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 صلخستالم
جودة التصميم باعتماد منهجية الحيود ل المتحقق تحسينالالحالي إلى تحديد مدى  البحث ىسع

السداسي الرشيق في الشركة العامة للصناعات الجلدية في بغداد، باالستناد إلى مراحل هذه المنهجية 

مدى  أي إلى، التحليل، التحسين، السيطرة( وانطالقاً من مشكلة مفادها " والمتكونة من )التعريف، القياس

وقد  ".؟مباشراً في تحسين جودة تصميم المنتجات في الشركة اً تؤثر منهجية الحيود السداسي الرشيق تأثير

صدية ومدراء الوحدات واألقسام التابعة لها باعتبارهم العينة الق ،شملت هذه الدراسة مجلس إدارة الشركة

نموذج والفرضيات ومن ثم ، وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي تم صياغة االاً ( فرد28المختارة والبالغة )

بغية تحديد  والتأثير وباستخدام التحليل العامليAMOS و SPSS ياختبارها إحصائياً باستخدام برنامج

إلى مجموعة من االستنتاجات من المتغيرات المؤثرة بشكل مباشر على جودة التصميم . توصلت الدراسة 

الرشيق لها تأثير كبير في تحسين جودة التصميم في الشركة،  الحيود السداسين مراحل منهجية إ ،أهمها

األمر الذي يحتم على الشركة المبحوثة تبنيها بشكل دقيق في عملية تصميم كل منتج من منتجاتها، واعتماداً 

 التوصيات .على االستنتاجات تم صياغة مجموعة من 

 

 : الحيود السداسي، الحيود السداسي الرشيق، جودة التصميم الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

The current research sought to determine how design quality improvement by Lean 

Six Sigma methodology in the State Company for Leather Industries in Baghdad, based 

on the stages of this methodology which consisting of (definition, measurement, analysis, 

improvement, and control). The research problem question states that "to what extent that 

lean six sigma methodology has a significant impact in improving the quality of design in 

the company? The sample was included board of directors and divisions and departments 

managers and the number of them was (28). According to the descriptive and analytical 

methods, the hypotheses were developed, and tested through SPSS & AMOS program. 

Factor analysis and effect was used to determine which variables influence directly on 

quality of design more than others. The study concluded that the stages of the Six Sigma 

methodology have a significant impact on improving the quality of design in the 

company, which necessitates careful research in the design process of each product, and 

based on the conclusions a set of recommendations were formulated. 

 

Keywords:, Lean Six Sigma , Design, Quality of Design 

 المقدمة
 ،أصبح موضوع التصميم وكيفية االهتماام باا الشاغل الشااغل لكميار مان المنلماات الصاناعية

لكونا يعد الخطوة األولى في عملية تقديم المنتج إلى الساو،، فالاالً عان كوناا عملياة تحويال األفكاار 

ن البااد ماان واآلراء ومتطلبااات الوبااون إلااى مواصاافات فنيااة فااي المنااتج يلبااي تلااك المتطلبااات.  لااذا كااا

ي أساالي  وممارساات ومنهجيااات االهتماام بتحساين جاودة التصااميم علاى نحاو مسااتمر مان خاال  تبن اا

ولعاال منهجيااة الحيااود السداسااي الرشاايق  تعماال علااى تااذليل العقبااات التااي تقااف فااي عمليااة التحسااين،

نهاا تتبناى أل ،حاد هاذه الفلسافاتأ( والسايطرةبمراحلها الخمس )التعريف والقياس والتحليل والتحساين 

فاااألو  يركااو علاى إاالااة الهاادر واالسااتغال   ،مواياا ماادخلين مهمااين هماا الرشاااقة والحيااود السداساي

. لهاذا الساب  فقاد التبااين واالختالفاات فاي العمليااتأما المااني فيركاو علاى الحاد مان  ،األممل للموارد

 . ستمرسعى الباحث إلى تالمين هذه المنهجية في تحسين جودة التصميم وعلى نحو م
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 منهجية البحث

   مشكلة البحث -ولا أ
، فتحساين جاودة لكميار مان الشاركاتل األو  المقااممناتج يعاد  ألياالهتمام بجودة التصاميم  إن

وبالتالي تحقيق مستوى متقدم من رضاا الوباون .  ،ن من جودة ذلك المنتجتحس   أننها أتصميم من شال

اادياادة توتقنيااات ج أسااالي البااد ماان البحااث عاان  إذن ، وماان خااال  ن ماان مسااتوى جااودة التصااميمحس 

 أكاادتوالتااي الحيااود السداسااي الرشاايق مالحلااة العديااد ماان البحااوس والدراسااات المتعلقااة بمنهجيااة 

محاولاة  فايلاذا شارع الباحاث  ،المنلماة أداءهاذه المنهجياة تاوثر فاي  نإ ،على حقيقة مفادها معلمها

، فاالغر  الارئيس للبحاث أنواعهاباختالف  منتجاتالتوظيف هذه المنهجية في تحسين جودة تصميم 

. وتالامنت مشاكلة البحاث الحياود السداساي الرشايقجاودة تصاميم محسانة باعتمااد  إلاىهو الوصاو  

في تحساين جاودة  تأثير الرشيق منهجية الحيود السداسي هل لمراحل :عن تساؤ  رئيس مفاده اإلجابة

 ؟العامة للصناعات الجلديةالتصميم على مستوى الشركة 

ا   أهمية البحث -ثانيا
لياة التنفياذ آأهمياة البحاث برصاد منهجياة الحياود السداساي الرشايق مان حياث المفهاوم و تتممل

، فالااالً عاان علاى النحااو الصااحيح تاام تطبيقهااامااا  إذاومادى دورهااا فااي تحسااين جااودة تصاميم المنااتج 

 .المنشودة يق أهدافهااالستفادة من موايا مكونات هذه المنهجية )الرشاقة والحيود السداسي( في تحق

ا   البحث أهداف -ثالثا
 :تيالبحث باآل أهدافيمكن تحديد 

ومراحلهااا الخمااس فااي الشااركة المبحوثااة الحيااود السداسااي الرشاايق منهجيااة  الالااوء علااى إلقاااء .1

 تطبيقها. وإمكانية

 المساهمة في تحسين جودة تصميم المنتجات المختلفة للشركة المبحوثة. .2

على اختيار القرار المناس  فيما يخص جاودة  تهالمساعد إلدارة الشركة تقديم المقترحات الالامة .3

 .هامنتجاتالخاصة بتصميم ال

ا   وفرضياته البحث أنموذج -رابعا
والعالقاة بينهماا كماا موضاحة فاي  متغياري البحاثيتالمن كال مان  البحث أنموذجتم صياغة 

 .1الشكل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1الشكل 

 أنموذج البحث
   : الفرضيات اآلتيةفقد تم صياغة   فرضيات البحثبالنسبة ل أما

الحيااود السداسااي الرشاايق بصااورة مجتمعااة ذو داللااة معنويااة لمراحاال منهجيااة  تااأثير يوجااد ال .1

 .في تحسين جودة التصميم للشركة المبحوثة  وبصورة منفردة

 الرشيقسداسي الد الحيومنهجية 

 السيطرة  التحسين التحليل القياس تعريفلا

 جودة التصميم

 الباحث دإعداالمصدر: 
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تاااأثير ذو داللاااة معنوياااة لمراحااال منهجياااة الحياااود السداساااي الرشااايق بصاااورة مجتمعاااة  يوجاااد .2

 بصورة منفردة في تحسين جودة التصميم للشركة المبحوثة .و

تتباين مراحل منهجية الحيود السداسي الرشيق من حيث التأثير في تحسين جودة التصاميم علاى  .3

 مستوى الشركة المبحوثة

ا   منهج البحث -خامسا
 أثيرالتا وجاود هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلاي فاي تحليال مادى إعدادتم االعتماد في 

