تطبيق ادوات  Lean Six Sigmaمبحرلت ي اتعرحرف واتييس ي
تطوفحر املنعج اجلدفد  .دراسة لستة ي اتشحركة اترسمة تتصنسعست
اتكهحربسئية

أ.د.غشان قاسم داود /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
م .عزام عبد الوهاب عبد الكريم /معود االدارة التتين  /الزعفرانيتة /اجلامعتة التينهيتة
الوسطى
املضتخلص

وباا  Leanدلا
حياعدـ منهضيات  six sigmaدلا حللياا عيويامن مال ؽا ا عاا عيبَاع ث ،عدليات
حلليا عيٖيعدعث مل ؽا ا عسيايعن عيوبليات عيخْانيويت دناـ ؿماش ااعحيل عيبنهضيخايل ( six sigma Lean
فعن منهضيت  Lean six sigmaىخَعا مـؽا حنظيبي يوبليت عيخغييل م عؿة عيضمؿة حللياا ع ااعث عتسخظاعك
عيخععييف .مل ؽ ا عيخل ّكين دل حلبيت ععخيعصعث عين من ااق عيوبليات حياخؾـ عدؿ عث عيخلنياعث عصعْاع يت
يخغليا حغييل عيوبليعث .
يلـ عصلي اقع عيبغذ في عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت عدخباـ منخضهاع العؿ عيباع را د عن،ياعث
كوينت يلبغذ هـف حغـ ـ عيبنعفع عيبخغلله مل حطم ل عيبنخش فلاع يا  . Lean Six Sigmaدناـ عىاخؾـعمهع
حَااؾيِ عيخااعريلعث عت ضع ياات ع
فااي حطاام ل عيبنااخش عيضـ ااـ اااج عيخطاام ل ىاالدت ّااما عيبنااخش يلياام
عييلبيت عيقي خلكه حععما منهش ) (Lean) (Six Sigmaدل عيبنخش عيضـ ـ دنـ حطم ل في ظلهبع .
حمّا عيبغذ عي مضبمدت مل عتىخنخعصعث مل ينهاع عن عىاخؾـع ؿ كة عيخْابي ) (DMADVفاي حطام ل
عيبنااخش وطااي مضااعت عىااوع عمااع عيبونياايل عي ا حنظااي دبلياات عيخطاام ل َااعا بعاانه ماال عىااخ ا عيبولممااعث
عيبخميـة مل كا ملعلت مل مل ععا ؿ كة عيخْبي في عيبلععا عي علت  .كباع بعال حغـ اـ عيومعماا عتكزال عابيات
عيمعصب موعيضخهع يخضع م عىبعن فَا عيبنخش .
عيغياامؿ عييـعىاايت عيبلساات  Lean six sigmaؿ كة عيخْاابي
املصططحلت الزئيضططيل للثتطط
) (DMADVعيبنخش عيضـ ـ . (NP) New Product
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املقذمل

حوـ دبليت حطم ل عيبنخضعث عيضـ ـة دبليت مغ،مفت عيبؾعٗل معل،ت صـع يهع سيبت فَاا دعييات صاـع مباع
ضوا مل عتابيت حطم ل عيبنهضيعث عيبلمضيعث عيبؾخل،ت عيخي حهـف عيا مياعدـة عيَالكعث فاي ععاـ ع عكزال
مل صمعسب حطم ل حْبي عيبنخش عيوبليت .
يااخبـ اااقع عيبغااذ عيخطبيلااي عابيخااه ماال عابياات ممٕاامل حطاام ل عيبنااخش عيضـ ااـ .عيااذ لخاالط عيبغااذ
عىخلعحيضيت عؿعكة مخععملت يخطم ل عيبنخش عيضـ ـ حضبع يل منهضيت  Six Sigma leanيلمّما عيا دبليات
مزل يخطام ل مناخش صـ اـ .عياذ بعال عيضباع ايل كاا مال مبعكىاعث فليا،ت عفعاعك عيغيامؿ عييـعىايت عيبلسات
مبزلت  LPD,DFSSيخطم ل عيبنخش عيضـ ـ.
يخغليق فيك ح عدخبعؿ ععـى ٍلكعث معكة عيْنعدت عيبوعؿن عيَلكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات كوينات
يلبغذ ح صبع عيبيعسعث عيبخوللت ـكعىت عيغعيت مل ؽ ا عيبلع ث عتىاخبعست يلَالكت عيببغمرات حا حغلياا
عينخع ش يلخعكـ مل ّغخهع عتدخبعؿ دل دـؿ مل عيبنهضياعث عتؿ عث عيبياخؾـمت فاي Lean Six Sigma
عٕااعفت عي ا عىااخؾـع عتىااعييب عتؽخبااعكعث عتعْااع يت عيٖاال ك ت .حمّااا اااقع عيبغااذ عي ا مضبمداات ماال
عتىااخنعصعث ماال ينهااع عن عىااخؾـع ؿ كة عيخْاابي ) (DMADVفااي حطاام ل عيبنااخش وطااي مضااعت عىااوع عمااع
عيلع بيل عيخطم ل عي حنظي دبليت عيخطم ل َعا بعنه مال عىاخ ا عيبولمماعث عيبخمياـة مال كاا ملعلات مال
ملععا ؿ كة عيخْبي في عيبلععا عي علت  .كبع بعل حغـ اـ عيومعماا عتكزال عابيات عيمعصاب موعيضخهاع يخضاع م
عىبعن فَا عيبنخش .

اوال – مىهجيل الثت

 1-1مشكلل الثت
صاـ ٍاغت فاي
يلـ عٗلع عيبععاذ دلا ؿكعىاعث عصنبيات ىاع لت حنع ياج ممٕامل حطام ل عيبناخش عيضـ اـ
عيـكعىعث عيخي حنع يج حطم ل عيبنخش عيضـ ـ عتىخنعؿ عي منهضيت .Lean Six Sigma
عمااع فااي عيضعسااب عي بيااـعسي فلا لا عي ماال عيبااععزيل عيواالعاييل ـكعىاات حطاام ل عيبنااخش فلااع يبنهضياات Six
 Lean Sigmaفي عيَلكعث عيولعايت  .تىيبع في عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت عيخي حواعسي مال ٗاما
فخلة حطم ل منخضعحهع ٕوف دبليت عيخطام ل فياك يابب عتىاعييب عيطال عيخاي حخبوهاع فاي دبليات حطام ل
عيبنخنضعث عيضـ ـة  .دل اقع عتىعه حخبغمك مَعلت عيبغذ أرعكة عيخيعؤتث عيخعييت :
 .1مع عسوععه حطم ل عيبنخش عيضـ ـ فلع يبنهضيت  Lean Six Sigmaدل م عؿة ىلدت عيمّما عي عييام
حلليا كلف عيخطم ل م عؿة عيضمؿة حلليا عدعؿة عيخطم ل .
 .2مع حأريل حطم ل عيبنخش عتىخنعؿ عي منهضيت  Lean Six Sigmaفي ميخمى عيبنعفع عيبخغللت مل عيخطام ل
عتدخبعؿ دل ععـة مل عيبنهضيعث  Six Sigmaع .Lean
 2-1أهذاف الثت
هـف عيبغذ عي عصصع ات دلا عتىا لت عيبخوللات عتىالمن عيبلخالط يخطام ل عيبنخضاعث عيضـ اـة عيبخبزاا
بنهضيت  . Lean Six Sigmaعمععسيت حطبيق عتٗعك عيبلخلط في ي ات عتدباعا عيولعايات عيبخبزلاه عيَالكت
عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت .دليه حخبزا عاـعف عيبغذ عتحي :
 -1حغـ ـ عيبنعفع عيبخغلله مل حطم ل عيبنخش فلع ي  . Lean Six Sigmaدنـ عىاخؾـعمهع فاي حطام ل عيبناخش
عيضـ ـ اج عيخطم ل ىلدت ّما عيبنخش يليم
 -2حَؾيِ عيخعريلعث عت ضع يت ع عييلبيت عيقي خلكه حععماا مانهش ) (Lean) (Six Sigmaدلا عيبناخش
عيضـ ـ دنـ حطم ل في ظلهبع .
 -3عمععسيات حطام ل منخضاعث عيَالكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات دبال منهضيات Lean Six Sigmaعيبناعفع
عيبخغللت يلَلكت سخيضت فيك.

 3-1اهميل الثت
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عاااع دبلياات
حخبزااا عتابياات عيوبلياات يلبغااذ فااي ؿكعىاات ععياات عيَاالكت عيوعماات يلْاانعدعث عيعهل ع ياات
حطاام ل عيبنااخش فيهااع حلااـ عتىااخنخعصعث عيخمّاايعث عيخااي ماال عيببعاال عن حوخبااـاع عيَاالكت ماال عصااا حياال ع
دبليت حطم ل عيبنخضعث عيضـ ـة عاا عيعلف حلليا عيخلف عيٖيعدعث عي عيغـ عتؿس يقيك فعن عيبغذ لـ :
 .1لـ دلٕع يلَلكت عيببغمرت عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت عاع دبليت حطم ل عيبنخش فيهع.
 .2حغـ ـ مـى عيبن،وت عيبخغللت يلَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت دنـ حطم ل منخضعحهع عيضـ ـة عتىخنعؿ عيا
منهضيت . Lean Six Sigma
 4-1فزضي الثت
 .1إؿي عىخؾـع عؿ عث ) (Lean Six Sigmaفاي ملعلات عيخول اف مال ) (DMADVعيا حغـ اـ مياخمى
سمديت عيخطم ل عيبطلمن يلبنخش .
 .2اإؿي عىاخؾـع عؿ عث ) (Lean Six Sigmaفاي حطام ل عيبناخش عيا عيمّاما عيا عتىابعن عيغليلات يَ،اا
عيبنخش.
 .3وخبـ حْبي عيبنخش عيضـ ـ دل ؿات عيخَؾيِ في ملعلت عيخليي مل ) (DMADVدناـ عىاخؾـع (Lean
) Six Sigmaحطم ل عيبنخش عيضـ ـ.
 5-1احلذود املك ويل والزم ويل
اااع عؽخيااعك عيبععااذ دلاا عيَاالكت عيوعماات يلْاانعدعث عيعهل ع ياات اااي ئعااـى ٍاالكعث معكة عيْاانعدت
عيبوعؿن عيولعايت  .يخبزا عيغـ ؿ عيبععسيت دينت عيبغذ .ي ىبعن عتحيت:
 .1انعيك ٗلب ميخبل دل منخضعث عيَلكت .
 .2حنمل عتسخعس صمؿ منخضعث مَع هت مل ٍلكعث عصنبيت مغليت كزيلة .
 .3ح يل عف ع ٗلبعث عيبيخهلعيل ْمكة ميخبلة مخيعكدت .
 .4عىخوـعؿ عيَلكت يخلـ عيبيعسعث عيخوع ن في عسضعم عيبغذ.
 6-1اص ليب مجع الثي و
ح صبع عيبيعسعث عيبخوللت عيضعسب عيوبلي مل ؽ ا ؿكعىت عاع ععا عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يات
مل ؽ ا عيبوع َت عيبيـعسيات عتٗا ل دلا ىايلعيوبا عيياممي عيللاع عث عيبخعالكة يلبععاذ ماع عيبياإييل فاي
عيَلكت .
 7-1االص ليب واملق ييش املضتخذمل يف الثت
ح عدخبعؿ عيبلع يو عيخعييت مل عصا عربعث فلٕيعث اقع عيبغذ :
 .1عصلع عيغيع عث عيعبيت يلماج عيعل،ت .
 .2عىخؾلعس عينيب عيب م ت يبوـا عيخ يل ىمع في اج كل،ت عيخطم ل ىلدت عيمّما عي عتىمع ابا وـ
ايع عيَلكت عيخطم ل.
 .3عىخؾلعس عينيب عيب م ت يلخلليا في اج عيخطم ل كلف عيبنخش وـ عىخؾـع عؿ عث منهضيت . Lean Six Sigma

