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اّلل
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َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُ
ت َوإِلَ ْي ِه أُنِيبُ )
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مقـدمة
لقددد تطددورت مندداهج تحسددين مداا كددل مددن األعمددال والعمليددات وذلددة خد ل العقددود األخيدرة
بددداا بدداإلدارة باألهددداج والنتددائج ومددرو ار بمراقبددة الجددودة الكليددة ث د إدارة الجددودة الشدداملة ث د سددتة
سيجما ث نظرية القيود ث إعادة الهندسة فمنهجية إستبعاد الفاقد ث إدارة المعرفة ث إدارة س سل
التوري ددد اإللكتروني ددة ثد د ال دددمج م ددابين منهجي ددة س ددتة س دديجما وم ددنهج إس ددتبعاد الفاق ددد  LSSوأخيد د ار
المنظمات عالية األداا.
فهددذا المندداهج منهددا مددايركا علددى كفددااة األداا ومنهددا مددايركا علددى فعاليددة األداا والددبع
الثالث يركا على تنمية القدرات المعرفية للمنظمة ومن ث تطوير رأس المال الفكرى بها مدن أجدل
تحقيق التنمية الذاتية والمستدامة  .ويركا هذا الكتداب علدى سدتة سديجما بصدورة مبدئيدة ثد يتنداول
بع

مناهج تحسين مداا العمليات حتى تكتمل الصورة وتع الفائدة .
ذلة أنه يوجد عديد من قادة التحسين للعمليات داخل مجتمعات األعمال يتنافسون علدى

قيددادة توجهدداته  .فكددل قائددد يدددافة عددن منهجيددة التحسددين الخاصددة بدده فددى المنظمددة فكلهد يدددافعون
فدداذا تبنيددت أدواتهد الخاصددة أو أتبعددت طدريقته فددى التفكيددر فكددل مشددك ت األعمددال الخاصددة بددة
سوج يت حلها .
وبعد دفاع عديد من هؤالا القادة عن منهجياته الخاصة  ,فكيدج يمكدن اختيدار األف دل
لحالتددة الراهنددةى ومدداهى المنهجيددة الم ئمددة للثقافددة التنظيميددة المتاحددة فددى منظمتددةى فعديددد مددن
منهجيددات التحسددين تبدددو متناق ددة مددة بع ددها الددبع

أوعلددى األقددل تقلددل مددن أدوار واسددهامات

المنهجي د ددات األخ د ددرى ,فه د ددذا التوليف د ددة م د ددن األدوات والفلس د ددفيات تخل د ددق تو د دديحا لتن د دداق
اإلسددتراتيجيات  ,بددل وربمددا يكمددل بع ددها الددبع
منها ,ويعر

ه د ددذا

عددن طريددق نقدداط القصددور ونقدداط القددوة فددى كددل

الكتاب لمعظ هذا المنهجيات ونقاط القوة ونقاط ال عج فى كل منها.

ويرك ددا الكت دداب عل ددى منهجي ددة س ددته س دديجما كمقي دداس للج ددودة وبرن ددامج للتحس ددين حي ددث تد د
تطويرهددا ع ددن طري ددق شددركة  Motorolaحي ددث رك ددات علددى رقاب ددة العملي ددة إلددى النقط ددة  س ددته
سدديجما أو  2,3عيددب لكددل مليددون وحدددة يددت إنتاجهددا  ,ويشددمل ذلددة تحديددد العوامددل األكثددر أهميددة
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للج ددودة والت ددى ي ددت تحدي دددها ع ددن طري ددق العمي ددل ,وم ددن خد د ل ذل ددة ي ددت تخف ددي

ت يددرات العملي ددة

وتحسين القدرات وايادة درجة الثبات  ,وتصمي النظ المساعدة والتى قد تكون منها التصمي من
أجل ستة سيجما  DFSSللمساعدة على تحقيق هدج سته سيجما  ,كما أن هنداة أدوات وأسداليب
من شأنها تحقيق التطبيق الفعال لمنهجية ستة سيجما وهذا ماتميات به هذا الطبعة مدن إ دافات
لتكتمددل الصددورة مددن حيددث وجددود ث ثددة ركددائا لكددل منهجيددة مددن منهجيددات تحسددين أداا العمليددات
والتددى تتمثددل فددى الخط دوات الواجددب إتباعهددا ث د األدوات التددى تسددهل مددن تطبيددق المنهجيددة وأخي د ار
الموارد البشرية المنوط بها إدارة المنهجية .
وعلى اهلل قصد السبيل ،

أ.د .ممدوح رفاعى
القاهرة فى يناير 2081
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