 .قل في المتغير المعتمدللمتغير المست المباشر

ا   حدود البحث -سادسا
 على اآلتي:انقسمت حدود البحث 

 ،ميداناً للبحث في بغداد على الشركة العامة للصناعات الجلديةالبحث  اقتصر :الحدود المكانية .1

أما عينة  ،ل، فقد تم تحديد مجتمع البحث بالشركة ككمع الباحثإدارة الشركة  لتعاونوذلك 

 .البحث فقد شملت األفراد في معمل إنتاج الحقائ  ووحدة إنتاج األحذية

 الى حينبداية والدة الفكرة والشروع بتطبيقها  بمدة: حددت مدة البحث الحدود الزمانية .2

 .  12/2118/ 11 ولغاية 2118/ 6/ 11استمرت من و االنتهاء من البحث

نتاج الحقائ  ووحدة إنتاج األحذية التابعين للشركة معمل إ: حددت بإدارة الحدود البشرية .3

 .هذه المعامل ، فالالً عن مدراء األقسام والوحدات فيالمذكورة

ا   أساليب جمع البيانات والمعلومات -سابعا
 :اآلتيفي جمع البيانات والمعلومات على  الباحث فيما يخص هذا المحور فقد اعتمد

الجان   غناءإجل أية المرتبطة بموضوع البحث من االستعانة بالعديد من المصادر األجنب .1

 .بمادة نلرية مناسبة  النلري

على البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث، الرئيسة للحصو   األداة تعد(: *) االستبياناستمارة  .2

 . وقد تم إعدادالبحث يرلمتغي   اإلحصائيمنها في التحليل  يستفادفالالً عن البيانات التي 

وان نسبي لكل فقرة من  إعطاءتم  إذالخماسي،  ريكاردستبيان باالعتماد على مقياس اال استمارة

 : يأتيفقرات المقياس وكما 

 1ال اتفق إطالقاً   2اتفق   ال 3محايد     4اتفق   1اتفق تماماً   
  

ا   أساليب التحليل اإلحصائي -ثامنا
إلجراء التحليل  (AMOS 23)و  (SPSS Ver.23)تم االعتماد على البرامجية الجاهوة 

 ( فتم استخدام التحليالت االتية:SPSS Ver23، فيما يخص برنامج )اإلحصائي المطلوب

  النس  المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لوصف اجابات

 .(T) ( وFتحليل االنحدار والتباين واختبارات )، فالالً عن وتشخيصها االفراد المبحوثين

 التحليل العاملي (Factor Analyses ) مختولة في تكوين العامل  المراحلاسهام  لتحديد نس

 ، ويتالمن اختبارات لقياس مدى مالءمة العينة للتحليل منها :المفسر

  اختبار(Bartlett's test) مصفوفة االرتباط ،وجود الحد االدنى من العالقات بداللة والمتعلق 

(Determinant )مدى وجود اعتماد خطي بين الصفوف واالعمدة في  تعلق بقياسوالم

 مصفوفة العالقات بين متغيرات البحث.

                                                 
  ( .1)*(  أنموذج استمارة االستبانة الملحق )
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 ( اختبارTest Kaiser-Meyer-Olkin)  وهو مقياس عام يد  على ان االرتباطات هل هي

 Measures of sampling) مقياس كفاية التعيين، ضمن المستوى المطلوب ام ال؟

Adequacy) بشكل دالة تشير الى مستوى االرتباط بين كل متغير من  عنا والمعب ر

 المتغيرات.

ا   قياس ثبات الستبانة -تاسعا
من  مدة بعد تم إعادة االختبارللمتغيرات،  االستبياناستمارة  فقراتدقة  من التأكدجل أمن 

 غت قيمتابل ذإ، لتحديد درجة ثبات أداة القياس Alpha Cronbachاختبار  باستخداماالختبار األو  

ثبات اإلستبانة  درجة تنعكس على( والتي تعد نسبة عالية 97.6+) على مستوى البحث الحالي

 .بفقراتها

 وصف مجتمع البحث وعينته  -عاشراا 
كحصايلة  1976الشاركة العاماة للصاناعات الجلدياة سانة  أنشئت: (*) نبذة مختصرة عن الشركة .1

مااع شااركة باتااا العامااة التااي تأسساات ساانة  1945لاادمج الشااركة العامااة للجلااود التااي تأسساات ساانة 

 وتام تحويلهاا ،وهاي واحادة مان المنشالت الصاناعية التابعاة إلاى واارة الصاناعة والمعاادن ،1932

)معماال بغااداد  إلااى شااركة عامااة بموجاا  قااانون الشااركات الصااادر. وتتكااون ماان المعاماال اآلتيااة:

تقااادم الشاااركة  .(ياضاااية /الكوفاااةمعمااال األحذياااة الر، معمااال الدباغة/الوعفرانياااة، /كااارادة خاااارج

، الحقائ  بكافة أنواعها، األحذية الجلدياة بكافاة المنتجات اآلتية )الجلود لصناعة األحذية والمالبس

تام اخاذ معمال الدباغاة  ، فالال عان إنتااج األحذياة العساكرية وبوتاات الساالمة الصاناعية(.أنواعها

 :ةي والذي يتألف من المعامل اآلتيكمجتمع للبحث الحال

 معمل دباغة الجلود الكبيرة.  -

 معمل دباغة الجلود الصغيرة .  -

 معمل إنتاج الحقائ . -

 معمل إنتاج المالبس.       -

 وحدة إنتاج األحذية. -

تااج الحقائا  ووحادة فاي معمال إن األفارادتام اختياار عيناة قصادية مان : وصف األفراد المبحوثين .2

ارة اسااتبيان علااى الكااادر اإلداري والفنااي فااي المعاماال ( اسااتم32، فقااد تاام توايااع )إنتاااج األحذيااة

 1( . والجااادو  %87.5ن نسااابة االساااتجابة بلغااات )إ( اساااتمارة، أي 28ساااترجعت )أ   ،المبحوثاااة

 ح وصف األفراد المبحوثين.يوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 http://www.scli.industry.gov.iqمي : موقع الشركة الرس المصدر

http://www.scli.industry.gov.iq/
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 1الجدول 

 خصائص األفراد المبحوثين في الشركة قيد البحث

 المركز الوظيفي للمبحوثين

 مدراء الشعب اإلدارية واإلنتاجية عليااإلدارة ال

 % العدد % العدد

3 10.7 25 89.3 

 الجنس

 انثى ذكر

 % العدد % العدد

7 25 21 75 

 مدة الخدمة في المنظمة

 فاكثر-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 5-1

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

2 7.14 1 3.5 5 17.8 4 14.2 5 17.8 9 32.14 2 7.14 

 العمر

 فاكثر-46 41-45 36-40 31-35 25-30

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

2 7.14 4 14.2 5 17.8 8 28.5 9 32.14 

 التحصيل الدراسي

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم إعدادية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

3 10.8 6 21.4 12 42.8 7 25 

 إعداد الباحث باالعتماد على إجابات األفراد المبحموين الستمارة االستبيان المصدر:

 

 الجانب النظري للبحث

 الحيود السداسي الرشيق منهجية -أولا 

ً منهجا منهجية الحياود السداساي الرشايقتممل  :المفهوم أ. يركاو علاى تحساين الجاودة وتقليال التبااين  ا

، فهاو مفهاوم يجماع باين اثناين مان بارامج التحساين المهماة وهماا على الهدر تالف والقالاءواالخ

ن يمان توضايح المفهاومين اللاذ أوالً الباد لناا  إذ .(Furterer, 2004, 5) الرشااقةو الحيود السداسي

 وهما الرشاقة والحيود السداسي.  ،آنفايكونان المصطلح المذكور 

حتااى أواخاار يقااان مميااوان ومتشااابهان للتحسااين كااان ينلاار إلااى المفهااومين سااابقاً بأنهمااا طر

دأت العديد مان المنلماات دمجهماا ماع بعام فاي مفهاوم واحاد فبأما حالياً  ،تسعينيات القرن الماضي

فلسافات الرشااقة والحياود السداساي هاي مان  إن(. Nikilas, 2010, 35هو الحيود السداسي الرشيق )

منلماة فاي  أليوالميوة التنافساية  واإلنتاجيةن الجودة عديدة لتحسي بأدواتالفلسفات القوية المدعومة 

 ،مختلفاة أساالي ترتكو فلسفة الرشيق على الاتخلص مان الهادر وتحساين التادفق باساتخدام  إذالسو،، 

الحيااود السداسااي فهااي تركااو علااى تقلاايص التباااين  أماااوكاناات بدايتااا مااع شااركة تويوتااا للساايارات. 