ث وي Lean -

 1-2تعزيف ومث ديء الط  : Leanدلف ) (James Womack, et al.,1990فاي كخاع ه عيبعكنات عيخاي
غيالث عيواعي عيخْانيع عيبالن  Lean manufacturingعساه مضبمدات مال عيبباعؿب عدىاعييب عيخاي حلكان
دلااا حغـ اااـ ئمعيااات عينَاااعٗعث غيااال عيبٖاااي،ت يلليبااات عيبَاااعككت فاااي ئسخاااعس مناااخش حلاااـ ؽـمااات يلن اااع ل .
عيٖاايعدعث فااي ئٗااعك  Leanاااي ي سَاااعٗ ت ااإؿي مبعٍاالة ئياا ؽلااق مناااخش ؽـماات ل ااـاع عين اامن
). (Carreira ., 2005:2
فيبع ولف  Krajewski., et al.,2010عينظ عيلٍيلت  :عسهع سظ حَ يا حن ـ مل عيليبات عيبٖاعفت
تسَطت عيَالكعث دال ٗل اق عمعيات عيٖايعدعث عيخاعؽيل فاي عيمااج عيضهاـ حَابا عيانظ عيلٍايلت عيوبلياعث
عتىااااخلعحيضيت يلَاااالكت دبلياااات عيخْاااابي عؿعكة عيضاااامؿة حؾطااااي٘ عيخْاااابي حْاااابي ىلياااالت عيخضهياااان
بعاال عىااخؾـعمهع فااي ٍاالكعث عيخْاانيع عيؾـمااتKrajewski., et .
عيخعنميمصيااع عؿعكة عيبؾاان ن
. al.,2010:316
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 2-2تحىيز املىتج املزن ) : (LPDعن ماع حغخعصاه عيَالكعث عيْانعديت فاي عيمااج عيغعٕال اام سبامفس صـ اـ
بخـ وـ مل عيخْنيع عيبلن سبمفس ـؽا عيخ،عيل عيبلن في دبليت حطم ل حْبي عيبنخضعث .فاعيخ،عيل عيبالن
اااااام فليااااا،ت عيخغيااااايل عيخاااااي حلكااااان دلااااا ؽلاااااق ايبااااات مولفاااااه مااااال اباااااا عين ااااامن حللاااااا عيٖااااايعدعث
 . Axeborn.,2011:15كبااع عن  LPDياايو مضاالؿ عىااخؾـع ؿ عث حلنيااعث عيخْاانيع عيباالن فااي دبليااعث
حطم ل عيبنخضعث دل عيوعو مل فيك فهم وخبل كب،هم يخغييل عيوبليات خعيياف عيخ،عيال عيبالن فاي حطام ل
عيبنخضعث مل ؽا ا حوظاي عتىاخ،عؿة مال عيناعه عيوبلياعث  . Mohammadi., 2010:13-14دلياه بعال
عيلااما ااعن حطاام ل عيبنااخش عيباالن  LPDااام سظااع حلنااي عصخبااعدي لاام دلا نااع ماال عيوبليااعث عيناعه
عدؿ عث .يلغْما دل ميانة يلبنظبات مال  LPDضاب فها عيو ااعث عيبخبعؿيات ايل ااق عيبواع يل عيبؾخل،ات
. Axeborn.,2011:17

ث لث Six Sigma -

 1-3تعزيطف  :Six Sigmaحوالف  Six Sigmaعسهاع سظاع ٍاعما مالن يخغلياق عىاخـعمت حوظاي سضاعط
عددباعا ) (Pande.,et al.,2000:4مال ؽا ا حللياا عيويامن عيخ يالعث فاي عيوبلياعث Krajewski,Lee
) . J.,et al.,2010: 201يقيك فعيـعفع كع  Six sigmaمخأحي مل ؽ ا عي،ه عيمريق تعخيعصاعث عين اع ل
عتىااخؾـع عيبنٖااب٘ يلغلااع ق عيبيعسااعث عيخغليااا عصعْااع ي عتاخبااع عيااـؤ ن اااؿعكة حغياايل ئدااعؿة
عؽخلعل عيوبليعث عيخضعك ت .
ٗ Six Sigmل لت يغا عيبَعكا ع،ع ة عىخؾـعمهع سللا مل كبيت عيبنخضاعث عيبويبات عيبْانوت
عيؾـمعث عيبلـمت مبع إؿى ئي م عؿة كٕع عين ع ل  .فخْبي  six sigmaوني سه ئفع حا حن،ياق س،او عيبهبات
مليمن ملة يل عمن انعك ىمى  3.4مل عيويمن يعا مليمن فلّت (El-Haik ,Basem ., et al., 2006
(Dumitrescu.,et
 Six Sigma) .:3حللااا عيٖاايعدعث عيبخبزلاات اااعيعلف عيبخغللاات ياابب al.,
2011:537) :
 .1ئدعؿة عيْيعغت .2 .عيخلف .3 .اعث عيـ كعث عيخعؽيل عيب،لٗ  .4 .عين ع ل غيل عيلعٕيل دال عييالع /
عيؾـمعث عيبلـمت .5 .حعل،ت عي،لُ عيٖع وت يبب سلِ عيبمعكؿ .
 .6عينمديت عيلؿ ت.
كبع عسهع نع عيضمؿة في عيوبليت ـت مل عتدخبعؿ دل عيخ،خيٌ .يعمن عيبمظ،يل خغبلمن ميإ ييت عيضامؿة فاي
دبله . Jacobs ., et al. ,2009:414).
 2-3مذخل ( ( ) DMAICتعزيف ،قي س ،حتليل ،حتضني  ،رق بل ) حلل املشكال

(Define,Measure,

)) DMAIC( Analyze, Improve, Control

حبن ) DMAICدل ر رت مبعؿب اي Кwak .,et al.,2006:709 :
• عيخلكين دل عينخع ش عيبلعؿة عيبيعسعث عيغلع ق عيبلع يو .
حنظي عيبَل ل ملع ا دبليت ميخبلة.
• عيوبا عيلع دل عيبَعك ع عيلْيلة عدصا
• من ش مخأّا مل ؿ عث عسضعم عيبهع عيبلحبطت عيخي حؾخلف في عيؾطمة عدىلمن.
لؾِ ىلمن عؿعكة  Six Sigmaدل عينغم عيخعيي:
 + TQM = SSعيخلكين عدامى دل عين ع ل  +عؿ عث حغليا يعسعث ئٕعفيت  +عينخع ش عيبعييت صؿعكة
عيبَعك ع.
فيبع لي عىخولعٓ يبلععا دبليت : DMAIC
• عيخغـ ـ ع عيخول ف ) . (Defineخ في ااق عيبلعلات حغـ اـ ؽْاع ِ مؾلصاعث عيوبليات عيخاي حوخبال عي ات
عدابيت يلٕع عين ع ل . Krajewski .,et al.,2010: 202 .
• عيليعه ) (Measureحخٖبل حغـ ـ كي،يت ايعه عيوبليت كيف خ حن،يقاع حغـ ـ عيوبليت عيـعؽليت
عيل يييت عيخي يهع حعريل عيغ عدابيت دل عينمديت ايعه عيويمن عيبخميـ عيبلحبطت هق عيوبليت Jacobs
. ., et al.,2009:315
• عيخغليا ) . (Analyzeفيهع خ صبع عيبيعسعث حغليلهع  .هـف حغم ا ععيبيعساعث عيؾاع ئيا مولمماعث عيا
عينضعك . 565:ُ 2112
حمفل سظلة فععْت يلوبليت دبـ عيعل
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• عيخغيايل ) . (Improveعيبلعلاات عيلع واات اااي حوااـ ا ئدااعؿة حْاابي عدىااعييب عيلع باات يخلبياات اااـعف عدؿع
عيضـ ـة حن،يق عيخ ييلعث . Krajewski .,et al.,2010: 202 .
• عيلاع ت ) .(Controlف ي ااق عيبلعلات حلعااب عيوبليات عيضـ اـة يلخعكاـ مال عساه اخ عيبغعفظات دلا مياخم عث
عدؿع . Haizer .,et al.,2011:228 .
 3-3املق روطل بطني  Leanو  : six sigmaبايل عيضاـ ا  1ع صاه عيخَاع ه عتؽاخ ف ايل Lean
. sigma
عينلطت
عيبغمك ت
عيهـف عيل ييي
عيخن،يقي عيخأريل
عدؿ عث
عيخلنيعث
دعما عيبَعككت
مضعا عيخطبيق

عيضـ ا  1ع صه عيخَع ه عتؽخ ف يل SS Lean
Lean

six

Six Sigma

عصحضعاعث عيبخبعرلت
عيبلع دل ايـ عيغيعة عيخنظيبيت  /عينبم مل ؽ ا حغييل عيضمؿة كٕع عين ع ل
ضب عتيخنع عيخَعكك نَعٗ في حن،يق عيبلسعمش حَ يله
حَخبا دل حغليا عدىبعن عيضقك ت عدىعىيت

عا عيبَع ث

حغليا عيوبليعث

حغليا عيبيعسعث

خ حـك ب عيبمظ،يل حَضيوه دل عيبيعابت في عا عيبَعلت حغـ ـ عيبَعكا دنـ عـ رهع
عيخلكين في عيبـع ت دل عيْنعدعث عيخغم ليت يعل بعل عن خ حطبيله دل عيْنعدعث عدؽلى بع في فيك
عيؾـمعث عيلدع ت عيْغيت عيخولي .
عتؽخ فعث عيبغخبلت
حبيا ئي ن حعمن عيبَعك ع عيبخوبـة حيخهلك ٍهل
حبيا ئي ن حعمن مَعك ع كع نن ىل وت عتسخهع في
مخوـؿة عىخؾـع نيت منٖبطت..
ئؿعكة عيبَعك ع غٖمن ع اليلت مع فل ق دبا ـ ع كعما في اقع
عيضهـ.
حبيا ئي عيخلكين دل حغييل ؽـمت عين ع ل دل ٗل ق حبيا ئي عيخلكين دل حغييل ؽـمت عين ع ل دل
حلكين عيبَعك ع
ٗل ق حلليا عتؽخ ف عيغـ مل عدؽطع .
حلليا عصىلعف.
حبيا ئي ن حعمن دل ىعه عيخغليا عيعبي
حبيا ئي ن حعمن دل ىعه ئمعيت عيهـك عيعبيل /
عؽخيعك
يلمفمكعث في عيخععييف  /حغيينعث عص لعؿعث.
ئٕعفت عيبن ـ مل عيليبت يلن ع ل مع موع يل مخوـؿة
عيبَعك ع
حيخؾـ كببلك
حبيا حلليـ ع ن حعمن ممصهت سغم عيخغليا
حبيا حلليـ ع ئي ن حمصه سغم عيولٓ عيمّ،ي دل
عصعْع ي يلبيعسعث عيخضل ب عيخغييل.
حلنيعث عيخغليا ىبيا عيبزعا عيؾلع ٘ عيوبليت حغليا عدىبعن
عيضقك ت ؽطأ عيخـايق.
Source: Maleyeff John.," Improving Service Delivery in Government with lean six sigma",
IBM Center for The Business of Government Strategy and Transformation Series), 2007:11

