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 المستخلص
ا الخاص وبرامجه وخططها لسياساتها على نحو متدرج مراجعة جرا بحاجة إل المبحوثة الشركة إن

ذا البحث ه يهدف مراحل، لذلك، أساسعلى  وإنما ،نفسها تلقا  من ال تتحّسن اإلنتاجيةألن العمليات ، ابعملياته

 ( فيسيطرةمن خالل مراحلها )التعريف، القياس، التحليل، التحسين، ال Lean6Sigmaإلى استكشاف دور 

 أنموذج وعلى ضو  ذلك تم بنا المنزلي/ الموصل،  األثاث لصناعات الوطنية العمليات في الشركة أدا 

 برنامج استخدامبفرضيات التي تم اختبارها  عنهانبثق  عالقة بين متغيرات البحثطبيعة ال افتراضي يوضح

(SPSS.V20)الجانب  هذاب الخاصة البيانات رئيسة لجمع أداةالتي اعتبرت  االستبانة استمارة ، باالعتماد على

 رضياتالف لتدعم هذا البحث في التحليلنتائج  توجا  ،البيانات وتحليل ( عامالً،04من ) مكونة من خالل عينة

 التحليل، القياس، )التعريف، لجميع مراحلهLean 6Sigma لـ ثرأ وجود النتائج أظهرت إذ ،منها انطلقت التي

كان لبعد  العمليات أدا تأثير في  أعلىكان  إذالعمليات في الشركة قيد البحث، أدا   ( فيسيطرةال التحسين،

في الشركة قيد  Lean 6Sigma تعزيز شأنها من التي المقترحات بعض عرضت فقد ذلك التعريف. وبموجب

 .اإلنتاجيةعمليات في عمليات تحسين ال التزام اإلدارة العليا ومشاركة العاملينالبحث من خالل 

 

 العمليات. أدا ، DMAIC، منهجيةLean 6Sigma :الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

The company in question needs to conduct a gradual review of its policies, plans and 

programs for its operations, because the processes of production do not improve on their 

own, but on the basis of stages. So, this research aims to explore the role of Lean 6 Sigma 

through its stages (definition, measurement, analysis, Optimization, control) in the 

performance of operations in the National Company for Home Furniture Industries / Mosul, 

and in light of this was built a default model showing the nature of the relationship between 

search variables emerged from the hypotheses that were tested using the program 

(SPSS.V20), depending on the questionnaire considered a key tool. To collect the data of 

this aspect, a sample of (40) factors, the data were analyzed and the results of the analysis 

in this research to support the hypotheses that were launched from the results showed the 

effect of Lean 6 Sigma for all stages (definition, measurement, analysis, improvement, 

control). The performance of operations in the company under consideration, the highest 

impact in the performance of operations was to the definition dimension. Accordingly, 

some proposals were presented that would strengthen Lean 6Sigma in the company under 

consideration through the commitment of senior management and the participation of staff 

in processes of improving production processes. 
 

Keywords: Lean, 6Sigma, DMAIC methodology, performance processes. 

 مقدمةال
 إدارةجال في م اليابانية الثورة بعد األمريكية للشركات الكبيرة السوقية الحصة خسارة تكان

تلك  تواجهل البحث عن تقانات في البارز الدور وااللكترونية، المؤتمتة الصناعات في والسيما الجودة

ً التي 6Sigma تلك التقانات هي تقانة  وأحدى، خسارةال والتي تعد من تقنيات الجودة الحديثة نسبيا

نشأت وتطورت خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي، وقد أدت النجاحات المبكرة التي فاقت 

 عالميةال الشركات إلى مذهل نحو على اانتشاره إلى الخيال المتحققة لبعض الشركات التي تبنتها

 تكامل مع منهجياتتات، وبعد هذه النجاحات تزايدت أهمية هذه التقانة ليالثمانين أواخر في األخرى

ة تلك المنهجيات هي منهجي وإحدى، الشركات وعملياتها منتجاتة وفلسفات تتحكم في تحسين جود

Lean6Sigma العمليات.  أدا  لتحسين منهجية وهي 
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 منهجية البحث

 مشكلة البحث -أولا 
تواجه الشركات على نحو عام والشركة قيد البحث على نحو خاص العديد من المشكالت التي 

، ولمعالجة تلك المشكالت والقضا  عليها، برزت منهجيات وفلسفات اإلنتاجيةعملياتها  أدا ترافق 

الجودة التي تحدد العيوب والتباين والهدر في العمليات والتي تعمل على معالجتها وتحسينها،  إطارفي 

التي قد تساعد الشركة قيد  Lean6Sigmaنموذج أ من تنبع هجينة تلك المنهجيات هي منهجية وإحدى

اك هنإن فعلى التحسينات. ومن هنا  سيطرةالبحث في تحديد وقياس وتحليل وتحسين العمليات وال

ً  المنهجيات ىحدإ، ألنها Lean 6Sigmaدور  البحث عن حاجة إلى  أدا في  المعاصرة نظرياً وعمليا

يح سهم في توضتطرح عدد من التساؤالت يمكن أن  ومن هنا يمكنالعمليات في الشركة قيد البحث. 