 ألو تام تطويرهاا  إذحال المشاكالت،  وأدوات اإلحصائية دواتاألواالختالف في العمليات باستخدام 

ا  ( الذي تولى منص  الرئيس التنفياذي لشاركة جنارJack Welchمرة من قبل شركة موتوروال و )

عناد دمجهماا  أماامنفصال  علاى نحاوا يجابياة عناد اساتخدامهإ. فكاال المفهاومين يقادمان نتاائج تركيالك

تطاور هاذا  و. (Cudney and Kestle, 2011, 6المكاسا  ) شاامل فقاد يعطاي الكميار مان بأسالوب

، لهمااالالسااتفادة ماان نقاااط القااوة  كااال المفهااومينالمفهااوم فااي أوائاال القاارن الحااالي ماان قباال ممارسااي 
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البسايطة التاي يقادمها  واإلصاالحاتالحياود السداساي ( لادى DMAISفالمنهجية المتطاورة لعملياات )

 المباااد  خااال  ماان LSS)*(مفهااوم  تبلااورئااد كااال المنهجااين مفهااوم الرشاااقة وماان خااال  التقاااء فوا

قاوة لتحسااين العملياة وعلااى النحااو الصاحيح الااذي يساامح  أكمااروالتقنياات التااي تاوفر منهجاااً  واألدوات

كباار فااي التعاماال مااع العديااد ماان تحااديات العمليااات المختلفااة ألممارسااي التحسااين المسااتمر بمرونااة 

(Chang, 2015, 5) . علاى المعرفاة واألساالي  واألدوات المساتمدة مان عقاود منهجياة وتستند هذه ال

يركااو مااداخل الرشاااقة علااى خفاام التكلفااة ماان خااال  تحسااين  إذماان البحااث والتطااوير التشااغيلي، 

 ،ت الوباائن وتوقعاات أصاحاب المصالحةالعملية، فاي حاين الحياود السداساي يهادف إلاى تلبياة متطلباا

علاى الفلسافات  تعتماد هاذه المنهجياةلعياوب وإاالتهاا . فقاد فالالً عن تحسين الجودة من خال  قياس ا

وسااع أبصاادد تقااديم مفهااوم  أمااا (.Bryne et al., 2007, 11)مبااد  واألدوات لكااال المفهااومين وال

فاي  المتخصصاين اب والبااحمينالكت ا عدد من آراءفالبد من عر   لمنهجية الحيود السداسي الرشيق

 .2هذا المجا  من خال  الجدو  
 

 2 لجدولا

 الباحثين حول مفهوم تقنية الحيود السداسي الرشيق  عدد من آراء
 التعريف الباحث والسنة ت

1 (George, 2002, 6) 
هي منهجية تعليم قيمة المساهمين من خال  تحقيق أقصاى معاد  مان تحساين رضاا 

 الوبون والجودة والكلفة والعملية السريعة ورأس الما  المستممر.

2 
(Brett and Queen, 2005,  

10) 

ماان اجاال ايااادة الساارعة وتقلياال الهاادر وتعقيااد العمليااة ، مااع  Leanتطبيااق تقنيااات 

 توظيف العمليات لتحسين الجودة بالتركيو على صوت الوبون.

3 (Mumbai, 2010, 178) 

المنهجيااة المتكاملااة والبنيااة التحتيااة التااي تسااتخدم األدوات والتقنيااات والمهااارات ماان 

ع الرشاايق والحيااود السداسااي الالامااة لتحسااين العمليااة، فقااد يركااو مباااد  المشاارو

Lean  على سرعة المعالجة ، ويركوSix Sigma .على جودة العملية 

4 
(Assarlind, M, et al., 2013, 

12) 

يعرف بأنا مللة مكونة من منهجين متكاملين لتحسين العملية بدون عوائاق، إذ يممال 

عما  التاي تهادف إلاى تعلايم قيماة المسااهمين مان هذا المصطلح منهجية لتحسين األ

 .الوبون خال  تحسين الجودة والسرعة والتكاليف ورضا

5 Ramapatna, 2015, 7-8)) 

منهجية تحسين العملية مدعومة بالبيانات تساتخدم لغار  التقليال مان عياوب وتناوع 

ا  التي تسعى العملية من اجل تحقيق نتائج عملية متوقعة، فهي تعد إستراتيجية األعم

إلى إاالاة أساباب األخطااء أو العياوب أو الفشال فاي عملياات األعماا  باالتركيو علاى 

 المخرجات التي تعد حاسمة للوبون .

6 (Bridge, 2016, 6) 

منهجية تساعد المنلماات علاى التحاو  فاي سابيل تحساين رضاا الوباائن والمتطلباات 

الرشااقة والحياود السداساي( لتحساين جية بين مباد  )هالتنليمية ، فقد تجمع هذه المن

 مة مع صوت الوبون .ءفعالية العملية والموا

7 (Stern, 2016,  xiii) 
نة ومصممة الستيعاب التحديات العالمية والقيود من خال  االستفادة من  منهجية مهج 

 منهجي تحسين العملية )الحيود السداسي والرشاقة( .

8 (Abu sharikh,2017, 25-26) 

ً هدفممل ت من أهداف إدارة الجودة الشاملة وتحسين العمليات في قطاعاات اإلنتااج أو  ا

عاد كمادخل اساتراتيجي وأداة عمال تركاو علاى إاالاة الهادر وتعوياو تالخدمة ، كماا و

 رضا الوبون .

9 (Al-Mahmeed,2018,22) 

هي منهجية تشكلت عن طريق دمج نلاامين هماا اإلنتااج الرشايق والحياود السداساي 

تقليل الهدر أثناء التشاغيل وتحساين العملياات لخلاق الموياد مان القيماة وتحقياق  بهدف

 الميوة التنافسية وضمان استدامتها.

 أعاله.الباحث باالعتماد على المصادر  إعداد المصدر:
 

مماال منهجيااة تجمااع بااين ي أن الحيااود السداسااي الرشاايق اعتماااداا علااى مااا تقاادم ياار  الباحااث

ساااتمر هماااا الرشااااقة والحياااود السداساااي مااان خاااال  االساااتفادة مااان مواياااا كاااال التحساااين الم أسااالوبي  

                                                 
 igmaSix Sean Lمختصر للمصطلح االنكليوي  )*(
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المفهومين من اجل تحسين العملية وتخفيم الهدر، فالالً عان الحاد مان المعيا  النااتج خاال  عملياة 

 اإلنتاج .

 منهجية الحيود السداسي الرشيقومنافع  أهداف ب.