 4-3التصميم لط  : ( Design for Six Sigma) )DFSS( Six Sigmaولف عيخْبي ي Six Sigma
 ( Design for Six Sigma) DFSSعساه منهضيات حياخؾـ يخطام ل منخضاعث دبلياعث صـ اـة  .طاي
. Rangoe ., 2012:2
ميعكاع مخطلبعث عين ع ل عخ عيمّما ئي عييم
صمال  DFSSام حماع صمؿة عيخْبي عمععسيت ايعه عيضمؿة حغييل عيلـكة دل عيخنباإ مناق ملععاا
عيخْبي عت ي  .فوبليت  DFSSحلكن دل عيخْعمي عيضـ ـة عيببخعلة عيخاي حغلاق مياخمى دلا مال عدؿع
. Kwak ., et al ., 2006:710
حعيف كا ٍلكت  DFSSفلع تعخيعصعحهع عيؾعّت مبع ضواا عيوبليات مؾخل،ات مال ٍالكت ئيا ؽالى.
حخطلب  DFSSفل مخوـؿة عيمظع ف عيذ عيخ،عدا يل عينعه بعل ن ضلب عت خععك .حغاما  DFSSدبليات
حطاام ل عيبنااخش  PDماال عيلطوياات ئيا عتعخبعيياات ماال ؽا ا ئدطااع فل ااق عيخطاام ل عي،لّاات تىااخؾـع عدؿ عث
عصعْع يت .
حيااخؾـ  DFSSمضبمداات مخنمداات ماال ؿ عث حلنيااعث عيضاامؿة عيبمصهاات يخلبياات مخطلبااعث عين ااع ل.
 . Hekmatpanah ., et al.,2008:339بايل عيضاـ ا  2داـؿ مال عدؿ عث عيَاع وت عيخاي بعال ن
حيخؾـ يوبليت .DFSS
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عيضـ ا  :2عدؿ عث عيببعل عىخؾـعمهع في دبليت DFSS
• ٕع عيَ،ا حغليا عدرل FMEA
• عيليعؿة عصؿعك ت
• مغعكعة عيوبليعث عيخضعك ت
• ئؿعكة عيبَعك ع
• سَل ظي،ت عيضمؿة
• عيبغمد عيوب
• عينبعفس عد ييت عييل وت عيبنخش
• حْبي طعاعث عدؿع
• عيبلعكست عيبويعك ت
عيضـ ا مل عدـعؿ عيبععذ
 5-3االخططتالف بططني  Six Sigmaوالتصططميم لططط  :)DFSS( Six Sigmaبعاال حغـ ااـ سلااعٗ عتؽااخ ف
عيخَع ه يل  DFSS SSف،ي عيهـف فعن اـف  SSام حللياا عيخباع ل فاي عيوبلياعث عيلع بات فاي عايل عن
اااـف  DFSSااام حْاابي عيبنخضااعث عيوبليااعث طل لاات بعاال ن حياابظ يخبااع ل كباال ؿ ن عيخااأريل دل ا عدؿع .
عترنعن  DFSS SSيـ هبع حلكين امي دل ؽ ٔ،عيخععييف حأريلااع دلا عينخاع ش ئيا صعساب صامؿ حلكيان
ئّا ط عدعاـعد غيال
عٕظ دل عيبَعك ع عيخي يهع حأريل امي دل سخع ش عددبعا يخؾـ  SSيلالؿ دلا
عيبلغمن فيهع في عيل خ عىخؾـع  DFSSيبنع مزا ااق عدعاـعد مال عيغاـ د .كباع ن صامال  DFSSاام
حماع صمؿة عيخْبي مل ملععا عيخْبي عيببعلة.
حخٖبل عيلمعى عيبَخلكت في حطبيق  DFSSعيخلكين عيلمي دل كٕع عين ع ل حْبي عيبنخضعث عيخاي
حبعال مال حغلياق مياخم عث عؿع  (Gremyr .,et al ., 2012:46) SSم،هام  Six Sigmaمنٖاب٘
يل ع ت فهم لكن َعا كبيل دل عدؿ عث عصعْع يت يلغـ مل دبليت عيخ ييل عيلٖع دل عيويامن ي عيوبليات
حغييل عيضمؿة  .عيخعيي فاسه بعل حطبيلهع دلا عيبنخضاعث عيوبلياعث عيلع بات فلا٘  .عماع عيخْابي يا Six
حْاابي عيوبلياات لمخهااع ماال عديااف ئي ا عييااع مااع ؽااق
 DFSS Sigmaفعسااه يااخهـف ئدااعؿة حْاابي
ععخيعصعث عيَلكت م ع نهع في عتدخبعك . Arendt ., 2009:26
حؾخلف منهضيت ) (DMAICفي  Six Sigmaدل منهضيت عيخْبي ي  DFSS) Six Sigmaمل
ؽا ا عاااـعفهع ملععلهااع  . Jones.,et al., 2010:1باايل عيضااـ ا  3ملعكساات يبلععااا كااا ماال Six
(DMAIDV) DFSS (DMAIC) Sigma
عيضـ ا  3ملععا  Six Sigmaملععا .DFSS
ملععا Six
Sigma
عيخول ف ع
عيخغـ ـ

اـعف عيبلعلت

ملععا DFSS
DMAIDV

حغـ ـ اـعف عيبَل ل مخطلبعث
عين ع ل

عيخول ف ع عيخغـ ـ

عيليعه

حغـ ـ ؿع عيوبليعث عيغعييت

عيليعه

عيخغليا

حغليا عدىبعن عيضقك ت يلويمن

عيخغليا

عيخغييل
عيلاع ت

حغييل عيوبليت يللٖع دل عدىبعن
عيضقك ت
عيييطلة دل ؿع عيوبليعث
عيبيخلبليت

عيخْبي
عيخغلق

اـعف عيبلعلت
حغـ ـ اـعف عيبَل ل مخطلبعث
عين ع ل
حغـ ـ ععخيعصعث عين ع ل عيبلعكست
عيبلصويت مع عيبنعفييل
حغليا عيؾيعكعث عيوبليت عيخي حلبي
مخطلبعث عين ع ل
عيخْبي عيخْ،يلي يلوبليت يخلبيت
مخطلبعث عين ع ل
عيخغلق مل ؿع عيوبليعث مع ئفع كعسج
حلبي ععخيعصعث عين ع ل

Source : Arendt ,Michael .,"Innovation and Design for Six Sigma", Institute of Organization
and Managment in Industry ORGMASZ, Vol 4(2), 2009.p:26.
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بيل عيضـ ا  4عيبلععا عيخْ،يليت ي  DFSSفق منهضيات ( DMADV
ملعلت.

عتؿ عث عيبياخؾـمت فاي كاا

عيضـ ا  4عيبلععا عيخْ،يليت ي  DFSSفق  ( DMADVعتؿ عث عيبيخؾـمت في كا ملعلت
عيخغلق مل ؽ ا
عيخْبي عدمزا
عيخغليا
عيخغـ ـ ع عيخول ف عيليعه
عيؾطمعث عيخعييت:
عيؾطمعث عيخعييت:
عيؾطمعث عيخعييت :عيؾطمعث عيخعييت:
عيؾطمعث عيخعييت:
• حن،يق حغليا عينخع ش عيخضل بيت
• ٕع عيخْبي
• ٕع عيخْبي
• حغـ ـ عين ع ل
عيَل ل في
عيخْ،يلي
عينظلي م،عاي
عيـعؽلييل
عيبَل ل حغـ ـ
عيخْبي عيبنع ن
عيؾعكصييل
م،هم عيبنخش
عيوبليت يعن
عيهـف ععيت اطعل
عددبعا
• نع سظع سبعفس • عيخأكيـ عصعْع ي يلوبليت
• صبع ععخيعصعث • عيخغليا
سطع حؾطي٘
حنبإعث عيبنخش
فلديت حمييـ
عصعْع ي
عين ع ل
عيبَل ل
ظع ف عينلا
• ملعابت عيخْنيع
• عيخْبي عدمزا
• حليي عيبؾعٗل
• حغـ ـ ايعه
ميزع عي،ل ق
حْبي امي
CTQs
عدؿ عث
عيبيخؾـمت:
مؾط٘ يلث /
صعسج
ؿعة PM

MSA
عدؿ عث
عيبيخؾـمت:
QFD
عيخـفق ى،ا
CTQ
GRR

عدؿ عث عيبيخؾـمت:

عدؿ عث
عيبيخؾـمت:
• QFD

عدؿ عث
عيبيخؾـمت:
• ؽل طت دبليت

• مؾططعث عيخغع

• مْ،مفت ف

• عيبغعكعة

• حغليا عيلـكة

• FMEA
• ؽلع ٘ عيوبليت

عيبلمضيعث

• عيبوع يل عصصلع عث
• مؾططعث ئؿعكة عيوبليعث

عي لٓ:
حطم ل عيخْعمي
عيخْ،يليت عدمزا

عي لٓ:
عيخغلق مل عيبنخش ؿع عيوبليت

عي لٓ:
عي لٓ:
عي لٓ:
حغـ ـ فٖا
فه ععخيعصعث
حول ف معفع يبعفع
عيمىع ا يبخطلبعث
عين ع ل
دنـمع مل كيف
 CTQsمغـؿة عيبنخش دبليت
عيبَل ل
عيمفع
Source: Tirumalai,Subhash S.,"Role of Design for Six Sigma (DFSS) in Designing and
Building Test Rigs for Commercial Aircraft", QuEST Global Services,2012:3

 6-3تك مل التصميم لط  )DFSS( Six Sigmaوتحىيز املىتج املزن ) : )LPDدل عيلغ مال عٍاخلعك
 LPD DFSSن،و عداـعف فعسه غعيبع ماع نظال يهباع دلا عسهباع مياخل ن دال وٖاه عيابؤ فبوظا
عيَلكعث حؾخعك عيوبا مع ععـ فل٘ مل ااق عيب،اعاي  .فخطام ل عيبنخضاعث عيبلسات  LPDعيخْابي يا Six
 DFSS) Sigmaابااع م،هممااعن يخطاام ل عيبنخضااعث عيلااق ل حأىيااع فااي مضااعا عيضاامؿة عيااق ل هااـفعن ئي ا
عيخوعمااا مااع عيْااوم عث فااي مَااعك ع عيخطاام ل مبااع يااعدـ عيَاالكعث دلا حغياايل اااـكحهع فااي دبلياات عيخطاام ل.
حخلعى  LPD DFSSعيهاـف عيل يياي س،ياه ياـ هع عيوـ اـ مال صاه عيخَاع ه .ماع فياك فاان عيب،هامميل
مبنييل دل فلي،عث مؾخل،ت عىخلعحيضيعث حن،يق مؾخل،ت.
عن عيضبع يل م،هممي  LPD DFSSبعل ن يعدـ عيَلكعث دل حلبيت مخطلباعث عييام َاعا دلا
مبع لـمه كا م،هم يمعـ  Ericsson ., 2010:2فهقع عيضبع يل عيب،هامميل ىايعمن م،ياـع فاي حغيايل
عيضاامؿة ماال ؽ ا ا سهااش  DFSSحلليااا اااج عيمّااما عي ا عيياام ماال ؽ ا ا سهااش  LPDعت عن ععااـة ماال
عيخغااـ عث عيخااي حمعصااه حععمااا  LPD DFSSااام حغليااق عيخاامعمن اايل عيخلكياان دلا عيضاامؿة عيخلكياان دلا
عييلدت غيذ عن ععـع ت عمن دل عيعن عآلؽل . Gremyr ., et al ., 2012:46 .
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رابع ) LSS) Lean Six Sigma-