 :على النحو اآلتيومضامين مشكلة البحث 

   ما مستوى توافرLean 6Sigma  العمليات في الشركة قيد البحث؟ وأدا 

  بين ما طبيعة العالقةLean 6Sigma العمليات في الشركة قيد البحث؟ وأدا 

  هل يوجد تأثير لـLean 6Sigma  يد البحث؟قالعمليات في الشركة  أدا في 

ا ثاني  بحثأهمية ال -ا
  Lean 6Sigmaيكتسب البحث أهميته في محاولة تقديم إطار نظري وتطبيقي يوضح منهجية 

يمثل هذا البحث بحد ذاته إضافة مهمة وجهد  إذالعمليات في الشركة قيد البحث،  أدا ودورها في 

تساعد الشركة قيد البحث على اعتماد مدخل معاصر  اً طرأتقديمه  فضالً عنجودة. المتواضع في مجال 

العيوب واألخطا  باتجاه تحقيق أهدافها  تقليللتحسين مستوى جودة منتجاتها وعملياتها من خالل 

 .العمليات أدا  األساس في تحسين

ا   أهداف البحث -ثالثا
وب المسرررتوى المطل إلى توصرررلهاتزويد الشرررركة قيد البحث بالخطوات التي  إلىيهدف البحث 

 التي تحدثه دورالالكشرررف عن فضرررالً عن  ، DMAICمنهجيتها لمن خال Lean6Sigmaفي تطبيق 

Lean6Sigma .في أدا  العمليات 

ا   مخطط البحث الفتراضي -رابعا
تصررميم مخطا افتراضرري  ،الت البحث وباتجاه تحقيق أهدافهاتتطلب المعالجة المنهجية لتسرراؤ

 .1الشكل  طبيعة العالقة بين متغيرات البحث وكما في عن يعبر
 

 

 

 

 

  
 

 
 عالقة التأثير،               االرتباطعالقة 

 1 الشكل

 مخطط البحث الفرضي
 نامن إعداد الباحث الشكل المصدر:          

Lean 6Sigma 

التعري القياس التحليل

 ف

التحس

 ين

 ةالسيطر

 العمليات أداء
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ا خامس  فرضيات البحث -ا

 :على النحو اآلتيصيغت فرضية رئيسة وفرعية للبحث 

العمليات  وأدا  Lean6Sigma: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين األولىالفرضييية الرسيسيية 

 في الشركة قيد البحث. وتتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .العمليات وأدا توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد التعريف  .1

 .العمليات وأدا توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد القياس  .2

 .العمليات وأدا توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد التحليل  .3

 .العمليات وأدا توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد التحسين  .4

 .العمليات وأدا  سيطرةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد ال .5

 الفرضية الرسيسة الثانية
العمليات في الشرررررركة قيد البحث.  أدا في  Lean 6Sigmaلـررررررررررر  ةداللة معنوييوجد تأثير ذو 

 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 العمليات.  أدا يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد التعريف في  .1

 العمليات. أدا يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد القياس في  .2

 العمليات. أدا يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد التحليل في  .3

 العمليات. أدا يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد التحسين في  .4

 .العمليات أدا في  سيطرةيوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد ال .5

ا   وعينه : مجتمع البحثسادسا
إذ  ،ةالمكاني حدود البحث بوصفها المنزلي في الموصل األثاثالشرركة الوطنية لصناعة  عدّت

داخل  ( عامالً 04قوامها ) ةتوزيع اسرتمارة االستبانة على عين تم ، إذعامل (044) البحث مجتمع بلغ

 صالحة ( اسرتمارة04وهو ) ،العينة لهذا النهائي العدد ليشركل ،العدد هذا نقص ثم الشرركة قيد البحث،

 .ةسترجعلما ( استمارات14والباقي ) للتحليل

ا   جمع البيانات أساليب -سابعا

ري النظ الجمع البيانات، ففي جانبه األسرررراليب من عدد على دراسررررةال ههذ في ناالباحث اعتمد

تغيرات م تناولت التي واألجنبية العربية المصرررادر من متوافر هو مما اإلفادة على تغطيته   فياعتمد 

ّممتفي جانبه العملي فقد  أماالبحث،   عينة مع يتال م نحو على "1 لملحق" االسرررتبيان اسرررتمارة صرررُ

على دراسرررررة  Lean 6Sigmaاعتمد في صررررريااة عبارات االسرررررتبانة الخاصرررررة بالمتغير  إذ، بحثال

(Dragulanescu and Popescu, 2015,1177) (Tikkala, 2014, 13) (Iswanto, 2015, 7) 

(Pham, 2017, 14) ،  العمليات على دراسررررة أدا في حين صرررريغت عبارات متغير (Awwad et 

al., 2013, 70-71) (Maingi, 2013, 11) .ضررررمن  االسررررتبيان فقرات على االسرررتجابة جادرا وتم

 الختبار ةاالسرررتبان بإخضررراع ناالباحث قام، االسررتبانة محتوى اختبار لغرضالثالثي، و ليكرت مقياس

 ةمقارن عالية نسبة وهي اإلجمالي، المستوى على( 4.001) بلغ الفا معامل أن واتضح ا،كرونباخ الف

 (.4..4) اإلنسانية بالدراسات الخاصة المعيارية الفا مع

 النظري اإلطار

 Lean 6Sigma:األولالمطلب 

 6Sigmaمفهوم -أولا 
، ومن Bill Smithمن قبل المهندس  1091من قبل إدارة شركة موتوروال عام  6Sigmaنشأ أ

النظام نجاحه  وأظهرقبل المدير التنفيذي لها،  من 1000رال إلكتريك عام شركة جن   ثم قامت بتطبيقه

من  دويع(Pham, 2017, 11-12). في العديد من الشركات العالمية المطبقة له أمثال شركة فورد 
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قليل ركز على ت إذأفضل النظريات التي مارست في حل المشكالت في الشركات المطبقة له حديثاً، 