المنهجياة أن الغار  الارئيس حد المتخصصين في تطبياق هاذه أ( وهو George, 2003حدد )

لهذه التقنية يكاد ينحصر في تحويل رؤية إستراتيجية األعما  الشاملة للمنلماة إلاى الواقاع مان خاال  

، فالاالً عان خلاق قادرات تشاغيلية جديادة مان شاانها أن توساع مادى اختيار وتنفيذ المشااريع المناسابة

إن الهادف الارئيس للحياود السداساي كماا  .(Marco, 2012, 17الخيارات اإلساتراتيجية المتاحاة لهاا )

وبهاذا الشاكل سايقود  ،الرشيق ليس فقط خفم الكلف وإنما النمو فالاالً عان تحقيقاا الكفااءة والفعالياة

 ,Dumitrescu and Dumtrache, 2011)المنلماة إلاى القياام باالتفكير بشاكل أفالال مان ذي قبال 

اهااا مالاااعفة ساارعة العمليااات فااي المنلمااة هااذه التقنيااة عاادة أهااداف للمنلمااة لعاال ماان أبرفل.  (539

( ماان خااال  تقلياال %50باادون بااذ  مويااد ماان الجهااد، وماان الممكاان أن تحساان ماان عملياتهااا بنساابة )

، فالالً  عن ايادة األرباح نتيجة لتقليل كلف حل ومعالجة المشكالت، وأخياراً يمكان العيوب والتباين

ا الوصااو  إلااى التحسااين بأقاال كلااف وهااو أنشاا ماانالقااو  بااان الجمااع بااين الحيااود السداسااي والرشاااقة 

 ,Ratshilingano, 2013). وقد حدد (Shamou et al., 2010, 219جوهر عمل هذه التقنية مجمالً )

 وهي : المنهجيةمجموعة فوائد متحققة من تطبيق هذه  (12

      . تحسين الجودة ووقت التسليم -1

 رضا الوبون .تحسين و ايادة الربحية -2

  عاملين.تعويو مهارات ال -3

   إاالة أو الحد من النفايات. -4

   تقليل الوقت الالائع. -1

 ايادة المخرجات )اإلنتاجية(. -6

لها فوائد عديادة فاي حاا  تطبيقهاا فاي مجاا   الى أن( أشار Laureani, 2012, 4ن )إفي حين 

 اإلنتاج )المنتج والخدمة على حد سواء( وهي على سبيل المما  :

 ع متطلبات الوبون )صوت الوبون(.ضمان توافق المنتجات /الخدمات م .1

 إاالة الخطوات التي ال تاليف قيمة للوبون خال  العمليات )إاالة الهدر(. .2

 تقليل كلف الجودة الرديئة. .3

 تقليل وقت الدورة. .4

 تسليم المنتج /الخدمة في الوقت المناس . .1

 منهجية الحيود السداسي الرشيق مراحل ت.

األكمار  المراحالوالتي تشير إلى  )*(DMAICمن خال   هذه المنهجيةعادة ما يتم اإلشارة إلى 

 2قياااس، تحلياال، تحسااين، الساايطرة( وكمااا موضااحة فااي الشااكل  وهااي )تعريااف، تطبيقهاااأهميااة فااي 

(Almuharib, 2014, 18) . 

 

 

 

 

 

                                                 
 ontrolCmprove, I, nalyzeA , Measure efine,D:  اآلتيةمختصر للمصطلحات  )*(
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 2الشكل  

 DMAICدورة 
Source:Thamrin. Diviezetha Astrella Florinda,2017," Six Sigma Implementation and Integration within 

Project Management Framework in Engineering, Procurement, and Construction Projects A Case 

Study in a Southeast Asian Engineering, Procurement, and Construction Company ", Master’s 
thesis in International Project Management, Department of Architecture and Civil Engineering 

Chalmers University of Technology Gothenburg, Sweden,p19. 
 

 

 ,Alwaharib)( و Sukumar and Radhiky, 2017, 945:) المراحلوآالتي توضيح لهذه 

 ,Vootukuru, 2008, 13-16( )Nyren, 2007( و )Rakusa, 2016, 26-44و ) (18-19 ,2014

24-25): 

يتم تحديد المشكلة المطلوب معالجتها ودراستها، إذ تتالمن  المرحلة: بموج  هذه التعريف .1

وع تحديد ات، الغر ، المجا ، وخال  هذه المرحلة يستطيع مدير المشرالمشكلة المتغير

. ويتم أيالا وفق هذه الخطوة تحديد متطلبات الوبون المشكلة الرئيسة مع فهم كافة متعلقاتها

فالالً  ،وتحديد العملية المطلوب تحسينها من خال  تصويرها باستخدام خريطة تدفق األعما 

التا والتي يج  أن تتوافق مع األهداف اإلستراتيجية للمشروع، عن تحديد أهداف المشروع ورس

 ويتم استخدام أدوات ومخططات لتحديد المشكلة ممل مخطط باريتو والمخططات االنسيابية.

يتم قياس األداء الحالي للعملية المراد تحسينها وتحديدها إليجاد  المرحلة: وفق هذه القياس .2

( فهم وإدراك العملية من LSS، إذ يحاو  فريق )شروعاح الممتغيراتها الرئيسة والمؤثرة في نج

ومن ثم تحديد قدرة وثبات العملية من اجل تحديد  ،خال  الرسوم البيانية والتمميالت الصورية

خط األساس للقياس. واألدوات المستخدمة في هذه الخطوة هي الرسوم البيانية ومخططات 

ق المالئمة لجمع البيانات المطلوبة وتحديد ائيجاد الطرتتطل  هذه الخطوة إ وقدالسب  والنتيجة، 

المتغيرات الواقعية المؤثرة في المشكلة من اجل تحديد القالايا الهامة فيها لتحديد الفرضيات 

 حو  األسباب الجذرية لهذه المشكلة .

تجسير الفجوة بين المستوى الحالي للعملية  نحوبداية السعي  المرحلة: تممل هذه التحليل .3

والمستوى المطلوب الوصو  إليا، فقد يشمل تحديد مسببات المشكلة التي تحتاج إلى تحسين 

جل المساهمة في تقليل العيوب واالختالفات أوتحديد مسببات هذه المشكلة بغية معالجتها من 

)التباين( في العمليات، فالالً عن تحليل الفرضيات واألسباب الجذرية للهور العيوب 
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وصو  إلى النتائج المطلوبة والتي تحدد الحجم الحقيقي للمشكلة. ويج  اختيار واالختالفات لل

 .السابقة المرحلةأدوات تحليل المناسبة لتحليل البيانات التي جمعت في 

السابقة يتم تحديد النلم التي لها صلة  المرحلة: باالعتماد على النتائج المتحققة في التحسين .4

تتكرر من اجل  أنالقياس والتحليل يج   مرحلتي إن فعالية، جل إيجاد حل أكمرأبالمشكلة من 

لحين  المرحلةأخرى البد من تكرار هذه  ومن جهة ،أهدافهان خطوة التحسين قد حققت أب التأكد

 الوصو  إلى حل أكمر فعالية للمشكلة .

لبية يتم السيطرة على االختالفات والتباين في العملية من اجل ت المرحلةوفق هذه : السيطرة .5

وقد تتالمن إجراءات لالمان  .لحفاظ عليهالفالالً عن متابعة أنشطة التحسين  ،متطلبات الوبون

 جودة التنفيذ الخاصة بالمشروع من البداية وحتى النهاية .

