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 چکیدي

قيرؽتحسيذ جتخخييبة تميجتقيياتظقيي ربم تميجتحوتذـييذ فتةذوريربتدت يبتادؼفتمؽحييؽتظؼت ؼ  يجت سًييذ جتدتتتتتتتتت

  يؽدؾثتظوريؽت يؽظ ض بتميجتتتتت.تضع بج،ت حيراتكرفراتدتـيؿد تحذخرريرجتميجتااتؼ ت خ تيبپتةب يػوؽتةييذظثت قياتتتتتتت

  يرؿ ومتاايبح تتت.تملويجت بقيطرذو تميجتوي تةريبؾتزريبح ت قياتتتتتتتت، قذـجتكرفراتوي ت ؿوياتؼبيبم  تةركرررررررريراتتتت

  ؽ ظ،تـؿد تةذادؼفتظؼت بتادؼف،تخخبة تنعاتككي تدتكيبؼ،ت  يؿ ومتؼببمريراتدتؼنيعت ؿ وتيعثتةربؾحيبفتتتتتتتت

ضيع بح تحتي تتتحبفتحذـريعفتدتتتخب قجت ؾتخيلجتفذ  ل ت قاتكجتفؽيجتؼ تمؽت عوؽ اتدت دؽوررباتنؽكا

ووي تت.تةيذظثتدتاةباتؼ ت دبذؼتمجتحذخجتؼدؾت  ؿداتمجتمسي تكرفرررريرات سًيذ جتدتضيع بجتةييذظثت قياتتتتتت

 ؾت مؿ ؼحييبو تكيييجت  ييؽدؾثتمقتيييذ اتوييي تؼدلتقررررييررك يبحر ت،تخخييياتموييبؼارؽفت تكيييد ت ؾت مؿ ؼحيييبفتتتتت

عدـذ فتنيمتت  يتت، ط لفتكرفي ،تظؼتخخياتؼقيرعاتميجتقيغرتكرفرياتفيبـ ت يذؼظت قي فبظثتبيؽ ؼت ي تاريؽظتتتتتتتتتتتت

ت.تقرريبت  تمبنع

زيػ تتتنمتقرريبت ؾتعؽوقت  ؿ ومتکرفرات سًذ جتدحقرربتةقبطتضقفتدتبيذجتحذـريعت سًيذ جتتدتتت

  ييؿ ومتکييبؼ وبتدتمخييؽثتدؼفت ذخيي تيييؽ جتخييذوبتظؼتتتتحييبفت ببييعت ؼؾلت  ييؿدظثتدتتحييبتدتؼدلت قبـرييا

تمبف تمخبذظت ـرذفت ًؽ ت بتنذظمجتحبـتااتقرك  تحذـرعفت سًذ جت

 

 مقدمً

نيمتقييرريبتويي ت ؽاوتييعت قيياتميبت ديذفييجت مؿ ؼحييبفتا ييبؼف،تكييجتميؽ فت خييؽ فتةؾؽوييجتحييبتدت لكييفجتحييبفتتتتت

نمتقيرريبتميبتحذخيجتميجتتتتت.تظؼت رلرذات ق فبظثت  تنذظت4/3 عوؽواتظؼتؼ ثتؼقرعاتمجتحقع ظتفر تكي ؽت ؾت

ؼحبفت عوؽو  تكبؼمؽظت مؿ تحبفتا بؼفتدت حع  تحقرربتنعثتدتخريـتادؼفتظ ظثتحبتكجتمبتموبؼتمؽظاتحوتر 

مجتحيؽ ثتحسلرير تة يبوح،ت ؾتعؽويقتكيبحمتةقيىتظؼت سًيذ جتدتضيع بج،تظؼتخخياتتتتتتتتتت،يذؼجت  تارؽظ

مغذؼتكيرل ت ي تتت.ت ودبظتحغرررررؽتظؼتقبؾ باتدتحب ربتكرفرات ذؼظتةربؾتدتؼضبوات ه ؽفتاب تمؽت  تظ ؼظ

تتميبؾ ؼتدتكيبحمتتتتقيخ تتتم،ت  يؿ وتتقيذظادؼفتتت ؼحقيبفتتتميبتحيع تتتتخعويعت يعوؽواتتتتقيرريبتايؿ ؼثتتتتحذ اتافياتنيمتت

تتدتكييبؼتقييبؾ باتتدتككيي تتفيلرييبح تتظؼت ؽاورييرتعحبفتتحغررؽ ييػوؽفتتدتكييبحمتت هييو جتتزيي تت،ت ؾتعؽوييقتحؿوتيجت

حيؽتنيذو ،تةريبؾتتتتتحؽچجتمجتنمتقيرريبتةؿظوي تت.تؼدلتنمتقرريبت مؿ ؼفتمؽ فتمخبذظتكرفرررات قا.تت قا

نيذظتدتؼضيربواتتتتحيؽت ي تتتع،تچؽضجتحذـرعتكذحيبثتوبمتتحبتكبحمت  ت،تحؿوتجكي ؽت  تنذظمجتاؾ ذاتدتمبؾؼق ت

.ت  يعدـذ فتنيمتقيرريبت دـيربتميبؼتظؼتنؽكيرات ذحيذؼد ت بويجتؼويؿفتنيعتتتتتتتتتتت.نيذظتت ه ؽفتمخ يؽتحيب ربت ي تتت

حبفتا ؽووبو تميؽت ويبتميبدؼتمذظةيعتكيجتكرفررريراتحؿوتيجت وديبظت ي تكتيعتدتحي لتظؼتتتتتتتتتتتتتؾ بة تكجت كثؽتنؽكا

 ؼحبيبطتدتت(ت1979ظؼتقيب تت)ع،تظؼتنيؽكات ذحيذؼد تتتخخاتكرفراتمره ؽتمبف تقذظادؼفتكي ؽتضذ حيعتنيتت

نعتدت يذؼظتحذخيجتتتتحؽتظؼتحذـرعت سًذ ج،تنتبض جتحبفتحذققرررجت بوربتد مك ر تمربتكرفراتمب حؽتدتحؿوتج

ظؼتااتقب تمؽض  تةؾرؽوبجتببلي تكيجتكيبحمتقيؽفاتحذـريعتدت  يؿ ومتحؿوتيجتؼ تفرررريرب  تتتتتتتتت.تبؽ ؼتاؽ ا

ذؼد تمجت وبتة ردجتؼقرعةعتكجتمخبيذظتكرفريات ذخررررير ت  يؿ ومتقيؽفاتتتتتتظ ةك تع،تظؼت ذحتمخبذظتكرفرات  

ت.وقتي تمييجتكرفرياتمقتييذ اتفلياتمررييربوعتةريبثتنييذظتدتةيجت قلييذ تتتتت.تاييؽظظتحيبفتحذـرييعت ي تتتحذـريعتدتكيبحمتحؿوتييجتت

تت ديعظتظؼت يعوؽواتتتت ختعقي تتتةيذؿتتتمبتموبؼتمؽظاتوي تت80تت ذحذؼد تظؼتظحجتتمتبمؽ وربت  تحذ اتافاتنؽكا

 ت.نتبق تنمتقرريبتظقاتوب اتؼدلتتعؽذتتمجتتخب رررررـتتكرفرا

مجتعذؼتض يجت  تحررررررذ اتافاتحع ت يل ت  يعدـذ فتنيمتقيرريبت خيؽ فتوي ت قي ؽ حيفت بتي تميؽتتتتتتتتت

قيبظث،تنيمتتتتؾميباتميجتتت. ةع ؾثتاريؽفت قررريراتكيجتميؽتمخبيذظت ؽاوتيعتدتكيبحمتحغرريؽت يػوؽفتحيؽكيؿت ي تكتيعتتتتتتتتتتتت

چريؿفتكيجتتتت.ع وات  تنذظتدتحع تااتظق ربم تمجتكرفراتمؽحؽ قياتقرريبت  عفت قراتكجتمؽت قبـتظ ظثتح

.ت ي تمبنيعتتت رمتارؽفتببي ت ؾتدبيذؿت ن ببحرريربجتتتت،نمتقرريبتؼ ت ؾتقبورررؽت يذ تكرفرات  يبوؿت  تكتع

قيبؾ باتتتثمجتعذؼتدويثت  تحذ اتافاتنمتقرريبتو تح لتةؾ توب  جت قاتكجت رررؽاوتعحبفتحويؽ ؼتنيذةعتت

                                                
تفضذتحربجتفليبتا ذؾنکعثت تبتزؽ جت فتقيبتضذؼ قرباتت-ت1
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 ؾت ثيب ت وتخيبتتتحيبفتضيع بح تدتتتتسًذ ج،تفيلوؽظتحب ربتكتتررررريرعابا،تقيؽدوفتتهخبفتعؽ ز ت طؼ تظؼتم

 .ةؿظو ت ذؼظتقتدمتبؽ ؼت  تظحع

ظؼتتدتنييمتقييرريبتويي ت  ييعتا ييبؼفت قيياتكييجتةربؾحييبفت هيي ؽفتؼ تمييجتيييذؼجتدؽييبوفتخع ابةييجتحقؽوييفتتتتتت

هيباتظؼتةؾيؽتتتيذؼحروجتمربتاةخبتفيلوؽظحبفت ريبمربتدخذظتظ ن جتمبنع،تو تقؽفتدويا تحبفتمخرتيجتمؽ وت

ت،حيبو تكيجتميؽ فتةري تميجت ويبتحيع تمؽظ ني جت ررررير تنيذظتتتتتتتتتتتحيبةغذؼتكجت ؾتنذ حعت رع قا،تايب ت.ت  تارؽظ

حييبفتتحييبفت هرررريير ؽوباتدت رهييؽ اتتحييبثرؽتمكييربؼتفيرييقتمييجتؼدفتكرفرييات سًييذ ج،تفيلوييؽظتقييؽدوفتتتت

حييبفتتؼف،ت قرييبـحييبفتا ييبتمييجتظـريي تحبكرييعتفيرررررررييرقتمييؽتؼدفتحسلريي تتت.فت ؽقييت تضذ حييعتاػ نييات تزؽ ييج

حيبفت  يؽكيؿتظؼتزرغيجت هي ؽفتاؽ وي ،تنيمتقيرريبتبيبظؼتتتتتتتتتت ؼؾوبم تعؽ زي ،تحذـريعت سًيذ تدت قبـرياتتتت

نيمتقيرريبتتت.تأفتكيبحمتظحيعتتت قات ز يب تمؽدؾتضغبتظؼت سًذ جتدتقؽدوكيخبتؼ تميجت ريؿ اتمي تقيبمقجتتتتت

 .حبفت خ يبف تدت ت ت قاتزبي ت رذةعتقرك  

حييبفتحوتذـييذ وو ،تقييؽ ةدب تةؾييب  تمييؽت قييبـت وييبتتتتت رهييؽ اارييؽفت ؾت ؿ وييبفتتتفذ  يي ت ةكييبة تمييبتمخييؽثتت

د بقرات ودبظتضذ حعتكؽظتكجتميؽ فتزفيؼتمقيبتظؼتظةريربفتؼببمياتا ريؿت  يؽدؾ،تدخيذظتكرفرياتمكيربؼتميب تميبتتتتتتتتتتتتت

نيمتقيرريبتظؼتد بيـتةقهيجتخيبظثتمقيبتدت ذ قرياتتتتتتتت.تيؽ تحؿوتجتمكيربؼت ةيع ،ت يذلت ـقيبظثتضيؽدؼفت قياتتتتتت

ت. قا

 

 تیمٍبی اجزایی ضص سیگمب

ةقه تكجتحؽتوي ت ؾت فضيبفتحير تتتت.تحبو تحهور تنذظت م ع تمررربوعتحر ت، فت خؽ فتنمتقرريبتظؼتقبؾ بامؽ

ت،مييجتفتيذ ات ثييب تت.حقريربتكتترررريرعثتةييذؿتدتقيغرتا ذؾنيي ت قياتكيجتظؼوب ييات ي تكتتيعتتتتتتتت، وفيبتضذ حتيعتةيييذظتت

.ت ي تمرتتيعتتميجتفتيذ اتؼحبيؽتايؽدثتا يذؾلتتتتتتؼ تحيبتتت فضبفتكلرعفت ويبتحير تتت،  طًًربتضبؼجت ؾتقبؾ با

حبفتزيبواتكتتعثتةرؿتحهور ت ي تنيذظتكيجتحيرقع ظتؾويبظفت ؾت فضيبفتااتحييب تتتتتتتتتحب،تاؽدثتف دثتمؽت وبتحر 

كجتحًير ت ي تارؽويعتوي ت ؽاوتيعتؼ تتتتت تؾ بةت.حبت  تكتتعتدباتضذظتؼ تيؽ ت خؽ فتحؽتو ت ؾت وبت ؽد ث

ييربت تؾيذؼتمبويعتمخ يؽوبتةيذؿتحير تتتتتتتمجتح.تمبوعتمخ ؽوبتؼدلتؼ تمؽ فت خررررؽ فتاات حطبغتكترعت، ي ذتكترع

ت  بت وبتحر ت ـؿ  ًبتمبوعتمبنع؟ت.ت ة طبپتنذظ

تت:فببؼحتع ؾتتاؽدثتتنمتت وب.تمجتنمتاؽدثتحقكر ت بتنذةعت،حبفتنمتقرريبت  ؽ ظتحهکر تظحتعثتحر 

كتتيعتتت ي تتتخبؼفتتقرريبتؼ تظؼتقبؾ بات6تتؼدووؽظتمجتتةرؽدفتتكجتت ؼنعفتت عوؽتوبت عوؽ اتت:ارضد  مدیزان -1

