج التدريبية لمعامميف في مختمؼ المستكيات في مجاؿ  6
 الجكدة 

     

      تنفذ الشركة برامج التدريب بناءان عمى أسس كاضحة.  7
      تيتـ إدارة الشركة باستمرارية برامج التدريب التي تساىـ في تطكير الجكدة. 8
      امميف كجزء ال يتجزأ مف مجمكعة تحسيف الجكدة.تنظر إدارة الشركة لكؿ الع 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 البيان م
 أوافق
 محايد أوافق بشدة

 ال
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 في تخفيض تكاليف الجودة Six Sigmaالمحور السادس: دور مدخل ستة سيجما 
 في تخفيض تكاليف الجودة Six Sigmaييدف ىذا المحور إلى تحديد مساىمة 

      تكاليؼ االستفسار عف احتياجات كرغبات العمبلء. يرشد 1
المدخؿ تكاليؼ إعداد برامج تدريبية لمعامميف بيدؼ تحسيف أدائيـ  يقمؿ 2

 أثناء اإلنتاج كباقي عمميات كأنشطة الشركة.
     

      يخفض  تكاليؼ البحكث كالتطكير الخاصة باإلنتاج. 3
      جو العمميات مف منتجات.يقمؿ تكاليؼ أنشطة الفحص لما ُتخر  4
      تكاليؼ أنشطة تحميؿ البيانات كمقارنتيا مع مثيمتيا في الصناعة . يقمؿ 5
      تكاليؼ فحص المكاد األكلية الكاردة. يؤدم إلى تقميؿ 6
      تكاليؼ فحص اإلنتاج إثناء عمميات التصنيع.تنقيص  يؤدم إلى 7
      ـ تصنيعو.يخفض تكاليؼ اإلنتاج بعد إتما 8
      تكاليؼ إعادة تصنيع الكحدات المعيبة. يرشد 9
      تكاليؼ صيانة أجيزة فحض المنتجات. يقمؿ 10
      تكاليؼ مشرفيف الفحص. ينقص مف 11
يخفض تكاليؼ إعادة فحص المنتجات المعيبة بعد إعادة تصنيعيا مرة  12

 أخرل.
     

      خسائر التعبئة. ينقص 13
      تكاليؼ تكقؼ العمؿ نتيجة أخطاء جسيمة باإلنتاج.تخفيض  يؤدم إلى 14
      تكاليؼ التعديبلت الناتجة عف شكاكل العمبلء.تقميؿ  يؤدم إلى 15
      يخفض تكاليؼ تمقى الشكاكل مف العمبلء. 16
      تكاليؼ المرتجع مف العمبلء. يقمؿ 17
      بكؿ العمبلء إلنتاج معيب.المسمكحات الناتجة عف ق ينقص مف 18
يقمؿ األرباح المفقكدة عف مبيعات بسبب سكء سمعة الشركة نتيجة تقديـ  19

 منتجات معيبة لمعمبلء
     

      يقمؿ تكاليؼ العمؿ اليكمي. 20
      تكاليؼ مراقبة تقديـ المنتج. يساعد عمى تخفيض 21
      لرديئة.يخفض تكاليؼ تغيير البرامج بسبب الجكدة ا 22
      تكاليؼ البيانات المعاد إدخاليا بسبب أخطاء المدخبلت. يقمؿ 23



 

 

 

 

 