 

ا    جودة التصميم -ثانيا

 ،دا خصوصاً في عملية تطوير المنتجيعد التصميم من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة ج

نا يسهم في تعويو األداء التنافسي للمنلمة أجماع من قبل المتخصصين في التصميم على إذ هناك إ

(Fynes and Burca, 2005, 1فقد ي .)نا القدرة على تصور )تخيل( ما هو أرف التصميم على ع

ً غير موجود لحد اآلن من اجل جعلا ملموس . وهناك (Hegeman, 2008, 9كإضافة حقيقية للعالم ) ا

 ,Pinto) معنى لحياتنا وإعطاءلخدمة احتياجاتنا  أشياءالقدرة البشرية لتشكيل وصنع  نابأمن يرى 

. فقد يممل التصميم بحد ذاتا اسم /مواصفات / هدف معد  لتحقيق أهداف معينة باستخدام  (26 ,2012

 .(Ralph and Wand, 2007, 6مجموعة من المكونات البسيطة لتلبية مجموعة من المتطلبات )

و  مارة مان قبال ن هاذا المصاطلح تام تقديماا ألأفايمكن القاو  با فيما يخص جودة التصاميمأما 

كبيااار وخصوصااااً فاااي صاااناعة  (  وطباااق هاااذا المفهاااوم بشاااكلJoseph M.Juranخبيااار الجاااودة )

ن الجودة تصمم في العمليات من خاال  التطبياق أن الفرضية الرئيسة لهذا المفهوم هي إ اذ، السيارات

جل انشاء فهم شامل الساتجابة ضامان الجاودة علاى نحاو أيجية التحسين المستمر من المنهجي السترات

ن جاودة التصاميم هاي طريقاة منهجياة مساتوحاة مان مجموعاة إ( .Patel et.al., 2013, 223مستمر)

م المخااطر  إلنشااء شاملة من األدوات اإلحصائية واالقتصاادية والتخطيطياة وغيرهاا مان أدوات تقياي

، وتالااييق فجااوات حسااين المتكاارر لويااادة قااوة األساالوب، والتة الااتحكموإسااتراتيجي ،مساااحة التصااميم

 (.Balaji and Shivashankar, 2017, 6) الجودة وغلقها

الخصاائص والمواصافات  ن جاودة التصاميم تممالألى إ( Davis, et.al., 2003, 228يشير )و

( إن Schroeder, 2007, 138) فاي حاين يوضاحالمحددة للمنتج والتي تكاون ذات قيماة فاي الساو، . 

، وعاادة ماا تكاون هاذه المحاددات )الخصاائص( ن محددة قبال أن ياتم إنتااج المناتججودة التصميم تكو

ولية األساسااية لفريااق تصااميم المنتجااات والمكااون ماان األعالاااء ماان عاادة وظااائف ماان ؤهااي المساا

بأنهاا تعناي أن المناتج  التسويق والهندسة والعمليات وغيرها من الوظائف األخرى. وهنااك مان يشاير

 ,Summers, 2000)قد تم تصميما لتلبية احتياجات الوبون )سواء كانت حقيقية أو متصورة( بنجاح 

القيماة الكامناة للمناتج فاي الساو، وبالتاالي هاو قارار أن جودة التصاميم تممال  إلى ويشير البعم . (4

ل منهجية منلمة وعلمياة وشااملة إن جودة التصميم تمم .( Chase, 2001, 265استراتيجي للشركة )

ومن ثم التركياو علاى المناتج وفهام العملياات والاتحكم فيهاا،  ،واستباقية تبدأ بالتحديد المسبق لألهداف

فقااد يتطلاا  تصااميم وتطااوير المنااتج وعمليااة التصاانيع لتحقيااق أهااداف جااودة المنااتج المحااددة مساابقًا 

(Suresh et al., 2014, 5.)  ويعدJuran حادد ، إذ مفهوم جودة التصاميم فاي كتاباتاا حوضأو  من أ

فالاالً عان التركياو علاى تحدياد وفهام متطلبااات  ،هام أبعااد الجاودةأ مان جاودة التصاميم كونهاا واحادة

االماار الااذي يتطلاا  االسااتعانة ببحااوس السااو،  ،الوبااون لالاامان تقااديم منااتج يلبااي هااذه المتطلبااات
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 ,.Widrick, et.al)ـ ووفقاُ ل (.Roy, 2005, 236باعتبارها المصدر للمعلومات الخاصة بمتطلبات )

 فان جودة التصميم يتم تحديدها من خال  ثالثة عوامل: (,2002

 الفهم الواضح لمتطلبات الوبائن . .1

 ترجمة هذه المتطلبات إلى منتج .2

 فالالً عن التحسين المستمر لعملية التصميم.  .3

ن إث والتطاوير والهندساة، كماا ويعتمد هذا التحسين على التعااون الوثياق باين التساويق والبحا

تطاوير جودة التصميم تممل تطبيق منالابط مان األدوات والمفااهيم الهندساية التاي تهادف الاى تحقياق 

نهاا تسامح للمهنادس بتحدياد وتخطايط وإدارة العوامال التاي تاؤثر إ إذ، قوي فاي عملياة تصاميم المناتج

 على متانة النلام وموثوقيتا مقدًما في عملية التصميم.

ا وفقاا فااي  إدخالهاااهااي مجموعااة مواصاافات يااتم  ن جااودة التصااميمأمااا تقاادم ياار  الباحااث لا

وهي بحاوس  ،بعاد جودة التصميمأحد أ ستخدامابوالتي يتم جمعها  على متطلبات الوبون التصميم بناءً 

 .هذه المتطلبات وبالكلفة المناسبةجل تقديم منتج يلبي أالسو، من 

 للبحث الميدانيالجانب 

 وتشخيصها ف متغيرات البحثوص -أولا 
النسااا  المئوياااة واألوسااااط الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة ومعامااال  3يوضاااح الجااادو  

بخطواتهاااا الخماااس علاااى مساااتوى الشاااركة  بمنهجياااة الحياااود السداساااي الرشااايقاالخاااتالف الخاااا  

 .المبحوثة 
 

 3الجدول 

لمنهجية الحيود السداسي امل الختالف النسب المئوية واألوساط الحسابية والنحرافات المعيارية ومع

 على مستو  الشركة المبحوثة الرشيق

ز 
رم

ير
تغ
لم
ا

 

 مقياس الستجابة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
ان

ي
ار
عي
م

 

ل 
ام
مع

ف 
ال
خت
ل
ا

%
 

 أتفق

ا    تماما
 ل أتفق محايد أتفق

ل أتفق 

ا   اطالقا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 التعريف

X1 9 32.1 16 57.1 3 10.7 - - - - 4.214 0.629 14.92 

X2 7 25 16 57.1 4 14.3 1 3.6 - - 4.035 0.744 18.43 

X3 7 25 18 64.3 3 10.7 - - - - 4.142 0.590 14.24 

X4 8 28.6 16 57.1 2 7.1 2 7.1 - - 4.071 0.813 19.97 

X5 6 21.4 12 42.9 7 25 3 10.7 - - 3.750 0.927 24.72 

 المؤشر

 الكلي
 26.42  55.7  13.56  7.13   4.042 0.740 18.32 

 سالقيا

X6 10 35.7 15 53.6 2 7.1 1 3.6 - - 4.214 0.738 17.51 

X7 6 21.4 17 60.7 4 14.3 1 3.6 - - 4.000 0.720 18 

X8 7 25 11 39.3 6 21.4 3 10.7 1 3.6 3.714 1.083 29.15 

X9 7 25 14 50 6 21.4 1 3.6 - - 3.964 0.792 19.97 

X10 7 25 17 60.7 2 7.1 1 3.6 - - 4.000 0.902 22.55 

 المؤشر

 الكلي
 26.42  52.86  14.26  5.2  3.6 3.978 0.847 21.28 

 التحليل

X11 2 7.1 17 60.7 6 21.4 3 10.7 - - 3.642 0.780 21.41 

X12 3 10.7 19 67.9 4 14.3 2 7.1 - - 3.821 0.722 18.89 

X13 5 17.9 17 60.7 3 10.7 3 10.7 - - 3.857 0.848 21.98 

X14 6 21.4 11 39.3 9 32.1 2 7.1 - - 3.750 0.887 23.65 
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ز 
رم

ير
تغ
لم
ا

 

 مقياس الستجابة

ط 
س
و
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
ان

ي
ار
عي
م

 

ل 
ام
مع

ف 
ال
خت
ل
ا

%
 

 أتفق

ا    تماما
 ل أتفق محايد أتفق

ل أتفق 

ا   اطالقا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X15 6 21.4 11 39.3 9 32.1 2 7.1 - - 3.750 0.887 23.65 