  قخييعتدت بقييطرذتتتتااتت خييؽ فتتمييجتتدتةكييباتتادؼظثتتفييي تقييرريبتمييجتتنييمتتؼ ت ؾت خييؽ فتت ؾ تتحييبفتدزيبوييا

ت.حك تع

دخيييذظتتؼ تميييجتت تبقيي تتتمكيي ؽتدت ؽحتييي تت،قيييرريبتنررييرمتتتمييبت قؽ ييي تتتكيييجتت  يييؽ ظتكبؼنتبقيي تت:قٍزمبواابن  -2

قيرريبتتتنيمتتت غؿت  فوؽ،ت خيؽ فتتتفتذ اتمجحك تعتدتتتنتبق تؼدلتت وبتت رروؽفتت  ؽ ظتؼ حبؽ اتت وب.تادؼةعت  

اةخييبتمبوييعت حييع  تؼ تحقرييربتكتتييع،ت  وبةييبجت ييذؼظتةرييبؾتؼ تحطًييررىتظ ظثتدت هييؽ اتتتتت.تكتتييعت يي تتؼ تحكييخر 

ت.ت ؽد ثتحبتدتدتة بوحتاةخبتؼ ت رررؽفتدتمؽؼق تةيبوتع

تتدتحيع واتتت يعوؽواتتقيرريبتؼ تتت  قيعظتنيمتتتتحيبفتت يؽد ثتتتكيجتتت  ؽ ظتكبؼنتبقي ت:تارضد  ٌـــبي كمزبىدمطكي -3

 كئذـراتحيب تمؽةب جتحبفتنيمتقيرريبتكيجتظؼتتتت.ت وبت  ؽ ظتؼحبؽتدت ؽم تكيؽمتعت هو تحبتحك تع.تكتتعت  

خيريلجتدؽيبوفتتتت ؾ.تمطمت قرتي ت ؾتقيبؾ بات خيؽ ت ي تنيذظتميجتفخيعثتوي تكيؽمتيعت هيو ت ؼنيعت ي تمبنيعتتتتتتتتتتتتت

ؽمتيعت هييو تحيبتدتحقؽوييفتتت ييل توي تكيؽمتييعت هيو ت ؼنيع،ت ة طييبپ،تا يذؾل،تقؽ ؽقيي  تدتحع ورريراتكيتتتتتت

 ؽد ثتحبفتمخبذظتكرفرا،تحًذو ت ؽد ثتحبتدتةخريربو بتمؽؼقي تدتميبؾةرؽفتة يبوحت يؽد ثتحيبو ت قياتكيجتتتتتتتتت

ت.تضبحيجتوب  جت ةع

تتا يذؾلتتت ؽ ز تتقرريبتدتكلرجتنمتتحبفت ؽد ثتت خؽ فتت عوؽوررراتتكجتت  ؽ ظتكبؼنتبق : ٌب كمزبىدمطكي -4

تيرعت هييو تحيبت كيي قريبتظؼاريؽتكييبؼتنيعثتدتحقؽوبييبتميجتعييذؼتحييب تدبيياتظؼتتتتتتتكيؽم.تظ ؼةييعتتفخيعثتتدت خيؽ تؼ تمييجت

ظؼت غل ت ذ ؼظتو تكيؽمتعت هيو ت كيئذـرات ظ ؼثتحريي تتتت.ت ض ربؼتمؽةب جتحبفتنمتقرريبتبؽ ؼت  تارؽةع

ؼ تمؽفخعثتظ ؼظتكجتمؽتؼدفتو ت ؽد ثتمخبذظتكرفراتكبؼت  تكتتعتدتظؼتمقض ت ؾت ذ بـتمبوعتمجتييرذؼجتت
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متبمؽ وبتمبوعتفر دثتمؽتظ ةمت ت تدتا يبؼف،ت ؾتؼد ميظتتتت، ؽد ثتؼ تحع واتدتؼحبؽفتةيبوعحيؿ باتچتعوبت

ت.تفيذ  ت تبق تدت خبؼحخبفت عوؽو  تةرؿتمؽضذؼظ ؼتمبنع

تتحيبفتت يؽد ثتتت ويت خؽ تت يعوؽواتت،حيبتت ؾت مؿ ؼحيبتدتحوتري تتتتميبت قي فبظثتتتتكيجتتت  ؽ ظتكبؼنتبقي ت: كمزبىدسبشٌب -5

كيؽمتعتقبؿحبتككبة تحك تعتكجتمجتيذؼجت بؼثتدباتظؼتمؽةب جتحبفتنمت.تكتتعت  تتقرريبتؼ تحع واتنم

قرريبتنرررؽكاتكؽظثتدتظؼتزقرقاتمجتيذؼجتفيل تحساتةؾبؼجتو تكيؽمتعت هو تا ذؾلت  تمرتتيعتدتت

ت.حدؽمجتكك ت  تكتتع

 .تكتتعتمخبذظتؼ ت خؽ ت  تتخخاتتنعثتت ررهطىتتحبفتمؽةب جتتكجتت  ؽ ظتكبؼنتبق :تاعضبي تیم -6 

حقكر تمتعفت ررررذلتو ت ويعثتدت ـريذفتكلي ت قياتكيجتةهيبات ي تظحيعتنيمتايؽدثت يذلت ـيػكؽتظؼتوي تعريفتتتتتتتتتتتتتتت

حيعدوبتدت خيؽ فت يؽد ثتحيبفتتتتتتا يذؾل،تت رذق جتختبجتحبفت ط لفتنريرمتقيرريبت ؾتخيليجت فيبحر ،ت لكيفج،تتتتت

ت.نمتقرريبتؼ ت ذؼظتحذخجتبؽ ؼت  تظحتع

 

 :  DMAIC مزاحل پىجگبوً پزَژي ٌبي ضص سیگمب

 ي تتتتنيمتقيرريبتتتؼدلتقرك يبحر تدت تؾ تمؽ فتز ت كب  تدت رهبؽظت يؽد ثتحيبفتتت،نمتقرريبت چؽضج

تت:نب  ت ذ ؼظتؾوؽت قاتد مبنع

ظؼت وبت بؾتحع تدت سعدظثت ؽد ثتحقؽوفتنعثتدت ع فبجت ذخذظت ؽميذطتميجت ؽ وتيعتدت هي ؽفتتتتت :تعزیف

 -2،تذظتحبفتمؽةب جتؼويؿفتنيعثتتحقؽوفتد ضس ت ؾتمخبت-1ت:ضؽدخ ت وبت بؾتنب   .خيـتادؼفت  تنذظ

حقؽويفتت . ي تمبنيعتت، ـرك  ت ؾت ذ ؼظفتكجتمؽ فت ه ؽفت خي ت قياتت -3دتت(SIPOC)ةقهجتدتعؽذت ؽ وتعت

ت.(5وتت،ت1382مخع ظ،ت)تت تكد تمجتظقاتا عثتظؼت وبت بؾ،تظؼت بؾتمقعفتحوير ت  تاؽظظ

 ع فييبجتظؼت ييذؼظتحييع ت ييبؾت ةييع ؾثتارييؽفت وييبت قيياتكييجتمييبتخيييـتادؼفتتت(Measure): اوااداسي ریاازي

ظ ظثتحيبفتتنيب  تتضؽدخ تحيبفت يبؾت ةيع ؾثتاريؽفتتتتت .حبفتمخبذظت  يؽكؿتنذو تنؽ وظت قل تمؽتؼدفت قبـرا

كجتظبرقًبت ذبقراتويبت ريؿ اتدبيذؿت هيو تؼ ت هيطىتتتتتت قا،تظ ظثتحبو ت  بوجتظؼت ذؼظتفيلوؽظت قل ت ؽ وتع

ت(. 5،تو138مخع ظ،ت)تحقؽوفتظبرقتحؽفت ؾت كئلجتوبت هو ت.  تكتع

حع ت بؾتحسلر تنتبقيبو تفلي تؼوهيجت فت هيو تدتحبوريعت ويبتفلي تميبت قي فبظثت ؾتظ ظثتتتتتتتتتت :(Analyse) لیلتح

فلي تمؽؼقي تنيعثتظؼت ويبت يبؾتتتتتت.تضؽدخ ت وبت بؾتو تحئذؼفت قاتكجتاؾ بومتدتحبورعتنيعثت قياتتت.تحبقات

 )6،تو1382مخييييييييييييع ظ،ت.ت)تحييييييييييييبتظؼت ييييييييييييبؾتمقييييييييييييعفت قيييييييييييياتتت بوييييييييييييجت فتمييييييييييييؽ فتؼ ثتزيييييييييييي ت

.تحبفت ؽحبظتميبتفلي تؼوهيجت فت قياتتتتتاؾ بومتدت ربظثتقبؾفتؼ ثتز تت وبت بؾ،تحع ت:(Improve)بٍبُد 

حيبفتحكيياتنيعثتدتمؽةب ييجتؼويؿفتنيعثت فت قيياتكيجتمبوكي  ت ثييؽتفلي تؼوهييجت فتتتتتتتتتضؽدخي ت ويبت ييبؾت قبـرياتتت

ظؼ وبت بؾتمؽةب جت فتمعقات  تاوعتكجت هيطىتتت،ف دثتمؽ وب.تنتبقبو تنعثتؼ تكبحمتظ ظثتوبتزػ تكتتع

تت.(6وت،1382مخع ظ،ت.ت)ت بؾتمقعفتچرذةجت ؼؾوبم ت  تنذةعت  تكتع،تة بوح

حيع ت يبؾتكت يؽ ،ت ؼؾويبم تمؽةب يجتدتؼ ثتزي تحيبتدتزفيؼتظقي بدؼظحبتميبت قي فبظثت ؾتتتتتتتتتتتت(:ت(Control كىتاز  

ت ق بةع ؼظتقبؾفت ؽ وتعتدتةريؿت هيطىتكيؽظاتضغيذطتكلي تمخبيذظتحيبفتظؼتظقيات خيؽ ت ؾتخيليجت ؽيياتتتتتتتتتتت

ضؽدخي تحيبفت ويبت يبؾتتتتت.تحيبفتمخبيذظتدخيذظتظ ؼظ،ت ي تمبنيعتتتتتتت قبـراحبو ت قاتكجتمؽ فتموبؼارؽفت دعظت

ت.(6،تو1382مخع ظ،ت)تتا ذض جتحبتدت رهتخبظ جت ك تع جتكب  ،تة بوح،ت:فببؼحتعت ؾ

 

 تعزیف َ اَلُیت بىدي پزَژي ٌبي ضص سیگمب

حقرربتو ت ؽد ثتمبت ؼؾلتنيمتقيرريبتظؼتوي تقيبؾ باتمكيربؼتميبت حيريات ي تمبنيعتدت ي تحذ ةيعت ذضيذؿتتتتتتتتتتتتت

 اؽت ؽد ثتحبفتنمتقرريبفت ة طبپتنعثتظؼتؼ ق بفت حع  تدت ق ؽ حيفتحيبفتت.تمس تمكربؼت خي تمبنع

 اؽت ؽد ثتحبفت ة طبپتنعثتمًيذؼح تمبنيتعتكيجتتتت.تقذظ تعفتااتؾوؽتقذ  تبؽ ؼت  تارؽظت،قبؾ باتةببنع

د ثت ة طيبپتت اؽت ؽ.ت ؽد ثتؾوؽتقذ  تبؽ ؼت  تارؽظت،حؿوتجتحبفت خؽ فتااتمره ؽت ؾتقذظ تعفتااتمبنع

مكيربؼفت اؽحيبفتتت.ت يؽد ثتؾويؽتقيذ  تبيؽ ؼت ي تاريؽظتتتتتت،تنعثتمًذؼح تمبنعكجت خؽ فت ت تاات هيو تمبنيعتت

عت ة طبپتدتحقرربت ؽد ثتحبفتنمتقيرريبت ي تحذ ةيعتميجت ةيع ؾثت خيؽ فتتتتتتتتظورؽتدخذظتظ ؼةعتكجتثبمات  تكت

ت.ظؼقاتاات ؽد ثتدتوبتز  تمره ؽت حيراتظ ن جتمبنع
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فذ  ي ت ذ قرياتتت.تمبوعتحهيطرىتظ ظثتنيذظتتت،ظؼتمجتكبؼارؽفتنمتقرريب (CSFs) فذ   تمسؽ ة ت ذ قرا

مجت وبت فخذ تكجت ايؽت حيع  تتتت،فذ  ل تحك تعتكجتظؼت ذ قراتحؽتقبؾ بة ت ؾت حيراتؾوبظفتمؽضذؼتظ ؼةع

 . نبوعتح تمجتدؼنوك ر تمؽقعتدتقبؾ باتنوكاتضذ حعتضذؼظ.ت ؽمذطتمجت وبتفذ   ت سققتةهذةع

 

ت گمبعُامل مُفقیت ضص سی

وو ت ؾتضؽدؼوبجت قاتكيجتتت،فذ   ت ذ قراتظؼت سرغ تكجت ؾت ؽد ثتحبفتنمتقرريبت ق فبظثت  تنذظ

ميؽ فتحقريربتفذ  ي ت ذ قرياتظؼتتتتت.ت ؽد ثتحبت ؾتنيبةفت ذ قرياتكي يؽفتمؽضيذؼظ ؼتضذ حتيعتميذظتتتتتتت،معداتاا

 دـربتاب ت ةدب ت غبـقجتخك دذتاؽ ةجتظؼت ذؼظت ويبت ذضيذؿت قياتكيجتظؼت ويبتتتتتتت، ؽد ثتحبفتنمتقرريب

