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سیتم تُلید ضص سیگمب َوقص آن در اصالح الگُی مصزف
1
محسه رحیمی دستجزدی
چکیدي
قيرؽتحسيذ جتخخييبة تميجتقيياتظقي ربم تميجتحوتذـييذ فتةذوريربتدت يبتادؼفتمؽحييؽتظؼت ؼ يجت سًييذ جتدت
ضع بج،ت حيراتكرفراتدتـيؿد تحذخرريرجتميجتااتؼ ت خ تيبپتةب يػوؽتةييذظثت قيات.ت يؽدؾثتظوريؽت يؽظ ض بتميجت
قذـجتكرفراتوي ت ؿوياتؼبيبم تةركرررررررريرات،ت ملويجت بقيطرذو تميجتوي تةريبؾتزريبح ت قيات.ت يرؿ ومتاايبح ت
ؽ ظ،تـؿد تةذادؼفتظؼت بتادؼف،تخخبة تنعاتككي تدتكيبؼ،ت يؿ ومتؼببمريراتدتؼنيعت ؿ وتيعثتةربؾحيبفت
خب قجت ؾتخيلجتفذ ل ت قاتكجتفؽيجتؼ تمؽت عوؽ اتدت دؽوررباتنؽكاتحبفتحذـريعفتدتضيع بح تحتي ت
ةيذظثتدتاةباتؼ ت دبذؼتمجتحذخجتؼدؾت ؿداتمجتمسي تكرفرررريرات سًيذ جتدتضيع بجتةييذظثت قيات.تووي ت
ؾت مؿ ؼحييبو تكيييجت ييؽدؾثتمقتيييذ اتويي تؼدلتقررررييررك يبحر ت،تخخييياتموييبؼارؽفت تكيييد ت ؾت مؿ ؼحيييبفت
ط لفتكرفي ،تظؼتخخياتؼقيرعاتميجتقيغرتكرفرياتفيبـ ت يذؼظت قي فبظثتبيؽ ؼت ي تاريؽظت،ت يتعدـذ فتنيمت
قرريبت تمبنع.تت
نمتقرريبت ؾتعؽوقت ؿ ومتکرفرات سًذ جتدحقرربتةقبطتضقفتدتبيذجتحذـريعت سًيذ جتتدتتزيػ ت
قبـريياتحييبتدتؼدلتحييبفت ببييعت ؼؾلت ييؿدظثتدتت ييؿ ومتکييبؼ وبتدتمخييؽثتدؼفت ذخ ي تيييؽ جتخييذوبتظؼت
قرك تحذـرعفت سًذ جتمجتحبـتااتمبف تمخبذظت ـرذفت ًؽ ت بتنذظت
مقدمً
نيمتقييرريبتوي ت ؽاوتييعت قيياتميبت ديذفييجت مؿ ؼحييبفتا ييبؼف،تكييجتميؽ فت خييؽ فتةؾؽوييجتحييبتدت لكييفجتحييبفت
عوؽواتظؼتؼ ثتؼقرعاتمجتحقع ظتفر تكي ؽت ؾت3/4تظؼت رلرذات ق فبظثت تنذظ.تنمتقيرريبتميبتحذخيجتميجت
حع تحقرربتنعثتدتخريـتادؼفتظ ظثتحبتكجتمبتموبؼتمؽظاتحوتر تحبفتا بؼفتدتكبؼمؽظت مؿ ؼحبفت عوؽو ت
يذؼجت تارؽظ،ت مجتحيؽ ثتحسلرير تة يبوح،ت ؾتعؽويقتكيبحمتةقيىتظؼت سًيذ جتدتضيع بج،تظؼتخخيات
ودبظتحغرررررؽتظؼتقبؾ باتدتحب ربتكرفرات ذؼظتةربؾتدتؼضبوات ه ؽفتاب تمؽت تظ ؼظ.تمغذؼتكيرل ت ي ت
متقيخ تتميبؾ ؼتدتكيبحمتت
حذ اتافياتنيمتتقيرريبتايؿ ؼثتتخعويعت يعوؽواتتميبتحيع تت ؼحقيبفتتقيذظادؼفت،ت يؿ وت ت
حؿوتيجت،ت ؾتعؽوييقتتزي تت هييو جتتدتكييبحمتتحغررؽ ييػوؽفتتظؼت ؽاورييرتعحبفتتفيلرييبح تتدتككي تتدتكييبؼتقييبؾ باتت
قا.تؼدلتنمتقرريبت مؿ ؼفتمؽ فتمخبذظتكرفرررات قا.تحؽچجتمجتنمتقيرريبتةؿظوي تتحيؽتنيذو ،تةريبؾت
ت
،تحؿوتجحبتكبحمت توبمتع،تچؽضجتحذـرعتكذحيبثتحيؽت ي تنيذظتدتؼضيربوات
ت
مجتاؾ ذاتدتمبؾؼق تكي ؽت تنذظ
ه ؽفتمخ يؽتحيب ربت ي تنيذظت.ت يعدـذ فتنيمتقيرريبت دـيربتميبؼتظؼتنؽكيرات ذحيذؼد ت بويجتؼويؿفتنيعت.ت
ؾ بة تكجت كثؽتنؽكات حبفتا ؽووبو تميؽت ويبتميبدؼتمذظةيعتكيجتكرفررريراتحؿوتيجت وديبظت ي تكتيعتدتحي لتظؼت
خخاتكرفراتمره ؽتمبف تقذظادؼفتكي ؽتضذ حيعتنيتع،تظؼتنيؽكات ذحيذؼد ت(ظؼتقيب ت)1979ت ؼحبيبطتدت
د مك ر تمربتكرفراتمب حؽتدتحؿوتجتحبفتحذققرررجت بوربتحؽتظؼتحذـرعت سًذ ج،تنتبض جتنعتدت يذؼظتحذخيجت
بؽ ؼتاؽ ا.ت ظؼتااتقب تمؽض تةؾرؽوبجتببلي تكيجتكيبحمتقيؽفاتحذـريعتدت يؿ ومتحؿوتيجتؼ تفرررريرب ت
مخبذظتكرفرات تظ ةك تع،تظؼت ذحذؼد تمجت وبتة ردجتؼقرعةعتكجتمخبيذظتكرفريات ذخررررير ت يؿ ومتقيؽفات
حذـريعتدتكيبحمتحؿوتيجتحيبفتحذـرييعت ي تاييؽظظ.توقتي تمييجتكرفرياتمقتييذ اتفلياتمررييربوعتةريبثتنييذظتدتةيجت قلييذ ت.ت
متبمؽ وربت تحذ اتافاتنؽكاتت ذحذؼد تظؼتظحجتت80تمبتموبؼتمؽظاتوي تتةيذؿتت ختعقي تت ديعظتظؼت يعوؽواتت
ؼدلنتبق تنمتقرريبتظقاتوب ا.ت
عؽذت ت
مجت ت
كرفراتخب رررررـتت ت
ت
مجتعذؼتض يجت تحررررررذ اتافاتحع ت يل ت يعدـذ فتنيمتقيرريبت خيؽ فتوي ت قي ؽ حيفت بتي تميؽت
اتقيبظث،تنيمت
ةع ؾثتاريؽفت قررريراتكيجتميؽتمخبيذظت ؽاوتيعتدتكيبحمتحغرريؽت يػوؽفتحيؽكيؿت ي تكتيعت.تميجتؾميب ت
قرريبت عفت قراتكجتمؽت قبـتظ ظثتحع وات تنذظتدتحع تااتظق ربم تمجتكرفراتمؽحؽ قيات.تچريؿفتكيجت
نمتقرريبتؼ ت ؾتقبورررؽت يذ تكرفرات يبوؿت تكتع،ت رمتارؽفتببي ت ؾتدبيذؿت ن ببحرريربجتت ي تمبنيعت.ت
مجتعذؼتدويثت تحذ اتافاتنمتقرريبتو تح لتةؾ توب جت قاتكجت رررؽاوتعحبفتحويؽ ؼتنيذةعتثتقيبؾ بات
1ت-تفضذتحربجتفليبتا ذؾنکعثت تبتزؽ جت فتقيبتضذؼ قربات ت
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ؼ تظؼتمطهخبفتعؽ ز ت سًذ ج،تفيلوؽظتحب ربتكتتررررريرعابا،تقيؽدوفتتحيبفتضيع بح تدت ثيب ت وتخيبت ؾت
ةؿظو ت ذؼظتقتدمتبؽ ؼت تظحع.
نييمتقييرريبتو ي ت ييعتا ييبؼفت قيياتكييجتةربؾحييبفت ه ي ؽفتؼ تمييجتيييذؼجتدؽييبوفتخع ابةييجتحقؽو يفتتدتظؼت
يذؼحروجتمربتاةخبتفيلوؽظحبفت ريبمربتدخذظتظ ن جتمبنع،تو تقؽفتدويا تحبفتمخرتيجتمؽ وتهيباتظؼتةؾيؽت
تارؽظ.تحيبةغذؼتكجت ؾتنذ حعت رع قا،تايب تت حيبو تكيجتميؽ فتةري تميجت ويبتحيع تمؽظ ني جت ررررير تنيذظت،ت
حييبثرؽتمكييربؼتفيرييقتمييجتؼدفتكرفرييات سًييذ ج،تفيلوييؽظتقييؽدوفتتحييبفت هرررريير ؽوباتدت رهييؽ اتتحييبفت
زؽ ييجت فت ؽقييت تضذ حييعتاػ ن يات.تمييجتظـر ي تحبكرييعتفيرررررررييرقتمييؽتؼدفتحسلر ي تتحييبفتا ييبؼف،ت قرييبـتحييبفت
ؼؾوبم تعؽ زي ،تحذـريعت سًيذ تدت قبـرياتت حيبفت يؽكيؿتظؼتزرغيجت هي ؽفتاؽ وي ،تنيمتقيرريبتبيبظؼت
قات ز يب تمؽدؾتضغبتظؼت سًذ جتدتقؽدوكيخبتؼ تميجت ريؿ اتمي تقيبمقجتأفتكيبحمتظحيعت.تنيمتقيرريبت
زبي ت رذةعتقرك تحبفت خ يبف تدت ت ت قا.