 سهم بتحسين كفا ة العمليات اإلنتاجيةأمما  ،ل المشكالت بمساعدة أدوات إحصائيةالهدر عن طريق ح

(Liedtke, 2016, 1.)  كما ركز على تزويد اإلدارة بأدوات التحليل اإلحصائي لمعالجة المشاكل

 DMEIC (Moosaa and Ajidb, 2010, 750 .)المعقدة بمساعدة 

ا   Leanمفهوم -ثانيا
مبني على مجموعة من المبادئ التي تعمل على تحسرين أدا  وهو نشرأ من قبل شرركة تويوتا، أ

إنتاج منتجات ذات جودة  العمليات من خالل إزالة النشرراطات "الهدر" اير الضرررورية، ما يؤدي إلى

 )الهدر على سررربعة أنواع من Lean(.اشرررتمل نظام (Cawein et al., 2009, 3 تلبي رابات الزبون

  (Pepper and Spedding, 2010, 139)المميتة( متمثلة بــ:

 ."تصنيع المنتجات قبل الطلب عليها" اإلفراط باإلنتاج .1

 ."ةزيادة في التخزين للمواد أو المعلومات اير الضروري" التخزين .0

 ."إنتاج منتجات تكون اير مطابقة للمواصفات" العيوب في المنتجات .3

 ."الموظفين أو المنتجاتزيادة في حركة تنقل " النقل .0

 ."وضياع الوقت اإلجهادمما يسبب زيادة  ،زيادة في حركة العاملين" الحركة .0

 ."ضروريةالزيادة في إجرا ات المعالجة اير " المعالجة تكون أكثر من المطلوب ..

 .  "التأخير في عمليات اإلنتاج زيادة في فترات التوقف أو" االنتظار .1

ا   Lean 6Sigma -ثالثا

 Michel  Georges ات، من قبل يظهرت في أوائل التسررررررعين 6Sigmaو  Leanالعالقة بين 

(Dobrin et al., 2017, 543يركز.)Lean  على تحسرررين السررررعة في االسرررتجابة وإزالة الهدر، أما

6Sigma أنركز على تحسرررررررين الجودة بررإزالررة االختالفررات في العمليررات، بررالرام من في Lean  و

6Sigma لكن لديهم أهداف مختلفة، ويسرررررتخدمان أدوات مختلفة لمعالجة  .بتحسررررين العمليات يهتمان

إن األولويات التي تهتم بها أي شركة هي رضا الزبون، إذ نجاح  (.Munteanu, 2017, 6العمليات )

الشرركات يتمحور حول رضرا الزبون وقدرتها على ضمان الجودة لمنتجاتها بكلف قليلة عند اإلنتاج، 

 Leanتطبيق  وإنالمنافسرررررررة يفرض عدم وجود أي خطأ في المنتجات المقدمة للزبون، سرررررررو   ألن

6Sigma ة ق اإلحصرررائية التي تعمل على تحليل بيانات العمليائتسرررتخدم الطر اسرررتراتيجيةفلسرررفة  دّ يع

 وتحسررين جودة المنتج بشرركل مسررتمر، وزيادة لتحسررين الحد األدنى لمسررتويات اإلنتاج، وتقليل الهدر،

علم يهتم  Lean 6Sigmaدّ يع (.Iswanto, 2017, 1) مما ينعكس على رضرررا الزبون ،اإلنتاجمعدل 

ل إلى ق األكثر فاعلية للوصوائللعملية المأخوذ من صروت الزبون، ويركز على الطر األمثليةبتحقيق 

 رضررررررررا الزبون، وذلررك عن طريق تقليررل الهرردر في كررل مرحلررة من مراحررل العمليررات اإلنترراجيررة

(Dragulanescu and Popescu, 2015, 1168.) 

ا   وأهدافه Lean6Sigma متطلبات -رابعا
 يسررررررتخدم لتحديد االختالفات في العملية وإزالتهاف 6Sigmaأما إلزالة الهدر، Leanم يسررررررتخد

(Munteanu, 2017, 55 يمكن.)التكرامرل بين  أهرداف أهم إدراجLean 6وSigma  لكرل مرحلة من

 :وعلى النحو اآلتي (Dragulanescu and Popescu, 2015, 1168) مراحل منهجيتهما

 والعمليات التي يتم تحسينها. هونطاق العمل مشكلة تحديد تعريف: الهدف .1

 تحسينها. سيتم التي للعمليات الحالي الوضع وتوثيق فهم هو القياس: الهدف .0

 والعملية.الزبون  بصوت المتعلقة المجمعة البيانات تحليل هو تحليل: الهدف .3



 [21]                                                                                                         ...في أداء العمليات Lean 6Sigmaدور 

 وتنفيذها. ،سينالتح توصيات تحديد هو التحسين: الهدف .0

 التجريبية. المشاريع نتائج قياس هو : الهدفسيطرةال .0

ا   (DMAIC)دورة   DMAIC Lean 6Sigmaنموذجأ -خامسا

يسراعد الشرركات على تزويدها بسرلسرلة من الحلول العملية للحصول  أنموذج DMAIC  دورة

 ذ يعملإ (.Dragulanescu and Popescu, 2015, 1177) التحسررررين المسررررتمر للجودةعلى نتائج 

ومن ثم تحليلها كممارسات عمل يومية قياسية ليسهل  ،على حل المشكلة من خالل ترجمتها إحصائيا

عن طريق تشرررررركيل فريق عمل  Lean6Sigma (. إن تطبيقTikkala, 2014, 11) وتطبيقها حلها