 1-4تعزيف  six sigma Lean : )LSS) Lean Six Sigmaعبا كا منهبع عآلؽل ف  Leanيلل
دبا  six sigmaدنـ حععمله فعن  LSSلـ عينخع ش عدكبل مل عيخي مل ٍأسهع ن حخغلق دعؿة دل ٗل ق
َ six sigma Leanعا فلؿي .ولف ) Lean Six Sigma) (LSSعسه عيبنهضيت عيخي حيبظ
يلَلكعث خوظي ايبت عيبيعابيل دل ٗل ق حيل ع موـا عيخغييل في كٕع عين ع ل عيعل،ت عيضمؿة
عيوبليت عييلدت ك ه عيبعا عيبيخزبل ).(Geroge., 2002 :iv
عيلمة عيخي حنخش مال حاأمك six sigma Leanبعال حلؾيْاهع اعيخلكين دلا عيخاـفق حياعكعث عيليبات
حلليا عين،ع عث كقيك عيخلكين دل عيغـ مل عيخبع ل مل ؽ ا عيخنظي عاا عيبَاعكا حطبياق ؿ عث حلنياعث
ئعْاع يت.مل اناع بعال حول اف  Lean six sigmaعسهاع عىاخلعحيضيت عددبااعا عيبنهضيات عيخاي حن اـ عؿع
عيوبليت مبع إؿي ئي حون ن كٕع عين ع ل حغييل عينخيضت عينهع يت ). (Mousa., 2013:1147
عن م،خااعط عينضاااعط اااام عيوزااامك دلااا عدؿ عث عيْاااغيغت منهضياات عيوباااا يلبنظبااات .بعااال يلوـ اااـ مااال
عيبنظبااعث عتىااخ،عؿة ماال عىااخؾـع منهضيااعث  Leanت عيوبااا مااع  Six Sigmaيعيااب عيزلاات عينٖااش
).(Reynolds., & Alt-Simmons.,2012:1
فعيخـعؽا يل  Six Sigma Leanكبيل كباع عن ك اباع ياـ هبع ااـف حغيايل عتؿع  .مال اناع مباعؿى
 LSSحخلعكن مل مبعؿب سهضي  Six Sigma Leanحضبع عفٖا مع في عيوعيبيل في ئٗعك مانظ عياذ للاا
عيويمن عتؽخ ف  .(Six Sigmaبعل حغلياق عيخغيايل عيَاعما مال
ن ا عيخلف مل عيوبليت Lean
ؽ ا ا حيااؾيل اااـكة  Leanيخغليااق عيبيااعٗت اااـكة  Six Sigmaصؿعكة عيخوليااـ(Snee ., et al., .
).2007:21
 2-4اصث ب فشل  : Lean Six Sigmaضبع  Lean Six Sigmaيل عرنيل مل كزل عحضعاعث عيخغييل
في دعيبنع :صوا عيوبا فٖا عىخؾـع  Six Sigmaصوا عيوبا ىلل عىخؾـع مبعؿب ( Lean
) . Tohidi ., 2012: 897ؽبيت ىبعن ك يييت يَ،ا  Lean Six Sigmaاي ( Guarraia ., et :
)al., 2008:7
• دـ عيبيع يت دل عينخع ش عصصبعييت ي،ل عيوبا
• عيضهمؿ ي حل ٘ ئي اـعف عيَلكت عيٖبعن عيبعيي منخَل.
• حخ عٕ عيَلكت دل عيهـف مل علعكة حـك ب صيٌ عدعنمت عييمؿع .
• صهمؿ ٕ Lean Six Sigmaع وت دل عيبنعٗق غيل عيبإرلة.
 4-3فىائذ  : Lean Six Sigmaعي،مع ـ عيععملت ي  Lean Six Sigmaحخغلق دنـ حطبيله دل عيبيخم يل
عتىخلعحيضي عيخَ يلي اق عي،مع ـ.:(Niu Gang., et al., 2010 457 :
• حغييل دبليت عيخـفق  • .حغييل عيضمؿة ؽ ٔ،عيويمن • .عسؾ،عٓ عيٖيعدعث • .م اعؿة حغيايل عصسخعصيات.
• عسؾ،عٓ عيبؾن ن • .عيبل ست • .ي ت دبا آمنت • .حغيايل كٕاع عين اع ل • .حغيايل كٕاع عيبامظ،يل • .حللياا
عيويمن • .حغييل عيخْبي  •.م عؿة عيوع ـ دل عتىخزبعك .