فذ ي ت ةكييبة تمييبتمخييؽثتارييؽفت ؾت ؿ وييبفت رهييؽ اتحييبفتحوتذـييذ وو ،تقييؽ ةدب تةؾييب تمييؽت قييبـت وييبت
د بقرات ودبظتضذ حعتكؽظتكجتميؽ فتزفيؼتمقيبتظؼتظةريربفتؼببمياتا ريؿت يؽدؾ،تدخيذظتكرفرياتمكيربؼتميب تميبت
يؽ تحؿوتجتمكيربؼت ةيع ،ت يذلت ـقيبظثتضيؽدؼفت قيات.ت نيمتقيرريبتظؼتد بيـتةقهيجتخيبظثتمقيبتدت ذ قريات
قا.ت
تیمٍبی اجزایی ضص سیگمب
مؽ فت خؽ فتنمتقرريبتظؼتقبؾ با،ت م ع تمررربوعتحر تحبو تحهور تنذظ.تةقه تكجتحؽتوي ت ؾت فضيبفتحير ت
وفيبتضذ حتيعتةيييذظت،ت حقريربتكتترررريرعثتةييذؿتدتقيغرتا ذؾني ت قياتكيجتظؼوب ييات ي تكتتيعت.تمييجتفتيذ ات ثييب ت،ت
طًًربتضبؼجت ؾتقبؾ با،ت فضبفتكلرعفت ويبتحير تتحيبتؼ تميجتفتيذ اتؼحبيؽتايؽدثتا يذؾلت ي تمرتتيعت.ت
ف دثتمؽت وبتحر تحب،تاؽدثت حبفتزيبواتكتتعثتةرؿتحهور ت ي تنيذظتكيجتحيرقع ظتؾويبظفت ؾت فضيبفتااتحييب ت
دباتضذظتؼ تيؽ ت خؽ فتحؽتو ت ؾت وبت ؽد ثتحبت تكتتع.تؾ بة تكجتحًير ت ي تارؽويعتوي ت ؽاوتيعتؼ ت
ي ذتكترع،تمبوعتمخ ؽوبتؼدلتؼ تمؽ فت خررررؽ فتاات حطبغتكترع.تمجتحييربت تؾيذؼتمبويعتمخ يؽوبتةيذؿتحير ت
ة طبپتنذظ.ت بت وبتحر ت ـؿ بًتمبوعتمبنع؟تت
اؽدثتفببؼحتع ؾ:تت
نمت ت
وبت ت
ؽ ظتحهکر تظحتعثتحر تحبفتنمتقرريب،تمجتنمتاؽدثتحقكر ت بتنذةع.ت ت
خبؼفت ي تكتتيعت
ت
ؼدووؽظتمجت6تقرريبتؼ تظؼتقبؾ باتت
ت
ةرؽدفت
ت
كجت
ؼنعفت ت
ت
 -1مدیزان ارضد:تت عوؽتوبت عوؽ اتت
اات قخييعتدت بقييطرذت
ادؼظثتدتةكييباتتمييجتت خييؽ فتت ت
دزيبويياتحييبفتت ؾ تتؼ ت ؾت خييؽ فتتنييمتقييرريبتم يجتفي ي تت ت
حك تع.ت
 -2قٍزمبواابن:ت يييؽ ظتكبؼنتبقيي تتكيييجتتمييبت قؽ يي تتنررييرمتقيييرريب،تمكيي ؽتدت ؽحتيي تت تبقيي تتؼ تميييجتدخيييذظت
فتنيمتقيرريبت
مجفتذ اتت غؿت فوؽ،ت خيؽ ت
ؼدلنتبق تتحك تعتدت ت
وبت ت
رروؽفت ت
ت
وبت ؽ ظتؼ حبؽ اتت
تادؼةع.ت ت
ؼ تحكييخر تت ي تكتتييع.تاةخييبتمبوييعت حييع تؼ تحقرييربتكتتييع،ت وبةييبجت ييذؼظتةرييبؾتؼ تحطًييررىتظ ظثتدت هييؽ ات
ؽد ثتحبتدتدتة بوحتاةخبتؼ ت رررؽفتدتمؽؼق تةيبوتع.تت
 -3كمزبىدمطكيٌـــبي ارضد:ت ؽ ظتكبؼنتبقي تتكيجتت يؽد ثتحيبفتت قيعظتنيمتتقيرريبتؼتت يعوؽواتتدتحيع واتت
تكتتع.ت وبت ؽ ظتؼحبؽتدت ؽم تكيؽمتعت هو تحبتحك تع.ت كئذـراتحيب تمؽةب جتحبفتنيمتقيرريبتكيجتظؼت
مطمت قرتي ت ؾتقيبؾ بات خيؽ ت ي تنيذظتميجتفخيعثتوي تكيؽمتيعت هيو ت ؼنيعت ي تمبنيعت.ت ؾتخيريلجتدؽيبوفت
ييل توي تكيؽمتييعت هيو ت ؼنيع،ت ة طييبپ،تا يذؾل،تقؽ ؽقي تدتحع ورريراتكيتؽمتيعت هييو تحيبتدتحقؽوييفت
ؽد ثتحبفتمخبذظتكرفرا،تحًذو ت ؽد ثتحبتدتةخريربو بتمؽؼقي تدتميبؾةرؽفتة يبوحت يؽد ثتحيبو ت قياتكيجت
ضبحيجتوب جت ةع.تت
قرريبتدتكلرجت ؽ ز تتا يذؾلتت
ت
حبفت ت
نم
عوؽورررات خؽ فتت ؽد ثت ت
ت
كجت
 -4كمزبىدمطكيٌب :ؽ ظتكبؼنتبق تت ت
دت خيؽ تؼ تميجتفخيعثتتظ ؼةييع.تكيؽمتيرعت هييو تحيبت كي قريبتظؼاريؽتكييبؼتنيعثتدتحقؽوبييبتميجتعييذؼتحييب تدبيياتظؼت
ض ربؼتمؽةب جتحبفتنمتقرريبتبؽ ؼت تارؽةع.تظؼت غل ت ذ ؼظتو تكيؽمتعت هيو ت كيئذـرات ظ ؼثتحريي ت
ؼ تمؽفخعثتظ ؼظتكجتمؽتؼدفتو ت ؽد ثتمخبذظتكرفراتكبؼت تكتتعتدتظؼتمقض ت ؾت ذ بـتمبوعتمجتييرذؼجت
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حيؿ باتچتعوبت ؽد ثتؼ تحع واتدتؼحبؽفتةيبوع،تمتبمؽ وبتمبوعتفر دثتمؽتظ ةمت ت تدتا يبؼف،ت ؾتؼد ميظت
فيذ ت تبق تدت خبؼحخبفت عوؽو تةرؿتمؽضذؼظ ؼتمبنع.تت
 -5كمزبىدسبشٌب :ؽ ظتكبؼنتبقي تتكيجتتميبت قي فبظثتت ؾت مؿ ؼحيبتدتحوتري تتحيبت،ت يعوؽواتت خؽ ويت تت يؽد ثتحيبفتت
نمتقرريبتؼ تحع واتت تكتتع.ت كيؽمتعتقبؿحبتككبة تحك تعتكجتمجتيذؼجت بؼثتدباتظؼتمؽةب جتحبفتنمت
قرريبتنرررؽكاتكؽظثتدتظؼتزقرقاتمجتيذؼجتفيل تحساتةؾبؼجتو تكيؽمتعت هو تا ذؾلت تمرتتيعتدت
حدؽمجتكك ت تكتتع.ت
خخاتمخبذظتؼ ت خؽ ت تكتتع.ت
نعثت ت
ررهطىت ت
ت
حبفت
كجتمؽةب جت ت
 -6اعضبي تیم:ت ؽ ظتكبؼنتبق تت ت
حقكر تمتعفت ررررذلتو ت ويعثتدت ـريذفتكلي ت قياتكيجتةهيبات ي تظحيعتنيمتايؽدثت يذلت ـيػكؽتظؼتوي تعريفت
رذق جتختبجتحبفت ط لفتنريرمتقيرريبت ؾتخيليجت فيبحر ،ت لكيفج،تتا يذؾل،تتحيعدوبتدت خيؽ فت يؽد ثتحيبفت
نمتقرريبتؼ ت ذؼظتحذخجتبؽ ؼت تظحتع.ت
مزاحل پىجگبوً پزَژي ٌبي ضص سیگمبDMAIC :
چؽضج تنمتقرريب،تؼدلتقرك يبحر تدت تؾ تمؽ فتز ت كب تدت رهبؽظت يؽد ثتحيبفتتنيمتقيرريبتتت ي ت
مبنع دتنب ت ذ ؼظتؾوؽت قا:تت
تعزیف :ظؼت وبت بؾتحع تدت سعدظثت ؽد ثتحقؽوفتنعثتدت ع فبجت ذخذظت ؽميذطتميجت ؽ وتيعتدت هي ؽفت
خيـتادؼفت تنذظ .ضؽدخ ت وبت بؾتنب :ت-1تحقؽوفتد ضس ت ؾتمخبذظتحبفتمؽةب جتؼويؿفتنيعثت،ت-2
ةقهجتدتعؽذت ؽ وتعت)(SIPOCتدت -3ـرك ت ؾت ذ ؼظفتكجتمؽ فت ه ؽفت خي ت قيات  ،ي تمبنيعت .حقؽويفت
تكد تمجتظقاتا عثتظؼت وبت بؾ،تظؼت بؾتمقعفتحوير ت تاؽظظت(تمخع ظ،ت1382ت،توت.)5ت
اوااداسي ریاازي) :(Measureحييع ت ييبؾت ةييع ؾثتارييؽفت وييبت قيياتكييجتمييبتخيييـتادؼفت ع فييبجتظؼت ييذؼظت
نؽ وظت قل تمؽتؼدفت قبـراتحبفتمخبذظت يؽكؿتنذو  .ضؽدخ تحيبفت يبؾت ةيع ؾثتاريؽفتنيب تظ ظثتحيبفت
بوجتظؼت ذؼظتفيلوؽظت قل ت ؽ وتع ظ ظثتحبو ت قا،تكجتظبرقبًت ذبقراتويبت ريؿ اتدبيذؿت هيو تؼ ت هيطىت
تكتع.تحقؽوفتظبرقتحؽفت ؾت كئلجتوبت هو (تمخع ظ،ت،138تو.) 5ت
تحلیل) : (Analyseحع ت بؾتحسلر تنتبقيبو تفلي تؼوهيجت فت هيو تدتحبوريعت ويبتفلي تميبت قي فبظثت ؾتظ ظثت
حبقات.ت ضؽدخ ت وبت بؾتو تحئذؼفت قاتكجتاؾ بومتدتحبورعتنيعثت قيات.تفلي تمؽؼقي تنيعثتظؼت ويبت يبؾت
بوييييييييييييجت فتمييييييييييييؽ فتؼ ثتزيييييييييي ي تتحييييييييييييبتظؼت ييييييييييييبؾتمقييييييييييييعفت قييييييييييييات.ت(تمخييييييييييييع ظ،ت،1382تو(6
بٍبُد ):(Improveتحع ت وبت بؾ،تاؾ بومتدت ربظثتقبؾفتؼ ثتز تحبفت ؽحبظتميبتفلي تؼوهيجت فت قيات.ت
ضؽدخي ت ويبت ييبؾت قبـرياتت حيبفتحكيياتنيعثتدتمؽةب ييجتؼويؿفتنيعثت فت قيياتكيجتمبوكي ت ثييؽتفلي تؼوهييجت فت
نتبقبو تنعثتؼ تكبحمتظ ظثتوبتزػ تكتتع.تف دثتمؽ وب،ت ظؼ وبت بؾتمؽةب جت فتمعقات تاوعتكجت هيطىت
تكتع،تة بوحت بؾتمقعفتچرذةجت ؼؾوبم ت تنذةع.ت(تمخع ظ،ت،1382تو.)6تت
كىتاز ):) Controlت حيع ت يبؾتكت يؽ ،ت ؼؾويبم تمؽةب يجتدتؼ ثتزي تحيبتدتزفيؼتظقي بدؼظحبتميبت قي فبظثت ؾت
ق بةع ؼظتقبؾفت ؽ وتعتدتةريؿت هيطىتكيؽظاتضغيذطتكلي تمخبيذظتحيبفتظؼتظقيات خيؽ ت ؾتخيليجت ؽيياتت
حبو ت قاتكجتمؽ فتموبؼارؽفت دعظت قبـراتحيبفتمخبيذظتدخيذظتظ ؼظ،ت ي تمبنيعت.تضؽدخي تحيبفت ويبت يبؾت
فببؼحتعت ؾ:ت ك تع جتكب ،تة بوح،تا ذض جتحبتدت رهتخبظ جت(تمخع ظ،ت،1382تو.)6ت
تعزیف َ اَلُیت بىدي پزَژي ٌبي ضص سیگمب
حقرربتو ت ؽد ثتمبت ؼؾلتنيمتقيرريبتظؼتوي تقيبؾ باتمكيربؼتميبت حيريات ي تمبنيعتدت ي تحذ ةيعت ذضيذؿت
مس تمكربؼت خي تمبنع.ت اؽت ؽد ثتحبفتنمتقرريبفت ة طبپتنعثتظؼتؼ ق بفت حع تدت ق ؽ حيفتحيبفت
قبؾ باتةببنع،تقذظ تعفتااتؾوؽتقذ تبؽ ؼت تارؽظ.ت اؽت ؽد ثتحبفت ة طبپتنعثتمًيذؼح تمبنيتعتكيجت
حؿوتجتحبفت خؽ فتااتمره ؽت ؾتقذظ تعفتااتمبنع،ت ؽد ثتؾوؽتقذ تبؽ ؼت تارؽظ.ت اؽت ؽد ثت ة طيبپت
نعثتمًذؼح تمبنعكجت خؽ فت ت تاات هيو تمبنيعت،ت يؽد ثتؾويؽتقيذ تبيؽ ؼت ي تاريؽظت.تمكيربؼفت اؽحيبفت
ظورؽتدخذظتظ ؼةعتكجتثبمات تكتت عت ة طبپتدتحقرربت ؽد ثتحبفتنمتقيرريبت ي تحذ ةيعتميجت ةيع ؾثت خيؽ فت
ظؼقاتاات ؽد ثتدتوبتز تمره ؽت حيراتظ ن جتمبنع.ت
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فذ تمسؽ ة ت ذ قرا ) (CSFsظؼتمجتكبؼارؽفتنمتقرريب،تمبوعتحهيطرىتظ ظثتنيذظت.تفذ ي ت ذ قريات
فذ ل تحك تعتكجتظؼت ذ قراتحؽتقبؾ بة ت ؾت حيراتؾوبظفتمؽضذؼتظ ؼةع،تمجت وبت فخذ تكجت ايؽت حيع ت
ؽمذطتمجت وبتفذ ت سققتةهذةع.تقبؾ باتنوكاتضذ حعتضذؼظتدتنبوعتح تمجتدؼنوك ر تمؽقع.
