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 دعم) الخمسة( بأبعاده Six Sigmaمنهج الحيود الستة ) تطبيق أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت    

ودوره  المستمر( والتحسين ،DMAIC دورةو  العاملين، وتمكين مشاركةو  الزبون، مدخلو  العليا، القيادة والتزام

في الشركات الصناعية األردنية،  السمعة( وميزة العملياتي، التميزو  التكلفة، ميزةفي تحقيق الميزة التنافسية )

 وعدد الخبرة، سنوات عددل ودراسة األثر المعدل الستة، للحيود األساسية والعقبات عالمناف إضافة إلى تحديد

 في العالقة بين تطبيق الحيود الستة والميزة التنافسية. التدريبيةالدورات 

 وغرافيةخمسة أقسام: البيانات الديم تضمنت استبانة بتصميم الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق     

للحيود الستة، العبارات الممثلة للمتغيرات المستقلة )أبعاد الحيود  األساسيةوالوظيفية، المنافع والعقبات 

حيث تم تمثيل أبعاد الحيود الستة  التنافسية(العبارات الممثلة للمتغيرات التابعة )عوامل الميزة ، الستة(

 ذلك ضوء وفي ،الدراسة عينة من األولية المعلومات جمع بهدف ( وذلك29بمجموعة من العبارات وعددها )

 v.19)   االجتماعية للعلوماإلحصائية  الحزمة باستخدام الفرضيات واختبار وتحليلها البيانات جمع جرى

SPSS.) 
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 قلةل وذلك( Purposeful Sample) القصدية العينة نمط على ةالعين تحديداعتمدت الدراسة في  وقد     

 الصناعية الشركات من مجموعة من الدراسة مجتمععدد الشركات المطبقة لمنهج الحيود الستة، وقد تكون 

 المناصير شركة الحكمة؛ أدوية( وهي: شركة Six Sigma) الستة الحيود لمنهج مطبقة جميعها األردنية

 . للطباعة المثالية الشركة إلى باإلضافة الوطنية؛ المطبعة الجاهز؛ للباطون

 استبانة( 126) منها استرجع استبانة،( 160) الدراسة عينة على الموزعة االستبانات عدد بلغ حيث     

 للتحليل والصالحة الكاملة االستبانات عدد أن ظهر االستبانات تدقيق وبعد(، %78) بلغت وبنسبة

 .الدراسة هذه في استخدامها تم( والتي %71وبنسبة استرجاع بلغت ) استبانة( 115) اإلحصائي

 المنهج استخدم حيث الكمي، التحليلي – الوصفي المنهج استخدام تم الدراسة فرضياتأجل اختبار  ومن     

 الكمي التحليلي المنهج استخدم حين في العينة، بخصائص والمتعلقة الوصفية البيانات معالجة في الوصفي

(  التنافسية الميزة عوامل) التابعة والمتغيرات(  الستة الحيود أبعاد) المستقلة المتغيرات بين العالقات لتحديد

 التالية اإلحصائية األساليب لذلك استخدم حيث التابعة، المتغيرات على المستقلة المتغيرات أثر وبيان

الختبار  Sobel Testسيبل  تبارباإلضافة إلى اخ المتعدد، الخطي واالنحدار البسيط الخطي)االنحدار 

 من مجموعة إلى الدراسة. وقد توصلت النتائج إلىالفرضيات الرئيسة الرابعة والخامسة ( للتوصل 

 من أهمها: كان االستنتاجات

 األهميةرتبت من حيث  الستة للحيودالخمسة  باألبعاد المتعلقة الدراسة عينة أفراد إجاباتأن نتائج  

 وتمكين مشاركةومن ثم  الزبون، مدخلومن ثم  العليا، القيادة والتزام دعمومن ثم  المستمر،)التحسين 

فقد توصلت الدراسة إلى  ميزة التكلفةفي ما فيما يتعلق أ(. DMAICدورة الجودة من ثم و  العاملين،

 مدخلو  العليا، القيادة والتزام( )دعم 6σ) الستة الحيود ألبعاد إحصائية داللة ذو أثر يوجد نهأ
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 في التكلفة ميزة على المستمر( التحسينو  ،DMAIC   دورةو  العاملين، وتمكين مشاركةو  الزبون،

 داللة ذو أثر دو وجأما في ما يتعلق بالتميز العملياتي فقد أشارت النتائج إلى  .الدراسة عينة الشركات

 وتمكين مشاركةو  الزبون، مدخلو  العليا، القيادة والتزام دعم( )6σ) الستة الحيود ألبعاد إحصائية

 .الدراسة عينة الشركات فيالعملياتي  التميز على المستمر( التحسينو  ،DMAIC   دورةو  العاملين،

( 6σ) الستة الحيود ألبعاد إحصائية داللة ذو أثر يوجدأكدت نتائج لتحليل اإلحصائي بأنه  امفي

 التحسينو  ،DMAIC   دورةو  العاملين، وتمكين مشاركةو  الزبون، مدخلو  العليا، القيادة والتزام دعم)

 .الدراسة عينة الشركات في السمعة ميزة على المستمر(

 تقدمت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: وقد 

 إيجاد خالل من الستة الحيود لتطبيق األساسية المنافع من االستفادة تتم أن الدراسة توصي -1

 الحيود منهج تطبيق من التلف بخفض يتعلق ما مقدمتها وفي المنافع هذه لتعظيم المناسبة اإلجراءات

 قيمة، تضيف ال التي والمهام األنشطةودوره في إزالة  اإلنتاج، في االنحرافات لتقليلوكذلك  الستة،

 المالي األداء تحسين إلىباإلضافة  اإلنتاجية،مخرجات العملية  جراء تحسين الزبائن رضا وتعزيز

 .السوقية حصتهاتكلفة الجودة الرديئة، ويعظم  ضمن خالل خف للشركة

 منهجوتطوير  الستخدامالالزمة  المالية الموارد وتخصيص توفير ضرورة إلىإدارة الشركات  دعوة -2

 الستة. الحيود

الستة وذلك  الحيود ألنشطةالنهائية  للنواتج والدوري المستمر بالتقييمإدارة الشركات  اهتمام ضرورة -3

 .المرغوبة األداءأهداف  تحقيق لضمان
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 بحاجات االهتمام وممارسات طرق بتحسين الستة بالحيود المعنية الشركات إدارة الدراسة توصي -4

 .الزبائن لدى والرغبات الحاجات هذه في التغير لمتابعة الستة الحيود منهج ضمن الزبون ورغبات

 منهج لتطبيق مالئمة تنظيمية ثقافةتوصي الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الشركات العليا بتوفير   -5

 :اآلتي خالل من الستة الحيود

 .للتحسين محتملة كفرص إليها والنظر جذورها، من المشكالت أسباب عن البحث -

 .المناسب الوقت وفي مرة كل وفي مرة أول من صحيح بشكل العمل ألداء العاملين هيتوج -

 .صفرية بعيوب منتجات تقديم أجل من العمليات في المستمر التحسين -

 .ومعنويًّا ماديًّا ودعمهم الجماعي العمل على العاملين تشجيع -

 

 

 