خ مض  -عيىل الذراصل

 1-5وثذة عه الشزكل الع مل للصى ع الكهزب ئيل :ـ ث عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يات ئسخعصهاع
مل ؽ ا ر رت ؽطمٗ ئسخعصيت يعنهع عىخطعدج عيخمىع َاعا كبيال يخٖايف ؽطامٗ ئسخعصيات يبنخضاعث صـ اـة
حلبياات يغعصاات عيياام عيولعاياات كبااع دبلااج عيَاالكت تمعيااج حوبااا عىااخبلعك دل ا حطاام ل حغياايل سمدياات
منخضعحهع مل ؽ ا حَضيع منخيبيهع دل عيبغذ عيبيخبل مل عصا عيمّما عي منخضعث دعييت عيضمؿة .
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حنخش عيَلكت سمعل مؾخل،ت مال عيبنخضاعث فعث عتىاخوبعا عيبننياي عيبنخضاعث فعث عتىاخوبعا عيْانعدي
ماال عاا اااق عيبنخضااعث  :عيبعيااف عيبنْ،ااا ) ( Split typeسيااي عيلعفااـ ل عيضااـعكي عيوباامؿي معيااف
عيهمع عيَبعكي سيي عيلعفـ ل العؿعث عيبياع ىليابيا ممياـعث كهل ع يات ععؿ ات ر ريات عيطامك ياوعة
مؾخل،ت عيبغمتث عيْنـ ايت مغلكعث طامك م،الؿ عيخاي حياخؾـ فاي مبالؿعث عيهامع عيخبؾيل ت مٖاؾت ماع
يببلؿعث عيهمع عيخبؾيل ت  .....غيلاع.
يلَلكت دـؿ مل عيبوعما لم كا منهع عسضعم دبا مغـؿ اق عيبوعما اي :
موبا عيبعي،اعث عيَابعيت عيبنْ،الت موباا عيٖاعغطعث موباا عيبعي،اعث عيبلكن ات موباا عيبغلكاعث موباا
عيمم ل ت موبا عسخعس عيبغامتث موباا عي،اخظ موباا عيبٖاؾت موباا عصهانة عتساعكة موباا عيبْاع يظ فاي
عيخعصي.
حلم عيَلكت خيم ق منخضعحهع عيبؾخل،ت َعا مبعٍل ين ع نهاع مال ؽا ا  :موالٓ عيبياع عيببعٍال فاي
عيَاالكت يااع مبعٍاال يااـ ع ل عيـ ياات يخضااعك عيلطااعل عيؾعُ عيخوعمااا مااع عيبيااخزبل ل عتصعسااب ماال ؽاا ا
عىخ يه تمععسعث عيَلكت عيبَال ت عيبعؿ ات ملع اا عيبَاعككت عتك اعط .يلَالكت كا مخؾْْامن خيام ق
منخضعحهع في مغعفظعث عيولع عيبؾخل،ت .حمفل عيَلكت ّيعست يبنخضعحهع مل ؽ ا حلـ بهع ؽـمعث ماع واـ عيبياع
فيك في مولٓ عيبيع عيببعٍل في عيَلكت.
 2-5اصلىب تحىيز املىتج اجلذيذ يف الشزكل  :يلَلكت اي مخؾْاِ عيبغاذ عيخطام ل لاع دلا دعحلاه
عيضن عتكبال مال مياإ ييت حطام ل منخضاعث عيَالكت عياذ لام عيليا َاعا مياخبل وبليات حلياي منخضاعث
عيَلكت عتىاخوعست عيخلاعك ل عيبلـمات مال ايا ؽاـمعث مع واـ عيبياع ايا عيخيام ق عيبولمماعث عيامعكؿة مال
عين ع ل عيؾعكصيل عخا مال عيواعمليل فاي عيَالكت  .ييغاـؿ فاي ٕام فياك ي عيبنخضاعث غعصات عيا حطام ل
فيلم عيلي خَعيا فل ق عيخطم ل.
ي خبل دبا فل ق عيخطم ل عي عيل عتسخهاع مال دبليات حطام ل عيبناخش عيبوايل حْانيع سبامفس عيبناخش
عؽخبعك  .لىا عينبمفس عيبطمك وـ سضععه عتؽخبعكعث عيا ععاـ موعماا عيَالكت فعث عيو اات اعيبنخش ييلام
اقع عيبوبا عسخعس عيبنخش  .وـ فيك حبـ ملعلت صـ ـة عمن عيبنخش عيقي ح حطام ل دلٕات عيا ح ييال عيخْابي
في ععا ظهمك ي ديمن فيه عرنع دبليت عيخْنيع .
ـعث عيَلكت في عي،خلة عتؽيلة عدخبعؿ صـع ا ممنيت مغـؿة يوبليت عيخطم ل  .يعل دل عيوبم حوعسي
عيَلكت مل ٗما عي،خلة عينمنيت مل عسخهع ملعلت عيخطم ل عخ ممعفلت عتؿعكة دل عتسخعس عي،ولاي  .يلاـ ااع
عؽخيعك عيبععذ دل ععـ منخضعث عيَلكت ام لعؿ عيبيع ف ر د عن،يعث يوـؿ مل عتىبعن :
 .1مل ك فخلة ٗم لت منق عن ـعث عيَلكت عسخعس اقع عينمل مل عيبنخضعث.
 .2صمؿ عصهنة مَع هه فعث س،و عتىخؾـع مال عسخاعس ٍالكعث دلعايات عصنبيات فاي عييام مباع اـفع عحضاع
حْبي منخش مخبين دل حلك عيبنخضعث.
خعمن لعؿ عيبع مل عك ع مضبوعث ك يييت اي :
 .1ااـن عيباالعؿ عت صااه عتمااعمي عيؾل،ااي ضن يااه عيولاامي عيياا،لي عيمصااه عيضااعسبي عت باال عيمصااه عيضااعسبي
عت يل دْب عيخلم ت عيلعدـة عيمىطيت عمٓ عيينك عيَبعت
 .2منظممت عيبل عت ععما عيبل عت عيبل عت عيببعؿا عيغلعكي )(Condenser
 .3منظممت عيخبل ـ عيٖعغ٘ ) (Compressorعتسع يب عينغعىيت عيزلممىخعث لعغي عيخزبياج عيغن،ياعث
فلخل ؿكع ف ٗمعفت عيبع عيوعما غعم عيَغل .
 .4عمٓ عيخبل ـ ملغلعحه.
عاع مال عيضاـ ا عدا عن ااج
َخلك عكزل مل موبا ٕبل عيَلكت في عسخعس عيبنخش لعؿ عيباع
عيخهي يخضبيع لعؿ ععـ ٗم ا صـع عيذ ْا عي  16155رعسيات عي مع واعؿا  269.3ؿايلات واعؿا  4ىاعدت
 45ؿايلت ومؿ عييبب في فيك عي سلطخيل ٗ 1ما فخلة عيخَ يا دل معكنت  CNCيليعمهاع واـة دبلياعث
حزليب مخخعييت عخ عيمّما عي عتاطاعك عيبطلم ات  2 .حياخ ل دبليات عيْابغ ااج ٗم اا ْاا عيا ىاعدخيل
يعا  211اطوت صه عمعمي صعسبي ؽل،ي ......عيؼ .
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 3-5مزاحل دورة التصميم ) :(DMADVىيخ في اقع عيبغذ عيخطل عي ملعلخي عيخول ف عيخليي
ليت عيبلععا فلل خ عيخطل يهع يعمن عيبغذ نعاٌ اعحيل عيبلعلخيل فل٘.
 1-3-5ملعلت حول ف عيبَعلت  :مل عصا حغـ ـ عيبَعكا عيخي ظهلث في وـ دبليت حطام ل مناخش العؿ عيباع
فااي عيَاالكت عيوعماات يلْاانعدعث عيعهل ع ياات فعسااه ضااب حغـ ااـ عيومعمااا عيل يياايت عيبااإرلة فااي دبلياات عيخطاام ل
حلييبهع عيب ؿكصت حأريلاع في مضبا عيوبليت .دن دبليت عيخطم ل كعا دبليت مولاـة صاـع حبخلاك عيوـ اـ مال
عيبخ يلعث .مل ٍأن حلييبهع عيغـ مل اقع عيخوليـ دل عداا حلـ صهت سظل حَ يليت كزل دل اق عيوبليات.
حنغْل عيبضعتث عيخي حإرل في دبليت حطم ل عيبنخش عيضـ ـ ْمكة دعمت في :حْبي عيبنخش دبليات عتسخاعس
عيوبليت عيبعع ل عتؿ عث عتىعييب عي،ل ق ع عي،ل عيخيم ق عتؿعكة
بعل حمٕيظ عيبضعتث عيل يييت عي،لديت يوبليات عيخطام ل مال ؽا ا عداـعؿ مؾطا٘ ئىاخلعحيضيت دظا
عييبعت  Fish Bone Strategiesحغليا عييبب عدىعه .يخغـ ـ عييبب عيضقكي يلبَعلت .
في دبليت حطام ل عيبناخش فاي عيَالكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات حوخبال مضاعتث عييام عيييعىات عيبي يات
عيخيم ق  ...عيؼ منعٗق ؽعكصيت.
عمع عيبنعٗق عيـعؽليت عتكزل حعريلع دل سضعط عيبنخش ع فَله  :فهي حوخبـ دل كي،يت دبا عتؿعكة فاي
عؿعكة حمصيااه عيبنااعٗق عيخعيياات :عؿعكة عيَاالكت عيييعىااعث عيبخبواات ٗبيواات دبليااعث عتسخااعس عيباامعكؿ عيبَاال ت
عيبخععت حطم لاع ٗبيوت عيبنخش عتمععسعث عيبعييت يلَلكت عتمععسعث عيبعؿ ت .مل عيببعل عٕعفت عيعزيل مل
عيخااعيي حاانؿعؿ كبياات اااق عيبضااعتث .يااقيك ااخ حمريااق
عيبضااعتث عيبغااـؿة ٕاابل حلااك عيبْااطلغعث عيبضاالؿة
عيبنعٗق عيقي بعل عن حإرل دل دبليت حطم ل عيبنخضاعث عيخاي بعال يلَالكت عن ح ييال فيهاع  .عيبناعٗق دا
غعصاات ئيا حلياايبهع ئيا منااعٗق فلدياات دبليااع يخغـ ااـ ئمععسياات عيخغياايل ع عيخطاام ل .مٕااظ عيَااعا 1
عيبنااعٗق عيـعؽلياات عيؾعكصياات عيبااإرلة دل ا دبلياات حطاام ل منااخش االعؿ عيبااع فااي عيَاالكت عيوعماات يلْاانعدعث
عيعهل ع يت.
عمع
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 1-1-3-5عىبعن دن ف عيبيخهلعيل دل ٍلع عيبنخش  :دعؿة مع خ حضبيع عىبعن عيَ،ا ع عينضعط يبؾخلاف
عيغعتث عي ىج ف عث ك يييت مل عيومعما عيخي بعل ن حإرل دل ممرمايت عيوبليات عدؿع  :عيبواـعث عيوبليات
عينعه عيبمعؿ عيبي ت عصؿعكة .ؿعؽا كا مل اق عي ،عث بعل حغـ ـ دـؿ مل عدىبعن عيل يييت عيزعسم ت.
مل عصا حغـ ـ عىابعن دان ف عيبياخهلعيل دال ٍالع مناخش عيَالكت اعيلغ مال اـكعحاه عيخبل ـ ات عيوعييات
كبل عض ؽنعن عيبع فيه ايعىع عيبنخضعث عيبمصمؿة في عييم .
يعمن ععـة مل عيببعؿى عتىعىيت ي  Six Sigmaاي عؽق كغبعث عين اع ل فاي عتدخباعك دناـ حْابي
أ
ع حطم ل عيبنخش اع عيبععذ عىخط ل عكع  45ع ع مل ع وي مزا ااق عيبالعؿعث مال س،او عي ،ات
عىمع في منعٗق مؾخل،ت مل اـعؿ عيبغعفظاعث عيولعايات ي الٓ حغـ اـ
عينظل دل عيضهه عيبْنوت يهع
عا عىبعن دن ف عيبيخهلعيل دل ٍلع عيبنخش مل ؽ ا ٗلب عتصع ت دل ىإعا ععـ ام:
" مع لع ك ىبب دن ف عيبيخهلعيل دل ٍلع لعؿ عيبع ر د عن،يعث عيبنخش في عيَلكت عيوعمت يلْانعدعث
عيعهل ع يت " .فيك تن اإت عيبعدت ا عكزل عيبنعفق مولفت طلب عيبيخهلعيل مل ر فعسه ىيلـممن عييبب
عيغليلي عيقي وعو كعي عيبيخهلك.
حبغمكث عتصع ت في  5عىبعن ملحبت عيب عتكزل ت كبع مبيل في عيضـ ا : 5
عيضـ ا  5عىبعن دن ف عيبيخهلعيل دل عيَلع
سيبت عتصع عث
دـؿ عتصع عث
عييبب
ث
%53.31
 24عصع ت
عكح،عل ىول عيبلعؿ
1
%15.51
 7عصع ت
كبل عض عيبلعؿ
2
%13.31
 6عصع ت
كزلة عدطعا عيضهعم
3
%11.11
 5عصع ت
دـ حمفل ْمكة ميخبلة
4
%6.61
 3عصع ت
رلا مسه ّوم ت حغل عه
5
عيبْـك  :عيضـ ا مل عدـعؿ عيبععذ
مل ملعصوت عتصع عث خبيل عن عييبب عيل ييي يون ف عيبيخهلعيل دل عيَلع ومؿ عيا عكح،اعل ىاول
عيبلعؿ عيذ بعل لعؿ عيَالكت ا 111ك 411ؿ ناعك اـ ن فلخال ينباع خامفل فاي عييام مناخش مبعراا مال
س،و عي ،ت مل عسخعس ٍلكعث عؽلى 111ك 261ؿ نعك َ .عا اقع عي،ل ىببع ك ييايع يوان ف عيبياخهلعيل
دل عيَلع عٕعفت عي عتىبعن عتؽلى .
اـ ح حْام ل عتصع اعث مال ؽا ا منغنا اعك خم منغنا عد يميياعث عيخاعيي ييعامن عٕاغع حيلياا
عتىبعن عيب ميخمى عتابيت  .مٕظ عيَعا  2اق عتىبعن.
ِنظلة ىل وت يلبنغن خٖظ أسنع ضب ن سباـ ع ت بوعيضات م اعؿة ىاول عيبناخش دسهاع حخيابب عاـاع
في  % 53.3مل عىبعن دـ عتابعا دل ٍلع عيبنخش  .كبع عن كبل عض عيبلعؿ عينعحش دل عيوياب فاي حْابي
ـن عيبلعؿ َعا عييبب عيزعسي كع دن ف عيبيخهلعيل عيذ صاع ث عتصع اعث نيابت  %15.51مال عصباعيي
عتصع عث عمع كزلة عدطعا عيبلعؿ فلهع عابيت عٕغت ع ٖع فلاـ صاع ث عتصع اعث نيابت  %13.31مال مضبامل
عتصع عث عمع دل دـ حمفل ْمكة ميخبلة في عييم فهم يه عابيخه ع ٖع يعل ميإ ييت فيك حلاع عيـكصات
عتىعه دل عتؿعكة عيوليع اي عيخيم ق عمع ّوم ت حغل عه رلا مساه فهام يايو فع ابيات ملعكسات باعاي
عدىبعن فهم بزا  % 6.6فل٘ مل عتىبعن كبع عن اقع عييبب خ ٍ دنـ عا ليت عتىبعن.
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الشكل ( )2مخطط باريتو لتحديد اسباب عزوف المستهمكين

ينبع حون عيَلكت الت عيطلب دل منخضهع عي :
 .1انعك عصهنة مل فعث عي ،ت مل منعٍي مؾخل،ت عىوعك عٗ ت .
 .2عكح،عل ىول عيبيع ومؿ عي عكح،عل كلف عسخعس لعؿ عيبع ر د عن،يعث في عيَلكت تىخؾـع عيَلكت مامعؿ
فعث ممعّ،عث دعييت.
 .3ي ح،لٓ عيَلكت اعمٌ ك ظ دعيي دل منخضهع هـف حلليا عييول.
ٍ .4لع ؤ عصنع عيبلعؿ مل عتىمع عيبغليت عىوعك ملح،وت
 .5عس،خعط عتىمع ىهميت عتىخيلعؿ عؿث عي غن عتىمع اعسمعل مؾخل،ات مال عيبنخضاعث فعث عيبمعّا،عث
عيلؿ ت عىوعك منؾٖ،ت .يضم عيعزيل مل عّغعن موعما عيغـعؿة عي عسخاعس عيبالعؿعث أ عينظال دال صامؿة
عيخْنيع .
 2-1-3-5مؾطاا٘ دظباات عيياابعت تىاابعن يواان ف عين ااع ل داال ٍاالع االعؿ عيبااع  :وااـ عن حا حغـ ااـ عدىاابعن
عدىعىيت يون ف عين ع ل دل ٍلع عيبلعؿ عيبنخش في عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت كاعن ت اـ مال حغياـ
عتىبعن عي،لديت عيخي عؿث عي حلك عتىبعن عيل يييت  .يعامن عيَ،اا عيبؾاعٗل عيبلحبطات هاع حباـ مال ىابب ع
مضبمدت مل عتىبعن عيْ يلة يخخ،عدا حْا عي مَعلت كبيلة عٕاغت  .بايل عيَاعا  3مؾطا٘ دظبات
عييبعت ي ىبعن عيل يييت عي،لديت يون ف عين ع ل دل ٍلع عيبلعؿ .
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ارت ا