عُامل مُفقیت ضص سیگمب ت
فذ ت ذ قراتظؼت سرغ تكجت ؾت ؽد ثتحبفتنمتقرريبت ق فبظثت تنذظ،توو ت ؾتضؽدؼوبجت قاتكيجت
معداتاا،ت ؽد ثتحبت ؾتنيبةفت ذ قرياتكي يؽفتمؽضيذؼظ ؼتضذ حتيعتميذظت.تميؽ فتحقريربتفذ ي ت ذ قرياتظؼت
ؽد ثتحبفتنمتقرريب،ت دـربتاب ت ةدب ت غبـقجتخك دذتاؽ ةجتظؼت ذؼظت ويبت ذضيذؿت قياتكيجتظؼت ويبت
ؾ رتجت غبـقبح تةرؿتيذؼجتاؽ جت قا.تمؽ فت ثب تحتعدؼقذاتدت وذ حؽتمؽ فتموبؼارؽفت ذ قرياتا ريؿت
نيمتقيرريبت،ت ـييؿ ت يعوؽو تؾوييؽتقيبضاتقييبؾ بة ،تا يذؾلتدت مؿ ؼحييبفتا يبؼفت رهييؽ جتؼ تميجتفتييذ ات
خؿ فت يل ت ؽد ثت رهتخبظت تكتتعتكجتفتبدوبتفببؼحتعت ؾ:ت
-1ت ؽد ثتمبوعتؼضبو يتعفتدتضهيتذظفت هي ؽوباتكيب تدتضيع بجتؼ ت سيذؼت ييل تكيبؼتضيذظتتتبيؽ ؼتظحيعت.ت
حع ت ؽد ثتحبفتنمتقرريب،ت حتخبتؼضبوات ه ؽفتةيي تمبنيعتملويجتضذنيتذظفت هي ؽفتةريؿت ؾت حيع ت
اات قا.تظؼتد بـت ق فبظثتكتتعاباتةخيبو ت سًيذ جتت هي ؽوبات ي تمبنيتعتدتةيي تحيذ اتاةخيبتؼ تضذنيسب ت
كؽظتظؼزبـ تكجت ؾتةع فتاةخبتمبتضبؽتةببنر ت.تزب تقذ ت وبت قاتكجتچرذةجت ي تحيذ ةر ت ؾتمبؾضذؼظحيبفت
ه ؽوباتخخاتمخبذظتاوتعثت سًذ حيبات ق فبظثتكتر .تمره ؽتقبؾ باتحيبتمرهي ؽت ؾت95تظؼييعت ؾت تيبمق ت
كجتخخاتؼقرعا تمجتمبؾضذؼظحيبفتت هي ؽوباتظؼتةؾيؽتاؽ يجت ةيعتؼ تييؽ تؼقيرعا تميجتنيوبوبجتحوي تدتت
كي ؽت ؾت5ت ظؼيعتؼ تيؽ تحسلر ت كب تدت هو جت يل تةبؼضبو ت ه ؽوبات تةيبوتع.ت
وو ت ؾتؼ ثتحبو تكجت تحذ ةعت بةكر تمخبذظتؼضبوات هي ؽفتدتقيبؾ باتؼ ت وديبظتكتيعت،ت يعدـذ فتنيمت
قرريبت تمبنع.تزيب تمبويعتظويعتكيجتچرذةيت جت ؾتنيمتقيرريبتخخياتمخبيذظتؼضيبوات هي ؽفت قي فبظثتكتير تدت
ؼضبوات ه ؽفتچرذةجت تحذ ةعتظؼت ة طبپت ؽد ثتحبفتنمتقرريبتكيبؼتقيبؾتمبنيعت.تقيبؾ باتتحيبو تكيجت
ؾتو تقرك ت ؽ ذـجتمبؾضذؼظحبفت ه ؽوباتدتقرك تحبفت تبقي ت قي فبظثت ؾتظ ظثتحيبفتكرفرياتمخيؽثت ي ت
مؽةع،ت تحذ ةتعتمبت ق فبظثت ؾت وبتظ ظثتحبتفذ تتمسؽ ة تقبؾ باتؼ تحخرجتكؽظثتدت ؾتاةخبتظؼتخخاتحقرربت
دت ة طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييبپت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؽد ثتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييبت قييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فبظثتكتتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييعت.
 -2حبتخبفت يوبت حع ت ؽد ثتظؼتؼ ق بفت حع تقبؾ بة تميذظثتدت تبقي تمبنيتعت.تظؼتنيمتقيرريبت ايؽت
قذ تنذظتكدبت تضذ حرعتمؽقرعتدتنيبتخذ پتظحريعتچريؿفتظؼتغحيت تةركيات،تة رديجت ويبتضذ حيعتميذظتكيجت
خ تةركاتچيجتؼ حي تؼ تمؽدويعت.ت تغبيقتكيؽظات ويعثت يؽ ظت ط ليفتكيبؼتقيط ت قيات.تةيي تحيذ اتميجتنيمت
قرريبتحيبةتعتظورؽت قبـراتحبفت ك ق تةرؽوكا.تچؽ تكجت ك لؿ تظ ن بتمرته تكب ت قاتدت قظت ق فبظثت
ؾتچتعتؼدلت مؿ ؼتمخبذظتكرفرا،ت بويعثت فتةيع ؼظت.ت يؽد ثتحيبفتنيمتقيترريبتمبويعتميؽ فتمخبيذظت ؽ وتيعحبتدت
سًذ ح تعؽ ز تنعثتمبنتعتكجتحأثرؽت ك قري تمؽت حع ت بـ تدتفيلربح تظ ؼةع.تز ت ايؽتحي لتتحيبفت
دـرجتقبؾ باتمؽت كب تحقؽوببًتقبظثت قغذ تنذظ،تحأثرؽتاةخبتميؽتحييب تككي تدتكيبؼتمبويعتد ضيرتدتؼدنيبت
مبنعتدتةسذثت ؼحببطت قبـراتحبتدت ؽد ثتحبتمبت ه ؽوبا،ت ؽ وتيعحبفت ييل تدتؼببميات يػوؽفتؼدنيبتمبنيعت.
مكربؼفت ؾتةذوكتعابات ي ت ػوؽةيعتكيجتنيمتقيرريبتمرتهي ت قياتكيجت سًيذ تويبتضيع بجتمخ يؽ،تظؼت يعجت
ؾ باتكي ؽتدتمبتحؿوتجت فتكي ؽت ؾت ؽد ثتحبفت هبمجت ؼ جت تكتع.ت ق فبظثت ؾت ويبت يؽد ثتمبويعتميجتظوريؽت
فيلربجتظؼداتنؽكاتةرؿت ؽمذطتنذظ.ت ؾتاةدبتكجتحع تحيؽتنيؽك تككي تقيذظتظؼتزيب تدتاوتيعثت قيا،ت
نمتقرريبتظؼتفربتزب تكجت ؽ وتعحبتؼ تقذظ تعت تكتع،تحتذؿت ؽ وتيعحبفتككي تدتكيبؼتؼ تةريؿت ؾتميربتتتت
تمؽظ.ت ظؼتحؽت ؽد ث،ت ؼحببطتمربت ؽد ثتدتؼ حبؽظتكك تدتكيبؼتمبويعتنتبقيبو تنيذظتدتميجتييذؼجتؼبي ت
ذـ ،تقذظت ؽد ثتؼ تم جت يغ ذت بـ تةهباتظحعتدتمجت وبتيذؼجتمجتؼ حبؽظتكك تدتكبؼتكي تكتع.ت
-3قرؽت رهؽ ات خؽ فت ؽد ثتمبوعت و تدتغرؽت ؽن تمبنع.تظؼتنمتقيرريبتحقريربت قًيعت يؽد ثت يؽفت
قطاتمجتةؾؽت تؼقع.تضذنبط بةجت وبت ذضذؿتببم ت ة طبپت قا.ت اؽت قًعت ؽد ثتؼ تمب تمؽظاتةيؽشت
قذظتحدبؼجت ق ؽ حيو تمبةع ؾثت25تظؼيعتبؽ ؼتظحرع،ت ث ت وبت قاتكيجت ي تضذ حريعتاپتوي ت بريبةذـتؼ ت
مدذنبةرعتدت اؽت ؿ ومتةؽشتت0.23تحبت  0.25ظؼيعتمؽ فتنيبتكب تمبنع،ت ث تخذنبةعاتاپتظؼداتوي ت
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تدييبات ق يات.تظؼتزبـييات د تنيييبتةرييبؾتمييجتيييؽ جتخييذو تحييبفت ييبـ تتتببم ي تحذخييجت بحبةييجتظ ؼو يعت.تظؼتحييؽت
يذؼجت قًعت ؽد ثتمبوعتةجتزقرؽتدتةجتغرؽببم تظق ؽـتمبنع .تمبتمؽؼق تحؽتكع ت ؾت سيعدظواتتحيبتظؼت
حترب تحقؽوفت ؽد ث،تمبوك تقرؽت خؽ تفت ؽد ثت و تدغرؽت ؽن تمبنعتحيبتاات يؽد ثتميبت ذ قريات ةديب ت
نذظ.
 -4يييؽد ثتةببويييعتظؼتحقب ي ي ت كي ي قر تمي يبتتت سيييعدظواتحيييبفتقيييبؾ بات،تضًذيي يبًتحذ ةيييبو ت ي يبتـ تمبنيييع.
وو ت ؾت يل تحؽوبت قربؼحبفت ة طبپتحؽت ؽد ثت فتظؼتحؽتقبؾ با،تكبحمتحؿوتجتحبت تمبنع.ت اؽتوي ت
ؽد ثت ذ قتمبنعتدـ تحؿوتجتحبتؼ ت يؿ ومتظحيعت،ت يويبت قيات يؽد ثتضيذم تةببنيعت.تميؽ فت ثيب ت ايؽتوي ت
ؽد ثتنمتقرريبتكرفريات سًيذ تؼ ت يؿ ومتظحيعتدـي تحؿوتيجتحيبفت وديبظت ويبتكرفرياتتمرهي ؽت ؾتحؿوتيجت
حبفتكيبحمتوب يجتمطيبعؽت وديبظتكرفرياتمبنيعت،ت خيؽ فت ويبت يؽد ثتؾويؽتف ياتقيذ ت ي تمبنيعت.تمقبيبؼجت
ظوريييؽتظؼت ة طيييبپت يييؽد ثتحيييبفتنيييمتقيييرريبتفي ي دثتميييؽت قربؼحيييبفت تييي تدتحوتذـيييذ فتدت قييي فبظثت ؾت
مبؾضذؼظحبفت ه ؽوبا،تفب تحؿوتجتةرؿتمبوعتز يبت عةؾؽتبؽ ؼتارؽظ.
 -5نبضىحبفت رهيؽ اتكيبؼتظؼت م يع فت يؽد ثتكيب تنيفب تدت هيطىتمبنيتعت.ت يبك ذؼتحيبفتكلريعفتوي ت
ؽد ثتنمتقيرريبفتضيذپتنيب تتت نيفب رات قًيعت يؽد ث،ت ذخذظويات تيبمـ،تحي تؼ قي بتميذظاتميبت حيع ت
قيييييييييييييبؾ با،ت دـذوييييييييييييياتميييييييييييييب دتظق ؽقييييييييييي ي تضيييييييييييييذپتميييييييييييييجت ع فيييييييييييييبجت ييييييييييي ي تمبنييييييييييي يعت.