X16 10 35.7 13 46.4 3 10.7 2 7.1 - - 4.107 0.875 21.30 

 المؤشر

 الكلي
 19.03  52.38  20.21  8.3   3.821 0.833 21.80 

 التحسين

X17 5 17.9 15 53.6 5 17.9 3 10.7 - - 3.785 0.875 23.11 

X18 6 21.4 15 53.6 3 10.7 4 14.3 - - 3.821 0.944 24.70 

X19 5 17.9 11 39.3 10 35.7 2 7.1 - - 3.678 0.862 23.43 

X20 6 21.4 15 53.6 6 21.4 1 3.6 - - 3.928 0.766 19.50 

X21 5 17.9 18 64.3 4 14.3 1 3.6 - - 3.964 0.692 17.45 

 المؤشر

 الكلي
 19.3  52.88  20  7.86   3.835 0.827 21.58 

 السيطرة

22X 5 17.9 16 57.1 6 21.4 1 3.6 - - 3.892 0.737 18.93 

23X 6 21.4 14 50 6 21.4 2 7.1 - - 3.857 0.848 21.98 

24X 9 32.1 11 39.3 6 21.4 2 7.1 - - 3.964 0.922 23.25 

25X 7 25 15 53.6 5 17.9 1 3.6 - - 4.000 0.769 19.22 

26X 9 32.1 14 50 3 10.7 2 7.1 - - 4.071 0.857 21.05 

المؤشر 

 الكلي
 25.7  50  18.56  5.7   3.956 0.826 20.89 

 إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة :المصدر

 

التعريف والمتمملة بالفقرات  المرحلة وتحديداً  حل هذه المنهجيةبمراالخا   3يشير الجدو  

(5X-1Xب )( 4.042( وبوسط حسابي قدره )82.12%ن نسبة اتفا، االفراد المبحوثين كانت )أ

جابات إن مقدار تشتت أ( والذي وضح ب18.32%( ومعامل اختالف )0.740وانحراف معياري )

( والذي نص على 3Xهو المتغير ) المرحلةفي ايجابية هذه  أسهمن المتغير الذي إ، حيث االفراد قليل

ن أذ تبين إ)تسعى المنلمة أن تكون هذه األهداف تتوافق مع متطلبات الوبون وأهداف المنلمة( 

جابات االفراد إن تشتت أوهذا يعني  ،قل من بقية المتغيراتأ( %14.24معامل االختالف لا والبالغ )

( 79%القياس فقد حصلت على نسبة اتفا، بلغت ) مرحلةما أالفقرات. قل من بقية أفي هذه الفقرة 

( على التوالي، كما 21.28( )0.847( وانحراف معياري ومعامل اختالف )3.978وبوسط حسابي )

تقوم ( والذي ينص على )6Xكان ) المرحلةيجابية هذه إكبر في أبشكل  أسهمن المتغير الذي إ

( بوسط 89.3%بلغت نسبة االتفا، لا ) إذ، (لية المراد تحسينهاالمنلمة بتقديم تعريف واضح للعم

( على التوالي. حصلت %17.51( )0.738( )4.112حسابي وانحراف معياري معامل اختالف )

( من نسبة اتفا، االفراد عينة البحث وبوسط حسابي 71.41%وهي التحليل على ) ،المالمة المرحلة

( والذي عكس المقدار القليل 21.8%عامل اختالف قدره )( وبم0.833( وانحراف معياري )3.821)

( الذي 16Xكان المتغير ) المرحلةن المتغير الذي رفع من ايجابية هذه إكما  .فرادجابات األإلتشتت 

، اذ بلغت ناس  مع البيانات التي تم جمعها(ينص )تستخدم المنلمة في هذه المرحلة أدوات تحليل تت

( 0.875( وانحراف معياري معامل اختالف )4.107بوسط حسابي )( 82.1%نسبة االتفا، لا )

جابات إ( من 72.18%التحسين فقد حصلت على نسبة اتفا، بلغت ) مرحلةما بالنسبة أ(. 21.30)

( ومعامل االختالف 0.827( االنحراف المعياري )3.835فراد، وبلغ الوسط الحسابي )األ

في رفع  أسهم. وكان المتغير الذي جابات االفرادإ ( والذي بي ن المقدار القليل لتشتت21.58%)
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( بوسط حسابي 82.2%( فقد بلغت نسبة االتفا، حو  هذا المتغير )21X) المرحلةيجابية هذه إ

المرحلة ما أ(. 17.45%ومعامل اختالف ) على التوالي (0.692( )3.964وانحراف معياري )

( 3.956( وبوسط حسابي قدره )75.7%عليها ) وهي السيطرة فقد بلغت نسبة اتفا، االفراد األخيرة

( اوالً من حيث التأثير 62X، وحل المتغير )(20.89( ومعامل اختالف )0.826وانحراف معياري )

( 4.071( وبوسط حسابي وانحراف معياري )82.1%بمقدار اتفا، بلغ ) المرحلةيجابية هذه إفي 

 .(21.05%( وبمعامل اختالف )0.857)

الخاااا  بالنسااا  المئوياااة واألوسااااط الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة  4يوضاااح الجااادو  و

ن نساابة اتفااا، علااى أ ، فقااد تبااينتصااميم علااى مسااتوى الشااركة المبحوثااةومعاماال االخااتالف لجااودة ال

( وانحااراف معياااري ومعاماال 3.985( وبوسااط حسااابي قاادره )80.35فقاارات هااذا المتغياار بلغاات )

( بنسابة 35Xقرة األكمر إساهاماً فاي ايجابياة هاذا المتغيار هاي )وكانت الف .(18.92( )0.754اختالف )

( يسعى فريق التصاميم إلاى تصاميم مناتج يتسام بالبسااطة( والتي تنص على )89.3%اتفا، مقدارها )

 ( على التوالي.23.23( )0.780( وانحراف معيار ومعامل اختالف )3.357بوسط حسابي مقداره )
 

 4الجدول 

اط الحسابية والنحرافات المعيارية ومعامل الختالف لجودة التصميم على مستو  النسب المئوية واألوس

 الشركة المبحوثة

ير
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ر
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ف 
ال
خت
ل
 ا
مل
عا
م

%
 أتفق 

ا    تماما
 ل أتفق محايد أتفق

ل أتفق 

ا   إطالقا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X27 7 25 15 53.6 6 21.4 - - - - 4.035 0.692 17.14 

X28 8 28.6 16 57.1 4 14.3 - - - - 4.142 0.650 15.69 

X29 6 21.4 17 60.7 5 17.9 - - - - 4.035 00637 15.78 

X30 8 28.6 13 46.4 5 17.9 2 7.1 - - 3.964 0.881 22.22 

X31 6 21.4 16 57.1 5 17.9 1 3.6 - - 3.964 0.744 18.76 

X32 8 28.6 15 53.6 4 14.3 1 3.6 - - 4.071 0.766 18.81 

X33 9 32.1 12 42.9 6 21.4 1 3.6 - - 4.035 0.838 20.76 

X34 7 25 14 50 6 21.4 1 3.6 - - 3.964 0.792 19.97 

X35 14 50 11 39.3 2 7.1 1 3.6 - - 3.357 0.780 23.23 

X36 13 46.4 10 35.7 5 17.9 - - - - 4.285 0.762 17.78 

 المؤشر

 الكلي
 30.71  49.64  17.15  4.1   3.985 0.754 18.92 

 إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبةالمصدر :

 

ا    Factor Analysisباستخدام التحليل العاملي البحث  أنموذجتحليل  -ثانيا

حجم البياناات مة ءتحليل مدى مال ءإجراللبيانات البد من  اإلحصائييتم البدء بالتحليل  أنقبل 

 .1وكما موضح في الجدو   للتحليل العاملي
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 5 الجدول