 DMAIC 6Sigmaنموذج أيستخدم تطبيق  DMAIC (Munteanu, 2017, 57.)على منهج  معتمد  

 ،Improveن ترحسررررررريرر ،Analyzeترحررلريررررل ،Measure، قريرررراس Defineخرطروة خرطروة )تررعرريرف

مما يسرراعد على تخفيض مشرراكل الزبون والعيوب في مركز خدمة  إلزالة الخطأ، ( Controlسريطرة

اإلنتاج، وبذلك تتم عمليات تسرررليم المنتجات للزبون الزبائن، هذا سررريؤدي بالنهاية إلى تحسرررين معدل 

مراحل  ين علىالب الباحثأمما سرررربق يتضررررح اتفا   (.Furterer, 2011, 41) في الوقت المناسررررب

 وعلىوهي  ن في الجانب العملي في بحثهما،اسررريعتمدها الباحث إذ بخمس مراحل، DMAICنموذج أ

 :النحو اآلتي

م كفا ة عدبويمكن أن تكون المشكلة متعلقة  المرحلة بتعريف المشكلة،تبدأ هذه  : Defineالتعريف. 1

هردف هرذه المرحلرة هو تردريب  (.Tikkala, 2014, 13) تردفق المنتج خالل العمليرات اإلنتراجيرة

 ,Iswanto) التي تحصرررررررل في مراحل العمليات اإلنتاجية الفريق الرذي يقوم بتحرديرد المشررررررراكل،

 ,.Panat et al) االنتظرار من خالل تغيير خطوات العملية ويتم فيهرا تخفيض وقرت (،4 ,2015

ويتم العمل فيها على تمييز المشررررررركالت، واكتشررررررراف فرص التحسرررررررين أو الوفا   .(447 ,2014

 . (Pham, 2017, 14)بمتطلبات الزبون 

 ,Tikkala) تقييم وتوثيق العمل الرئيس للعملية الحاليةيتم في هرذه المرحلرة  : Measureالقيياس.0

 ينتحسرررر إلى تحتاج التي للعمليات الحالية الوضررررعية وتوثيق هدف هذه المرحلة فهم(.14 ,2014

(Furterer, 2011, 41.) يتم فيهررا تقييم أدا  العمليررة، والمهررام الموكلررة للقيرراس  ولكي(Pham, 

 بوضررع المواصررفات التي تلبي يعمل على تعريف معايير األدا ، والتي تختص نأأ.): (14 ,2017

يقوم بوضررررررع خطة متطورة للبيانات الخاصررررررة بالمواصررررررفات المطلوب  نأب.احتياجات الزبون.

 .(تنفيذها

العمرل على تحليررل األدا  لردم الفجوة بين األدا  الحررالي  يتم في هررذه المرحلررة Analyze: التحلييل.3

العرديرد من األدوات التي  روتحليلهرا عب واألدا  المخطا في الشرررررررركرة عن طريق جمع البيرانرات،

يتم العمرل فيها على تحديد أسررررررراس االختالف أو  يكول. (Tikkala, 2014, 15تخص المرحلرة )

جمع البيررانررات ب. فحص قيمررة كررل خطوة من العمليررة.أ. (Pham, 2017, 14) خالل العيوب من

 وجمع أسرررباب المشرررركلة وترجمها إلى مخطا. إيجادت. وترجمتها إلى مخططات ورسررروم بيانية.

 ."تحليل سبب المشكلة الحاصلةث.

من  لتفادي المشررركلة األنسررربوضرررع وتطبيق الحل  تعمل هذه المرحلة على  : Improveالتحسيييين.0

أثنا  هذه المرحلة وفي . (Pham, 2017, 15)خالل التخطيا التجريبي للحد من تأثير المشررررررركلة 

، وعلى Leanتعمل فر  العمل بتطبيق الحلول حول المشرركالت التي شررخصررت مسرربقاً عن طريق 

 (. (awein et al., 2009, 26تقديرات إحصائية للتحسينات المنتجة في هذه المرحلة الفر  وضع

مسررراعدة المدرا  هي المرحلة األخيرة من مراحل تطبيق النظام تعمل على   : Control.السييييطرة0

ولضرررررمان نجاح  .(Pham, 2017, 15)النظام  في مراقبة النجاحات المسرررررتمرة من خالل تطبيق

تطبيق النظام في المراحل السرررابقة التي عنيت بـررررررررالتغيير والتحسرررين توجب على الشرررركة تطبيق 
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تكون أنظمررة  إلى أن(. وتهرردف Iswanto, 2015, 7أنظمررة مراقبررة الجودة على نحو مسرررررررتمر )

 ،راقبة الجودة العملية مطبقة في عمليات الشرررركة، حتى تضرررمن التحسرررينات في سررريا  العملياتم

 Lean 6Sigmaومن ثم العمرل على االحتفراظ بنترائج التحسرررررررينرات القائمة من جرا  تطبيق نظام 

(Bos et al., 2013, 223.) 