ؾتظورؽتفذ ل تكجتمبوعتظؼت قربؼحبفت ت تمخبذظت ؽاوتعحبفتنمتقرريبتظؼتةؾؽتاؽ ا،تدخذظتدتوبتفع ت
دخذظتو تقرك ت ةع ؾثتارؽفت تبقي ت قيات.ت ظؼتد بيـت ايؽتوي تقركي ت ةيع ؾثتاريؽفتظؼقياتميؽ فتكت يؽ ت
ؽاوتعتدخذظتةع ن جتمبنع،تز ت اؽتمخبذظفتظؼت ؽاوتعت وديبظتنيذظت،ت ويبتمخبيذظتببمي ت هيبحعثتةطذ حيعتميذظت.ت
حييؽتو ي ت ؾتفذ ي تغكييؽتنييعثتظؼتمييب ت يت وييبت قيياتمبفي تؼظتو ي ت ييؽد ثتنييمتقييرريبتنييذظتدتمبوييعتحترييب ت
ة طبپت وبت ؽد ثتحبتحيجت وبتفذ تؼ تمًذؼجتحذ تظؼتةؾؽتاؽ ا.ت
-6تحغررييؽت ؽحتري تظؼتقييبؾ باتخخييات ييػوؽلت ؽحتي تنييمتقييرريبت:تنييمتقييرريبتو ي تؼ حبييؽظت ييعوؽو ت
رهؽ جت سكذپت تنذظ.تچؽ تكجتانتبو تميبتاات كي لؿ تحييبحتر تميبت ؼؾلتحيتبفت ذخيذظتظؼتنيؽكاتدت
ؽحتي تاات ي تمبنيعت.ت في دثتميؽتاا،تحغررييؽ جت قبقي تظؼتؾوييؽتقيبضاتدتقيبض بؼتقييبؾ باتؼ ت ي تعلبيعت.ت
قيذ ًتدب تحغررؽفت خ تؼشت تظحع،ت ؽ ظتقبؾ بات ؾتچرؿحبفتةبنتبض جتت ي تحؽقيتعتدتةريبؾتميجتحغرريؽت
ؼ ت زكبـتدتظؼ تةي تكتتع.تمجتؾمباتادؼظاتخي ح تةؾرؽت" ببب ًت وبتؼ تاؾ بومتكؽظثت و ت بتكيبؼتةيي ت
كتع"توبت" بتحيرهجت ؾتحيربتؼدلت ق فبظثتكؽظثت و …"ت ؾتةيذةجت ثيب تتحيبو تحكي تعتكيجتةهيبةرؽت قبد يات
نعوعتظؼتمؽ مؽتحغررؽ جت قا.ت يذ ًتمقض ت ؾت ؽحت تحبفتقبؾ بة ت ب ت تمؽحؽـتحكي تعت.تت ني ببثتظؼت
اةخبتخبو تةع ؼظتدتكبؼكتباتةقبوىتةخف جتؾوبظفتظ ؼةع.ت بتنمتقرريبتظؼت سرغي تميبؾتدتقيبـ تحدلي ت ي ت
وبميع،تخييبو تكييجتمييجتةقييبوىتمييجتفتييذ ات ؽيياتتحيبو تمييؽ فتمخبييذظتدضييقراتةرؽوكي جت ي تنييذظت.تحغررييؽ جت
اك ؽظثتظؼتقبؾ بات غل تمبت ؼؾلتحبو تكجتحذقظت ؽ ظتقبؾ بات قعـتنيؽظثت تنذظ،ت غبوؽجتظ ؼظ.ت
وقتي تحيؽتحغرريؽت يويبت قييات غيبمقتفقبت ويعت يؽ ظتةببنييعتدتميجت ييغ ذتميجت ييػ لتاةخيبتضيذلتةربويعت.تچتييربت
ؼ بؼفتت تحذ ةعت بثؽت ؾتچتعتفب ت ط لفتمبنع.
 -7ةكدب تدتقغرتحطًىتحر ت ؽد ث،تمؽتة بوحت خؽ فتكبؼتحيبثرؽتببمي تحيذخخ تظ ؼةيعت.تميؽ فت قي فبظثت ؾت
نمتقرريبتظؼتقبؾ با،تمبوعتمك ؽتاات ؽ ح تمبنع.تمؽ فت ثب ،تظ ني بت خيبؼجتحيبفت ؼحبيبع ،تؼ حبيؽظتدت
يؽكؿتمؽتمؽةب جتملتعت عجتدتكبؼتاؽدح تمكيربؼت غليذپت قيات.تفي دثتميؽتاا،تميؽ فت ريبظثتكيؽظاتنيمت
قييييييييييييييرريبتمبوييييييييييييييعت تييييييييييييييبمـتدتقييييييييييييييؽ بوجتاييييييييييييييػ ؼفتكييييييييييييييب تدخييييييييييييييذظتظ نييييييييييييي جتمبنيييييييييييييعت.
نؽكاتحبو تكجتحًير تاؽ يجت ةيعتنيمتقيرريبتؼ تمويبؼتتمررؽةيع،تمبويعتمع ةتيعتميؽتفتؼقيرعاتميجت تيب ـتمبويعت
ت ؾؽتمبنيتعتدتمؽةب يجتملتيعت يعجتظ ني جتمبنيتعت.ت ميؽ فتف بيتيعتكيؽظات يؽ ظتميجت ويبت يؽد ث،ت م يع تمبويعتظؼت
ؽ ز ت دـرجتمجت ذ قراتحبفتحؽتچتعتكذچ تظقاتوب اتدتقيسفتميؽتؼدفت يؽد ثتحيبفتملتيعت ؽد ؾ ةيجتحيؽت
كيييييييييييييييييجت كييييييييييييييي ي لؿ تؾ يييييييييييييييييباتدت تيييييييييييييييييبمـتمرهييييييييييييييي ي ؽتحكييييييييييييييي ي تعت،ت يؽكيييييييييييييييييؿتكيييييييييييييييييؽظت.
-8ضظت قرؽت خؽ فت ؽد ثتمجت ذ ؼظفتچذاتزيبوات يعوؽواتدتقيؽ بوجتايػ ؼفتد مكي جت قيات.تككيبة تكيجت
ؾتنمتقرريبت ق فبظثتكؽظثت ةيعت،ت غفيباتظ ؼةيعتكيجتظؼت ويبت يؽد ثت خي يؽوبتفب ي ت،ت هي رببة ت يعوؽواتدت
ةررؿلتمب ت سكذپت تنذظ.ت ؽ ظتمب حؽوبتقغرتقبؾ بة تمبوعتميجتنيمتقيرريبت ذقي تنيذةعت.تحييبت ت
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نؽكاتحبت ؾت قبـراتحبتدت م وبؼحبفتنمتقرريبتظؼتظؼد اتضيذظتزيبويات ي تكتتيعتدتميجتييذؼجت قب ةيجت
ظؼت ةدب تااتنؽكات تكتتعتدتدباتضذظتؼ تمجتاات ض ًبوت تظحتع.تاببفت ختيعـت دري ت يعوؽتفب ي ت
نؽکات ل ت کؽوي ،تميجتنيعجتحسياتحيبثرؽتنيمتقيرريبتبيؽ ؼتاؽ يج،تككي تدتكيبؼتقيبؾ بة تؼ تمبؾقيبؾتفت
كيؽظثتدتةريؽلتكبؼكتيباتؼ تةكيباتميجت ويبت يؽد ثتحغرريؽتظ ظثت قيات .تابيبفت دري ت ؾتوي تؼدوويؽظتكيوي ت
ه رببة تدتظؼتااتنؽكات تكتعت ث تنؽكاتظؼتخلكبجتحيذخرخ ت بحبةيجتدتحف ري تنيمتقيرريب،تكت يؽ ت
حف ري ت رهييؽ ات ييؽد ثتمييبتحذخييجتمييجتض يييجتاؿ ؼنييبجتظؼوب يياتنييعثتدت هييبحعثتقييبواتتحييبفت ؽمييذطتمييجت
قبـرياتحييبفتحذـريعفتمييؽ فت لسيذػتكييؽظاتنييمتقيرريبتظؼت ؽحتي ت.تفي دثتمييؽتااتابيبفت دري ت رهييؽ ات
ييؽد ثتنييمتقييرريبتؼ تظؼتحييؽتخلكييجتنييؽكات ل ي ت کؽو ي تمييجتحيييؽ ثتاييؿ ؼلتقييب ةجتوييبتكذحييبثت ييعجتمييجت
قخب ع ؼ اتفؽضجت تكتع.
 -9ةقمتةرؽدفت ةكبة تمقتذ ات تبق ت خ تظؼت خؽ فت يؽد ثتةبظويعثتاؽ يجتةهيذظت.تووي ت ؾتفذ ي ت قبقي ت
ظؼتموبؼارؽفت ذ قراتا رؿت يؽد ثتحيبفتنيمتقيرريبت،تا يذؾلت قيات.ت يبتمبويعتميجتچريذةر ت خيؽ فتنيمت
قرريبتحؽتچجتؾدظحؽت بقصتظحر تدتميؽ فت يؽ ظت ؽيي ت يؽ ح تكتير تحيبت ؾتعؽويقتكي ـتتحيبفتا ذؾني ت،ت
قغرتظؼ تاةخبت ؾتنمتقرريبت ؿ ومتوبمع.تظؼتو تنؽكاتمبوعت ؾتقرك تكيؽمتعحبت ق فبظثتكؽظتكيجتةقغيجت
اغييبؾتاات ييعوؽواتؼظثتمييب ت(وقتي تبخؽ بةييبا)ت قيياتدتمبوييعت ؾتعؽوييقتقلكييلجت ؽ ح ي تقييبؾ بة تمييجتخبحييبفت
ظورؽتمؽقع.تت مؽةب جتقرك تكيؽمتعت ؾتقبؾ بة تمجتقبؾ باتظورؽتدت ؾت هيبدؼفتميجت هيبدؼتظوريؽتحفيبدجت
ظ ؼظ.ت بت وبتمؽةب جتمبوعتمبتنتبقبو تةقيمتكلريعفت يؽ ظفتكيجت كي قريبًتميبتنيمتقيرريبتتتتقيؽتدتكيبؼتظ ؼةيعت
حخرجتنذظ.ت اؽتچجت وبت ؽ ظتا ذؾلت تبقب تؼ تظؼوب ات ي تكتتيع،ت يبتميعوبت قتيبتةركياتكيجتحتخيبت يؽ ظفت
حك تعتكجتظؼتقبؾ بات كئذـراتنمتقرريبتؼ تمؽفخعثتظ ؼةع.تاةخبتةيبوتيعاباتحغررؽةيعتكيجتمبويعتمريتمتنيمت
قرريبتؼ تظؼتنؽكاتاك ؽلتظحتع.تككبة تكجت ؽ وتعتضذظتؼ تمخ ؽت ؾتحؽتكفتظؼ ت ي تكتتيعت،تمبويعتميبتاات
مييجتعييذؼتكب ي تةرييؿتانييتبتنييذةعتچييذاتاةخييبت ؾت خي ييؽوبت ييؽ ظفتحك ي تعتكييجت ي تحذ ةتييعتمييجتمخبييذظتكرفرييات
سًذ جتدتضع بجتكي تكتتع.ت اؽتچجتقرك تكيؽمتعتظ ةمتؾوبظفتؼ تظؼت ذؼظت م وبؼتنمتقيرريبت ي ت
كتعت بتحيب تظ ةمتدت خبؼجتخعوعت ؾ تمؽ فتزفؼتنمتقرريبتؼ تحقذواتةي تكتع.تنؽكاتظؼتعي تؾ يبات
مبوعتمجتمرؽدات ؾتزذؾثتنيمتقيرريبتةريؿتةريبثتكتيعتدتؼدلتت حيبتدت فيبحر ت ويي تظوريؽتؼ تحي تمبرتتيع،تحيبت ؾت
ؽزلييييييييييجتقييييييييييبؾ باتحؽمريييييييييياتنييييييييييعثتفبييييييييييذؼتكييييييييييؽظثتمييييييييييجتقييييييييييبؾ باتوبظارؽةييييييييييعثتمؽقييييييييييتعت.
 -10حغبمقت ؽد ثتحبفتنمتقرريبتميبت قربؼتحيبفت تي تدتمخبيذظت ؽاوتيعحبت :ؾت ييل تحيؽوبت حيع ت يؽد ثت
حبفتنيمتقيرريبتمخبيذظتفيلويؽظت ؽاوتيعحبفت ييل تقيبؾ بات ي تمبنيعت.تزيب ت ويبتقيذ ت غيؽذت قياتكيجت
مييؽ فتكييع ت ؽاوتييعحبتدت قبـرياتتحييبفت يييل تقييبؾ بات ييؽد ثتنييمتقييرريبتؼ تمبوييعتحقؽوييفتكييؽظت.تظؼتد بييـت
ة طبپت ؽد ثتحبفتنمتقرريبتمعداتظؼتةؾؽت اؽ بت قربؼحبفت ت ت يوبت قاتمبتنوكات ذ خجتنيعثتدت
حؿوتجتحبفتؾوبظفتمؽ فتقبؾ باتظ ن جتمبنع.