 مد  مالئمة حجم العينة لالختبار

 الحكم المعيار القيمة اسم الختبار

 جيد 0.00001اكبر من  determinant 0.004محددة مصفوفة االرتباط 

 جيد 0.5أعلى من  0.867 العينة  أفرادمدى كفاية عدد  (KMO)اختبار 

 جيد 0.5أعلى من  0.846-0.886  المعاينةكفاية  (MSA)مقياس

 لقياس العالقة بين المتغيرات  Bartlettاختبار 
 0.05من  أدنى 0.00

عالقة دالة 

 إحصائية

 Factor Analysis العامليإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل  الجدول:
 

( وهي قيمة (0.004قيمة المحدد لمصفوفة االرتباط كان قيمتا  نأ 1يتبين من الجدو  

عدم وجود اعتماد خطي للمصفوفة بين الصفوف  إلىمما يؤشر  (0.00001)كبر من أمقبولة لكونها 

، وعدم وجود ارتباطات عالية غير حقيقية بين جميع أخرىمن جهة  األعمدةمن جهة و بين 

العينة فقيمتا تد  على  أفراد، وهو  مقياس عام لكفاءة عدد ((KMOبالنسبة الختبار  أماالمتغيرات، 

وهذا  ،(0.5من ) أعلى( وهي (0.867بلغت قيمتا  إذاالرتباطات ضمن المستوى المطلوب،  أن

مجموع  يؤشر والذيايادة االعتمادية للعوامل التي يتم الحصو  عليها من التحليل،  إلىيشير 

مربعات معامالت االرتباط مجموع من  كبرأيكون غيرات مربعات معامالت االرتباط بين المت

عندها تباين المتغيرات  يجتمععوامل  أو مجموعةعلى وجود عامل  فإنما يد    د   إن ، وهذا الجوئية

ً التحليل العاملي مناس ،  نأاالمر الذي يبين ب، المقاسة لكفاءة  (MSA)تم استخدام مقياس  وأيالا

من الجدو   األسفل، فهو يقدم مجموعة قيم  موجودة في الجوء المعاينة على مستوى كل متغير 

(ANTI-IMAGE MATRICES)  مصفوفة الصورة المعاكسة، وتكون هذه القيم مواعة بشكل

ن االرتباط بين كل متغير أوهي قيم توضح ب (0.846-0.886)قطري في الجدو  وتتراوح قيمها بين 

ما بالنسبة الختبار أبولة إلجراء التحليل العاملي، مع المتغيرات االخرى في مصفوفة االرتباط مق

Bartlett  ن مصفوفة االرتباطات يتوفر فيها الحد االدنى أوهذا يؤشر ب ،كانت عالقة دالة احصائيةف

كبر من القيمة أ( وهي (173.542ما بالنسبة لقيمة مربع كاي المحسوبة فقد كانت أ، من العالقات

 .  (0.05)و نسبة معنوية  (5)رجة حرية  عند د (7.82)الجدولية البالغة 

 

فااي الشااركة  منهجيااة الحيااود السداسااي الرشاايق مراحاالتفسااير نتااائج التحلياال العاااملي واختاازال 

 المبحوثة

 المراحل(، فقد تم اختوا  المراحلاختوا  العوامل )تفسير التباين و 6الجدو   يوضح

من التباين  (85.133%)نها تفسر إ، إذ وهي التحسين )الرابعة( ،واحدة بمرحلةالخمسة للتأثير 

الحاصل في التأثير. وتم تعويو هذه النتيجة بالرسم البياني الذي استخرج من تحليل البيانات على 

 . (SPSS V23)وفق التحليل العاملي، ضمن البرنامج اإلحصائي 
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 6الجدول 

 التباين واختزال الخطوات

 الخطوات

  الجذر الكامن

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.257 85.133 85.133 4.275 85.133 85.133 
2 .313 6.261 91.393    
3 .180 3.598 94.992    
4 .144 2.871 97.863    
5 .107 2.137 100.000    

 Factor Analysis التحليل العاملي إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الجدول :
 

 

 
 3الشكل 

 توضيح الخطوة المؤثرة

 .7ما بالنسبة لمصفوفة المكونات فيوضحها الجدو  أ
  

 7جدول ال

 (مصفوفة المكونات )العوامل

 المكون 

1 

 0.934 التحسين

 0.933 التعريف

 0.931 التحليل

 0.910 السيطرة

 0.905 القياس

 Factor Analysisاد على نتائج التحليل العاملي باالعتم الباحث إعدادمن  المصدر:

فقد يوضح في تكوين العامل المفسر  المنهجية المذكورة مراحل إسهامنسبة  إلى يشير الجدو 

 التعريف، ثم (93.4%)المفسر بنسبة  كبر مكون دخل في تكوين العاملأالتحسين بممابة  مرحلةن أب

(، %93.1أسهمت في تكوين العامل المفسر بنسبة ) التحليل التي مرحلةومن ثم ، (93.3%)بنسبة 

التحليل  إكما وبهذه الخطوة تم  .(90.5%( والقياس بنسبة)%91السيطرة بنسبة ) مرحلتيوأخيراً 
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 إلىبالنسبة للتحليل العاملي التوكيدي فقد نحتاج  أما، (SPSSالعاملي االستكشافي باستخدام برنامج )

خاللا يلهر لنا الشكل الذي سيدعم نتائج التحليل العاملي  ومن ،(AMOS .23)استخدام برنامج 

 والتي ،4كما في الشكل  جالنتائكانت وبعد معالجة البيانات  ،المراحلاالستكشافي المتعلق بمصفوفة 

 .7دعم نتائج التحليل العاملي والموضح في الجدو  ت

 

 
 4 الشكل

 (Amosنتائج تحليل بيانات المراحل باستخدام )

 

ا ثالث  تحليل النحدار -ا
في  لمنهجية الحيود السداسي الرشيقداللة معنوية موجبة  يإلى تأثير ذ 8يشير الجدو  

 .يةدجودة التصميم على مستوى الشركة العامة للصناعات الجل
 8 الجدول

في جودة التصميم على مستو  الشركة قيد لمنهجية الحيود السداسي الرشيق نتائج عالقات النحدار 

 ثالبح

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

  الحيود السداسي الرشيق
2R 

F 

oB 1B الجدولية المحسوبة 

 جودة التصميم
0.860 

(8.393*) 
0.855 0.730 70.436 4.225 

 .          (SPSS)إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية  الجدول:

 N = 28          P < 0.05            df (1.26)                        المحسوبة    t)   ( يشير إلى قيمة 
 

داللة معنوية موجباة  يتشير نتائج تحليل االنحدار على مستوى هذه الشركة إلى وجود تأثير ذ

المحساااوبة والتاااي بلغااات  (F)، فمااان خاااال  مالحلاااة قيماااة فاااي جاااودة التصاااميم للمنهجياااة الماااذكورة

، ومسااتوى (1,26)عنااد درجتااي حريااة  (4.225) ماان قيمتهااا الجدوليااة البالغااة( بانهااا أعلااى 70.736)

والذي يقايس قاوة تاأثير المتغيار المساتقل فاي  R (%0.730))2(( . وبلغ معامل التحديد 0.05معنوية )

( ماان االختالفااات والتغياارات المفساارة فااي جااودة التصااميم سااببها 73%المعتمااد، وهااذا يؤشاار بااأن )
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ويعااود الباااقي إلااى متغياارات وعواماال عشااوائية ال يمكاان  ،السداسااي الرشاايق منهجيااة الحيااود مراحاال

واختباار  (B)نماوذج االنحادار. ومان خاال  متابعاة معاامالت أالسيطرة عليها أو أنها غير داخلاة فاي 

(t)  لها تبين أن قيمة(t)  وهاي قيماة معنوياة وأكبار مان قيمتهاا الجدولياة والبالغاة (8.393)المحساوبة 

 .9 . وبهدف توضيح عالقة التأثير الجوئية نستعر  الجدو (0.05)مستوى معنوي  عند( 1.701)
 

 9الجدول 

 في جودة التصميم على مستو  الشركة قيد البحثمنهجية الحيود السداسي الرشيق نتائج تحليل تأثير 