مؽ فت ثب تحتعدؼقذاتدت وذ حؽتمؽ فتموبؼارؽفت ذ قرياتا ريؿتتتت.ؾ رتجت غبـقبح تةرؿتيذؼجتاؽ  جت قا

 ـييؿ  ت يعوؽو  تؾوييؽتقيبضاتقييبؾ بة ،تا يذؾلتدت مؿ ؼحييبفتا يبؼفت رهييؽ  جتؼ تميجتفتييذ اتتتتتتت،نيمتقيرريبتت

ت: ثت رهتخبظت  تكتتعتكجتفتبدوبتفببؼحتعت ؾ خؿ فت يل ت ؽد

ت.بيؽ ؼتظحيعتتتت ؽد ثتمبوعتؼضبو يتعفتدتضهيتذظفت هي ؽوباتكيب تدتضيع بجتؼ ت سيذؼت ييل تكيبؼتضيذظتتتتتتتتت-1

حتخبتؼضبوات ه ؽفتةيي تمبنيعتملويجتضذنيتذظفت هي ؽفتةريؿت ؾت حيع  تتتتتتتتت، حع  ت ؽد ثتحبفتنمتقرريب

 هي ؽوبات ي تمبنيتعتدتةيي تحيذ اتاةخيبتؼ تضذنيسب تتتتتتتتتظؼتد بـت ق فبظثتكتتعاباتةخيبو ت سًيذ جتت.تاات قا

زب تقذ  ت وبت قاتكجتچرذةجت ي تحيذ ةر ت ؾتمبؾضذؼظحيبفتتتت.تكؽظتظؼزبـ تكجت ؾتةع فتاةخبتمبتضبؽتةببنر ت

ظؼييعت ؾت تيبمق تتتت95حيبتمرهي ؽت ؾتتتتمره ؽتقبؾ با.ت ه ؽوباتخخاتمخبذظتاوتعثت سًذ حيبات ق فبظثتكتر 

ت هي ؽوباتظؼتةؾيؽتاؽ  يجت ةيعتؼ تييؽ تؼقيرعا تميجتنيوبوبجتحوي تدتتتتتتتتتتكجتخخاتؼقرعا تمجتمبؾضذؼظحيبفت

ت.ظؼيعتؼ تيؽ تحسلر ت كب  تدت هو جت يل تةبؼضبو  ت ه ؽوبات  تةيبوتعت5كي ؽت ؾت

  يعدـذ فتنيمتتتت،وو ت ؾتؼ ثتحبو تكجت  تحذ ةعت  بةكر تمخبذظتؼضبوات هي ؽفتدتقيبؾ باتؼ ت وديبظتكتيعتتتت

جت ؾتنيمتقيرريبتخخياتمخبيذظتؼضيبوات هي ؽفت قي فبظثتكتير تدتتتتتتتتتزيب تمبويعتظويعتكيجتچرذةيتتتتت.تقرريبت  تمبنع

حيبو تكيجتتتتقيبؾ بات.تؼضبوات ه ؽفتچرذةجت  تحذ ةعتظؼت ة طبپت ؽد ثتحبفتنمتقرريبتكيبؼتقيبؾتمبنيعتتت

حبفت تبقي ت قي فبظثت ؾتظ ظثتحيبفتكرفرياتمخيؽثت ي تتتتتتتت ؾتو تقرك  ت ؽ ذـجتمبؾضذؼظحبفت ه ؽوباتدتقرك  

مسؽ ة تقبؾ باتؼ تحخرجتكؽظثتدت ؾتاةخبتظؼتخخاتحقرربتتت وبتظ ظثتحبتفذ     تحذ ةتعتمبت ق فبظثت ؾتت،مؽةع

 .دت ة طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييبپت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؽد ثتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييبت قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فبظثتكتتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعتت

ظؼتنيمتقيرريبت ايؽتتتتت.حبتخبفت يوبت حع  ت ؽد ثتظؼتؼ ق بفت حع  تقبؾ بة تميذظثتدت  تبقي تمبنيتعتتت -2

ديجت ويبتضذ حيعتميذظتكيجتتتتتتة رت،قذ  تنذظتكدبت  تضذ حرعتمؽقرعتدتنيبتخذ پتظحريعتچريؿفتظؼتغحيت تةركياتتتت

ةيي تحيذ اتميجتنيمتتتتتت. تغبيقتكيؽظات ويعثت  يؽ ظت ط ليفتكيبؼتقيط  ت قياتتتتتتتت.ت خ تةركاتچيجتؼ حي تؼ تمؽدويعتتت

چؽ تكجت ك لؿ تظ ن بتمرته تكب  ت قاتدت قظت ق فبظثتت.قرريبتحيبةتعتظورؽت قبـراتحبفت ك ق تةرؽوكا

رريبتمبويعتميؽ فتمخبيذظت ؽ وتيعحبتدتتتتت يؽد ثتحيبفتنيمتقيتتتت.ت بويعثت فتةيع ؼظتتت، ؾتچتعتؼدلت مؿ ؼتمخبذظتكرفرا

حيبفتتتز  ت ايؽتحي لتت.ت سًذ ح تعؽ ز تنعثتمبنتعتكجتحأثرؽت ك قري تمؽت حع  ت بـ تدتفيلربح تظ ؼةع

 دـرجتقبؾ باتمؽت كب  تحقؽوبًبتقبظثت قغذ تنذظ،تحأثرؽتاةخبتميؽتحييب تككي تدتكيبؼتمبويعتد ضيرتدتؼدنيبتتتتتتتت

 . ه ؽوبا،ت ؽ وتيعحبفت ييل تدتؼببميات يػوؽفتؼدنيبتمبنيعتتتتتتتمبنعتدتةسذثت ؼحببطت قبـراتحبتدت ؽد ثتحبتمب

مكربؼفت ؾتةذوكتعابات ي ت ػوؽةيعتكيجتنيمتقيرريبتمرتهي ت قياتكيجت سًيذ تويبتضيع بجتمخ يؽ،تظؼت يعجتتتتتتتتتتتتتت

 ق فبظثت ؾت ويبت يؽد ثتمبويعتميجتظوريؽتتتتتت.تؾ باتكي ؽتدتمبتحؿوتجت فتكي ؽت ؾت ؽد ثتحبفت هبمجت ؼ  جت  تكتع

 ؾتاةدبتكجتحع تحيؽتنيؽك  تككي تقيذظتظؼتزيب تدتاوتيعثت قيا،تتتتتتتت.تنذظفيلربجتظؼداتنؽكاتةرؿت ؽمذطت

تتت ؾتميربتةريؿتتحتذؿت ؽ وتيعحبفتككي تدتكيبؼتؼ تتتتت،  تكتعتنمتقرريبتظؼتفربتزب تكجت ؽ وتعحبتؼ تقذظ تع

ظؼتحؽت ؽد ث،ت ؼحببطتمربت ؽد ثتدتؼ حبؽظتكك تدتكيبؼتمبويعتنتبقيبو تنيذظتدتميجتييذؼجتؼبي تتتتتتتت.ت  تمؽظ

ت.جت يغ ذت بـ تةهباتظحعتدتمجت وبتيذؼجتمجتؼ حبؽظتكك تدتكبؼتكي تكتعقذظت ؽد ثتؼ تمت، ذـ 

ظؼتنمتقيرريبتحقريربت قًيعت يؽد ثت  يؽفتتتتتتت.قرؽت رهؽ ات خؽ فت ؽد ثتمبوعت  و تدتغرؽت ؽن تمبنع-3

 اؽت قًعت ؽد ثتؼ تمب تمؽظاتةيؽشتت.تضذنبط بةجت وبت ذضذؿتببم ت ة طبپت قا.تقطاتمجتةؾؽت  تؼقع

 ث ت وبت قاتكيجت ي تضذ حريعتاپتوي ت بريبةذـتؼ تتتتتتت،ظؼيعتبؽ ؼتظحرعت25 ق ؽ حيو تمبةع ؾثتقذظتحدبؼجت

 ث تخذنبةعاتاپتظؼداتوي تتت،ظؼيعتمؽ فتنيبتكب  تمبنع 0.25 حبتت0.23تتمدذنبةرعتدت اؽت  ؿ ومتةؽش
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ظؼتحييؽت.تببميي تحذخييجت بحبةييجتظ ؼوييعتتتتظؼتزبـييات د تنيييبتةرييبؾتمييجتيييؽ جتخييذو تحييبفت ييبـ تتتت.ت تدييبات قييات

حيبتظؼتتتمبتمؽؼق تحؽتكع  ت ؾت سيعدظوات.ت جت قًعت ؽد ثتمبوعتةجتزقرؽتدتةجتغرؽببم تظق ؽـتمبنعيذؼ

مبوك  تقرؽت خؽ تفت ؽد ثت  و تدغرؽت ؽن تمبنعتحيبتاات يؽد ثتميبت ذ قريات ةديب تتتتتتت،حترب تحقؽوفت ؽد ث

 . نذظ

 .مبنيييعتـ ضًذييييًبتحذ ةيييبو ت يييبتتت، سيييعدظواتحيييبفتقيييبؾ باتتتت يييؽد ثتةببويييعتظؼتحقب ييي ت كييي قر تميييبتتت -4

 اؽتوي تت.تكبحمتحؿوتجتحبت  تمبنعت،وو ت ؾت يل تحؽوبت قربؼحبفت ة طبپتحؽت ؽد ثت فتظؼتحؽتقبؾ با

ميؽ فت ثيب ت ايؽتوي تتتتت.ت يويبت قيات يؽد ثتضيذم تةببنيعتتتتتت، ؽد ثت ذ قتمبنعتدـ تحؿوتجتحبتؼ ت  يؿ ومتظحيعتت

مرهي ؽت ؾتحؿوتيجتتتت ؽد ثتنمتقرريبتكرفريات سًيذ تؼ ت  يؿ ومتظحيعتدـي تحؿوتيجتحيبفت وديبظت ويبتكرفرياتتتتتتتتتت

مقبيبؼجتت.ت خيؽ فت ويبت يؽد ثتؾويؽتف  ياتقيذ  ت ي تمبنيعتتتتتتتتت،حبفتكيبحمتوب  يجتمطيبعؽت وديبظتكرفرياتمبنيعتتتتتت

ظوريييؽتظؼت ة طيييبپت يييؽد ثتحيييبفتنيييمتقيييرريبتفييي دثتميييؽت قربؼحيييبفت تييي تدتحوتذـيييذ فتدت قييي فبظثت ؾتتتتتتتتتت

 .فب  تحؿوتجتةرؿتمبوعتز يبت عةؾؽتبؽ ؼتارؽظت،مبؾضذؼظحبفت ه ؽوبا

 يبك ذؼتحيبفتكلريعفتوي تتتتتت. رهيؽ اتكيبؼتظؼت م يع فت يؽد ثتكيب  تنيفب تدت هيطىتمبنيتعتتتتتتتتحبفتنبضى -5

نيفب رات قًيعت يؽد ث،ت ذخذظويات تيبمـ،تحي تؼ قي بتميذظاتميبت حيع  تتتتتتتتتتتتت ؽد ثتنمتقيرريبفتضيذپتنيب  تتت

 .قيييييييييييييبؾ با،ت دـذوييييييييييييياتميييييييييييييب دتظق ؽقييييييييييييي تضيييييييييييييذپتميييييييييييييجت ع فيييييييييييييبجت ييييييييييييي تمبنيييييييييييييعتتت

دخذظتدتوبتفع تت،تعحبفتنمتقرريبتظؼتةؾؽتاؽ ا ؾتظورؽتفذ  ل تكجتمبوعتظؼت قربؼحبفت ت تمخبذظت ؽاو

ظؼتد بيـت ايؽتوي تقركي  ت ةيع ؾثتاريؽفتظؼقياتميؽ فتكت يؽ تتتتتتتتتت.تدخذظتو تقرك  ت ةع ؾثتارؽفت تبقي ت قياتت

.ت ويبتمخبيذظتببمي ت هيبحعثتةطذ حيعتميذظتتتتتتت،ز  ت اؽتمخبذظفتظؼت ؽاوتعت وديبظتنيذظتتت، ؽاوتعتدخذظتةع ن جتمبنع

وييبت قيياتمبفيي تؼظتويي ت ييؽد ثتنييمتقييرريبتنييذظتدتمبوييعتحترييب تتتحييؽتويي ت ؾتفذ  يي تغكييؽتنييعثتظؼتمييب ت يت

ت. ة طبپت وبت ؽد ثتحبتحيجت وبتفذ   تؼ تمًذؼجتحذ  تظؼتةؾؽتاؽ ا

نييمتقييرريبتويي تؼ حبييؽظت ييعوؽو  تتت:حغررييؽت ؽحتريي تظؼتقييبؾ باتخخييات ييػوؽلت ؽحتيي تنييمتقييرريبتتت-6

بفت ذخيذظتظؼتنيؽكاتدتتتچؽ تكجتانتبو تميبتاات كي لؿ تحييبحتر تميبت ؼؾلتحيتتتتتت. رهؽ  جت سكذپت  تنذظ

.تفي دثتميؽتاا،تحغررييؽ جت قبقي تظؼتؾوييؽتقيبضاتدتقيبض بؼتقييبؾ باتؼ ت ي تعلبييعتتتتتت.ت ؽحتي تاات ي تمبنييعتت

 ي تحؽقيتعتدتةريبؾتميجتحغرريؽتتتتتتتت قيذً تدب  تحغررؽفت خ تؼشت  تظحع،ت  ؽ ظتقبؾ بات ؾتچرؿحبفتةبنتبض ج