تفبَت ضص سیگمب بب سبیز فعبلیت ٌبي كیفیت ت
حقؽوببتحيب ت قبـر خيبفتکرفريات هيک حبتظ ني تعت.ت چيذاتااتحيبتحؽايؿتة ذ ةكي تعتحذخيجت يعوؽوات ؼنيعتؼ تميجت
ضذظتخل تكتتعتدت عوؽوات ؼنعتمجتةيعؼجت ؾت ويبتمؽةب يجتحيبتزيبوياتخيعفتدت كي قر تكيؽظثت ةيعت.تظؼت غلي ت
ذ ؼظ،ت ؽ ظتف بيتعتحر تحب تميؽ فتمخكيبؾفتنيؽكاتحهيور تظ ظثتدت مؿ ؼحيبتدتحوتري تحيبفتمخبيذظتؼ تميجت
كبؼتاؽ تعتدـ تمطبعؽتفع تزيبواتخعفت يعوؽوات ؼنيع،تة رديجت فت ؾت بيع بجت يؽ ظتف بيتيعتدتت هي بلت
معقاتةرب ع.ت يبتظؼتنيمتقيرريبت يعوؽوات ؼنيع،ت قب ةيجت هيبؼكاتظ ؼظت .يعوؽوات ؼنيعتنيمتقيرريبتؼ ت
مغييذؼتؼ حبييؽظفتموييبؼت ي تارؽةييع.تنييمتقييرريبتااتحييبتؼ تبييبظؼت ي تتقييبؾظتمييجت حييع ت ييذؼظت ة ؾييبؼتضييذظت
مؽقيييتع.تزيبوييياتدتحهيييذوقتدتحطًيييرىت تيييبمـت ؾ ت ؾتعيييؽ ت يييعوؽوات ؼنيييع،ت ذخي ي ت ذ قرييياتنيييمت
قرريبقا.ت يفتحفيبدجت ييل تنيمتقيرريبتدتقيبوؽتمؽةب يجتحيبفتكرفرياتظؼتزيبويات يعوؽوات ؼنيعتةخف يجت
قا.
عىبصز اصلی َ مٍم ضص سیگمب
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فتبيؽت يل تدت خ تنمتقرريبتؼ ت ي تحيذ اتظؼتببـي تنيمتتةو يجتض ييجتكيؽظت.تميبتمريبات ويبت ييذ تكيجت
حييؽتثتمييبتموييبؼارؽفت مؿ ؼحيبتدتؼدلتحييبفتنييمتقييرريبتكب ي تتحييؽتةرييؿت ي تنيذةع،ت خييؽ فتنييمتقييرريبتؼ ت
ؽدؼتضذ حر تكؽظ.تت
نؽكاحبو تكجتنمتقرريبتؼ تمجتكبؼتاؽ جت ةع،ت ؾت وبتكيجت
ت
ةو جت د :تحيؽكؿتد بق تدتزقرق تمؽت ه ؽف:
ظؼوب تعتظؼ تةبچرؿفت ؾت ه ؽوبةهيباتظ ؼةيع،تمكيربؼت قدي تدتةريؽ اتنيعةعت.تظؼتنيمتقيرريب،تحذخيجتميجت
ه ؽفت ؾتمب حؽوبت دـذواتمؽضذؼظ ؼت قا.ت مجتفتيذ ات ثيب ت قربؼحيبفتكيبؼ و تنيمتقيرريبتميبت هي ؽفت
نؽدؿت ي ت نيذظتدتمخبذظحيبفتنيمتقيرريبتةريؿتمؽ قيبـتحأثرؽنيباتميؽتؼضيبواتدت ؼؾلت هي ؽفتحقؽويفت
تنذةع.ت
ةو جتظد :ت عوؽوات ب ت تمؽتزقبوقتدت ع فبج :نمتقرريبت فخذ ت« عوؽواتحذقظتزقرقا»تؼ تمجتقيغرت
خعوعتدتبعؼحيتعحؽفت ة قب تظ ظثت قا.تمجتؼغ تااتكيجتظؼتقيب تحيبفت ضريؽتميجتمخبيذظتقركي تحيبفت ع فيبج،ت
عوؽواتظ ةمتدتغرؽثتحذخجتمكربؼفتنعثت قا،تدـي تحتيذؾتحي تمكيربؼفت ؾتحًييريبجتقيبؾ باتحيبتمؽ بويجت
ةؾؽ جتدت ؽضربجت حطبغت تنذةع.تنمتقرريبتمبتحقؽوفتانوبؼت ؾت قربؼحبو تكجت تحذ ةتعت مقيبظت ييل ت
كك ي تدتكييبؼتؼ ت ةييع ؾثتمررؽةييع،تاغييبؾت ي تنييذظ،تقييسفت ع فييبج،تخي يـتادؼفتدت غرؽحييبفت خ ي تحسلر ي ت
تنذةع.تمتبمؽ وبتمبتمجتكبؼارؽفتن متقيرريبت كيب تمكيربؼت يرثؽحؽتحقؽويف،تميجتظؼقي تحسلري تدتميؽ فت
حيرهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجتزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذةعت.
ظؼتو تقغرتزقرقي تدتد بيـتمرتبةيج،تنيمتقيرريبتميجت يعوؽ اتكيي ت ي تكتيعتظؼتخخياتحغرريؽتدت هي رببة ت ؾت
ؼ ثتزيييييي تحيييييييبتدتحًييييييييريبجت ب تيييييي تميييييييؽت ع فيييييييبج،تميييييييجتظدتقييييييير ت خيييييي تؾويييييييؽت بقيييييييصتظحتييييييعت:
د بقبًتمجتچجت ع فبح تةربؾتظ ؼو ؟ چرذةجت ؾتاات ع فبجتمؽ فتزع كثؽتكؽظاتقذظت ق فبظثتكتر ؟ت
ةو جتقذ :ت ؽ وتعحبتخبو تحك تعتكجت بع بجتدخذظتظ ؼةع :بؼكت ؾت وبتكجتنيبتقيق ت ي تكتريعتميجتعؽ زي ت
سًذ توبتضع ا،ت ؼؾوبم تفيلوؽظ،تمخبذظت ثؽمطه ،ت ؼحقبفتؼضبوات هي ؽفتدتويبتز ي تحقخيعتةؾيبؼجت
مؽت قبـراتحبفتح دبؼفتمسؽظ ؾوع،تنمتقرريبت ؽ وتعحبو باتؼ تمجتفتذ اتفب ت يل ت ذ قريات يذؼظتحذخيجت
بؽ ؼت تظحع.ت ؽدؾثت قبفعتكؽظاتؼحبؽ اتدت عوؽ ا،تمجتدويثتظؼتد زعحبفتضع بح ،تظؼتضًذوت ويبت
كجتحكلظتمؽت ؽ وتعحبتدتكت ؽ تاةخبتؼدن تميؽ فت وديبظت ؿوياتؼبيبم تظؼتؾ رتيجت ؼ يجت ؼؾلتميجت هي ؽفت
قا،توو ت ؾت خي ؽوبتظق بدؼظحبفتنمتقرريبتمجتزكبپت تاوع.ت
ةو جتچخبؼ :ت عوؽواتكته :ت مجتمرباتقبظث،تكته تمذظاتمجت قتبفت ةدب ت بع بجت ذؼظتةربؾ،تبب ت ؾتدبيذؿت
رهب عحبتظؼت قبوكجتميبتفويفت ـقيي تةهيباتظ ظاتحتريب تدبيذؿتاةخبقيات.تظؼتظةريبفتد بقي ،ت يعوؽواتكتهي ت
وقتي تفييبظجتكييؽظاتمييجتكبؼحييبو تكييجت غلي تةبظوييعثتاؽ ييجت ي تنييذةع.تحقؽوييفتاؼ ييباتحييبفتملتييعت ؽد ؾ ةييجتدت
مبؾمرت ت وؽؼتاةخب،ت هطىتكؽظات دـذويات حيب،تخليذارؽفت ؾتميؽدؾت هيو تميجتخيبفت قبمليجتميبتااتدتعيؽذت
وبتقر تكجتچؽ تكبؼفتمبوعت وبتاذةجت ةدب تنذظ،تمجتخبفت ػوؽلتكذؼكذؼ ةجتتاا،ت ثب تحيبو ت ؾت يعوؽوات
كته ت قا.ت رهررؽ ةجت وؽتكؽظاتحتخبتنؽدف تمؽ فتض برياتدت يرثؽتميذظات قيات.تنيمتقيرريبت هيو ت
ؾت مؿ ؼحبتدت بع بح ت قاتكجت عوؽوات ذوب،ت بقطرذتدت رهيررؽ ةجتؼ تخيبورؿوبتفويفت ـقيي تةهيباتظ ظات
ظؼتمؽ ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؽت هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو جت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تكتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع.
ةو جت تد :ت هبؼكاتدتحيوبؼفتمعداتزعتدت ؽؾ(معداتزعتدت ؽؾتمذظا):توو ت ؾتحأكرع ح ت قياتكيجتخي ت
دـيمتميؽ فت ذ قرياتقيبؾ باتميجتكيؽ جت غييؽذت ي تكيؽظت.ت ببي ت ؾتااتكيجتخي تدـييم ترت يعوؽتفب ي تختييؽ ت
ـو ؽو ترتمجتنمتقرريبتظقاتوبميع،ت ي ت كذنيرعتظؼتحييب تقيبؾ بةم،تكيبؼتحريي تؼ تاكي ؽلتظحيعتدت ذ ةيـت
مخبييذظتؼ تزييػ تكت يعت.تحيييجتؼدؾثت رلربؼظحييبتظ ؼتمييجتظـر ي تةبييذظت وييبت ؼحببعييبجتدتؼببم ياتحييبفتةبمدييبتمييربت
اؽدث حبو تكجتمبوعتمؽ فتو تحع ت ه ؽ ترت ودبظت ؼؾلتمؽ فت ه ؽفترت قبـراتكتتع،ت ؾتمربت تؼدظ.
ت
ةو جتنه :تزؽكاتمجتقذفتحقبـ ت/تحسي تنوكا:تچرذةجت تحذ اتمجتقياتحقبـ تزؽكاتكؽظتدتحيچتيبات
ببظؼتمجتحسي تنوكاتمذظ؟ت قبقبًت وبتظدت ذضيذؿت ويي توتوعورؽةيعت.تحير تنيؽك تةيي تحذ ةيعتميعداتعيؽذت
وعثت حبتدتؼدووؽظحبفتخعوعتكجتمبتضغؽ ح تةرؿتحذأ تضذ حعتمذظ،تمجتنمتقيرريبتةؿظوي تنيذظت.ت ايؽت يؽ ظفت
كجتظق ربم تمجتقغذذتمب حؽفت ؾتحقبـ تؼ ت يوبت ي ت مرتتيع،ت ؾتة يبوحتزبيي ت ؾت ني ببحبجتضيذظتميجتنيعجت
م ؽقيييييييييييييييييتع،تحؽاييييييييييييييييييؿت وييييييييييييييييييبتؼدلتحييييييييييييييييييبتؼ تمييييييييييييييييييجتكييييييييييييييييييبؼتةطذ حتييييييييييييييييييعتمييييييييييييييييييؽظ.
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ضذنبط بةجتؼدلت حبفتمبؾةرؽفت خيؽ فتمخبيذظتنيب ت ريؿ اتببمي تحيذخخ ت فييب ت ييذ ت يعوؽواتؼوكي ت
ةرؿتحكاتكجت ؾت وبتعؽويقتنوكياتحيبتكيبحمت ي توبميعت.ت حيؽتنيؽك تكيجتنيمتقيرريبتؼ تحيع تضيذظتبيؽ ؼت
تظحع،تمبوعتمؽ فتظق ربم تمجتحقبـ تقبؾ باتح لتكتعتدتمبؾاهاتحبفت ذؼظفتمجتفق تدت يعوؽواتااتؼ ت
ةرؿت ػوؽ تمبنع.