 المطلب الثاني: أداء العمليات

إذ تعمل على تحقيق التوازن  ،من أفضررررل المؤشرررررات ل دا  عدهايمكن  :مفهوم أداء العمليات -أولا 

في عملياتها تحتاج إلى  Leanالشررررركات التي تراب في تطبيق مبادئ وبين عمليات الشررررركة، 

" يعمل على سير Leanن"إالجديدة، و االسرتراتيجيةمؤشررات حتى تتمكن من دعم وتطبيق هذه 

 ,Gama and Cavenaghi)ات في العمليرراتالتغييروالعمليرات اإلنتراجيرة، ومنع حردوث الهردر 

عمل على تزويد الشررررركة بالقدرة التنافسررررية، ويمكن الحصررررول يفأدا  العمليات . (2-13 ,2009

 ,Dobrinet et al., 2012) عليهرا عن طريق تطبيق الكفرا ة والفراعليرة في عمليراتها اإلنتاجية

يمكن النظر إلى ووأيضرررررررراً يمكن تحررديررد األدا  عن طريق كفررا ة وفرراعليررة العمليررات،  .(313

"الكفرا ة" برأنها القيام بالعمليات بصرررررررورة صرررررررحيحة، مع اسرررررررتخدام الموارد المطلوبة بطريقة 

عمليات ينظر إليها بأنها أدا  الفاقتصررادية في العمليات اإلنتاجية إلنتاج المنتجات، أما "الفاعلية" 

 الشرررركات العالمية تسررعى األسرروا وللتنافس في . (Liebetrau, 2015, 10)حيحة بصررورة صرر

 ةالشررررك نجاح في أسررراسررري لما لهما من دور المناسرررب األدا  وتقييم المتفو ، األدا  تحقيق إلى

(Hwangmet et al., 2014, 50.) لنتائج التي تم الحصرررررررول ا ويمكن التعبير عن األدا  برأنه

 (.Capusneanu et al., 2012, 437أنشطة العمل، والعمل وبموجبها )عليها من خالل تصميم 

ا  تناولت البحوث المتعلقة باسرررتراتيجيات العمليات واسرررتراتيجيات التصرررنيع  :أبعاد أداء العمليات -ثانيا

اعد ، والتي يمكن أن تسرررإسرررتراتيجيةاألولويات التنافسرررية التي تعمل كقدرات  على نطا  واسرررع

 هناك اتفا  عام على إن األولويات التنافسررررية الرئيسررررةو، العملياتي هائأداقياس الشررررركات على 

 (Awwad et al., 2013, 70-71) تشرررررررمررل أربعرة عنراصرررررررر هي: العمليررات أدا التي تقيس 

(Maingi, 2013, 11). 

الشرركات الصرناعية التي تتبنى أبعاداً تعدّها مزايا تنافسية تدخل من خاللها إلى  :Quality الجودة.1

ً منهج دّ تع كما .((Maingi, 2013,11 الجودة البعد األساسي من بين هذه األبعاد إذ تعّد ،األسروا   ا

للتصرنيع، ومطابقة للمواصرفات، ويجب أن تعكس المطابقة ودرجة استيفا  المنتج لمعايير تصميم 

 ً  .(Elshaer, 2012, 5) محددة مسبقا

تعني المرونررة القرردرة على التغيير لتنرراسررررررررب الظروف أو األوضرررررررراع  :Flexibility المرونيية.0

بأنها القابلية على إتقان التغييرات  يمكن التعبير عن المرونةو.  (Magalhaes, 2014, 1)الجديدة

 الحررراصرررررررلرررة، وتلبيرررة ظروف عررردم الترررأكرررد النررراتجرررة من بي رررات العمرررل الرررداخليرررة والخرررارجيرررة

(Awwad,2007,5.) 

من األبعاد األكثر اسرررتخداماً من قبل الشرررركات،  دّ التركيز على خفض التكلفة يعإن  :Cost التكلفة.3

 ,Diab)حسرراسررية تجاه األسررعار أكثرتلك الموجودة في األسرروا  التي يكون فيها الزبائن  والسرريما

كما تعمل على زيادة قدرة الشرررررررركة على إنتاج وتوزيع منتجات أو خدمات تكون  .(140 ,2014

 .(Stohm and Berglund, 2015, 25-6) ولكن بتكلفة أقل مماثلة للمنافسين

أصرربحت سرررعة الخدمة واالسررتجابة  إذ من خالله ،أحد األبعاد التنافسررية دّ : يعDelivery التسييلي  .0

لطلبرات الزبرائن من إحردى عوامرل التنرافس بين الشرررررررركرات، ويرتبا ذلرك برابة الزبون في دفع 
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يتم اعتبار العوامل و (Diab, 2014, 141)  تكلفة أعلى للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشرركة

 ..التسليم في الوقت المحدد.ب .سرعة التسليمأ" (Kavitha et al., 2013, 42) حسرب بعد التسرليمب

 .".وعود تواريخ التسليم يمكن االعتماد عليهاج

 البحث وفرضياتهوصف متغيرات البحث واختبار أنموذج 

 بحررثال مرراهيرة المتغيرات المعتمردة في أنموذجو وصرررررررف مجتمع البحررث بهردف التعرف على

 اتالفقر تضررررمن هذا المبحث ى ضررررو  ذلكلوع، الشررررركة المبحوثةفي وطبيعة العالقة  وفرضررررياته

 اآلتية:

 عام يف لموصلافي  المنزلي األثاث لصناعات الوطنيةتأسرست الشركة  :وصيف مجتمع البحث -اولا 

وعلى خطوط  اإلداريةيعملون في الوظائف   ،عامل 044عدد العاملين في الشررررركة و ،.109

حافظة في م المنزلي األثاثمنتجات تلبي رابات الزبائن من  إلنتاجالشرررررركة  تسرررررعىو، اإلنتاج

 انيع األولكان  إنتاجيةخطوط  أربعةتمتلك الشرررررررركة  إذ، األخرىوالمحرافظرات العراقية  نينوى

بصرررناعة الطبالت والكراسررري ومناضرررد الطعام الدواوين وكاتب المعارض( بأنواعها المختلفة، 

نتاج الدواليب وارف النوم( بأنواعها المختلفة، في حين كان بإاً ختصررررررركران مفالخا الثراني  أمرا