 وبتؼ تاؾ بومتكؽظثت و ت  بتكيبؼتةيي تتتت بببً "مجتؾمباتادؼظاتخي ح تةؾرؽتت.ؼ ت زكبـتدتظؼ تةي تكتتع

حيبو تحكي تعتكيجتةهيبةرؽت قبد ياتتتتتتت ؾتةيذةجت ثيب ت"ت… بتحيرهجت ؾتحيربتؼدلت ق فبظثتكؽظثت و "وبت"تكتع

 ني ببثتظؼتتتت. يذً تمقض ت ؾت ؽحت تحبفتقبؾ بة ت ب ت تمؽحؽـتحكي تعت.تنعوعتظؼتمؽ مؽتحغررؽ جت قا

  بتنمتقرريبتظؼت سرغي تميبؾتدتقيبـ تحدلي ت ي تتتتتت.توبظفتظ ؼةعاةخبتخبو تةع ؼظتدتكبؼكتباتةقبوىتةخف جتؾ

حغررييؽ جت.تحيبو تمييؽ فتمخبييذظتدضييقراتةرؽوكيي جت يي تنييذظتتوبميع،تخييبو تكييجتمييجتةقييبوىتمييجتفتييذ ات ؽييياتت

ت. غبوؽجتظ ؼظت،حبو تكجتحذقظت  ؽ ظتقبؾ بات قعـتنيؽظثت  تنذظتاك ؽظثتظؼتقبؾ بات غل تمبت ؼؾل

چتييربت.تويعت  يؽ ظتةببنييعتدتميجت ييغ ذتميجت ييػ لتاةخيبتضيذلتةربويعتتتتتتتتوقتي تحيؽتحغرريؽت يويبت قييات غيبمقتفقبتتتتت

 .  تحذ ةعت  بثؽت ؾتچتعتفب  ت ط لفتمبنعتتؼ  بؼف

ميؽ فت قي فبظثت ؾتتتت. ةكدب تدتقغرتحطًىتحر ت ؽد ث،تمؽتة بوحت خؽ فتكبؼتحيبثرؽتببمي تحيذخخ تظ ؼةيعتتتت -7

مؽ فت ثب ،تظ ني بت خيبؼجتحيبفت ؼحبيبع ،تؼ حبيؽظتدتتتتتتت.نمتقرريبتظؼتقبؾ با،تمبوعتمك ؽتاات ؽ ح تمبنع

في دثتميؽتاا،تميؽ فت ريبظثتكيؽظاتنيمتتتتتتت.ت  يؽكؿتمؽتمؽةب جتملتعت عجتدتكبؼتاؽدح تمكيربؼت غليذپت قياتتت

 .قييييييييييييييرريبتمبوييييييييييييييعت تييييييييييييييبمـتدتقييييييييييييييؽ بوجتاييييييييييييييػ ؼفتكييييييييييييييب  تدخييييييييييييييذظتظ نيييييييييييييي جتمبنييييييييييييييعت

فتؼقيرعاتميجت تيب ـتمبويعتتتتتمررؽةيع،تمبويعتمع ةتيعتميؽ تتتتتنؽكاتحبو تكجتحًير تاؽ  يجت ةيعتنيمتقيرريبتؼ تمويبؼتتتتت

ميؽ فتف بيتيعتكيؽظات  يؽ ظتميجت ويبت يؽد ث،ت م يع تمبويعتظؼتتتتتتتتتت.ت ت ؾؽتمبنيتعتدتمؽةب يجتملتيعت يعجتظ ني جتمبنيتعتتتتتت

 ؽ ز ت دـرجتمجت ذ قراتحبفتحؽتچتعتكذچ تظقاتوب اتدتقيسفتميؽتؼدفت يؽد ثتحيبفتملتيعت ؽد ؾ ةيجتحيؽتتتتتتتت

 .  يؽكيييييييييييييييييؿتكيييييييييييييييييؽظتت،كيييييييييييييييييجت كييييييييييييييييي لؿ تؾ يييييييييييييييييباتدت تيييييييييييييييييبمـتمرهييييييييييييييييي ؽتحكييييييييييييييييي تعتتت

ككيبة تكيجتتتت.قرؽت خؽ فت ؽد ثتمجت ذ ؼظفتچذاتزيبوات يعوؽواتدتقيؽ بوجتايػ ؼفتد مكي جت قياتتتتتتضظ-8

 غفيباتظ ؼةيعتكيجتظؼت ويبت يؽد ثت خي يؽوبتفب ي ت،ت هي رببة ت يعوؽواتدتتتتتتتتتتت، ؾتنمتقرريبت ق فبظثتكؽظثت ةيعت

  تحييبت.ت  ؽ ظتمب حؽوبتقغرتقبؾ بة تمبوعتميجتنيمتقيرريبت  ذقي تنيذةعتتتتت.ت ةررؿلتمب ت سكذپت  تنذظ
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اتضيذظتزيبويات ي تكتتيعتدتميجتييذؼجت قب ةيجتتتتتتتتدحبتدت م وبؼحبفتنمتقرريبتظؼتظؼتنؽكاتحبت ؾت قبـرا

اببفت ختيعـت دري ت يعوؽتفب ي تتتتتت.ظؼت ةدب تااتنؽكات  تكتتعتدتدباتضذظتؼ تمجتاات ض ًبوت  تظحتع

فتنؽکات ل ت کؽوي ،تميجتنيعجتحسياتحيبثرؽتنيمتقيرريبتبيؽ ؼتاؽ  يج،تككي تدتكيبؼتقيبؾ بة تؼ تمبؾقيبؾتتتتتتتتتتتتت

ابيبفت دري ت ؾتوي تؼدوويؽظتكيوي تتتتتتت .كيؽظثتدتةريؽلتكبؼكتيباتؼ تةكيباتميجت ويبت يؽد ثتحغرريؽتظ ظثت قياتتتتتتتتت

 ه رببة تدتظؼتااتنؽكات  تكتعت ث تنؽكاتظؼتخلكبجتحيذخرخ ت بحبةيجتدتحف ري تنيمتقيرريب،تكت يؽ تتتتتتت

حييبفت ؽمييذطتمييجتتحف ريي ت رهييؽ ات ييؽد ثتمييبتحذخييجتمييجتض يييجتاؿ ؼنييبجتظؼوب يياتنييعثتدت هييبحعثتقييبواتت

في دثتمييؽتااتابيبفت دريي ت رهييؽ اتتتت.قبـرياتحييبفتحذـريعفتمييؽ فت لسيذػتكييؽظاتنييمتقيرريبتظؼت ؽحتيي تتتت 

 ييؽد ثتنييمتقييرريبتؼ تظؼتحييؽتخلكييجتنييؽكات ليي ت کؽويي تمييجتحيييؽ ثتاييؿ ؼلتقييب ةجتوييبتكذحييبثت ييعجتمييجتتتتتتتت

 .قخب ع ؼ اتفؽضجت  تكتع

ووي ت ؾتفذ  ي ت قبقي تتتتت.ةقمتةرؽدفت ةكبة تمقتذ ات تبق ت خ تظؼت خؽ فت يؽد ثتةبظويعثتاؽ  يجتةهيذظتتتت -9

 يبتمبويعتميجتچريذةر ت خيؽ فتنيمتتتتتتت.تا يذؾلت قياتتت،ظؼتموبؼارؽفت ذ قراتا رؿت يؽد ثتحيبفتنيمتقيرريبتتتت

ـتتتتتتتت ت،حيبفتا ذؾني تتتقرريبتحؽتچجتؾدظحؽت بقصتظحر تدتميؽ فت  يؽ ظت ؽيي  ت يؽ ح تكتير تحيبت ؾتعؽويقتكي 

عحبت ق فبظثتكؽظتكيجتةقغيجتتتظؼتو تنؽكاتمبوعت ؾتقرك  تكيؽمت.تقغرتظؼ تاةخبت ؾتنمتقرريبت  ؿ ومتوبمع

 قيياتدتمبوييعت ؾتعؽوييقتقلكييلجت ؽ حيي تقييبؾ بة تمييجتخبحييبفتت(توقتيي تبخؽ بةييبا)اغييبؾتاات ييعوؽواتؼظثتمييب ت

مؽةب جتقرك  تكيؽمتعت ؾتقبؾ بة تمجتقبؾ باتظورؽتدت ؾت هيبدؼفتميجت هيبدؼتظوريؽتحفيبدجتتتتتتتت.ظورؽتمؽقع

قيؽتدتكيبؼتظ ؼةيعتتتتتتتكيجت كي قريًبتميبتنيمتقيرريبتتتتت  بت وبتمؽةب جتمبوعتمبتنتبقبو تةقيمتكلريعفت  يؽ ظفتتتت.تظ ؼظ

 اؽتچجت وبت  ؽ ظتا ذؾلت تبقب تؼ تظؼوب ات ي تكتتيع،ت  يبتميعوبت قتيبتةركياتكيجتحتخيبت  يؽ ظفتتتتتتتتتتت.حخرجتنذظ

اةخبتةيبوتيعاباتحغررؽةيعتكيجتمبويعتمريتمتنيمتتتتتتت.تحك تعتكجتظؼتقبؾ بات كئذـراتنمتقرريبتؼ تمؽفخعثتظ ؼةع

مبويعتميبتااتتتت،كبة تكجت ؽ وتعتضذظتؼ تمخ ؽت ؾتحؽتكفتظؼ ت ي تكتتيعتتك.تقرريبتؼ تظؼتنؽكاتاك ؽلتظحتع

مييجتعييذؼتكب يي تةرييؿتانييتبتنييذةعتچييذاتاةخييبت ؾت خي ييؽوبت  ييؽ ظفتحكيي تعتكييجت يي تحذ ةتييعتمييجتمخبييذظتكرفريياتتتتتتتتتت

 اؽتچجتقرك  تكيؽمتعتظ ةمتؾوبظفتؼ تظؼت ذؼظت م وبؼتنمتقيرريبت ي تتتت. سًذ جتدتضع بجتكي تكتتع

نؽكاتظؼتعي تؾ يباتتت.تبؼجتخعوعت ؾ تمؽ فتزفؼتنمتقرريبتؼ تحقذواتةي تكتعكتعت  بتحيب تظ ةمتدت خ

حيبتدت فيبحر ت ويي تظوريؽتؼ تحي تمبرتتيع،تحيبت ؾتتتتتتتتتمبوعتمجتمرؽدات ؾتزذؾثتنيمتقيرريبتةريؿتةريبثتكتيعتدتؼدلتتتتت

 . ؽزلييييييييييجتقييييييييييبؾ باتحؽمريييييييييياتنييييييييييعثتفبييييييييييذؼتكييييييييييؽظثتمييييييييييجتقييييييييييبؾ باتوبظارؽةييييييييييعثتمؽقييييييييييتعتتتتت

 ؾت ييل تحيؽوبت حيع  ت يؽد ثتتتتت :حيبفت تي تدتمخبيذظت ؽاوتيعحبتتتتحغبمقت ؽد ثتحبفتنمتقرريبتميبت قربؼت -10

زيب ت ويبتقيذ  ت غيؽذت قياتكيجتتتتتتت.تحبفتنيمتقيرريبتمخبيذظتفيلويؽظت ؽاوتيعحبفت ييل تقيبؾ بات ي تمبنيعتتتتتتتتت

ظؼتد بييـت.تحييبفت يييل تقييبؾ بات ييؽد ثتنييمتقييرريبتؼ تمبوييعتحقؽوييفتكييؽظتتتمييؽ فتكييع  ت ؽاوتييعحبتدت قبـرييات

اؽ  بت قربؼحبفت ت ت يوبت قاتمبتنوكات ذ خجتنيعثتدتتت ة طبپت ؽد ثتحبفتنمتقرريبتمعداتظؼتةؾؽ

 .حؿوتجتحبفتؾوبظفتمؽ فتقبؾ باتظ ن جتمبنع

 

تٌبي كیفیت  سیگمب بب سبیز فعبلیت ضص تفبَت

چيذاتااتحيبتحؽايؿتة ذ ةكي تعتحذخيجت يعوؽوات ؼنيعتؼ تميجتتتتتتتتتت.حقؽوببتحيب ت قبـر خيبفتکرفريات هيک حبتظ ني تعتتتت

ظؼت غلي تتت.ضذظتخل تكتتعتدت عوؽوات ؼنعتمجتةيعؼجت ؾت ويبتمؽةب يجتحيبتزيبوياتخيعفتدت كي قر تكيؽظثت ةيعتتتتتتتتت

 ذ ؼظ،ت  ؽ ظتف بيتعتحر تحب  تميؽ فتمخكيبؾفتنيؽكاتحهيور تظ ظثتدت مؿ ؼحيبتدتحوتري تحيبفتمخبيذظتؼ تميجتتتتتتتتتت

 هي بلتتتيبواتخعفت يعوؽوات ؼنيع،تة رديجت فت ؾت بيع  بجت  يؽ ظتف بيتيعتدتتتتتتكبؼتاؽ  تعتدـ تمطبعؽتفع تز

 يعوؽوات ؼنيعتنيمتقيرريبتؼ تتتتت .  يبتظؼتنيمتقيرريبت يعوؽوات ؼنيع،ت قب ةيجت هيبؼكاتظ ؼظتتتتتتتت.معقاتةرب ع

قييبؾظتمييجت حييع  ت ييذؼظت ة ؾييبؼتضييذظتتتنييمتقييرريبتااتحييبتؼ تبييبظؼت يي ت.تارؽةييعتمغييذؼتؼ حبييؽظفتموييبؼت يي 

حطًيييرىت تيييبمـت ؾ ت ؾتعيييؽ ت يييعوؽوات ؼنيييع،ت ذخييي ت ذ قرييياتنيييمتتتتتزيبوييياتدتحهيييذوقتد.تمؽقيييتع