آسیب ضىبسي رَش ضص سیگمبت
ظدتفب رييرل ت كييجتظؼت ذ قرييات ييؽد ثتحييبفتنييمتقييرريبتظؼتقييبؾ باتةقييمتحقرييربتكتتييعثت فتمييؽتفخييعثتظ ؼةييعت
نب :ت-1ت مؿ ؼحبتدتحوتر تحبفتا بؼفت ذؼظت ق فبظثتتدت-2ت ؽ ظتدتحر تحيبو تكيجتظؼتببـررير ت يؽد ثتحيبفت
حقؽويييييييييييييييفتنيييييييييييييييعثتةكيييييييييييييييباتميييييييييييييييجتمخبيييييييييييييييتذظت ؽاوتيييييييييييييييعحبت بيييييييييييييييع ت ييييييييييييييي تةيبوتيييييييييييييييعت.ت
مؿ ؼحبفت تذؿتدتاذةباذةررررر تظؼت ؽ زي ت ط ليفت خيؽ فت يعدـذ فتتحيبفتنيمتقيرريبت يذؼظت قي فبظثت
بيؽ ؼت ي تارؽةيعت.ت ؾتااتخيلييجت ي تحيذ ات ؾت مؿ ؼحييبو تةؾريؽت:تةيييذظ ؼتد مكي ر ،تعذ يبات وييؽف،تةيييذظ ؼت
فلرراتدت قلذ ،ت ؽ تحبفتخيـتادؼفتظ ظثتحب،تمؽاجتكت ؽ تةيذظ ؼت ؽ د ة ،تةيذظ ؼتحيؽكؿ،تةيذظ ؼحيبفت
ؽ د ةي ،تةيذظ ؼحييبفتخؽوييبا،تابةيياتچييبؼجتتحييب،تةيذظ ؼحييبفت ييبؼحذ،ت ييبحؽوفت دـذويياتمتييعف،تؼاكييرذا،ت
اؾ ذات حبفت ؽٌ،ت ؽمـتكيبف،ت يع تكيبةذ،تةييذظ ؼتكترررررير ؽ تكرفريات ؽاوتيع،ت مؿ ؼحيبفتمؽةب يجتؼويؿف،ت
FMEAت،تDOEت،تSIPOCت،تANOVAت،تRUN CHARTSتدتؼدلتحبفتظورؽتةب تميؽظت.تانتبوير ت
مييبت مؿ ؼحييبتدتحوتر ي تحييبفتا ييبؼفتكييجتمييجتمقضي ت ؾتاةخييبتظؼتمييب ت نييبؼثتن يعت،تظؼت ييعدـذ فتنييمتقييرريبت
ـؿ ي ت قييا.تتمتييبمؽ وبت ي تحييذ اتة ردييجتاؽ يياتانترييربو تمييبت مؿ ؼحييبتدتحوتروخييبفتا ييبؼفتحؽچتييعت ؾ تدت
ضؽدؼفت قياتدتميعداتااتنيمتقرريررريبت فخيذ ت ريع تةيي تتكتيعت،تدـي تاةچيجتكيجت ؾت ويبت مؿ ؼحيبت خي يؽت
قيييا،ت سرغي ي ت ػوريييرؽ تدتاايييبثتظؼتقؽ قيييؽتقيييبؾ با،ت ة طيييبپتحوتري ي تحيييبفتا يييبؼفت تبقي ي ،تةسيييذثتميييجت
كبؼاررررؽفتاةخبتدتحيچتربتحؽحر تموبؼارؽفتاةخبت تمبنعتكجت تحذ ةعتمبتحذخجتميجتةيذؿت يؽد ثت ؾتحوتري تت
حيبتدتحؽحرررريير تموييبؼارؽفت فييبدح ت قي فبظثتةتيييذظ.ت ظؼت وتديبت قيياتكييجتةقييمتفب ي تظد ،توقتي ت ييؽ ظتدتظؼت
ةخبواتحررر تحبفتكبؼفت هطىت تنذظ.تنمتقرريبتحيب ت ذ قراتضذظتؼ ت عوذاتحيب تحي لتتحيبفتكرفي ت
قاتكجتبب ت ؾتاات ةدب ت تارؽظ.تحر تحبتمبتح لتحبفتكرف تكجتمؽ فت خؽ فت ذ قتنررررمتقرريبت ةدب ت
تظحتع،تةقمت خي ت ؾت وبت ررررؽاوتعتؼ تمجتفخعثتظ ؼةع.ت وتوجتحبتچجتزيعتوي ت ميؿ ؼتكرفي ت خي تدت رهيؽ جت
مبنع،ت خ تةركررررررا.ت ااتچريؿفتكيجت ؾت حيرياتدوييثت فتمؽضيذؼظ ؼت قياتةقيمت ةكيباتظؼتمويبؼارؽفت ويبت
مؿ ؼحبت تمبنرع.ت ـػ ت تحذ اتة ردجتاؽ اتكجتنوكات كثؽت ؽد ثتحبفتنمتقررريبتمره ؽت ؾتظدتةبزريجت
يذؼجت تارؽظ.توو تفع تاابح تدتظؼ تييسررت ؾت مؿ ؼحيبتدتحوتري تتحيبفتا يبؼفتدتظد تفيع ت ة طيبپت
يسررت ؽ ظتدتحر تحبفتكبؼفتكجتظؼت ؽد ثتحبفتنمتقرريربتةقيمت وفيبت ي تكتتيعت.ت يبت كيب ت ؽميذطتميجت
ؽ ظتدتحر تحبت بةتعتض برا،تحيررروبؼف،تكبؼتحري ،ت ؼحببعبج،توبظارؽفتحري تدت كب ت ةررؿني تمرهي ؽت
ؾتحذخرررررجتكذؼتمجت كب تحوترو تدتا بؼفت ذؼظتةؾؽتنمتقرريبت تمبنع.ت
اجزای ضص سیگمب در ایزان
ظؼت وؽ اتنمتت قرريبتمغذؼتفيعثتمؽ فتز تحقع ظت ةعکبت ؾت كب تکلرعفتقيبؾ باتمکيبؼتميؽظثت يبتنيذظتدت
غبـبب"تزد ت ؽد ثتحبفتز تنعثتظؼتوکتقبؾ باتمكيربؼتةيبچرؿت قيات.تفيع تتظؼکتدتزيبوياتخيعفت يعوؽ ات
ؼنييع،توکييبت ؾت خي ييؽوبتضييقفتتحييبفتنييمتتقييرريبتظؼت وييؽ ات قييات.ت هييبحعثتظقيي بدؼظحبفت ؼؾنيييتعت
ؼدوکؽظحبتدت مؿ ؼحبفتمخبذظتظؼتکهذؼحبفتحذققجتوب يج،تحييذ ؼثتفيب لبت غذ کتتيعثتميؽ فتقيبؾ باتتحيبفت
وؽ ةبت رهؽدتظؼتخخات ربظثتقبؾفتقيؽوـتدتميعدات فييب تمكي ؽتقيبؾفت تبقيت تااتؼدوکيؽظتويبت ميؿ ؼتميذظثت
قييا.تدوياييبتحييبفت تسًييؽتمفييؽظتقييبؾ باتتحييبفت وؽ ةييبتکييجت تبق ي ت ؾتنييؽ وظت ب ًييبظف،ت ؽحترييبتدت
خ يبفبتضبوتکهذؼت بت قا،تقب تنعثتحيبتمکيبؼارؽفتؼدوکيؽظتنيمتقيرريبتظؼتقيبؾ باتتحيبفت وؽ ةيب،ت
معداتظؼتةؾؽتاؽ بت زؾبجتضبيبتاؽوؿةب ػوؽتمبنع.
وکبت کلیدی بزای بکبرریزی ضصسیگمب در ایزان
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ظؼت وييبتبكييياتظؼضًييذوتمکييبؼارؽفتؼدوکييؽظتمخبييذظتنييمتقييرريبتدت ييعدـذ فتاا،ت،DMAICتمييجت
اذةجت فتکجتمؽتنؽ وظتوکتقبؾ بات وؽ ةبت تغبيقتمبنيعت،تمسي تدتمؽؼقيبتضذ حيعتنيعت.تميؽ فت ويبت تؾيذؼت
ضيبتمرباتکبق بتحبفتؼدلتحبفت ؽقيذ ت ريبظثتقيبؾفتنيمتقيرريبت،تميؽ فت ةديب تمخبيتذظتظؼتويکتقيبؾ بات
وؽ ةيييييبت8ت رهيييييتخبظتميييييجتحفکريييييکتميييييؽ فت قييي ي فبظثت يييييرثؽت ؾت ويييييبتؼدوکيييييؽظت ؼ يييييجتنيييييعثت قييي يات.
اؽوتبتقجتحع ت يلبت ؾتمکبؼارؽفتنمتقرريبتؼ ت ؿ ومتؼضبوات ه ؽف،تکبحمتؾ يبات ةديب ت قبـريات
بتةيذظث ةيعت
ت
دتکبحمتحقع ظتةقىتحبت بتظ ةع.ت دؼ اتدتابظ ؽفتنمتقرريبتؼ توکت لكفجتمخبذظتکرفرات قؽ
کجتمؽ قبـتحأ ربتةربؾ تعفتحيبفت هي ؽوباتدتکيبحمت حي ت،تمتريباتةخيبظثتنيعثت قيات.تکيبحمتضيبوقبجتميجت
قتبفتحؿوتجتکي ؽتدتحأ ربتضذ ق جتحبفت ه ؽفتمجت قتبفت ؿ ومتد بظ ؼفت ه ؽوبات قيات.ت اؽچيجتةيع فت
ه ؽفتمقتذ اتوکبت ؾت تبمـتحقؽوفت كيئلجتظؼتنيمتقيرريبتظؼتتةؾيؽتاؽ يجتنيعثت قيا،تدـي تمؽؼقيبتتحيبت
حبفتنمقرريبتمجت ؿ ومتؼضبوات ه ؽفت تديؽت
ت
ةهبات بتظحعتظؼ ديذؿتظؼيعتمكربؼت ةعکبت ؾت ؽد ثت
نعثت قياتدتظؼفيذٌتحيع ت ييلبت غلي ت يؽد ثتحيبتميؽتکيبحمتحؿوتيجتحيبفت ؽاوتيعحبفتقيبؾ باتدت ؼحقيب ت
کبؼ وبتظؼتيؽ ت تبمـتظ ضلبت يؽکؿتمذظثت قا.تمجتفببؼجتظورؽتمجت ؽدؼتؾ يبات،تضًذييراتخيػ پت
ة ردجتاؽ وبتظؼتؼدوکؽظتنيمت قيرريب،تظؼتؼ قي بفتحيأ ربت ة ؾيبؼ جتکكي تدتکيبؼتحيع واتنيعثت قيات.تفيع ت
حذخييجتمييجتضذ قيي جتحييبفتزقرقييبتغوتفقييباتظؼتحقؽوييفت كييئلجت تبقيي ت،تحخعوييعفتخييعفتظؼتخخيياتظدؼفت ؾت
اؼ بةخبفت يذـبتنمتقرريبت سكذپت بتنذظ.ت
قيييييييييقبتةکتريييييييييعتحيييييييييبتحييييييييييجت هيييييييييک جتؼ تميييييييييبتفرتيييييييييکتنيييييييييمتقيييييييييرريبتنتبقيييييييييبوبتکتريييييييييعت.