الخا  ماأالمختلفة،  بأنواعهائد( اطخم والدواوين والوسررررررر)تغليف األ الثرالث ينتج اإلنتراجيالخا 

ين لباحثا دفعت التي األسرررباب وتكمنالخشررربي.  األثاثان تركيزه على صررربغ الرابع ك اإلنتاجي

لي المنز األثاثمن  األخرىتنافس المنتجات  أنالشررررركة تسررررتطيع  إن إلى الشررررركة اختيار إلى

ا في ، تمتلك الشررركة سرروقاً لمنتجاتهاألخرىالشررركات  إلىلتمتع منتجاتها بالجودة المقبولة نسرربة 

 يف اإلدارة هتمامال اإلنتاجية الخطوط على التركيز تمو ،األخرىوالمحافظات  محافظة نينوى

في  وبمن خالل تقليل العي بحثلقيد ا شرررركةال سرررمعة لرفع إنتاجهم جودة وعكس بهم االرتقا 

 .جاتهامنت

ا  "ما  من مشرررركلة البحث األوللإلجابة على التسرررراؤل  :هاوتشييييخيصيييي وصييييف متغيرات البحث -ثانيا

نتائج التحليل  أشرررتالعمليات في الشررركة قيد البحث ؟"،  وأدا  Lean 6Sigmaمسررتوى توافر 

( من أفراد العينررة يتفقون على أن هنرراك تعهررداً موثقرراً من قبررل اإلدارة 80)% نأ 1في الجرردول 

ذلك الوسررا الحسررابي واالنحراف المعياري ويعزز  Lean 6Sigma، العليا في الشررركة باعتماد

ً تفراقرإهنراك  إن( على التوالي. في حين 0.493) (2.21لهرذا المتغير البرالغران ) لردى عينة البحث  ا

(، وعزز ذلك الوسررررا الحسررررابي واالنحراف المعياري %75) بلغ لعملياتياالشررررركة  أدا حول 

من الوسرررررررا الفرضررررررري. وفيمررا يتعلق  أعلىوهي  ،على التوالي (0.409) (2.16) والبررالغرران

( من أفراد 87نسبة اتفا  كان من نصيب بعد التعريف بلغ )% أعلىفان   Lean 6Sigmaبأبعاد

 (0.456) (2.32العينة يتفقون في ذلك، إذ بلغ الوسررررررا الحسررررررابي واالنحراف المعياري للبعد )

بيقات العليا تهتم بمبادرات وتطأفراد العينة يتفقون على أن اإلدارة  إلى أن ويشرررير على التوالي،

أسرراليب تحسرررين الجودة عبر التعريف للمشرركلة من خالل إدارة تصررروة خطا مالئمة لمعالجتها 

 :اآلتيعلى النحو كانت  Lean 6Sigmaنسبة اتفا  لمؤشرات أبعاد  أعلى إنوحلها. في حين 

 تحديد للعيوب واألخطا  التي ترافق العملية" الشركة"يوجد في  (1x) بعد التعريف -

 "العملية تواجه التي المشكالت لمعالجة واضحة مقاييس الشركة في يوجد" (6x) بعد القياس -

 ".الزبون بصوت الخاصة المنتج بيانات تحليل الشركة في يوجد" (15x) بعد التحليل -

 "العملية أدا  تحسين في تسهم التي األنشطة تحديد العمل فر  ستطيعj" (16x) بعد التحسين -

 "العملية أدا  لتحسين الجديدة قائالطر الشركة توثق" (23x) سيطرةبعد ال -

 الشرررركة"لدى ( والذي ينص 40x) العمليات فكان من نصررريب أدا نسررربة اتفا  لمؤشررررات  أعلى أما  

 القدرة على تطوير العملية اإلنتاجية".
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 1الجدول 

 في الشركة المبحوثة هاوتشخيصوصف متغيرات البحث 

 معدل نسبة التفاق المتغيرات المبحوثة
معدل الوسط 

 الحسابي

معدل النحراف 

 المعياري

 وسط حسابي أعلى

 للمؤشرات

 x1 456. 2.32 %87 التعريف

 x7 493. 2.14 %79 القياس

 x18 496. 2.17 %77 التحليل

 x19 579. 2.18 %80 التحسين

 x27 507. 2.24 %78 سيطرةال

Lean 6Sigma 80% 2.21 .429 - 

 x46 409. 2.16 %75 العمليات أداء

 نامن إعداد الباحث" المصدر:
 

شر اتفا  أفي الشركة قيد البحث حسب ما  Lean 6Sigma لـ       وجود تطبيق  إلىتشير النتائج 

 العمليات الجيدة.  أدا فضالً عن  حسابية لكل مرحلة من مراحلها.ال وساطاألو

ا لثثا  اختبار عالقات الرتباط بين متغيرات البحث على مستوى الشركة قيد البحث -ا
هل يوجد عالقة ارتباط بين  من مشررررررركلة البحث والذي ينص" األوللإلجرابرة على التسررررررراؤل 

Lean6Sigma  وجود عالقة ارتباط  إلى 0". يُشرررررير الجدول بحثالعمليات في الشرررررركة قيد ال وأدا

العمليرات مجتمعرة، إذ بلغ المؤشرررررررر الكلي لُمعرامل  وأدا  Lean 6Sigmaمعنويرة موجبرة بين أبعراد 

 (.0.532االرتباط )*

 2 الجدول

 نتاسج التحليل لعالقات الرتباط بين متغيرات البحث

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد
 العمليات أداء

 
Lean 6Sigma 

 0.654* التعريف

 0.543* القياس

 0.524* التحليل

 0.528* التحسين

 0.612* سيطرةال

 0.532* المؤشر الكلي

 n= 40  P < 0.05."(SPSS)برنامج باالعتماد على نتائج نامن إعداد الباحث"المصدر: 
 