 يفتحفيبدجت ييل تنيمتقيرريبتدتقيبوؽتمؽةب يجتحيبفتكرفرياتظؼتزيبويات يعوؽوات ؼنيعتةخف يجتتتتتتتتتتتتتت.تقرريبقا

 . قا

 

 عىبصز اصلی َ مٍم ضص سیگمب
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ميبتمريبات ويبت ييذ تكيجتتتتتت.تةو يجتض ييجتكيؽظتتتتنيمتحيذ اتظؼتببـي تتتتفتبيؽت يل تدت خ تنمتقرريبتؼ ت ي ت

نيذةع،ت خييؽ فتنييمتقييرريبتؼ تتتحييؽتةرييؿت يي تحييبفتنييمتقييرريبتكب ي تتموييبؼارؽفت مؿ ؼحيبتدتؼدلتمييبتثتحييؽ ت

تت. ؽدؼتضذ حر تكؽظ

 ةع،ت ؾت وبتكيجتتتحبو تكجتنمتقرريبتؼ تمجتكبؼتاؽ  جتنؽكا :حيؽكؿتد بق تدتزقرق تمؽت ه ؽف:تةو جت د 

ظؼتنيمتقيرريب،تحذخيجتميجتتتتتت.ظؼوب  تعتظؼ تةبچرؿفت ؾت ه ؽوبةهيباتظ ؼةيع،تمكيربؼت  قدي تدتةريؽ اتنيعةعتتتتتت

مجتفتيذ ات ثيب ت قربؼحيبفتكيبؼ و تنيمتقيرريبتميبت هي ؽفتتتتتتتتت.ت ه ؽفت ؾتمب حؽوبت دـذواتمؽضذؼظ ؼت قا

نيذظتدتمخبذظحيبفتنيمتقيرريبتةريؿتمؽ قيبـتحأثرؽنيباتميؽتؼضيبواتدت ؼؾلت هي ؽفتحقؽويفتتتتتتتتتتتتتنؽدؿت ي ت

ت.نذةعت  

ؼ تمجتقيغرتت«ت عوؽواتحذقظتزقرقا»تنمتقرريبت فخذ  : عوؽوات ب ت تمؽتزقبوقتدت ع فبج:تةو جتظد 

حيبفت ع فيبج،تتتتحيبفت ضريؽتميجتمخبيذظتقركي  تتتتتتمجتؼغ تااتكيجتظؼتقيب تت.تخعوعتدتبعؼحيتعحؽفت ة قب تظ ظثت قا

حيبتمؽ بويجتتتتدـي تحتيذؾتحي تمكيربؼفت ؾتحًييريبجتقيبؾ باتتتتتتت، عوؽواتظ ةمتدتغرؽثتحذخجتمكربؼفتنعثت قا

حذ ةتعت مقيبظت ييل تتتتنمتقرريبتمبتحقؽوفتانوبؼت ؾت قربؼحبو تكجت  .تنذةعتةؾؽ جتدت ؽضربجت حطبغت  

ـتتتككيي تدتكييبؼتؼ ت ةييع ؾثتمررؽةييع،تاغييبؾت يي تتت ادؼفتدت  غرؽحييبفت خيي تحسلريي تتتنييذظ،تقييسفت ع فييبج،تخييي

متقيرريبت كيب  تمكيربؼت يرثؽحؽتحقؽويف،تميجتظؼقي  تحسلري تدتميؽ فتتتتتتتتتتمتبمؽ وبتمبتمجتكبؼارؽفتن.تنذةعت  

 .نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذةعتتحيرهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجتزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تتت

كتيعتظؼتخخياتحغرريؽتدت هي رببة ت ؾتتتتتتظؼتو تقغرتزقرقي تدتد بيـتمرتبةيج،تنيمتقيرريبتميجت يعوؽ اتكيي ت ي تتتتتتتتت

 :حيييييييبتدتحًييييييييريبجت ب تييييييي تميييييييؽت ع فيييييييبج،تميييييييجتظدتقييييييير  ت خييييييي تؾويييييييؽت بقيييييييصتظحتيييييييعتتتزييييييي تؼ ث

تچرذةجت ؾتاات ع فبجتمؽ فتزع كثؽتكؽظاتقذظت ق فبظثتكتر ؟ ظ ؼو ؟تد بقًبتمجتچجت ع فبح تةربؾ

كتريعتميجتعؽ زي تتتتت بؼكت ؾت وبتكجتنيبتقيق ت ي تت : ؽ وتعحبتخبو تحك تعتكجت بع  بجتدخذظتظ ؼةع:تةو جتقذ 

 سًذ توبتضع ا،ت ؼؾوبم تفيلوؽظ،تمخبذظت ثؽمطه ،ت ؼحقبفتؼضبوات هي ؽفتدتويبتز ي تحقخيعتةؾيبؼجتتتتتت

دبؼفتمسؽظ ؾوع،تنمتقرريبت ؽ وتعحبو باتؼ تمجتفتذ اتفب  ت يل ت ذ قريات يذؼظتحذخيجتتتتحبفتحتمؽت قبـرا

  ؽدؾثت  قبفعتكؽظاتؼحبؽ اتدت عوؽ ا،تمجتدويثتظؼتد زعحبفتضع بح ،تظؼتضًذوت ويبتت.تظحعتبؽ ؼت  

كجتحكلظتمؽت ؽ وتعحبتدتكت ؽ تاةخبتؼدن تميؽ فت وديبظت ؿوياتؼبيبم  تظؼتؾ رتيجت ؼ  يجت ؼؾلتميجت هي ؽفتتتتتتتتت

ت.اوعتا،توو ت ؾت خي ؽوبتظق بدؼظحبفتنمتقرريبتمجتزكبپت   ق

مجتمرباتقبظث،تكته تمذظاتمجت قتبفت ةدب ت بع  بجت ذؼظتةربؾ،تبب ت ؾتدبيذؿتتت: عوؽواتكته :تةو جتچخبؼ 

ظؼتظةريبفتد بقي ،ت يعوؽواتكتهي تتتتت.ت ـقيي تةهيباتظ ظاتحتريب تدبيذؿتاةخبقياتتتتتت رهب عحبتظؼت قبوكجتميبتفويفتت

 ؽد ؾ ةييجتدتتحييبفتملتييعتحقؽوييفتاؼ ييبا.تنييذةعتكبؼحييبو تكييجت غليي تةبظوييعثتاؽ  ييجت يي توقتيي تفييبظجتكييؽظاتمييجتت

حيب،تخليذارؽفت ؾتميؽدؾت هيو تميجتخيبفت قبمليجتميبتااتدتعيؽذتتتتتتتتتتتمبؾمرت ت وؽؼتاةخب،ت هطىتكؽظات دـذويات

حيبو ت ؾت يعوؽواتتتتاا،ت ثب تت وبتقر  تكجتچؽ تكبؼفتمبوعت وبتاذةجت ةدب تنذظ،تمجتخبفت ػوؽلتكذؼكذؼ ةج

نيمتقيرريبت  هيو تتتت.ت رهررؽ ةجت وؽتكؽظاتحتخبتنؽدف تمؽ فتض برياتدت يرثؽتميذظات قياتتتتت. قاكته ت

 ـقيي تةهيباتظ ظاتتتت ؾت مؿ ؼحبتدت بع  بح ت قاتكجت عوؽوات ذوب،ت بقطرذتدت رهيررؽ ةجتؼ تخيبورؿوبتفويفتتت

 .كتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعتظؼتمؽ ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؽت هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو جت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

وو ت ؾتحأكرع ح ت قياتكيجتخي تتتتت:(معداتزعتدت ؽؾتمذظا) هبؼكاتدتحيوبؼفتمعداتزعتدت ؽؾ:تةو جت تد 

ترت يعوؽتفب ي تختييؽ  تتتتتتتتت.تكيؽظتتدـيمتميؽ فت ذ قرياتقيبؾ باتميجتكيؽ جت غييؽذت ي تتتتتتت ببي ت ؾتااتكيجتخي تدـييم

كذنيرعتظؼتحييب تقيبؾ بةم،تكيبؼتحريي تؼ تاكي ؽلتظحيعتدت ذ ةيـتتتتتتتتتت ـو ؽو ترتمجتنمتقرريبتظقاتوبميع،ت ي تتت

حييبفتةبمدييبتمييربتتت ؼحببعييبجتدتؼببميياتحيييجتؼدؾثت رلربؼظحييبتظ ؼتمييجتظـريي تةبييذظت وييبتتتت.تمخبييذظتؼ تزييػ تكتييعت

 .ؼدظتحبو تكجتمبوعتمؽ فتو تحع ت ه ؽ ترت ودبظت ؼؾلتمؽ فت ه ؽفترت قبـراتكتتع،ت ؾتمربت  تاؽدث

حذ اتمجتقياتحقبـ تزؽكاتكؽظتدتحيچتيباتتتچرذةجت  :تحسي تنوكا/تزؽكاتمجتقذفتحقبـ ت:تةو جتنه 

حذ ةيعتميعداتعيؽذتتتتتحير تنيؽك  تةيي تتت.توعورؽةيعتببظؼتمجتحسي تنوكاتمذظ؟ت قبقًبت وبتظدت ذضيذؿت ويي توتت

 ايؽت  يؽ ظفتتت.تحبتدتؼدووؽظحبفتخعوعتكجتمبتضغؽ ح تةرؿتحذأ تضذ حعتمذظ،تمجتنمتقيرريبتةؿظوي تنيذظتتتت وعث

مرتتيع،ت ؾتة يبوحتزبيي ت ؾت ني ببحبجتضيذظتميجتنيعجتتتتتتتتتكجتظق ربم تمجتقغذذتمب حؽفت ؾتحقبـ تؼ ت يوبت ي ت

 .طذ حتييييييييييييييييييعتمييييييييييييييييييؽظحييييييييييييييييييبتؼ تمييييييييييييييييييجتكييييييييييييييييييبؼتةتم ؽقيييييييييييييييييتع،تحؽاييييييييييييييييييؿت وييييييييييييييييييبتؼدلت
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حبفتمبؾةرؽفت خيؽ فتمخبيذظتنيب  ت ريؿ اتببمي تحيذخخ ت فييب ت ييذ ت يعوؽواتؼوكي تتتتتتتتتتتتضذنبط بةجتؼدل

حيؽتنيؽك  تكيجتنيمتقيرريبتؼ تحيع تضيذظتبيؽ ؼتتتتتتتتت.توبميعتتحيبتكيبحمت ي تتتتةرؿتحكاتكجت ؾت وبتعؽويقتنوكياتت

 يعوؽواتااتؼ تتحبفت ذؼظفتمجتفق تدتتمبوعتمؽ فتظق ربم تمجتحقبـ تقبؾ باتح لتكتعتدتمبؾاهات،ظحعت  

 .ةرؿت ػوؽ تمبنع

 

تآسیب ضىبسي رَش ضص سیگمب

كييجتظؼت ذ قرييات ييؽد ثتحييبفتنييمتقييرريبتظؼتقييبؾ باتةقييمتحقرييربتكتتييعثت فتمييؽتفخييعثتظ ؼةييعتتتت ظدتفب رييرل

حيبو تكيجتظؼتببـررير ت يؽد ثتحيبفتتتتتتت  ؽ ظتدتحر ت-2دتتتحبفتا بؼفت ذؼظت ق فبظثت مؿ ؼحبتدتحوتر ت-1:تنب  

ت.ذظت ؽاوتيييييييييييييييعحبت بيييييييييييييييع  ت ييييييييييييييي تةيبوتيييييييييييييييعتتتتحقؽويييييييييييييييفتنيييييييييييييييعثتةكيييييييييييييييباتميييييييييييييييجتمخبيييييييييييييييتتتت

حيبفتنيمتقيرريبت يذؼظت قي فبظثتتتتتتت مؿ ؼحبفت  تذؿتدتاذةباذةررررر تظؼت ؽ زي ت ط ليفت خيؽ فت  يعدـذ فتتتت

ةيييذظ ؼتد مكيي ر ،تعذ يبات وييؽف،تةيييذظ ؼتت:ت ؾتااتخيلييجت يي تحيذ ات ؾت مؿ ؼحييبو تةؾريؽتت.تبيؽ ؼت يي تارؽةيعتت

ةيذظ ؼت ؽ د ة ،تةيذظ ؼتحيؽكؿ،تةيذظ ؼحيبفتتفلرراتدت قلذ ،ت ؽ تحبفتخيـتادؼفتظ ظثتحب،تمؽاجتكت ؽ ت

حييب،تةيذظ ؼحييبفت ييبؼحذ،ت ييبحؽوفت دـذويياتمتييعف،تؼاكييرذا،تتت ؽ د ةيي ،تةيذظ ؼحييبفتخؽوييبا،تابةيياتچييبؼجت

حبفت ؽٌ،ت ؽمـتكيبف،ت يع تكيبةذ،تةييذظ ؼتكترررررير ؽ تكرفريات ؽاوتيع،ت مؿ ؼحيبفتمؽةب يجتؼويؿف،تتتتتتتتتتتتاؾ ذا

FMEAتت،DOEتت،SIPOCتت،ANOVAتت،RUN CHARTSانتبوير تت.تحبفتظورؽتةب تميؽظتتؼدلتدت

ظؼت  ييعدـذ فتنييمتقييرريبتت،ا ييبؼفتكييجتمييجتمقضيي ت ؾتاةخييبتظؼتمييب ت نييبؼثتنييعتتتفحييبتمييبت مؿ ؼحييبتدتحوتريي 