س ر البراد

حععييف ممعؿ دعييت
فلٓ عك عط دعييت
صمؿة دعييت

كبرح

ك رة ا عطال

البراد

ىم دبليعث عيخضبيع
عىخؾـع ممعؿ كؿ ت
ديمن في ؽنعن عيبع
ديمن في منظممت عيخبل ـ
ديمن في عيٖعغ٘

كبل عض ؽنعن عيبع
كبلعض عيٖعغ٘
كبلعض عيعمسـ نيل
ىم في عيخْبي

عزوف

الزبا ن

ر
عن ش ا
البراد

سمديت عيبمعؿ عيبيخؾـمت
عكح،عل من عيعمسـ نيل
عىخؾـع ٕعغ٘ كبيل

ل وز

و

وب تحريك

ىم في عيخيم ق
الت عتسخعس
دـ عتاخبع عيخيم ق
عيَلكت
الت ك
عيبنعفيت عيبخنع ـة

ا سوا

عد تو ر

واـ عيخاـايق حا عىاخبوعؿ عتىاابعن عي،لديات عيخااي يا حااإرل فاي عتىاابعن عتىعىايت .عيَااعا  4بايل عتىاابعن
عي،لديت عيبإرلة.
ارت ا س ر البراد
حععييف ممعؿ دعييت
صمؿة دعييت

كبرح

البراد

ىم في عيخْبي

ىم دبليعث عيخضبيع
ديمن في ؽنعن عيبع
ديمن في منظممت عيخبل ـ

عزوف

الزبا ن

عن ش ار

سمديت عيبمعؿ عيبيخؾـمت

البراد
ل وز و

وب تحريك

ك رة ا عطال

ىم في عيخيم ق
الت عتسخعس
دـ عتاخبع عيخيم ق

عد تو ر

ا سوا

الشكل ( )4االسباب الفرعية المؤثرة في عزوف الزبائن
 2-3-5مزحلل التقييم
 1-2-3-5ايعه عيوبليت عيغعييت  :وـ عن ح حغـ ـ ؽيعكعث عين من عيب عابيخهع خبيل عن عيبمٕمل عتكزال
عابيت يلن من دنـمع ،عل في ٍلع عيبلعؿ ام ىول فيك عيبلعؿ ٔ عينظل دل مياخمى صامؿة فياك عيبالعؿ  .ااـ
حعمن اق عينخيضت اي عييع ـة ععييع يعنهع يييج عينخيضت عتفٖا عينيبت يلن من ع عيَلكت .
فعيَلكت ْ،خهع ٍلكت دل لت فهي غيل ميخوـة يلخٖغيت يبوخهع د مخهع عيخضعك ت مال عصاا حيام ق عي
كبيت مل عيبنخش ـ ن عيخعكـ مل ميخمى صمؿة فيك عيبنخش  .تن فَا ععـ مل منخضعحهع يبب عينمديت عيلؿ ات
مونع دن ف عيبيخهلعيل دل ٍلع ليت منخضعث عيَلكت اقع ميـ ؽيعكة تحلبلهاع عيَالكت  .ياقيك فعيَالكت
مْلة دل عن حخبخع منخضعحهع ضمؿة دعييت .
جمتة اترتوم االقعصسدفة واإلدارفة
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بلعكست منخش عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت مل العؿ عيباع را د عن،ياعث مال ؽا ا عين اعكعث
عيبخعلكة ي ىمع عيبغليت فلـ صـ عيبععذ عن انعيك عسمعل مخوـؿة مل عيبلعؿعث حخبخع ن،و ممعّ،عث عيبالعؿ
عيبنخش في عيَلكت حخلع ط عىوعكاع يل  251111ؿ نعك  331111ؿ ناعك يلبالعؿعث عيبنخضات مال ٍالكعث
عيلطعل عيؾعُ عيبغليت  .عىوعك عدل مل فيك عينيبت يلبلعؿعث عيبيخمكؿة.
 2-2-3-5سيب كل،ات العؿ عيباع را د عن،ياعث  :مٕاظ عيضاـ ا  6كل،ات كاا صان سيابت عيا مضبامل عيعل،ات
عيعليت يلبلعؿ .
عيضـ ا  6سيبت كلف عسخعس لعؿ عيبع ر د عن،يعث
عى عيضن ع عيبضبع
ث
ايعا عيبلعؿ  +ؽنعن  3 +عن،يعث
1
ٕعغ٘ ٗ 1/4ل
2
مغلك عيبل عت  +عيبل عت
3
سغعه
4
عتيبنيم
5
مزبخعث عصنع عؽلى
6
رلممىخعث
7
غعم حبل ـ
8
ممعؿ كيبيع ت
9
Capillary 10
 11عيْبغ
 12كل،ت عيبمعؿ عت ييت
 13مضبمل عيعلف عيخَ يليت
 14مضبمل عيعلف عيْنعديت
 15كلف حيم ليت عؿعك ت
 16عيعل،ت عتصبعييت
عيبْـك  :ىض ث عيَلكت

عيعل،ت
125000
60000
7000
52000
7000
4000
7000
2000
3000
10000
----277000
9350
286350
37225
323575

ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك
ؿ نعك

سيبت عيعل،ت عي عيعل،ت عيعليت
%38.6
%18.5
%2.2
%16.1
%2.2
%1.2
%2.2
%0.6
%0.9
%3.1
0.000%

مضبمل

%85.6
%2.9
%88.5
%11.5
%100

 3-2-3-5عىبعن عكح،عل كلف لعؿ عيبع  :عن عؿ عث عيهنـىت عيبخنعمنت عيخْبي يلخْانيع ) (DFMعيخْانيع
يلخضبيع ) (DFAحنظل يبضبا دبليت عيخطام ل يلبناخش عيضـ اـ َاعا بعال يلبْاب عؽخياعك عيبامعؿ عيـعؽلات فاي
عتسخااعس عؽخيااعك عيوبليااعث عيبنعىاابت يخْاانيع صاان مواايل ماال ؽ ا ا عيخمفيااق اايل عيياابعث عيبطلم اات يلضاان
مؾخلف عيلـكعث عيوبليتَ .عا غلق عيهـف عتمزا مل عىخؾـع عؿ عث عيهنـىت عيبخنعمنات عيبخبزلات ا عت ،ع
سمديت عيبنخش عل،ت منؾٖ،ت .حخبزا عيوبليعث ا عؽخياعك
بخطلبعث عين من مل سععيت ظي،ت عىلمن ؿع
عيبمعؿ عيؾع عؽخيعك عيوبليت حطام ل عيخْابي عىاخؾـع عيبعمساعث عيليعىايت حْابي عدصانع يخعامن ّاعيغت
ي ىخؾـعمعث عيبخوـؿة حضنب عييغبعث عيبنْ،لت عيخلليا مال عحضعااعث عيخضبياع .ضاب ن اخ حضبيوهاع مال
عحضااع ععااـ كلبااع معاال فيااك  .عتحضعاااعث عتٕااعفيت حونااي ئاااـعك يلماااج عيغلكاات كااقيك عيبن ااـ ماال مغطااعث
عيخغم ا مغطعث عيخ،خيٌ.
مل عصا عيَل ل في نع حْبي فلع يبنهضخي عيهنـىت عيبخنعمنت  . DFLSSكعن ت ـ مل حغـ ـ
عتؽ،عاعث عيخي سخضج دل دبليت حطم ل عيبنخش في عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يات  .ف،اي عيضعساب عيل يياي
كعن عسؾ،عٓ عيطلب دل منخامس عيَالكت كباع فكال ىاع لع فاعن ىابب فياك كاعن عكح،اعل ىاول عيبالعؿ ايعىاع يباع
ممصمؿ في عييم .
اع عيبعع ذ بلعصوت ىايل عيوبليات عتسخعصيات فاي عتاياع عيبؾخل،ات اـ مال عؿؽاعا عيبامعؿ عيا عيبؾاعمن
عخ حغم لهع عي منخش صعان  .عيذ حمّا عي عسه بعل حغـ ـ عتىبعن عيخي بعال وانى يهاع عكح،اعل حعاعييف
عسخعس لعؿ عيبع ر د عن،يعث بع لي :
 .2اج كل،ت عينلا يل عتايع .
 .1عيبمعؿ عيـعؽلت في عسخعس عيبلعؿ.
 .4حهي ت عدـعؿ عصنع عيبلعؿ.
.3دبليعث عيخضبيع.
.5ؽبلعث عيوعمليل.
جمتة اترتوم االقعصسدفة واإلدارفة
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عيذ حوـ عتىبعن عد عىبعن ك يييت حغخمي كا منهع دل دـؿ مل عتىبعن عي،لديت بعل حغـ ـ اق
عتىبعن فيبع ؾِ دينت عيـكعىت كبع لي :
 .1عيباامعؿ عيـعؽلاات فااي عسخااعس االعؿ عيبااع  :ينمدياات عيباامعؿ عيبيااخؾـمت فااي عتسخااعس ٗل لاات عيغْااما دليهااع
موـا عيْلف يعا منهاع ؿ ك كبيال فاي كفاع ع ؽ،أ حعاعييف عتسخاعس  .فاي ععيات العؿ
ميخمكؿة ع مغليت
عيبع بعل عن ونى حعريل عيبمعؿ عيـعؽلت في كفع كل،ت عيبنخش عي :
 عىخؾـع ممعؿ فعث كلف دعييت عن حععييف عيبمعؿ عيـعؽلت في عتسخعس حخلكن في ؽبو مضبمدعث اي .عتصنع عيغـ ـ ت  :اي دبعكة دل سمديل مل عيْ،ع ظ عيغـ ـ ت عيخاي حؾخلاف فاي ىابعهع عيبعيامة نامل
مل عينسك خ حلطيوهع حوم ضهع حزليبهع عيب عيؾلع ٘ عيخْبيبيت ي صنع في موعما عيَلكت .
ن .عتسع يب عينغعىيت  :اي حٖ ؽبيت عسمعل مل عتسع يب عينغعىيت عيخي حؾخلف في ىبعهع عاطعكاع
ـؽا عتيبنيم في ّنعدت عيببعؿا عيغلعكي عيعمسـ نيل .
ث .عتيبنيم  :ام دبعكة دل ّ،ع ظ
د .عتصنع عيبْنوت مل عي يل  :في عيبلعؿ عيقي ٗمكحه عيَلكت َبا ـن عيبلعؿ عمٓ عيخبل ـ غطع .
س .عتصنع عيبَخلعة  :حنليا عيا سامديل عصانع غيال ايعىايت عصانع ايعىايت  .عتصانع عي يال ايعىايت حَابا
عصنع مل عسمعل مؾخل،ت يعل حخبين صبيوهع عسؾ،عٓ حععيي،هاع كمسهاع حَابا داعما داعما يلال ٘ عيعهل اع ي
ممعؿ يغع  .. ...عيؼ مل عيبمعؿ عيبيعدـة  .عمع عتصانع عيليعىايت فخَابا سامديل مال عتصانع عيٖاعغ٘ عياقي
خبيان خاعريل فااي م اعؿة عيعلااف ليات عتصانع عيخااي حَابا لعغااي مؾخل،ات عتسامعل مااع ّاعممتحهع عٍاالعث
مؾخل،ت .حخبين ع ٖاع عسؾ،اعٓ حععيي،هاع  .بايل عيضاـ ا  7كل،ات عيبامعؿ عيـعؽلات فاي عتسخاعس عياب سمدهاع
سيبخهع تصبعيي كلف عيبمعؿ عت ييت.
صـ ا  7حمم ع كلف عصنع عيبلعؿ غيب عيبمعؿ
سيبخهع عي عيعل،ت عيعليت
كل،خهع
عتصن
عتصنع عيغـ ـ ت عيبْنوت مل
44%
 125111ؿ نعك
عي يل
3%
 7111ؿ نعك
عتيبنيم
19%
 52111ؿ نعك
عينغعه
34%
 03111ؿ نعك
عتصنع عيبَخلعة
100%
 277111ؿ نعك
مضبمل كل،ت عيبمعؿ عت ييت
عيضـ ا مل عدـعؿ عيبععذ عىخنعؿع ييض ث عيَلكت
 .2اج كل،ت عينلا يل عتايع  :حَعا كلف سلا عيبمعؿ عت ييت عيبمعؿ سْاف عيبْانوت صان ع مال عيخعاعييف
عيخَ ا يليت عيبعي اات  0351ؿ نااعك ماال عصبااعيي حعل،اات عيباالعؿ  .عيااذ حٖ ا اااق عيخعااعييف عصاامك عت ااـي عيوعملاات
حعل،ت حَ يا عيبعع ل  ....غيلاع مل عيخععييف عيْنعديت غيل عيببعٍلة عيخععييف عتؿعك ت  .تحَعا حعاعييف
عينلا عت صن ع ٕ ي مل حلك عيخععييف .
حنلي دبليعث عينلا تصنع عيبلعؿ عي :
 .سلا عيبمعؿ عيبَخلعة مل عيبؾعمن عي موبا عيٖعغ٘ ي لٓ عيخضبيع عيذ اخ عينلاا ناع ع دلا من عيضان
فبؤ عتصنع حيخـدي عىخؾـع كعفوت يخغبيلهع في دضلت عينلا مل عيبؾنن مل را ح،ل هاع فاي عيبوباا  .عماع
عتصاانع عتؽااف من فخنلااا دلا ٍااعا مضبمداات ماال عتصاانع عيبؾخل،اات عيااب عيوااـؿ عيبطلاامن حضبيوااه ماال
عيبلعؿعث عىخؾـع دل ت حـفع مل ابا دعما ععـ.
ن .عيباامعؿ عيبْاانوت فااي موعمااا عيَاالكت اااي ساامديل عتصاانع عيغـ ـ اات عيخااي حخنلااا اايل عكزاال ماال موبااا .عن
دبليعث عينلا ي صنع عيبْنوت ؿعؽاا عيَالكت اخ دلا ٍاعا مضبمداعث عي سلاا عصانع مؾخل،ات فاي كاا مالة
عيب عض اـكة حغا عىطت عينلا .بيل عيضاـ ا  5ااج عينلاا يعاا صان عرناع دبليات حْانيوه ع سللاه
عي عيخضبيع.
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ث
1
2
3
4
5