العمليات بشررركل  وأدا  Lean 6Sigma أبعادوللوقوف على قوة وضرررعف عالقة االرتباط بين 

 Lean أبعادهناك عالقة ارتباط معنوية موجبة متوسطة بين  نأنالحظ  في الشركة قيد البحث، أوسع

6Sigma  الشرررررررركة قيد  نأ( وهذا يدل على 0.654*) العمليرات في الشرررررررركرة قيرد البحث بلغت وأدا

عالقة ارتباط  أعلىشرررررر أ إذعملياتها،  أدا تَحسرررررن  Lean 6Sigmaالبحث كلما زاد اهتمامها بأبعاد 

ل الشركة قيد البحث لديها وسائ إدارة نأوهذا يؤشر  ،العمليات وأدا معنوية موجبة بين بعد التعريف 
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تسرتطيع من خاللها التعرف على المشركلة وتحديد وقياس العمليات التي تعاني من المشكالت  وأدوات

م تُقبل . تأسرريسرراً على ما تقدّ أجل االسررتجابة بشرركل أفضررل لطلبات الزبائن من والتي يتوجب تحسررينها

 والفرضيات الفرعية المنبثقة منها على مستوى الشركة قيد البحث. األولىالفرضية الرئيسة 

ا رابع  اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث على مستوى الشركة قيد البحث -ا

  لـ           وجد عالقة تأثير تولإلجابة على التسرررراؤل الثاني من مشرررركلة البحث والذي ينص"هل 

Lean  6Sigma  اتوجود عالقة تأثير ذإلى  3العمليات في الشررركة قيد البحث" يشرير الجدول  وأدا 

( F) العمليات في الشرررررررركة قيد البحث، إذ بلغت قيمة أدا في  Lean 6Sigma ـ              ل داللة معنوية

( R2)) التحديد التفسيري لهاوبلغ معامل  (،0.05قل من )أ( عند مستوى معنوي 15.973المحسروبة )

 العمليات مجتمعة تعود إلى تأثير  أدا من االختالفات المفسرررررة في  (%(68 (( وهذا يعني أن0.68)

Lean 6Sigma ،ويعود الباقي إلى متغيرات عشروائية ال يمكن السريطرة عليها  في الشرركة قيد البحث

 المحسرروبة (t) ن قيمةأ( لها تبين tمتابعة اختبار )ومن خالل  أو أنها اير داخلة في أنموذج االنحدار،

الشررررركة قيد البحث  أنإلى  والتي تشررررير (،0.05قل من )أوهي قيمة معنوية عند مسررررتوى  (3.997)

من خالل اعتماد أسلوب حل المشكالت التي تعترض عملياتها  لعملياتياها ئتعزز من أدا أنيمكن لها 

وبذلك فقد  لتلبيرة احتيراجات ورابات الزبائن،  Lean 6Sigmaأبعرادعبر التركيز على كرل بعرد من 

 تحققت الفرضية الرئيسة الثانية.
 

 3الجدول 

 العمليات على المستوى الكلي أداءفي  Lean6Sigmaتأثير 

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

Lean 6Sigma 
2R 

F 

oB 1B المحسوبة Sig 

 0.828 العمليات أداء
0.584 

*(3.997) 
0.68 15.973 0.000 

  N = 40 , *p  0.05"ن على ضو  نتائج الحاسبةاالجدول من إعداد الباحث"* 

 المحسوبة                                 t)  ( تشير إلى قيم 
 

العمليات في الشركة  وأدا  Lean 6Sigma أبعادوبهدف توضريح عالقة األثر بين كل بعُد من 

قيد البحث. وفي ضرو  الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية، فقد تم تحليل عالقات 

العمليات في الشرررررركة قيد البحث بصرررررورة منفردة  وأدا  Lean 6Sigma أبعاداألثر بين كل بعُد من 

في  Lean 6Sigmaألبعاد  معنوية داللة اتوجود عالقة تأثير ذ إلىيشرررررررير  إذ. 0وكما في الجدول 

العمليات في  أدا في  Lean 6Sigmaتأثير ألبعاد  أعلىكان  إذالعمليات في الشرررركة قيد البحث،  أدا 

(، وبهذا 2R( )0.68بلغ معامل التحديد المفسرررر له ) إذ ،عد التعريفالشرررركة قيد البحث من نصررريب بُ 

 بحث.الرئيسة الثانية على مستوى هذه الشركة قيد التحققت الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية 
 

 4 الجدول

 العمليات وأداءLean 6Sigma عالقات األثر بين بعاد 

 البعد المستقل

 المتغير المعتمد

 2R التعريف
F 

oB 1B المحسوبة Sig 

 0.817 العمليات أدا 
0.563 

*(4.88) 
0.39 23.15 0.000 

 البعد  المستقل

 المتغير المعتمد

 2R القياس
F 

oB 1B المحسوبة Sig 

 0.030 16.38 0.24 0.433 0.923 العمليات أدا 
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 البعد المستقل

 المتغير المعتمد

 2R التعريف
F 

oB 1B المحسوبة Sig 

*(3.47) 