متييبمؽ وبت يي تحييذ اتة ردييجتاؽ يياتانترييربو تمييبت مؿ ؼحييبتدتحوتروخييبفتا ييبؼفتحؽچتييعت ؾ تدتتت.تت ـؿ  يي ت قييا

دـي تاةچيجتكيجت ؾت ويبت مؿ ؼحيبت خي يؽتتتتتتتت،كتيعتتضؽدؼفت قياتدتميعداتااتنيمتقرريررريبت فخيذ  ت ريع تةيي تتتتتتت

 قيييا،ت سرغييي ت ػوريييرؽ تدتاايييبثتظؼتقؽ قيييؽتقيييبؾ با،ت ة طيييبپتحوترييي تحيييبفتا يييبؼفت تبقييي ،تةسيييذثتميييجتتتتتت

تكبؼاررررؽفتاةخبتدتحيچتربتحؽحر تموبؼارؽفتاةخبت  تمبنعتكجت  تحذ ةعتمبتحذخجتميجتةيذؿت يؽد ثت ؾتحوتري تتتت

ظؼت وتديبت قيياتكييجتةقييمتفب يي تظد ،توقتيي ت  ييؽ ظتدتظؼتتت.يييذظحيبتدتحؽحرررريير تموييبؼارؽفت  فييبدح ت قيي فبظثتةت

حيبفتكرفي تتتتنمتقرريبتحيب ت ذ قراتضذظتؼ ت عوذاتحيب تحي لت.تحبفتكبؼفت هطىت  تنذظتةخبواتحررر 

حبفتكرف تكجتمؽ فت خؽ فت ذ قتنررررمتقرريبت ةدب تتحبتمبتح لتحر .ت قاتكجتبب ت ؾتاات ةدب ت  تارؽظ

 وتوجتحبتچجتزيعتوي ت ميؿ ؼتكرفي ت خي تدت رهيؽ  جتتتتتتت.ت ررررؽاوتعتؼ تمجتفخعثتظ ؼةعتةقمت خي ت ؾت وبت،  تظحتع

ااتچريؿفتكيجت ؾت حيرياتدوييثت فتمؽضيذؼظ ؼت قياتةقيمت ةكيباتظؼتمويبؼارؽفت ويبتتتتتتتتتتت.ت خ تةركررررررات،مبنع

ـػ ت  تحذ اتة ردجتاؽ اتكجتنوكات كثؽت ؽد ثتحبفتنمتقررريبتمره ؽت ؾتظدتةبزريجتت.ت مؿ ؼحبت  تمبنرع

حيبفتا يبؼفتدتظد تفيع ت ة طيبپتتتتتتوو تفع تاابح تدتظؼ تييسررت ؾت مؿ ؼحيبتدتحوتري تتتت.ؼجت  تارؽظيذ

  يبت كيب  ت ؽميذطتميجتتتتت.تحبفتكبؼفتكجتظؼت ؽد ثتحبفتنمتقرريربتةقيمت وفيبت ي تكتتيعتتتتتيسررت  ؽ ظتدتحر 

رؿني تمرهي ؽتتتحبت بةتعتض برا،تحيررروبؼف،تكبؼتحري ،ت ؼحببعبج،توبظارؽفتحري تدت كب  ت ةرت  ؽ ظتدتحر 

ت. ؾتحذخرررررجتكذؼتمجت كب  تحوترو تدتا بؼفت ذؼظتةؾؽتنمتقرريبت  تمبنع

 

 اجزای ضص سیگمب در ایزان 

نيذظتدتتتقرريبتمغذؼتفيعثتمؽ فتز تحقع ظت ةعکبت ؾت كب  تکلرعفتقيبؾ باتمکيبؼتميؽظثت يبتتتتتتظؼت وؽ اتنم

ظؼکتدتزيبوياتخيعفت يعوؽ اتتتتتتفيع ت.تحبفتز تنعثتظؼتوکتقبؾ باتمكيربؼتةيبچرؿت قياتتتتزد ت ؽد ث"تغبـبب

 هييبحعثتظقيي بدؼظحبفت ؼؾنيييتعتتت.تقييرريبتظؼت وييؽ ات قيياتتتتحييبفتنييمتتوکييبت ؾت خي ييؽوبتضييقفتتت، ؼنييع

حيبفتتتؼدوکؽظحبتدت مؿ ؼحبفتمخبذظتظؼتکهذؼحبفتحذققجتوب  يج،تحييذ ؼثتفيب لبت غذ کتتيعثتميؽ فتقيبؾ باتتتتتت

 تااتؼدوکيؽظتويبت ميؿ ؼتميذظثتتتتتقيبؾفت تبقيتتتقبؾفتقيؽوـتدتميعدات فييب تمكي ؽتتتتت وؽ ةبت رهؽدتظؼتخخات ربظث

حييبفت وؽ ةييبتکييجت تبقيي ت ؾتنييؽ وظت ب ًييبظف،ت ؽحترييبتدتتتتتتحييبفت تسًييؽتمفييؽظتقييبؾ باتتتدوياييب.ت قييا

حيبفت وؽ ةيب،تتتتقيرريبتظؼتقيبؾ باتتتقب تنعثتحيبتمکيبؼارؽفتؼدوکيؽظتنيمتتتتت، خ يبفبتضبوتکهذؼت بت قا

 .معداتظؼتةؾؽتاؽ  بت  زؾبجتضبيبتاؽوؿةب ػوؽتمبنع

 سیگمب در ایزان بکبرریزی ضصوکبت کلیدی بزای 
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،تمييجتDMAICقييرريبتدت  ييعدـذ فتاا،تتتظؼت وييبتبكييياتظؼضًييذوتمکييبؼارؽفتؼدوکييؽظتمخبييذظتنييمتتتتتت

ميؽ فت ويبت تؾيذؼتتتت.تمسي تدتمؽؼقيبتضذ حيعتنيعتتتتت، فتکجتمؽتنؽ وظتوکتقبؾ بات وؽ ةبت تغبيقتمبنيعتتتاذةج

ذظتظؼتويکتقيبؾ باتتتميؽ فت ةديب تمخبيتتتت،قيرريبتتقيبؾفتنيمتتتحبفت ؽقيذ ت ريبظثتتتحبفتؼدلتضيبتمرباتکبق ب

  . رهيييييتخبظتميييييجتحفکريييييکتميييييؽ فت قييييي فبظثت يييييرثؽت ؾت ويييييبتؼدوکيييييؽظت ؼ  يييييجتنيييييعثت قييييياتتتتت8 وؽ ةيييييبت

قرريبتؼ ت  ؿ ومتؼضبوات ه ؽف،تکبحمتؾ يبات ةديب ت قبـرياتتتتتاؽوتبتقجتحع ت يلبت ؾتمکبؼارؽفتنم

 ةيعتتتبتةيذظثقرريبتؼ توکت لكفجتمخبذظتکرفرات قؽ ت دؼ اتدتابظ ؽفتنمت.ظ ةعتحبت بتدتکبحمتحقع ظتةقى

کيبحمتضيبوقبجتميجتتتت.تمتريباتةخيبظثتنيعثت قياتتتتت،حيبفت هي ؽوباتدتکيبحمت حي  تتتتتکجتمؽ قبـتحأ ربتةربؾ تعف

 اؽچيجتةيع فتتت.تحبفت ه ؽفتمجت قتبفت  ؿ ومتد بظ ؼفت ه ؽوبات قياتت قتبفتحؿوتجتکي ؽتدتحأ ربتضذ ق ج

حيبتتتمؽؼقيبتدـي تت قيا،تتةؾيؽتاؽ  يجتنيعثتتتتتقيرريبتظؼتت ه ؽفتمقتذ اتوکبت ؾت تبمـتحقؽوفت كيئلجتظؼتنيمتت

قرريبتمجت  ؿ ومتؼضبوات ه ؽفت تديؽتتتحبفتنمتظحعتظؼ ديذؿتظؼيعتمكربؼت ةعکبت ؾت ؽد ثتةهبات ب

حيبفت ؽاوتيعحبفتقيبؾ باتدت ؼحقيب تتتتتتحيبتميؽتکيبحمتحؿوتيجتتتتتنعثت قياتدتظؼفيذٌتحيع ت ييلبت غلي ت يؽد ثتتتتتت

،تضًذييراتخيػ پتتتمجتفببؼجتظورؽتمجت ؽدؼتؾ يبات.تيؽ ت تبمـتظ ضلبت  يؽکؿتمذظثت قاتکبؼ وبتظؼ

فيع تت.تقيرريب،تظؼتؼ قي بفتحيأ ربت ة ؾيبؼ جتکكي تدتکيبؼتحيع واتنيعثت قياتتتتتتتتتتاؽ وبتظؼتؼدوکؽظتنيمتتة ردج

حخعوييعفتخييعفتظؼتخخيياتظدؼفت ؾتتتتت،حييبفتزقرقييبتغوتفقييباتظؼتحقؽوييفت كييئلجت تبقيي تتتتتتتحذخييجتمييجتضذ قيي جتت

ت.نذظتقرريبت سكذپت بتاؼ بةخبفت يذـبتنم

 .قيييييييييرريبتنتبقيييييييييبوبتکتريييييييييعتتتقيييييييييقبتةکتريييييييييعتحيييييييييبتحييييييييييجت هيييييييييک جتؼ تميييييييييبتفرتيييييييييکتنيييييييييمتتتتتتت

حيذ اتمغيذؼکلبتميجتظدتتتتت كيب  تؼ ت يبتت.تقرريب،تزي ت كي يؽت كيب  تکلريعفتقيبؾ بات قياتتتتتتت بوجتدت قبـتنم

 كيب  تخيذ پت قليذ تميبت هي رببةبتدتزيبوياتتتتتتت.تمتيعفتةييذظتتت قليذ تدتخيذ پتةيب قلذ تظقي جتتتتتظق جت يلبتخذ پ

قيرريبتزي تتتتحع ت يلبتنم"تيذ  .تز تحك تعت عوؽتقبؾ باتدتمبت ةدب توکت بع  ت خؽ وبت هطىتببم 

 ـب يجتت.ت سيذؼتظ ؼظتتتحيبفتظ ظثتتؼوهجت يلبتاةخبت هطىتةبذظثتدتةربؾتميجت ةديب تحسلري تتت " كب لبت قاتکجتغ حب

حؽتحيچيذاتتتحبفتقبظثتمبوعتحذخجتةيذظتکجتمؽضبتظورؽت ؾت كب  تخذ پتةب قلذ تحك تعتکجتمجتکيکتحکترک

 ويبتةيذؿت كيب  تکيجتتتتت.تمبنيتعتتزي ت يبتتتبفت هيبمجتببمي تتعذ بات کؽف،تةييذظ ؼتفلياتدت قليذ تدتقيبوؽت مؿ ؼحيتتتتت

ميبتت.تقيرريبتةع ؼةيعتتتةربؾتمجت  عدـذ فتنيمتت،نذةعتةب رعثت ب(ت هبحعثت سذؼ)ت غل تمبتفتذ ات كب  تکبوؿةب

قييرريبتکبؼنتبقييباتدت هييبدؼ ات قييظتمييجتظةبييب توييب  بتتتحييبفتنييمتمتييعفتظؼت غليي ت ييؽد ثتحذخييجتمييجت وييبتظقيي ج

 اييؽتقييبؾ باتخبورييبحبتؼ تمييؽ فتظداذةييجت كييئلجتتتتتت.تريبتزيي تةيييذظتقييرت كييب لبتحكيي تعتکييجتم ييذ اتمييبتنييمتتتتت

 يکيبت قياتمؽضيبتتتت - ـيفتت:ت ز يب تؼضيع ظتظدت ني ببثتتت،حقؽوفتةتيذظثتمبنع(تخذ پت قلذ تدتکبوؿةب)ظورؽ

ؼ تمقتييذ ات كييب  ت(تخييذ پت قلييذ تدتکييبوؿةب) ؾتکبؼنتبقييباتدت ييعوؽ اتقييبؾ باتقييقبتکتتييعت كييب  تظورييؽتت

زبـاتح لتدتحؿوتجتؾوبظفتمؽ فتحسلر تدتز توکت كئلجتقيبظثتييذؼجتتتظؼت وبت.تقرريبت قؽ بتکتتعتنم

 ي تتقيرريبتتتحتخيبتحيؽکيؿتميؽت قي فبظثت ؾتنيمتتتتتت، ؾتاةدبتکجتمؽ فتزي تکلريجت كيب  تقيبؾ باتتتت -پدتتت. ػوؽظت ب

زي تتتحيبفتقيبظثتدتميعداتحسلري تببمي تتتتتت،ت يکبت قات كب  تمبت ؼؾنبتدخيذظتظ ني جتمبنيعتکيجتميبتحکتريکتتتتتتمبنع

زي تاةكياتکيجتميبتحبکريعتميؽتمکيبؼارؽفتتتتتتتتت تبقيب ؽوبتؼ ثت .دخذظتظ ؼظت، ؽ  ذلتکؽظثتمبنر تاةخبتؼ تتمذظثتدت ب

حيچذاتکيبوؿات يذؼظت قي فبظثتبيؽ ؼتاؽ  يجتدتتتتتتتفقرريبتؼدوکؽظحبفتظورؽتحبفتمخبذظ،تظؼتکتبؼتنمتؼدل

ت.تظؼتزذؾثت ذؼظتمؽؼقبتبؽ ؼتارؽظت، كب  تمجتحتبق تةذؿت كئلج

 وُع مسئلًاسبص  بز DMAIC سبسی متدَلُژی  متىبسب

ظحيعتکيجت ؾ ت قياتميؽ فتزي ت كيب  ت  فيبدجت ؾتتتتتتتتتقيرريبتظؼتظةريبتةهيبات يبتتتتتحيبفتنيمتتتؼدةعتزؽکيات يؽد ثتت