عيضـ ا  5ع اعث سلا عصنع عيبلعؿ ي لٓ عيخضبيع
دـؿ عتصنع
عتصنع
عصنع يخضبيع  25لعؿ
سلا عيبمعؿ عيبَخلعة مل عيبؾعمن عي عيخضبيع
 25عمٓ غطع
سلا عمٓ عيبع غطع مل عيبؾنن عي عيخضبيع
ٕ 25عغ٘
سلا عيٖعغ٘ عي عيخضبيع
سلا عتصنع مل موبا عيبعي،عث عيبلكن ت عي موبا عيبعي،عث
عصنع يخضبيع  25لعؿ
عيَبعيت  -عي عيخضبيع
عصنع يخضبيع  25لعؿ
عيببعؿا عيغلعكي كمسـ نيل
عيبْـك  :عيضـ ا مل عدـعؿ عيبععذ عىخنعؿع ي،ل ق عيخضبيع

اج عينلا
 121ؿايلت
 121ؿايلت
 241ؿايلت
 241ؿايلت
 121ؿايلت

بيل عيَعا  5كىبع حؾطيطيع حمم ع عيبوعما عيبَخلكت في عسخعس لعؿ عيبع .
عيقي بعل عن سلى فيه مٕامط ىام فاي حمم اع ااق عيبوعماا .فخمم اع عيبوعماا عيبَاخلكت فاي عسخاعس
عصنع لعؿ عيبع وـاع دل موبا عيٖعغ٘ عيقي خ فيه حضبيع العؿ عيباع مباع اإؿي عيا م اعؿة ع ااعث سلاا
عصنع عيبلعؿ ي لٓ عيخضبيع عيخعيي م عؿة كل،ت عيبلعؿ سخيضت يقيك.
مواد اولي الى الت طيع

موبا عيبعي،عث
عيبلكن ت
اطع حوم ش
حزليب

والت ويج
موبا عيبعي،عث
عيَبعكيت
ّبغ

موبا

موعما

موعما

مؾعمن عيبمعؿ
سْف عيبْنوت
عت ييت

موعما
ممعؿ مْنوت عي عيخضبيع

موعما

مؾعمن

ممعؿ مَخلعة
عي عيخضبيع

ملعفق مؾخل،ت

موبا
عيٖعغ٘
عيخضبيع

عيَعا  5مؾط٘ مماع عيبوعما عيـعؽلت في عسخعس لعؿ عيبع

التجميع .حخبين دبليت عيخضبيع في موبا عيٖعغ٘ وـ ّما عصنع عيبلعؿ مل عتايع عيبؾخل،ات

 .3عملي
 .بع لي :
ٗ .ما اج حضبيع عيبلعؿ  .عيذ حيخ ل دبليت حضبيع لعؿ ععـ  155ؿايلت بَعككت  26دعما  .عٕعفت
اج سلا عيبمعؿ مل عيبؾنن ع ع ااعث سلاا عتصانع مال عيبوعماا عتؽالى عيبعي ات  260.3ؿايلات عامن ااج
عسخعس عيبلعؿ عيمععـ  7.57ىعدت مٕظ عيضـ ا  0اج عسخعس لعؿ ععـ .
جمتة اترتوم االقعصسدفة واإلدارفة
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عيضـ ا 0
عيوبليت
اج سلا عدـعؿ عصنع لعؿ ععـ
اج حضبيع لعؿ ععـ
اج عسخعس لعؿ ععـ عيـايلت
اج عسخعس لعؿ ععـ عييعدت
عيضـ ا مل عدـعؿ عيبععذ

اج عسخعس لعؿ ععـ
عيماج
 260.3ؿايلت
 155ؿايلت
 454.3ؿايلت
 7.57ىعدت

عن اج عسخعس لعؿ ععـ ام اج ٗم ا صـع ؽعّت عن عيَلكت حيخؾـ ؽليت عسخاعس

خٖظ مل عيضـ ا عد
ععـة.
ن .حخٖبل دبليت عيخضبيع عيليع بؤ عتصلع عث مل عصا عدـعؿ عسع يب عينغاعه يلال ٘ مزاا دبلياعث حمىايع
عتاطعك عيلغع دنـاع حظهل عيويمن سخيضت حمىع عتسبمن َعا ،م مع مطلامن مباع اإؿي عيا اطاع عيضان
وـ ٍغل عي عم عرناع عي،غاِ ظهال صامؿ حيال ب يل اعم فاي ععاـ عتسع ياب
عيخعيف حعلعك عيوبليت  .كقيك
سخيضت ىم عيلغع ع سخيضت صمؿ ديب في عتسبمن مبع يخمصب عدعؿة عيوبليت ع حبـ ا عتسبمن .
ث .سلعٗ عتؽخنع في عيخضبيع  .حيخ ل مغطات ٍاغل عي اعم ٕابل دبليات عيخضبياع  51ؿايلات مباع َاعا سلطات
عؽخناع .حاإؿي عيا ٕايعدعث فاي عيمااج عيخاعيي عيعلاف ؽعّات دناـمع عامن اناعك ٗلاب مياخبل دلا عيبالعؿ.
مٕظ عيضـ ا  11مغطعث عيخضبيع ع اعحهع.
صـ ا  11مغطعث حضبيع لعؿ عيبع ر د عن،يعث
دبليعث عيخضبيع
عيبغطت
صه عمعمي -حزبيج صعسب ع بل – حزبيج صعسب ع يل  -حزبيج اعدـة ىط –
مغطت كا 1
حزبيج اعدـة ى،ل  -حزبيج عيينك – حزبيج عيَبعت
مغطتكا  2حزبيج عيعمسـ نيل عيببعؿا عيغلعكي  -حزبيج عيٖعغ٘
مغطت كا  3حزبيج دْب عيخلم ت  -حزبيج منظممت عيبل عت
يْق حزبيج دعما عمٓ عيخبل ـ  -حزبيج عيضك سج في عيغمٓ – حزبيج
مغطت كا 4
عيغمٓ  -حزبيج عيغن،يعث
حزبيج منظممت عيخبل ـ -ربيج عيبل عت – حزبيج عسع يب عيـفع  -حزبيج
مغطت كا 5
عيزلممىخعث عيعهل ع يعث
مغطت كا ٍ 6غل عي عم
حزبيج عيظهل  -حزبيج عيطمعفت – حزبيج عتسع يب عيؾعكصيت  -حزبيج غطع
مغطت كا 7
عيغمٓ – حزبيج عي طع عيؾعكصي
اج عيخضبيع عيعلي يبلعؿ ععـ
عيضـ ا مل عدـعؿ عيبععذ