 البعد  المستقل

 المتغير المعتمد

 2R التحليل
F 

oB 1B المحسوبة Sig 

 0.931 العمليات أدا 
0.358 

*(3.22) 
0.22 14.24 0.042 

 البعد  المستقل

 المتغير المعتمد

 2R التحسين
F 

oB 1B المحسوبة Sig 

 0.901 العمليات أدا 
0.387 

*(3.36) 
0.23 15.38 0.035 

 البعد  المستقل

 المتغير المعتمد

 2R سيطرةال
F 

oB 1B المحسوبة Sig 

 0.856 العمليات أدا 
0.445 

*(4.85) 
0.38 23.12 0.000 

     N = 40 , *p  0.05"ن على ضو  نتائج الحاسبةيالجدول من إعداد الباحث"* 

 المحسوبة tتشير إلى قيم )  ( 
 

 الستنتاجات والمقترحات

ين وذلك من خالل فقرت ،االستنتاجات والمقترحات التي قدمها البحث برزأيعرض هذا المبحث 

 هما:

 الستنتاجات -أولا 
 :اآلتي في والتي تتمثـل الميدانية االستنتاجات من مجموعة إلى لبحثا توصل

على مستوى الشركة قيد البحث عبر  Lean 6Sigmaالشركة في تطبيق  إدارةهناك دعم من قبل  .1

والعيوب لتحسين ومراقبة جودة المنتجات المقدمة  األخطا تبنيها التعريف والقياس وتحليل 

 للزبائن.

 ،تحسين لىإعلى تعريف العمليات التي تحتاج  ةقادرو ةيوجد في الشركة قيد البحث فر  عمل مؤهل .0

 عبر تحديدهم للمشكالت التي تعاني منها والعمل على معالجتها.

حسين جري عليها تأعلى العمليات التي  سيطرةوجد في الشركة قيد البحث فر  عمل قادر على الت .3

 ماد علىباالعتالعمليات الجديدة من خالل تقييم مقدرة العمليات مرة ثانية  أنشطةمن خالل توثيق 

 اسبة.المن اإلحصائية األدوات

ولتطبيقه على نحو جيد هناك  ،ضمن دائرة مغلقةفي الشركة قيد البحث  Lean6Sigma يطبق .0

 ث.تعزيز من قبل الشركة قيد البح إلىكبعد القياس والتحليل والتحسين تحتاج  اإلبعادبعض 

 ايرتبا بعد إذ يجابيا في الشركة قيد البحث،إالعمليات  أدا من Lean6Sigma   أبعادعززت  .0

 لىإالعمليات في الشركة قيد البحث، وهذا يشير  أدا ارتباطاً موجباً مع  أعلى سيطرةالتعريف وال

مراقبة  على تعملو ،عملياتها أنشطةوالعيوب التي تعترض  األخطا الشركة بالتعرف على  عناية

 العمليات. أدا  على يجابياإمما انعكس  ،عليها أجريتالتحسينات التي 

 تأثير أعلى إن إذالعمليات في الشركة قيد البحث،  أدا في  Lean6Sigmaألبعاد  اً هناك تأثير إن ..

 هاديفر  العمل ل نأ إلىيشير  اصيب بعد التعريف، وهذنالعمليات في الشركة كان من  أدا على 
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 تحسين من خالل ترجمة متطلبات ورابات إلىالقدرة على تحديد وتشخيص العمليات التي تحتاج 

 تجات الشركة.الزبائن في من

 

ا   المقترحات -ثانيا
 ً  اتالمقترح عدد من تقديم المفيد من انه وجدنا نتائج من البحث إليه ما توصل على تأسيسا

 اآلتية: 

التزام اإلدارة  من خالل  Lean 6Sigmaأبعادفي تطبيق  اإلخفا يتم تعزيز ومعالجة  أنينبغي  .1

 .تاجيةاإلنالتي تسهم في تحسين العمليات  العليا ومشاركة العاملين في الشركة قيد البحث

ً  إنشا  .0 ً  فر  عمل من المتميزين في الشركة قيد البحث ودعمهم ماديا لتي األعمال لدعم ا ومعنويا

 .اإلنتاجيةتحسين العمليات  تسهم في

ايير ضمن مع أدائهاضرورة قيام فر  العمل في الشركة قيد البحث بقياس العمليات ومستوى  .3

القياس المستخدمة في التغيير نحو  أدواتتركيزهم على مدى كفا ة  فضالً عنمتفق عليها، 

 لزيادة كفا ة الشركة.األفضل 

لمناسبة ا األدواتاعتماد فر  العمل بالشركة قيد البحث بتعزيز بعد التحليل  إدارةضرورة قيام  .0

المؤدية  األدوات أفضلتحسين، لتمييز  إلىالعملية التي تحتاج  أنشطةفي عملية تحليل الفجوة في 

 في العمليات.  األفضل األدا  إلى

 لىإحديد خصائص أدا  المنتج التي تحتاج بتضرورة قيام فر  العمل في الشركة قيد البحث  .0

ين هدف تحس إلىتحسين من خالل تشخيص مصادر االختالف الرئيسة في العملية للوصول 

 جودة منتج الشركة.

 دا أالمختلفة في الشركة قيد البحث للعمل على تحديد وتشخيص التباين في  األقسامالتنسيق بين  ..

ي العمل المشترك الذ إدارةالعمليات التي تؤثر على منتجات الشركة المقدمة للزبائن من خالل 

 يضمن تحسين منتجاتها.

 أوعن طريق المقابالت كبر لصوت الزبون أ أولوية عطا إبLean 6Sigma استثمار مزايا  .1

 .قيد البحث آرائه ومقترحاته تجاه منتجات الشركة إلىللوصول بحوث السو  

لتفعيل الجودة في منتجات وذلك  Lean 6Sigma ضرورة توفير تخصيصات مالية كافية لتطبيق  .9

 الشركة قيد البحث.
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