 DMADO د DMAIE حيذ اتميجت  يعدـذ فتتتتميجتفتيذ ات ثيب ت يبتتتت.تحبفتضبيبت ق فبظثتنذظت  عدـذ ف

تحيبفت هطًيبتکيجتميؽ فتتتتتحيبفتضيع بحبتدتقي بظفتدتويبت  يعدـذ فتتتتتتمؽ فتمخبيذظتدتعؽ زيبتظؼت يؽد ثتتتت 11

قيرريبتتتتحيبفتنيمتتتقذ مقت ؽد ث.ت ةع،ت نبؼثتةيذظت كب  ت بـبتدتوبت كب  ت ؽدلتدتمبؾ ؼوبمبتعؽ زبتنعث

مييؽتؼدفت كييب  تت، ويؽ اتتقييرريبتظؼتحييبفتنيمتتثت يؽد تتحييبفظحييعتکيجتمكييربؼفت ؾتکبؼمؽظتتظؼت ويؽ اتةهييبات يبتت

ميؽتت قياتتؼقيعت ؾ تتتمتؾيؽت يبتت.تحيبفتقي بظفت قياتتتتحيبفت سًيذ تدتويبتحؿوتيجتتتتتکبحمتؾ باتدتکيبحمتحؿوتيجتت

ـيػ تحيعدوبتؾويؽتتتت.ت يي ذتدتويبتحکيري تنيذظتتتتت DMAIC ةريبؾت كيب  ت ذخيذظتظؼت ويؽ ا،ت  يعدـذ فتتتتتتزكي ت

ت،ميجتخخياتزي ت كيب  تکيبحمتحؿوتيجتدتکيبحمتؾ يباتتتتتتتتت (DMAIC) حيبوبت ؾت  يعدـذ فتزي ت كيئلجتتتتتنبضج
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بتنيذظتحيتتتقيقبت يبتتت، ؾتقذفتظورؽ،تح ت کتذاتمعـر تحكلظتمؽت كب  تکبحمتفريذپت.تؼقعتزربحبتمجتةؾؽت ب

 قظت كب  ت يؽحبظتميبتکيبحمتفريذپتنتبقيبوبتنيعثتدت يذؼظتحسلري تبيؽ ؼتاريؽظتدت ويبتمبفي ت سيعدظتنيعاتتتتتتتتتتتتتتت

 .اؽظظت ب DMAIC فيلکؽظت  عدـذ ف

 سیگمب تبکید بز ٌدایت مدیزان در ضص

قرريبتمبتقيبوؽتؼدوکؽظحيبفتمخبيذظ،تحفکريکتدؽيبوفتمخبيذظتميربتقيغذذت ط ليفتتتتتتتتتتتحبفتنمتوکبت ؾتحفبدج

قييييرريبتکبؼنتبقيييباتکيؽمتعقييييبؿتدؽرفيييجتحسلريييي ،تکبؼنتبقيييباتکيؽمتعقييييربثتدتتتتتنيييمتظؼت.تقيييبؾ بات قييييات

تکيؽمتعقربحبات ؼنعتدؽرفجت هبدؼثتدتحعؼوفتدت عوؽ اتدتؼحبيؽ اتقيبؾ باتدؽرفيجتزيبوياتدتحيع واتحير تتتتتت

حذخيجت يعوؽ اتميجتتتتتقيرريبتظؼت ويؽ ا،تفيع تتتتحيبت ؾت خيؽ فتنيمتتتتنيبوعت خي يؽوبتةرؽ ةيبتتت.تحبتؼ تمؽفخيعثتظ ؼةيعتت

 ف ييييبظفت ييعوؽ اتةكيييباتميييجتتتنيييبوعتوکيييبت ؾتظ ويي ت ييييلبت ويييبت كييئلج،تميييبتت.تبات قيياتنيييفتدؽييبوفتکلريييعت

قيرريبفت ويؽ اتميجتچهي تتتتتتحبفتنيمتتدـبت ذضذفبتکجتمذضذذتظؼت ؽد ثت،ؼدوکؽظحبفتمخبذظت رهربتمبنع

قيرريبتمؽ قيبـتتتتييذؼحبتکيجت بويجتدت قيبـتنيمتتتتتتظؼت،ضذؼظ،تحيبو تک ت عوؽ اتمجت قذـجتوبظارؽفت قات ب

حذ ريقتکي يؽفتتتت،حبوبتکجتؼدذتوبظارؽفتظؼتاةخيبتخؽويباتةع ني جتمبنيعتتتتتقبؾ بات.ثت قاوبظارؽفت ق ذ ؼتنع

مبوكات عوؽ ات وؽ ةبتؼ تحذخريجتةييذظتدتتتتؼقعت بتمتؾؽت بت.کتتعتقرريبتکك ت بتقبؾفتنمتظؼتؾ رتجت ربظث

مرهي ؽفتةكيباتميجت قي بةع ؼظحبفتحقؽويفتنيعثتظؼتتتتتتت"تحبفتا ذؾنبتخػ پ،تؾ باتةكيب بتتمبت ق فبظثت ؾتؼدل

حغررؽ،تؼحبؽف،ت يذ تنتبقيبوبتتت ذضذفبحبت بةتعت عوؽوا.تقرريبتمجتا ذؾلت عوؽ ات ض ًبوتظ ظتنم

حيبفتضيؽدؼفتميؽ فت يعوؽ اتظؼتؼ قي بفتتتتتتت ؾتخيليجتظ ةيمتتت،حبفت ودبظت ةررؿلتدتحقؽوفت كب  تدتؼدل

 .مبنييييييييييييعتقييييييييييييرريبت ييييييييييييبتحييييييييييييبفتنييييييييييييمت ثييييييييييييؽمطمتةيييييييييييييذظاتحؽچييييييييييييجتمرهيييييييييييي ؽت ييييييييييييؽد ثت

 زی َ تحلیلری تمزکش َ تُجً بز مزاحل کلیدی اوداسي

حؽچيجتت.تنيذظتت هيطىت يبتتت DMAIC فتظؼتوکيبت ؾت بؾحيبفتتتتؼقعتکيجتةکيبجتکلريعفتحيؽت كيئلجتتتتتتمتؾؽت ب

ظؼييذؼحبتکيجتتت.تةربؾتمجتحسلر تمره ؽتدتحذخجتمؽتض براتظؼت بؾتمخبذظت  ؿ ومتوبميعتت،حؽتمبنعت كئلجت رچرعث

زي ،تتتحيؽوبتؼ ثتتنيعثتدتميبتقيبظثتتتت فتاةخبتنتبقيبوبتتارؽفتدتحسلر تفل تؼوهجتحؽ،تظؼت بؾحبفت ةع ؾثت كب  تقبظث

ظحيعتکيجت خي يؽوبت يبؾتظؼتتتتتتقيرريبتظؼت ويؽ اتةهيبات يبتتتتتحيبفتنيمتتتحديبؼپت ةديب ت يؽد ثتتت .نيذظتت كئلجتز ت ب

چؽ تکيجت غلي تميعـر تزدي تؾويبظتدت مقيبظتتتتتتت.تارؽفتدتقسفت بؾتحسلر ت قات بؾت ةع ؾثت DMAIC  عدـذ فت

اريؽف،تتتحيبفت ةيع ؾثتتت قيع اتؼدلت.تفتةييذظتحيذ ات كيئلجت يذؼظةؾؽتؼ تميبتحي لتکييبتحقؽويتتتتتتتت  قعظت كب  ت ب

حيبفت وؽ ةيبتمعؼقي بتتتتتچريؿفت قياتکيجتظؼ غلي تقيبؾ باتتتتتت،ةخبواتحسلر تکييبتاةخيبتتتحبتدتظؼتادؼفتظ ظثتخيـ

حيذ ات غلي ت كيب  تتتتتحيبت يبتتتحيبتدتد بقرياتتتاريؽفتمؽ قيبـتظ ظثتتتنيذظتدتحتخيبتميبت وديبظتمكي ؽتحًيير تتتتتتت ةدب تةيب

نيذظتکيجتتتت رهيتخبظت يبتتت،اريؽفتدتحسلري تتتؼدفت بؾحيبفت ةيع ؾثتتمؽ فتةيبومتحبکرعتمؽت.تقرريبتؼ تز تةيذظتنم

دقيرلجت حيرياتظدت ؽزليجتتتتتةهيباتظحير تحيبتميعوبتتتت DMAIC ؼ تظؼت ويؽ اتمًيذؼجتت DMAIC   يعدـذ فت

ت .قرريبتبؽ ؼتارؽظتارؽفتدتحسلر ،تحيذ ؼثت ذؼظتحذخجتکبؼنتبقباتنمت ةع ؾث

 سیگمب تقُیت ابشارٌبی مُرد استفبدي در جعبً ضص 

ؼقعتکجتظؼت  عدـذ فتمکبؼتاؽ  يجتنيعثتتتتمجتةؾؽت بت،قرريبتظؼت وؽ اتحبفت  قعظتنمت ؽد ث فت ؾتحسلر ت

مؽضبت ؾت مؿ ؼحبت ؾت ثؽمطهيبتمرهي ؽفتمؽضيذؼظ ؼتميذظثتدتخبوريبثتضيبوتمؽضيبت ؾت مؿ ؼحيبفتظوريؽتميجتتتتتتتتتتت

قيرريبتتتحيبفت ذ يقتنيمتتتتنبوعتم ذ ات خي ؽوبت مؿ ؼحبفتمکبؼتاؽ  جتنعثتظؼت ؽد ث.تنذظتنعجت زكبـت ب

حيبتتتةييبومتظ ظثت(ت5،تFMEA(ت4،تةييذظ ؼت يبؼحذتت(CTQ 3 ظؼضا(ت2 ، تهذؼت ؽد ث(ت1ت غبمقت ذ ؼظؼ ت

ت.ظ خؽقاتةيذت،ةيذظ ؼحبفتکت ؽ (ت8دتت ؼاؽقرذاتدتحيبك رب(7،ت اؾ ذةخبفت ؽٌ(6

قيبظث،تظؼتت"تحيبفتةكيب بتتتقيرريبتظؼت ويؽ اتدتدخيذظت يؽد ثتتتتتحبفتنمتؼقعتکجتمبتحذخجتمجتةذؿت ؽد ثتمتؾؽت ب

حيذ اتمؽضيبت ؾتتتتنذظتدـبت يبتتحبفت رهؽ  جتض براتحؽت ؽزلجتمخبذظت ق فبظثتةيبت ؾتحکترکت غل ت ذ ؼظ،

:تحيذ اتميجتحکترکخيبفتتتتارؽفتدتحسلر ت ضيب جتةييذظتکيجت ؾتااتخيليجت يبتتتتتت مؿ ؼحبفتکلرعفتؼ تمجت ؽ ز ت ةع ؾث

ةريبؾتت.ت نبؼثتکؽظ،تمرتبتحبفت رمتحکترک (3دتتقبؾفتحبفتنبرجتحکترک(2،ت حؽقر تةقهجتخؽوبات ؼؾل (1

 ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجتحثبرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياتدضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقراتمخبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذظتوب  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجتتتت

 فتحهبرجتةيذظتکجتمجتقيط بت هيؽظثتنيعثت قياتدتظؼييذؼحبتتتتتتتحذ اتمجت تؽت هؽظثت ةدب ت ؽد ثتمخبذظتؼ ت ب

 حع ت ؽزلجتکت ؽ ت ؾت  يعدـذ فت.تاؽظظتمجتدضقراتضذظتمبؾ ب"ت دعظ ت،کجت هبؼت ذخذظتمؽظ ن جتنذظ
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DMAIC حييبت  کيباتمبؾاهييات كيئلجتمييجتنييؽ وظتببي ت ؾتمخبييذظت يکييبتتتتت،حثبرياتنييؽ وظتمخبييذظتوب  يجت قيياتت

ت.ةببنع

حيبفتمخبيذظتدخيذظتتتتتظحيعتکيجتضيقفتخيعفتظؼتحثبرياتدتزفيؼت يؽد ثتتتتتتتتقرريبتظؼت ويؽ اتةهيبات يبتتتتحدبؼپتنم

 وييبت.تاؽظةييعتمييجتنييؽ وظتببلييبتضييذظتمييبؾ بت"تقييرريبت دييعظ تحييبفتنييمتمغييذؼفتکييجتحقييع ظفت ؾت ييؽد ثت.تظ ؼظ

قبض بؼحبفت ذؼظةربؾتدتوبتحغرريؽ جت يع د ت  يؽ ظتدت ؽاوتيعحبفتقيبؾ باتتتتتتت ودبظتحذ ةعتمعـر تفع تدضقرات ب

.تاتدبةيعثتنيذظتت DMAIC حبفت ؾ تظؼت  عدـذ فتمرتبتمبؾتح ت ؾ ت قاتحبت رمت،مبتحيب ت وبت ذ ؼظ.تمبنع

مؽ فت وبت تؾذؼت ؾ كاتحبت مؿ ؼحبفت تبقببتظؼت بؾتکت ؽ تاتدبةعثتنعثتدت فت ؾت بوبات ؽد ث،تمطهيبتت

مغيذؼفتکيجتتتت، كيئذ ت يبومتظقي بدؼظحبفت يؽد ثتمبنيعتتتتت(تمجتفتذ ات ثب تد زعتحضييربتکرفرياتت)بات ؾتقبؾ 