المتغير   

 المستقل                

المتغير 

 المعتمد 

0B 

 الحيود السداسي الرشيق

2R 

F 
 السيطرة التحسين التحليل القياس التعريف

1B 2B 3B 4B 5B الجدولية المحسوبة 

جودة 

 التصميم
0.860 

0.702 

(5.031) 

0.790 

(6.570) 

0.814 

(7.134) 

0.825 

(7.447) 

0.788 

(6.535) 
0.793 16.867 2.640 

 .          (SPSS)إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية الجدول: 

 N = 28          P < 0.05            df (5.23)المحسوبة                            t)   ( يشير إلى قيمة 

 

 مراحاالماان  مرحلااةداللااة معنويااة موجبااة لكاال  ذينالحاام ماان الجاادو  السااابق وجااود تااأثير 

فاي  تاأثيرعلى قيماة أن إذ إ، ي التأثيرولكن بشكل متفاوت ف ،بشكل منفرد في جودة التصميم المنهجية

( المحسااوبة والتااي بلغاات tوهااذا مااا عكسااتا قيمااة ) ،التحسااين مرحلااةجااودة التصااميم كااان ماان حصااة 

فاي  التاأثيرالتحليال ثانيااً مان حياث مرحلاة وحلات  ،(1.701كبر من القيمة الجدولية )أ( وهي 7.447)

فاي المراتا   المراحال، وحلات بااقي (7.134( لها والبالغة )tالمتغير المعتد من خال  مالحلة قيمة )

( 6.570) متاوا   وبشاكل  مرحلاة( لكال tوهذا ما تم توضيحا من خال  قيمة ) ،التأثيرمن حيث  التالية

وهي قيم كلها معنوية لكونها اكبر من القيماة  ،لتعريفل( 5.031( للسيطرة واخيراً )6.535للقياس و )

واعتماااداً علااى مااا  .(5.23( ودرجااة حريااة )0.05) ( عنااد مسااتوى معنويااة1.701الجدوليااة والبالغااة )

يتوقاع وجاود تاأثير مباشار الفرضية البديلة والتي تنص على )سبق فقد تم رفم فرضية العدم وقبو  

ذو داللااة معنويااة لمراحاال منهجيااة الحيااود السداسااي الرشاايق بصااورة مجتمعااة وبصااورة منفااردة فااي 

 (.حوثةتحسين جودة التصميم للشركة المب

  11فقااد أظهاارت النتااائج المبينااة فااي الجاادو  Stepwise يخااص االنحاادار المتاادرج  مااافيمااا أ

 هماااباعتبارهااا المتغياارات المسااتقلة و الحيااود السداسااي الرشاايق منهجيااة مراحاالوجااود تباااين تااأثير 

التحسااين لوحاادها تفسااار  مرحلاااةن أذ يالحاام بااإ)التحسااين والتحليااال( فااي جااودة التصاااميم،  اخطوتاا

( تعاود %31.9يرات والتغيرات التي تحصل في جودة التصميم والباقي ماا قيمتااُ )( من التأث68.1%)

التحلياال الااى  مرحلااة أضاافناواذا  نمااوذج االنحاادار الخااا  بهااذه المرحلااة،أالااى عواماال ال يتالاامنها 

وبهاذا فقاد تحققات الفرضاية الخاصاة  (.%74جان  التحسين فان معامل التحديد سايرتفع ليصال الاى )

ي تاانص علااى )تتباااين مراحاال منهجيااة الحيااود السداسااي الرشاايق ماان حيااث التااأثير فااي بالتباااين والتاا

 .تحسين جودة التصميم على مستوى الشركة المبحوثة(
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 11 الجدول
 المبحوثة الشركةعلى مستو   Stepwiseنتائج تحليل النحدار المتدرج 

 2R المتغيرات المستقلة الداخلة المرحلة

 0.681 التحسين األولى

 0.740 التحسين، التحليل المانية

 .الباحث باالستفادة من مخرجات الحاسبة إعداد المصدر:         

 الستنتاجات والتوصيات

 الستنتاجات -أولا 

الحيااود السداسااي الرشاايق ماان المفاااهيم التااي حلياات باهتمااام الكمياار ماان الباااحمين  منهجيااةتعااد  .1

كونهااا مكونااة ماان دمااج مفهااومي التصاانيع الرشاايق  ،والمتخصصااين فااي مجااا  الجااودة واالنتاااج

والتبااين  فتقليل الهادر فاي الماوارد واالخاتالوالحيود السداسي لالستفادة من موايا كل مفهوم في 

 في مستوى الجودة .

 ألكاون مباد ،من قبل المنلمات الصناعية يؤدي الى تحقيق مكاس  كبيارة المنهجيةن تطبيق هذه إ .2

 في عمليات االنتاج وتقليل الهدر في كافة مراحل االنتاج.عملها قائم على التحسين 

فاي تكاوين العامال  اً تاأثيرن خطاوة التحساين مملات الخطاوة االكمار أكشفت نتاائج التحليال العااملي  .3

 .على مستوى الشركة المبحوثةالمفسر 

فاي  تاأثيراً االكمار  هاي التحساين مرحلاةن أما بخصو  تحليل االنحدار فقد كشفت نتائج التحليل أ .4

يجابا على جاودة إن ينعكس أنا أن القيام بعمليات تحسين لجودة التصميم من شإ إذ، جودة التصميم

 المنتج النهائي.

التحساين والتحليال هماا األكمار تاأثيراً بشاكل متادرج  مرحلتاين أكشفت نتائج االنحراف المتادرج  .1

وماان ثاام تحسااينها  ، فتحلياال مشااكالت التصااميمفااي الشااركة المبحوثااةفااي تحسااين جااودة التصااميم 

رضاا الوباون فاي  ويحسان ،من العياوب واالختالفاات خا   تصميم منتج  إلىلى الوصو  إسيؤدي 

 الوقت ذاتا.

 من خال  نتائج التحليل االحصائي فقد تحققت الفرضية الخاصة بالبحث. .6

ا   التوصيات  -ثانيا

احلهاا الخماس مان يوصي الباحاث الشاركة المبحوثاة بتبناي منهجياة الحياود السداساي الرشايق بمر .1

اا وفااي الوقاات نفسااالااى تصااميم منااتج يلبااي متطلبااات الوبااون إجاال الوصااو  أ ن ماان الموقااف يحس 

 .التنافسي للشركة

م ئاجاودة تصاميم المنتجاات والعمال علاى تطاوير التصاميمات بالشاكل الاذي يالضرورة االهتمام ب .2

 الوبون.ورغبات ذوا، أ

فااي جااودة التصااميم، فااال بااد ماان  اً كماار تااأثيرن خطااوة التحسااين كاناات االأماان خااال  التحلياال تبااين  .3

ً إ ن تؤثرأنها أالتي من ش مراحلعطاء الدور لبقية الإ  في تحسين جودة التصميم. يجابيا

ن تااولي الشااركة اهتماماااً كبيااراً بمرحلااة التعريااف بمتطلبااات الوبااون ونقلهااا الااى أيوصااي الباحااث  .4

 ج النهائي.فريق التصميم الذي سيحولها الى مواصفات في تصميم المنت

حث فريق التصميم في الشركة المبحوثة علاى تبناي ثقافاة تحساين جاودة التصاميمات التاي يقادمها  .1

 .قبا  الوبون على اقتناء منتجاتهاا ينعكس علىللتنفيذ بالشكل الذي 

محاكاااة التجااارب العالميااة الخاصااة بتطبيااق منهجيااة الحيااود يوصااي الباحااث الشااركة المبحوثااة  .6

جل االساتفادة مان المواياا المتحققاة وخصوصااُ فيماا يخاص التحساين جاودة أمن السداسي الرشيق 
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هاذه  قالتصميم والتحساين المساتمر لعملياات االنتااج، فالاالً عان تاوفير االرضاية المناسابة لتطبيا

 المنهجية.
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