بوجتدت قبـتنمتقرريب،تزي ت كي يؽت كيب تکلريعفتقيبؾ بات قيات.ت كيب تؼ ت يبتحيذ اتمغيذؼکلبتميجتظدت
ظق جت يلبتخذ پت قليذ تدتخيذ پتةيب قلذ تظقي جتمتيعفتةييذظت.ت كيب تخيذ پت قليذ تميبت هي رببةبتدتزيبويات
عوؽتقبؾ باتدتمبت ةدب توکت بع ت خؽ وبت هطىتببم تز تحك تع.ت يذ "تحع ت يلبتنمتقيرريبتزي ت
كب لبت قاتکجتغ حب "ؼوهجت يلبتاةخبت هطىتةبذظثتدتةربؾتميجت ةديب تحسلري تحيبفتظ ظثتت سيذؼتظ ؼظت.ت ـب يجت
حبفتقبظثحؽتحيچيذات
ت
مبوعتحذخجتةيذظتکجتمؽضبتظورؽت ؾت كب تخذ پتةب قلذ تحك تعتکجتمجتکيکتحکترکت
عذ بات کؽف،تةييذظ ؼتفلياتدت قليذ تدتقيبوؽت مؿ ؼحيتبفت هيبمجتببمي تزي ت يبتمبنيتعت.ت ويبتةيذؿت كيب تکيجت
غل تمبتفتذ ات كب تکبوؿةبت( هبحعثت سذؼ)تةب رعثت بتنذةع،تةربؾتمجت عدـذ فتنيمتقيرريبتةع ؼةيعت.تميبت
حذخييجتمييجت وييبتظقي جتمتييعفتظؼت غلي ت ييؽد ثتحييبفتنييمتقييرريبتکبؼنتبقييباتدت هييبدؼ ات قييظتمييجتظةبييب توييب بت
كييب لبتحكيي تعتکييجتم ييذ اتمييبتنييمتقييرريبتزيي تةيييذظت.ت اييؽتقييبؾ باتخبورييبحبتؼ تمييؽ فتظداذةييجت كييئلجت
ظورؽ(خذ پت قلذ تدتکبوؿةب)تحقؽوفتةتيذظثتمبنع،ت ز يب تؼضيع ظتظدت ني ببثت:تت ـيفت  -يکيبت قياتمؽضيبت
ؾتکبؼنتبقييباتدت ييعوؽ اتقييبؾ باتقييقبتکتتييعت كييب تظوريؽت(خييذ پت قلييذ تدتکييبوؿةب)تؼ تمقتييذ ات كييب ت
نمتقرريبت قؽ بتکتتع.تظؼت وبت زبـاتح لتدتحؿوتجتؾوبظفتمؽ فتحسلر تدتز توکت كئلجتقيبظثتييذؼجت
ب ػوؽظ.تدتتپ  -ؾتاةدبتکجتمؽ فتزي تکلريجت كيب تقيبؾ بات،تحتخيبتحيؽکيؿتميؽت قي فبظثت ؾتنيمتقيرريبت ي ت
ت
مبنع ،ت يکبت قات كب تمبت ؼؾنبتدخيذظتظ ني جتمبنيعتکيجتميبتحکتريکتتحيبفتقيبظثتدتميعداتحسلري تببمي تزي ت
مذظثتدت بتتاةخبتؼ ت ؽ ذلتکؽظثتمبنر ،تدخذظتظ ؼظ .تبقيب ؽوبتؼ ثت زي تاةكياتکيجتميبتحبکريعتميؽتمکيبؼارؽفت
حبفتمخبذظ،تظؼتکتبؼتنمقرريبتؼدوکؽظحبفتظورؽفتحيچذاتکيبوؿات يذؼظت قي فبظثتبيؽ ؼتاؽ يجتدت
ت
ؼدلت
كب تمجتحتبق تةذؿت كئلج،تظؼتزذؾثت ذؼظتمؽؼقبتبؽ ؼتارؽظ.تت
متىبسب سبسی متدَلُژی  DMAICبز اسبص وُع مسئلً
ؼدةعتزؽکيات يؽد ثتحيبفتنيمتقيرريبتظؼتظةريبتةهيبات يبت ظحيعتکيجت ؾ ت قياتميؽ فتزي ت كيب ت فيبدجت ؾت
عدـذ فتحبفتضبيبت ق فبظثتنذظ.تميجتفتيذ ات ثيب ت يبتحيذ اتميجت يعدـذ فت  DMAIEد DMADO
11تمؽ فتمخبيذظتدتعؽ زيبتظؼت يؽد ثتحيبفتضيع بحبتدتقي بظفتدتويبت يعدـذ فتتحيبفت هطًيبتکيجتميؽ فتت
كب ت بـبتدتوبت كب ت ؽدلتدتمبؾ ؼوبمبتعؽ زبتنعثت ةع،ت نبؼثتةيذظ.تقذ مقت ؽد ثتحيبفتنيمتتقيرريبت
ظؼت ويؽ اتةهييبات يبتظحييعتکيجتمكييربؼفت ؾتکبؼمؽظتحييبفت يؽد تتثحييبفتنيمتقييرريبتظؼت ويؽ ات،تمييؽتؼدفت كييب ت
کبحمتؾ باتدتکيبحمتحؿوتيجتحيبفت سًيذ تدتويبتحؿوتيجتحيبفتقي بظفت قيات.تمتؾيؽت يبتؼقيعت ؾ ت قياتميؽت
زكي تتةريبؾت كيب ت ذخيذظتظؼت ويؽ ا،ت يعدـذ فت  DMAICت يي ذتدتويبتحکيري تنيذظت.تـيػ تحيعدوبتؾويؽت
نبضجحيبوبت ؾت يعدـذ فتزي ت كيئلجت ) (DMAICت ميجتخخياتزي ت كيب تکيبحمتحؿوتيجتدتکيبحمتؾ يبات،ت
ت
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زربحبتمجتةؾؽت بتؼقع.ت ؾتقذفتظورؽ،تح ت کتذاتمعـر تحكلظتمؽت كب تکبحمتفريذپت،تقيقبت يبتنيذظتحيتبت
قظت كب ت يؽحبظتميبتکيبحمتفريذپتنتبقيبوبتنيعثتدت يذؼظتحسلري تبيؽ ؼتاريؽظتدت ويبتمبفي ت سيعدظتنيعات
باؽظظ.
فيلکؽظت عدـذ ف  DMAICت
تبکید بز ٌدایت مدیزان در ضصسیگمب
حبفتنم قرريبتمبتقيبوؽتؼدوکؽظحيبفتمخبيذظ،تحفکريکتدؽيبوفتمخبيذظتميربتقيغذذت ط ليفت
ت
وکبت ؾتحفبدجت
قيييبؾ بات قيييات.تظؼتنيييمتقييييرريبتکبؼنتبقيييباتکيؽمتعقييييبؿتدؽرفيييجتحسلرييي ،تکبؼنتبقيييباتکيؽمتعقييييربثتدت
کيؽمتعقربحبات ؼنعتدؽرفجت هبدؼثتدتحعؼوفتدت عوؽ اتدتؼحبيؽ اتقيبؾ باتدؽرفيجتزيبوياتدتحيع واتحير تت
حبتؼ تمؽفخيعثتظ ؼةيعت.تنيبوعت خي يؽوبتةرؽ ةيبتحيبت ؾت خيؽ فتنيمتقيرريبتظؼت ويؽ ا،تفيع تحذخيجت يعوؽ اتميجت
دؽييبوفتکلرييعتفتنييبات قييات.تنيييبوعتوکيييبت ؾتظ ويي ت ييييلبت ويييبت كييئلج،تمييبت ف ييييبظفت ييعوؽ اتةكيييباتميييجت
ؼدوکؽظحبفتمخبذظت رهربتمبنع،تدـبت ذضذفبتکجتمذضذذتظؼت ؽد ثتحبفتنيمتقيرريبفت ويؽ اتميجتچهي ت
بتضذؼظ،تحيبو تک ت عوؽ اتمجت قذـجتوبظارؽفت قا،تظؼتييذؼحبتکيجت بويجتدت قيبـتنيمتقيرريبتمؽ قيبـت
وبظارؽفت ق ذ ؼتنعثت قا.تقبؾ باتحبوبتکجتؼدذتوبظارؽفتظؼتاةخيبتخؽويباتةع ني جتمبنيعت،تحذ ريقتکي يؽفت
قبؾفتنمقرريبتکك ت بتکتتع.تمتؾؽت بتؼقعت بتمبوكات عوؽ ات وؽ ةبتؼ تحذخريجتةييذظتدت
ت
ظؼتؾ رتجت ربظثت
مبت ق فبظثت ؾتؼدلتحبفتا ذؾنبتخػ پ،تؾ باتةكيب بت"تمرهي ؽفتةكيباتميجت قي بةع ؼظحبفتحقؽويفتنيعثتظؼت
نمتقرريبتمجتا ذؾلت عوؽ ات ض ًبوتظ ظ.ت ذضذفبحبت بةتعت عوؽواتحغررؽ،تؼحبؽف،ت يذ تنتبقيبوبت
دتحقؽوفت كب تدتؼدلتحبفت ودبظت ةررؿل،ت ؾتخيليجتظ ةيمتتحيبفتضيؽدؼفتميؽ فت يعوؽ اتظؼتؼ قي بفت
ثييييييييييييؽمطمتةيييييييييييييذظاتحؽچييييييييييييجتمرهيييييييييي ي ؽت ييييييييييييؽد ثتحييييييييييييبفتنييييييييييييمتقييييييييييييرريبت ييييييييييييبتمبنييييييييييييع.
تمزکش َ تُجً بز مزاحل کلیدی اوداسيریزی َ تحلیل
متؾؽت بتؼقعتکيجتةکيبجتکلريعفتحيؽت كيئلجت فتظؼتوکيبت ؾت بؾحيبفت DMAICت هيطىت يبتنيذظت.تحؽچيجت
كئلجت رچرعثتحؽتمبنع،تةربؾتمجتحسلر تمره ؽتدتحذخجتمؽتض براتظؼت بؾتمخبذظت ؿ ومتوبميعت.تظؼييذؼحبتکيجت
كب تقبظثتحؽ،تظؼت بؾحبفت ةع ؾثتارؽفتدتحسلر تفل تؼوهجت فتاةخبتنتبقيبوبتتنيعثتدتميبتقيبظثتحيؽوبتؼ ثتزي ،ت
كئلجتز ت بتنيذظت .حديبؼپت ةديب ت يؽد ثتحيبفتنيمتقيرريبتظؼت ويؽ اتةهيبات يبتظحيعتکيجت خي يؽوبت يبؾتظؼت
عدـذ فت DMAICت بؾت ةع ؾثتارؽفتدتقسفت بؾتحسلر ت قا.تچؽ تکيجت غلي تميعـر تزدي تؾويبظتدت مقيبظت
قعظت كب ت بت حيذ ات كيئلجت يذؼظةؾؽتؼ تميبتحي لتکييبتحقؽويتفتةييذظت.ت قيع اتؼدلتتحيبفت ةيع ؾثتاريؽف،ت
خيـتادؼفتظ ظثتحبتدتظؼتةخبواتحسلر تکييبتاةخيبت،تچريؿفت قياتکيجتظؼ غلي تقيبؾ باتتحيبفت وؽ ةيبتمعؼقي بت
ةدب تةيبتنيذظتدتحتخيبتميبت وديبظتمكي ؽتحًيير تاريؽفتمؽ قيبـتظ ظثتحيبتدتد بقرياتتحيبت يبتحيذ ات غلي ت كيب ت
نمتقرريبتؼ تز تةيذظ.تمؽ فتةيبومتحبکرعتمؽتؼدفت بؾحيبفت ةيع ؾثتاريؽفتدتحسلري ت،ت رهيتخبظت يبتنيذظتکيجت
يعدـذ فت  DMAICؼ تظؼت ويؽ اتمًيذؼجت  DMAICةهيباتظحير تحيبتميعوبتتدقيرلجت حيرياتظدت ؽزليجت
ةع ؾثتارؽفتدتحسلر ،تحيذ ؼثت ذؼظتحذخجتکبؼنتبقباتنمتقرريبتبؽ ؼتارؽظ .ت
تقُیت ابشارٌبی مُرد استفبدي در جعبً ضصسیگمب
فت ؾتحسلر ت ؽد ثتحبفت قعظتنمتقرريبتظؼت وؽ ا،تمجتةؾؽت بتؼقعتکجتظؼت عدـذ فتمکبؼتاؽ يجتنيعثت
مؽضبت ؾت مؿ ؼحبت ؾت ثؽمطهيبتمرهي ؽفتمؽضيذؼظ ؼتميذظثتدتخبوريبثتضيبوتمؽضيبت ؾت مؿ ؼحيبفتظوريؽتميجت
نعجت زكبـت بتنذظ.تنبوعتم ذ ات خي ؽوبت مؿ ؼحبفتمکبؼتاؽ جتنعثتظؼت ؽد ثتحيبفت ذ يقتنيمتقيرريبت
ؼ ت غبمقت ذ ؼظت)1ت تهذؼت ؽد ث)2 ،تظؼضا )3 CTQةييذظ ؼت يبؼحذت،ت)4ت،FMEAت)5تةييبومتظ ظثتحيبت
)6اؾ ذةخبفت ؽٌ ،ت)7ؼاؽقرذاتدتحيبك رب تدت)8تةيذظ ؼحبفتکت ؽ ،ت خؽقاتةيذظ.ت
حبفتنمقيرريبتظؼت ويؽ اتدتدخيذظت يؽد ثتحيبفتةكيب بت"تقيبظث،تظؼت
ت
متؾؽت بتؼقعتکجتمبتحذخجتمجتةذؿت ؽد ثت
غل ت ذ ؼظ،ت ؾتحکترکتحبفت رهؽ جتض براتحؽت ؽزلجتمخبذظت ق فبظثتةيبتنذظتدـبت يبتحيذ اتمؽضيبت ؾت
مؿ ؼحبفتکلرعفتؼ تمجت ؽ ز ت ةع ؾثتارؽفتدتحسلر ت ضيب جتةييذظتکيجت ؾتااتخيليجت يبتحيذ اتميجتحکترکخيبفت:ت
حبفتنبرجقبؾفتدت )3حکترکتحبفت رمتمرتب،ت نبؼثتکؽظ.تةريبؾت
ت
 )1حؽقر تةقهجتخؽوبات ؼؾل ،ت)2حکترکت
ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجتحثبرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياتدضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقراتمخبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذظتوب يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجت
ةدب ت ؽد ثتمخبذظتؼ ت بتحذ اتمجت تؽت هؽظثت فتحهبرجتةيذظتکجتمجتقيط بت هيؽظثتنيعثت قياتدتظؼييذؼحبت
کجت هبؼت ذخذظتمؽظ ن جتنذظ،ت دعظ "تمجتدضقراتضذظتمبؾ بتاؽظظ.تحع ت ؽزلجتکت ؽ ت ؾت يعدـذ فت
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DMAICحثبرياتنييؽ وظتمخبييذظتوب يجت قيات،تحييبت کيباتمبؾاهييات كيئلجتمييجتنييؽ وظتببي ت ؾتمخبييذظت يکييبت
ةببنع.ت
حدبؼپتنمتقرريبتظؼت ويؽ اتةهيبات يبت ظحيعتکيجتضيقفتخيعفتظؼتحثبرياتدتزفيؼت يؽد ثتحيبفتمخبيذظتدخيذظت
ظ ؼظ.تمغييذؼفتکييجتحقييع ظفت ؾت ييؽد ثتحييبفتنييمتقييرريبت دييعظ "تمييجتنييؽ وظتببلييبتضييذظتمييبؾ بتاؽظةييع.ت وييبت
دضقرات بتحذ ةعتمعـر تفع ت ودبظتقبض بؼحبفت ذؼظةربؾتدتوبتحغرريؽ جت يع د ت يؽ ظتدت ؽاوتيعحبفتقيبؾ بات
مرتبحبفت ؾ تظؼت عدـذ ف  DMAICاتدبةيعثتنيذظت.ت
مبنع.تمبتحيب ت وبت ذ ؼظ،تمبؾتح ت ؾ ت قاتحبت رمت ت
مؽ فت وبت تؾذؼت ؾ كاتحبت مؿ ؼحبفت تبقببتظؼت بؾتکت ؽ تاتدبةعثتنعثتدت فت ؾت بوبات ؽد ث،تمطهيبت
ؾتقبؾ بات(مجتفتذ ات ثب تد زعتحضييربتکرفريات)ت كيئذ ت يبومتظقي بدؼظحبفت يؽد ثتمبنيعت،تمغيذؼفتکيجت
ظؼييذؼجتةرييبؾت دييؽفت يؽد ثت ؾتحغررييؽ جتغرؽفييبظفت ؽاوتيعتااييبثتنييعثتدت بيع بجت يي زبت ؾ ت ةدييب ت
ػوؽظ.تمبتحذخجتمجتحدبؼپتنيمتقيرريبتظؼت ويؽ ات،تمتؾيؽت يبت ؼقيعت ةديب ت ويبت يبومتدتةؾيبؼجتميؽ فت غلي ت
ؽد ثت حبفت وؽ ةيبتظؼتعيذ توکكيب ت يفت ؾت حييب ت يؽد ثتضيؽدؼفتمبنيعت.تحيؽکيؿتظؼتت يبؾتکت يؽ تدت ةديب ت
حبفتنمقرريبتظؼت وؽ اتحبتزيعت يکيبت
ت
کت ؽ تحبفت ع د ،توکبت ؾت ـؿ بحبت قاتکجت بتمبوكاتظؼت ؽد ثت
ؼفبواتنذظ.ت ـب جتمعوخبت قياتحؽچيجتةذقيبةبجت فييب تنيعثتميجت ؽاوتيعتمخبيذظتوب يجت ضيب جتنيذظتتکت يؽ تدت
زفيؼتة يبوحتةريؿتظنيذ ؼحؽت يبتنيذظت.تميؽ فتحبکريعتميؽتحيع د ت يبؾتتکت يؽ ت،ت رهيتخبظت يبتنيذظتحيبتةسيذثتةييبومت
…DMAICCCCکييجت ؾتـييؿد ت قي يؽ ؼت ييبؾتکت ييؽ تزکبويياتظ ؼظتؼ تمييجتکيييکتةيييبظتظدؼثتاييؽظلتظؼتت
ؼوبضبتمًذؼج  DMAICةيبومتظحر .ت
سیزسبختٍبی مُردویبس بزای اجزای ضصسیگمب
غل ي ت ييؽتظتحًييذؼت يبتکتتييعتکييجتمييؽ فت خييؽ فتنييمتقييرريبتةرييبؾتمييجت ق ي قؽ ؼتمكييربؼفت ؾتقركيي تحييبفت
عوؽواتکرفرات قاتدت خؽ فت وبتؼدوکؽظ،تةربؾتمجت ك قؽتةيذظاتؾوؽقبضاتحبفت قعظفتظ ؼظ،تدـيبتظؼت
د بيـت وتغيذؼتةركيات.تحتيؽتنيمتقيرريبتاات قياتکييجتقيقبت يبتکتتيعت غلي تةربؾحيبفتضيذظتؼ ت وديبظتکييؽظثتدت
مييبؼدؼتةيبوييعتدـييبتحدييبؼپت ييبتةهييبات ييبتظحييعتکييجتفييع تدخييذظت خييبؼجتحييبفتضبيييبتظؼتقييبؾ با،ت ييبتحذ ةييعت
ثؽمطهبتنمتقرريبتؼ تحساتحيبثرؽتبيؽ ؼتظحيعت.ت ويبتةک يجتببمي تحذخيجت قياتکيجتحبکريعت ييلبتنيمتقيرريبتميؽت
ا ذؾلت مؿ ؼحبتدتحهيؽورت فيبحر ت قياتدـيبت خيبؼجتتحيبتدت ؽحتي تحيبفتقيبؾ بةبتؼ تةييبتحيذ اتظؼت يعجت
ؾ بةبتکذحبثتحغررؽتظ ظتدتوبت ي ذتةيذظ.ت وبت ذ ؼظت ذضذفبحبت قاتکجت يبتمبوكياتميؽ فت قي فبظثتکب ي تت
حؽت ؾتنيمتقيرريبت ذؼظحذخيجتبيؽ ؼتظ ظت.ت ذضيذفبحبت ثي ت وديبظتؾوؽقيبضاتدت خبؼحخيبفت ؼحبيبطتمؽبيؽ ؼت
کؽظات( ظؼقاتاذلتکؽظا،تمعؼق بتظوعاتدت ؼ جت ثؽمطمت غبـ تدت،)...ت ؼحقب تکيبؼحريبتظؼتقيبؾت با،ت
عوؽواتؼ ـتحقبؼضبج،تحيؽکؿتمؽتويبظارؽف،تحبکريعتميؽت ؽحتي تحًيير تاريؽفتمؽ قيبـتظ ظثتحيبتدتةريؽلت
قرك يبحرک،ت ؾتخيلجت خبؼحخبوبتحك تعتکجت يبتمبوكياتميجت يؽدؼتظؼداتقيبؾ باتحقذوياتايؽظظت.تفيع تظؼکت
ظؼقات وبت فبحر تدت خبؼحخبت بتحذ ةعت ثؽمطهبتنمتقرريبتؼ تةرؿتحساتحأثرؽتبؽ ؼتظحع.ت
اصالح الگُي مصزف بب مدیزیت مىببع تُلیدت

ؼحبييؽت ةقي پتظؼت ؽ بوهييبجت ضرؽنييبات يييذ تدتؼ ثتكييبؼتحييبو تؼ ت ؼ ييجتكؽظةييعتدتحبكرييعتمييؽتخلييذارؽفت ؾت
ؽ طتدتحفؽوظت ؽ ذظةع.ت خي ؽوبتمؽظ ن تكجت ت حيذ ات ؾتقيطتبات وهيباتظ نيات ويبت قياتكيجتظؼتقيغرت
حًييير تارييؽ اتدتقربقيياتتاييؿ ؼ اتةؾييب ،تةكييبات مييجت ييذ تظدـ يي تظبيياتةؾييؽتمرهيي ؽفت فيييب تنييذظتدت
.ت اؽتمبتضذظتدتظورؽ اتيبظلتمبنر ت تمرتير تكيجت
قؽ بوجتحبفت ل تدت تبمـتفيذ تؼ تمره ؽتزؽ قاتكتر ت
مبويعتظؼتفيربت ييؽظ ض بتميجتييؽ جتخييذو تدت يعوؽواتحؿوتيجت،تمبوييعت ؾت يؽ طتدتحفيؽوظتمييجت ؽ يبومتؼحبييؽفت
ؽحرؿتكتر .تتحکترکتنمتقرريبت ؾتعؽوقتمخبيذظتمخيؽثتدؼفتدتزيػ ت قبـرياتتحيبفت ببيعت ؼؾلت يؿدظثتدتت
مخبييذظتکرفرييا،ت ذخبييبجت ي ي ذت ـرييذفت ًييؽ تؼ تظؼتنييؽکاتتحييبفتحذـرييعفتدتمييجتقييب تکرفريياتمييب فت
سًذ ج،ت ذخ ت ي ذت ـرذفت ًؽ تظؼت ذؼظت ًؽ تکتتعابات بتنذظ.تت

وتیجًریزی
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ميؽ فت خيؽ فت ذ قرياتا ريؿتنيمتقييرريب،ت ؾ ت قياتحغرريؽ جت هطًيت تؼ تظؼتقيبض بؼتدت يعدـذ فتحييبفت
نييمتقييرريبت فيييب تةيييبور ت.تحيييبةغذؼتکييجتمكييربؼفت ؾتکهييذؼحبت،تؼدوکؽظحييبفتمخبييذظتؼ تمؽ قييبـتنييؽ وظت
ضبوتضذظتحغررؽت بتظحتع،ت ؾ ت قات بتةريؿتؼدوکيؽظت ذ يقتنيمتقيرريبتؼ تميبتتنيؽ وظتدت سيرظتقيبؾ باتت
حبفتضيذظت تغبيقتةييبور ت.ت ـب يجتحذخيجتميجت ويبتخيليجت قيؽد تةريؿتببمي تحقييقت قيا،ت"ظؼتؾ يبةبت يبتحذ ةريعت
چريييييييييييييييييييييؿفتؼ تحغررؽظحريييييييييييييييييييييعتکيييييييييييييييييييييجتاةيييييييييييييييييييييؽ تضيييييييييييييييييييييذپتنيييييييييييييييييييييتبض جتمبنيييييييييييييييييييييرعت".
مغييذؼتض يييجت ييبتحييذ اتافيياتکييجت ييبتمبوكيياتؾوؽقييبضاتتحييبفت ؾ تؼ تمييؽ فتنييمتقييرريبت خرييبتکتيير ت.ت
ذضذفبحبت ث تحيؽدوحتکيتبؼتحرييبتدتحًيير تاريؽفتمؽ قيبـتظ ظثتحيبت،ت ؾتخيليجت خي يؽوبتؾوؽقيبضاتتحيبفت
ؾ تحكي تع.ت ؾ ت قييات مؿ ؼحييبفتنيمتقييرريبتؼ ت تبقي تمييبت كييب تتضييذظ،تحقذويياتکتيير تدت ييعدـذ فت
 DMAICؼ تمجتفتذ ات عدـذ فت يلبتمخبذظت ؽاوتعتمؽ فت كب ت کؽؼتدت خيبتحيچذاتکبحمتؾ بات
دتکبحمتحؿوتج،تظؼتببـ ت عدـذ فتحبفتحًسررتنعثتمکبؼتاريؽو ت .ةک يجتظوريؽفتکيجت يذؼظت نيبؼثتبيؽ ؼت
اؽ ا،تدخيذظت يعحبوبتميؽ فتزي ت كيب تکيبوؿةبتمخبيذظتدت خيؽ فت يؽد ثتحيبفتخيذ پتت قليذ ت قيات.تفيع ت
دخذظت وبت عحبتظؼتقبؾ با،ت كب تحقؽوفتنعثتظؼتنمتقرريبتؼ تحساتحأثرؽتبؽ ؼت بتظحع .ت
بمربتةکبجت نبؼثتنعثتظؼغبـ تقجتةک جتمغذؼتضبو،تميجتچريذةربت ريبظثتقيبؾفت يعدـذ فت  DMAICت
حبکريعتاؽظويعثت قيات.ت ظؼتمطهيبت نييبؼثتکيؽظو تکيجت كييب تحقؽويفتنييعثتغبـبيبت"تميؽتةربؾحييبفت ييلبتغوتفقييبات
يؽکؿتةبيذظثتدت ؾ ت قياتحيبتحييب ت كيب تخخياتاريؽفت تبقيببتظ ني جتمبنيتعت.تظؼتمطيمتظوريؽتميجت حيريات
ؽ ز ي ت ةييع ؾثتارييؽفتدتحسلر ي تظؼت ييؽد ثتحييبفتن يمتقييرريبت ييؽظ ض ر تدتظؼتبكييياتظورييؽتةهييباتظ ظو ي تکييجت
مكربؼفت ؾت ؽد ثتحيبفتنيمت قيرريبتظؼت ويؽ اتميعـر تدخيذظتةذقيبةبج،تةريبؾتميجتکت يؽ ت يع د تظ ؼةيعت.تميؽ فت
حبکرعتحيرهربتمجت وبتقجت ذضذؿ،ت رهتخبظتةييذظو تکيجتةريبؼلت يعدـذ فت ( DMAICحقؽويفت-تحقريربت-ت
حسلر -حغررؽ-حثبرا)تؼ تمجتيذؼج  DMAICةدب تظحر .تنبوعت خي ؽوبتةک جتتمرباتنعثتظؼت ويبت قبـيجتميؽت
ودبظتحذخجتدتمبدؼتظؼت عوؽ اتنمتقرريبتحبکرعتظ ن جت قا.ت
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