ظؼييذؼجتةرييبؾت دييؽفت يؽد ثت ؾتحغررييؽ جتغرؽفييبظفت ؽاوتيعتااييبثتنييعثتدت بيع  بجت ييي زبت ؾ ت ةدييب تتتتتت

ؼقيعت ةديب ت ويبت يبومتدتةؾيبؼجتميؽ فت غلي تتتتتتتتتمتؾيؽت يبتتت،قيرريبتظؼت ويؽ اتتتمبتحذخجتمجتحدبؼپتنيمت.ت ػوؽظ

 يبؾتکت يؽ تدت ةديب تتتتتحيؽکيؿتظؼت.تحبفت وؽ ةيبتظؼتعيذ توکكيب ت يفت ؾت حييب ت يؽد ثتضيؽدؼفتمبنيعتتتتتتتتت ث ؽد

قرريبتظؼت وؽ اتحبتزيعت يکيبتتتتحبفتنمتمبوكاتظؼت ؽد ثتوکبت ؾت ـؿ  بحبت قاتکجت بت،حبفت ع د تکت ؽ 

کت يؽ تدتتت ـب جتمعوخبت قياتحؽچيجتةذقيبةبجت فييب تنيعثتميجت ؽاوتيعتمخبيذظتوب  يجت ضيب جتنيذظتتتتتتتتتتت.تؼفبواتنذظ

 نيذظتحيبتةسيذثتةييبومتتتتت رهيتخبظت يبتتت،کت يؽ تتميؽ فتحبکريعتميؽتحيع د ت يبؾتتتتت.تنيذظتتزفيؼتة يبوحتةريؿتظنيذ ؼحؽت يبتتتتت

DMAICCCC… تکت ييؽ تزکبويياتظ ؼظتؼ تمييجتکيييکتةيييبظتظدؼثتاييؽظلتظؼتتکييجت ؾتـييؿد ت قيي يؽ ؼت ييبؾت

ت.ةيبومتظحر  DMAIC ؼوبضبتمًذؼج

 سیگمب سیزسبختٍبی مُردویبس بزای اجزای ضص

حييبفتتقييرريبتةرييبؾتمييجت قيي قؽ ؼتمكييربؼفت ؾتقركيي  تتتتتکتتييعتکييجتمييؽ فت خييؽ فتنييمتتتتتظتحًييذؼت ييبت غليي ت  ييؽ ت

دـيبتظؼتتت،حبفت  قعظفتظ ؼظتةربؾتمجت ك قؽتةيذظاتؾوؽقبضات،کرفرات قاتدت خؽ فت وبتؼدوکؽظت عوؽوا

کتتيعت غلي تةربؾحيبفتضيذظتؼ ت وديبظتکييؽظثتدتتتتتتتقيرريبتاات قياتکييجتقيقبت يبتتتتتحتيؽتنيمتتت.د بيـت وتغيذؼتةركياتتت

حذ ةييعتت ييبت،حييبفتضبيييبتظؼتقييبؾ باتدخييذظت خييبؼجتظحييعتکييجتفييع تيبوييعتدـييبتحدييبؼپت ييبتةهييبات ييبمييبؼدؼتة

قيرريبتميؽتتتت ييلبتنيمتتتحذخيجت قياتکيجتحبکريعتتتتت ويبتةک يجتببمي تتت.تحيبثرؽتبيؽ ؼتظحيعتتتتقرريبتؼ تحسات ثؽمطهبتنم

حيذ اتظؼت يعجتتتتحيبفتقيبؾ بةبتؼ تةييبتتتتحيبتدت ؽحتي تتتا ذؾلت مؿ ؼحبتدتحهيؽورت فيبحر ت قياتدـيبت خيبؼجتتتتت

تمبوكياتميؽ فت قي فبظثتکب ي تتتتت وبت ذ ؼظت ذضذفبحبت قاتکجت يبت.تکذحبثتحغررؽتظ ظتدتوبت ي ذتةيذظتؾ بةب

 ذضيذفبحبت ثي ت وديبظتؾوؽقيبضاتدت خبؼحخيبفت ؼحبيبطتمؽبيؽ ؼتتتتتتتت.تقيرريبت ذؼظحذخيجتبيؽ ؼتظ ظتتتتحؽت ؾتنيمت

 با،ت،ت ؼحقب تکيبؼحريبتظؼتقيبؾتت...(ظؼقاتاذلتکؽظا،تمعؼق بتظوعاتدت ؼ  جت ثؽمطمت غبـ تدت)کؽظات

حيبتدتةريؽلتتتتاريؽفتمؽ قيبـتظ ظثتتت عوؽواتؼ ـتحقبؼضبج،تحيؽکؿتمؽتويبظارؽف،تحبکريعتميؽت ؽحتي تحًيير تتتتت

ظؼکتتفيع ت.تمبوكياتميجت يؽدؼتظؼداتقيبؾ باتحقذوياتايؽظظتتتتتتت ؾتخيلجت خبؼحخبوبتحك تعتکجت يبتت،قرك يبحرک

ت.حأثرؽتبؽ ؼتظحعتقرريبتؼ تةرؿتحساتحذ ةعت ثؽمطهبتنمتظؼقات وبت فبحر تدت خبؼحخبت ب

تاصالح الگُي مصزف بب مدیزیت مىببع تُلید

حييبو تؼ ت ؼ  ييجتكؽظةييعتدتحبكرييعتمييؽتخلييذارؽفت ؾتتتكييبؼتؼحبييؽت ةقيي پتظؼت ؽ بوهييبجت ضرؽنييبات يييذ تدتؼ ث

حيذ ات ؾتقيطتبات وهيباتظ نيات ويبت قياتكيجتظؼتقيغرتتتتتتتتتت خي ؽوبتمؽظ ن  تكجت  ت.  ؽ طتدتحفؽوظت ؽ ذظةع

مييجت  ييذ  تظدـ يي تظبيياتةؾييؽتمرهيي ؽفت فيييب تنييذظتدتتتتتتتتتاييؿ ؼ اتةؾييب ،تةكييباتتتتتحًييير تارييؽ اتدتقربقيياتتت

مرتير تكيجتتتت اؽتمبتضذظتدتظورؽ اتيبظلتمبنر ت  ت.تدت تبمـتفيذ  تؼ تمره ؽتزؽ قاتكتر تتتتتحبفت ل تقؽ بوج

مبوييعت ؾت  يؽ طتدتحفيؽوظتمييجت ؽ يبومتؼحبييؽفتتتتت،مبويعتظؼتفيربت ييؽظ ض بتميجتييؽ جتخييذو تدت يعوؽواتحؿوتيجتتتتتت

تحيبفت ببيعت ؼؾلت  يؿدظثتدتتتتحکترکتنمتقرريبت ؾتعؽوقتمخبيذظتمخيؽثتدؼفتدتزيػ ت قبـرياتتتتت.ت ؽحرؿتكتر 

حييبفتحذـرييعفتدتمييجتقييب تکرفريياتمييب فتتتتت ذخبييبجت ييي ذت ـرييذفت ًييؽ تؼ تظؼتنييؽکاتتت،مخبييذظتکرفرييا

تت.ات بتنذظ ذخ ت ي ذت ـرذفت ًؽ تظؼت ذؼظت ًؽ تکتتعابت، سًذ ج

 

 ریزی وتیجً
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حييبفتتؼ تظؼتقيبض بؼتدت  يعدـذ فتتت  ؾ ت قياتحغرريؽ جت هطًييتتت،قييرريبتا ريؿتنيمتتتميؽ فت خيؽ فت ذ قريياتت

ؼدوکؽظحييبفتمخبييذظتؼ تمؽ قييبـتنييؽ وظتتت،حيييبةغذؼتکييجتمكييربؼفت ؾتکهييذؼحبت.تقييرريبت فيييب تةيييبور تتنييم

تنيؽ وظتدت سيرظتقيبؾ باتتتتقيرريبتؼ تميبتتتظحتع،ت ؾ ت قات بتةريؿتؼدوکيؽظت ذ يقتنيمتتتتتضبوتضذظتحغررؽت ب

حذ ةريعتتتظؼتؾ يبةبت يبتت"حقييقت قيا،تتتت ـب يجتحذخيجتميجت ويبتخيليجت قيؽد تةريؿتببمي تتتتتتتت.تحبفتضيذظت تغبيقتةييبور تتت

 ."چريييييييييييييييييييييؿفتؼ تحغررؽظحريييييييييييييييييييييعتکيييييييييييييييييييييجتاةيييييييييييييييييييييؽ تضيييييييييييييييييييييذپتنيييييييييييييييييييييتبض جتمبنيييييييييييييييييييييرعت

ت.قييرريبت خرييبتکتيير تتتحييبفت ؾ تؼ تمييؽ فتنييمتتتمبوكيياتؾوؽقييبضاتتحييذ اتافيياتکييجت ييبتتتتمغييذؼتض يييجت ييبتت

حيبفتتت ؾتخيليجت خي يؽوبتؾوؽقيبضاتتتت،حيبتتاريؽفتمؽ قيبـتظ ظثتتتبؼتحرييبتدتحًيير تت ذضذفبحبت ث تحيؽدوحتکيتت

 حقذويياتکتيير تدت  ييعدـذ فتتضييذظ،تتبقيي تمييبت كييب  ت قييرريبتؼ ت ت ؾ ت قييات مؿ ؼحييبفتنييمت.ت ؾ تحكيي تع

DMAIC ؼ تمجتفتذ ات  عدـذ فت يلبتمخبذظت ؽاوتعتمؽ فت كب  ت کؽؼتدت خيبتحيچذاتکبحمتؾ بات

ةک يجتظوريؽفتکيجت يذؼظت نيبؼثتبيؽ ؼتتتتتتت .حبفتحًسررتنعثتمکبؼتاريؽو تت  عدـذ فدتکبحمتحؿوتج،تظؼتببـ ت

فيع تتت. قليذ ت قياتتتتحيبفتخيذ پتتتاؽ ا،تدخيذظت  يعحبوبتميؽ فتزي ت كيب  تکيبوؿةبتمخبيذظتدت خيؽ فت يؽد ثتتتتتتتتت

ت .ظحعتحأثرؽتبؽ ؼت بتقرريبتؼ تحساتدخذظت وبت  عحبتظؼتقبؾ با،ت كب  تحقؽوفتنعثتظؼتنم

ت DMAIC قيبؾفت  يعدـذ فتتتـ تقجتةک جتمغذؼتضبو،تميجتچريذةربت ريبظثتتت بمربتةکبجت نبؼثتنعثتظؼغب

ميؽتةربؾحييبفت ييلبتغوتفقييباتتت"تظؼتمطهيبت نييبؼثتکيؽظو تکيجت كييب  تحقؽويفتنييعثتغبـبيبتتتتتت.حبکريعتاؽظويعثت قيياتت

ظؼتمطيمتظوريؽتميجت حيرياتتتتت.تاريؽفت تبقيببتظ ني جتمبنيتعتتتتت  يؽکؿتةبيذظثتدت ؾ ت قياتحيبتحييب ت كيب  تخخياتتتتتت

قييرريبت ييؽظ ض ر تدتظؼتبكييياتظورييؽتةهييباتظ ظويي تکييجتتتتتحييبفتنييمتتلريي تظؼت ييؽد ثتارييؽفتدتحست ؽ زيي ت ةييع ؾث

ميؽ فتت.تقيرريبتظؼت ويؽ اتميعـر تدخيذظتةذقيبةبج،تةريبؾتميجتکت يؽ ت يع د تظ ؼةيعتتتتتتتتتتتحيبفتنيمتتتمكربؼفت ؾت ؽد ث

ت-حقريربتت-حقؽويفت) DMAIC  رهتخبظتةييذظو تکيجتةريبؼلت  يعدـذ فتتتتت،حبکرعتحيرهربتمجت وبتقجت ذضذؿ

مرباتنعثتظؼت ويبت قبـيجتميؽتتتتتتنبوعت خي ؽوبتةک ج.ت ةدب تظحر  DMAIC ؼ تمجتيذؼجت(حثبرا-حغررؽ-حسلر 

ت.قرريبتحبکرعتظ ن جت قات ودبظتحذخجتدتمبدؼتظؼت عوؽ اتنم

 َ مآخذ مىببع

قييرريبتظؼت وييؽ ا،تحف يييربتتظقيي بدؼظحبفتدتحدييبؼپتنييم،ت(1385)قييسخؽ،تت، وؽ ةعدقيياتدتفبييبـت،قييقبوب

ت،تحخؽ ا،ت وؽ ا1385،تحرؽ بثت ـيللبت عوؽ اتکرفراتکتفؽ ةفتمرب

قييرريبتدتحذـرييعتةييبپ،تتتتحقب يي تمييربتنييمتت،ت(1383)،تييييريب،توبقييؽتدتتفبييبـ،تفكييرؽف،تکييبؽ تتتت،قييقبوب

ت،تحخؽ ا،ت وؽ ا1383 ـيللبت ختعقبتيتبوـ،تظفت بثتتچخبؼ ربتکتفؽ ةفتمرب

مؽظتکيبؼتت-حذققجتوکت يع ت ؼحقيبفتکرفرياتميؽت بتيبفت  يعدـذ فتنيمتقيرريبتتتتتتتتت"،ت(1382)کؽ ؼف،تزبر ،ت

ت.،تؼقبـجتکبؼنتبقبت ؼنع،تحخؽ ا" ذؼظفتظؼتيتقاتضذظؼد

قيرريبتچركيا؟،تچيبوتظد ،ت ة هيبؼ جتفلي تتتتتتتنمت،تققبوب،تفببـدت ذؼ،ت  رؽتتؼقذ ،تيبـسبت،ةذؼ ـتكب 

تدتيتقات وؽ ا،تحخؽ ا
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