عيماج
ؿايلت 35
ؿايلت 21
ؿايلت 15
ؿايلت 25
ؿايلت 25
ؿايلت 51
ؿايلت 15
ؿايلت 155

 .4الضي ع والعيىب .عن مل ك عسخعس لعؿ عيبع ر د عن،يعث بغطعث دبا مؾخل،ت مل عيبـ عدـعؿ
عتصنع عخ عتسخهع مل حضبيوه حظهل ٕيعدعث كزيلة ىمع في عيماج ع في صهمؿ عيوعمليل  .فمصمؿ سلعٗ
عتؽخنع اي ععـى اق عيٖيعدعث .
 .سلعٗ عتؽخنع عيمعٕغت :
 ف،اي موباا عيبعي،اعث عيبلكن ات دناـ عداـعؿ عصانع ايعااا عيبالعؿ فاعن ااقع عيهيعاا خٖابل فاي واأعصنع ه عيوبا دل معع ل  CNCي لٓ عيخزليب مل عيبولم عن دبليت عيخزليب حخ وـة ملععا ـ كعن فلً
عيبعكنت  .اق عيوبليت حيخ ل اخع عكبل مل عيوبليت عييع لت عيلطع عكبل مل عيوبليت عي علت عيخوم ش .
ن.سلطت عتؽخنع عيزعسيات ااي فاي موباا عيبعي،اعث عيَابعكيت فبواـ عتسخهاع مال عيْابغ دناـ عسانعا عتصانع مال
عيغنع عينعاا ىيلم عيوعما ،غاِ عيضان يلخعكاـ مال عن ّاب ه مطاع ق يلبمعّا،عث حبلا ليات عتصانع فاي
عتسخظعك يغايل عيخعكاـ مال كامن عيضان مطاع ق يلبمعّا،عث .مال عيبها عتٍاعكة عيا عن عىاخؾـع عيَالكت يلبلياج
عيب لمن عيبلمن يعدـ في عتىخ نع دل دبليت عيْبغ مع لعفلهع مل مَعكا .
جمتة اترتوم االقعصسدفة واإلدارفة
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س.سلطت عتؽخنع عيزعيزت اي دنـ عيخضبيع في موبا عيٖعغ٘ فهنعك عكزل مل سلطت عؽخنع .
ن .عيويمن  .انعيك عيعزيل مل عيلطع عتصنع عيبوع ت عرناع دبلياعث عتداـعؿ يخضبياع العؿ عيباع وٖاهع ظهال
وٖهع خ عكخَعفه عرنع دبليت عيخضبياع.
مبعٍلة في عتريع عيبونيت دنـ عيلطع ع عيخزليب ع عيخوم ش عيؼ
بعل ع ضعم عا عيويمن بع لي :
 ديمن دنـ عيلطع دـ حيع ي عيليعىعث يبع عكؿ في عيؾعكٗت عيخْبيبيت. ديمن دنـ عيخوم ش .عيخوم ش ت طع ق عيؾعكٗت عيخْبيبيت. ديمن دنـ عيْبغ  :حنخش دل دـ حضعسو عيْبغ صمؿ ع ىعػ دل عييطظ عييطظ غيل عملو . ديمن في عيخضبيع حمىع عتسع يب رلمن في عتسع يب ديب في عيببعؿا عيغلعكي ..5خربا العط ملني  .خبيان عيواعمليل فاي عيَالكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات اعيؾبلة عيوعييات عيبهاعكعث
عيَؾْيت عيلـكة دل دل عيليع وبله ْمكة ؿايلت  .يعل ي حيخ ا ااـكعحه َاعا كبيال  .ياقيك يا عال
يبهعكعث عيوعمليل اـكعحه ؿؽ في عكح،عل حععييف عيبلعؿ .
 4-5مى قشل الىت ئج
 .1مل ؽ ا حول ف عيبَعلت عيخي حوعسي منهع عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت عيبخبزلت للت عيطلاب دلا
منخضهع عمعال مال ؽا ا عىاخؾـع مؾطا٘ اعك خم حغـ اـ عتىابعن عيل ييايت عيخاي عؿث عيا دان ف عين اع ل دال
ٍلع منخش عيَلكت  .عيخاعيي بعال حغـ اـ ماـى عيغعصات عيا حطام ل عيبناخش عيهاـف مال فياك عيخطام ل  .ااقع
مع إكـ ّغت عي،لٕيت عت ي عيبخٖبنت إؿي عىخؾـع عؿ عث ) (Lean Six Sigmaفي ملعلت عيخول اف مال
)(DMADVعي حغـ ـ ميخمى سمديت عيخطم ل عيبطلمن يلبنخش .
 .2دنـ عيبـ وبليت حطم ل عيبناخش ت بعال حغـ اـ عيومعماا عتكزال عابيات عيمعصاب موعيضخهاع يخضاع م عىابعن
فَاا مناخش عيَالكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات اـ ن عىاخؾـع عؿ عث ) . (Lean Six Sigmaفبواـ عن حا
حغـ ـ عىبعن دن ف عين ع ل خ حغـ ـ عتىبعن عيل يييت عي،لديت عيخاي عؿث ياقيك عيوان ف  .فاي ٕام فياك
فعن عيبوعيضت ىخخ ع ت ي ىبعن عتكزل حعريلع  .اقع زبج ّغت عي،لٕيت عيزعسيت عيخي حخٖبل " إؿي عىاخؾـع
عؿ عث ) (Lean Six Sigmaفي حطم ل عيبنخش عي عيمّما عي عتىبعن عيغليلت يَ،ا عيبنخش".
 .3خ فاي ملعلات عيخلياي مال ) (DMADVعصالع عيخغلياا عيغياع عث يعاا ىابب مال عىابعن عيَ،اا عيخاي حا
حغـ ـاع في ملعلت عيخول ف  .حعامن ااق عيغياع عث ااي عتىاعه عياقي ىاخبن دلياه عيبلععاا عي علات ياقيك
كلبع كعسج اق عيغيع عث ّغيغت كلبع كعسج عيبلععا عي علت مال حطام ل عيبناخش عكزال ؿاات  .مال اناع فعساه ضاب
عتاخبع عكزل بلعلت عيخليي  .اقع زبج عي،لٕيت عيزعيزت " وخبـ حْبي عيبنخش عيضـ ـ دل ؿات عيخَؾيِ في
ملعلت عيخليي مل ) (DMADVدنـ عىخؾـع ) (Lean Six Sigmaفي حطم ل عيبنخش عيضـ ـ".
ىعؿىع -عتىخنخعصعث عيخمّيعث
 1-6االصتىت ج
 .1في عيخْبي ي ا  (DFLSS) Lean Six Sigmaتحمصاـ عؿعة حياخؾـ َاعا مغاـؿ فاي ملعلات موينات مال
ملععا ) . (DMADVيعل بعل عىخؾـع عي عؿعة مل عؿ عث عينظاع عيبالن ع عيهنـىات عيبخنعمنات فاي ملعلات
فلع يلغعصت .
 .2عن ّمث عين من ام عتىعه في دبليت عيخطم ل تسه اام عيبياخ،يـ مال دبليات عيخطام ل اام عيغعا دليهاع.
فبـ ن عتىخبعل عي ّمحه اـ حَ،ا دبليت عيخطم ل.
 .3انعيااك فاال صاامالي اايل  Six Sigmaعيخْاابي ي ا  . (DFSS) Six Sigmaفااعت ا ااام حطاام ل ع
حغييل يلبنخش وبل دنه مل ؽ ا ؿ كة عيخغييل ) (DMAICعمع عيزعسي فهم حطم ل صاقكي ع حْابي صـ اـ
وبل دنه مل ؽ ا ). (DMADV
 .4اإؿي عىااخؾـع ااإؿي عىاخؾـع عؿ عث ) (Lean Six Sigmaمؾطاا٘ ااعك خم دظبات عيياابعت فااي ملعلاات
عيخول ف عي حغـ ـ عتىبعن عيل يييت عي،لديت عيخي عؿث عي دن ف عين ع ل دل ٍلع منخش عيَلكت .
 .5وطااي عىااخؾـع ؿ كة عيخْاابي ) (DMADVفااي حطاام ل عيبنااخش مضااعت عىااوع عمااع عيلااع بيل ااعيخطم ل عيا
حنظي دبليت عيخطم ل َعا بعنه مل عىخ ا عيبولمماعث عيبخمياـة مال كاا ملعلات مال ملععاا ؿ كة عيخْابي
في عيبلععا عي علت .
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 2-6التىصي
 .1مّي عيبععذ ٖل كة عاخبع عؿعكة عيَلكت عيوعمت يلْنعدعث عيعهل ع يت خ،ويا ؿ ك اي عيخيم ق يبع ياه
مل ؿ ك في حول ف عيبيخهلك بنخضعث عيَلكت كقيك عيبغذ دل انمعث صـ ـة يخيم ق منخمس لعؿ عيبع را د
عن،ياعث داـ عتاخْاعك دلا داـؿ مغااـ ؿ مال عيامك  .عتظعفات عيا عتاخبااع اعتد ن دال عيبناخش فاي كعفاات
عيمىع ا عتسخلسيج عيخل،ن من .....م غيلاع مل عيمىع ا عتؽلى .
 .2يـى عيَلكت عيوعمت يلْانعدعث عيعهل ع يات ٗعااعث كبيالة موطلات مّاي عيبععاذ ٖال كة عىاخ يهع عسخاعس
عسمعل مخوـؿة مل لعؿعث عيبيع ع في عسخعس منخضعث عؽلى .
ٕ . 3ل كة عدعؿة حمم ع موعما عيَلكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات عيَاعا عياقي اإؿي عيا حللياا عيبياعفعث
اايل عيبوعمااا عيبَااخلكت فااي عسخااعس عيبنااخش  .اااقع ااإؿي عي ا حلليااا كلااف عينلااا ع اعحهااع عتظعفاات عي ا حلليااا
عيٖيعدعث في ىليلت عيخضهين يلَلكت .
 .4عتدخبااعؿ دل ا منهضياات  DFLSSدنااـ حطاام ل منخضااعث عيَاالكت عيبؾخل،اات يبااع حلـمااه ماال ؽعكٗاات ٗل ااق
يلمّااما عيا عيخْاابي عيخطاام ل عتمزااا .يااقيك ت ااـ عن عاامن عيوااعمليل دلا ؿكع اات مولفاات هااق عيبنهضيااعث
عابيت حطبيلهع في عيَلكت .
 .5فل ااق عيوبااا ااام عتىااعه ينضااعط دبلياات حطاام ل عيبنااخش عىااخؾـع منهضياات  LSSيااقيك مّااي عيبععااذ
ٖل كة عدخبعؿ عيَلكت عيوعمات يلْانعدعث عيعهل ع يات دلا فل اق عيوباا مال مؾخلاف عيمظاع ف فاي عيَالكت
دنـ حطم لاع منخضعحهع.
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Application Tools Lean Six Sigma Definition and measurement
phases in new product development. In the Electrical Industries State
Company. case Study.
ABSTRACT
methodology six sigma Help to reduce defects by solving problems
effectively, and works Lean to reduce losses through the flow of the
manufacturing process and when integrating these two methodologies (Lean and
six sigma), the methodology of Lean six sigma will form the entrance to the
organizers of the optimization process and increase the quality and reduce lead
times and costs . by focusing on the needs of the customer. this process uses
statistical tools and techniques to analyze and improve processes.
We have conducted this research in the General Company for Electrical
Industries and adopted its product (machine cooling water three taps) as a
sample for research. In order to determine the benefits realized from the product
development, according to Lean Six Sigma. When used in new product
development (development time and speed the arrival of the product for the
market) and the diagnosis of positive or negative effects left by the integration
methodology (Six Sigma) and (Lean) on new product development in at under
which the. Search to find a set of conclusions, including that the use of the design
cycle (DMADV) in product development gives wide area in front of existing
development to regulate the process of development can be generated from the
exploitation of information from every stage of the design cycle in the subsequent
stages. It can also identify the factors most important and need to be addressed
to overcome the causes of product failure.

Keyword/ Lean, Six Sigma ,Lean Six Sigma, DFSS, DMADV,LPD.

32

جمتة اترتوم االقعصسدفة واإلدارفة
2102 ) تسنة88( ) اتردد22( اجملتد

