الحزام األخضر لمنهجية Lean Six Sigma
اوٍّظٍاث وىىضىه إوى اوٍضًذ ٌْ
ّ
اسحشاجٌصٌاث »  « Lean Six Sigmaقذسجها اوفائقت عىى ٌساعذة
أذبحخ
ّ
فإُ “ “Lean Six Sigmaهٍ
اوفاعىٌت فٍ اوحشغٌي .ولٍا ًشهذ اوعذًذ ٌْ خبشاء اوصىدة وٌحىىّ ٍ األعٍاهّ ،
اِحشاسا فٍ ٌصاه األداء عبش جاسًخ جطىًش اوششلاث بأسشٓ.
اوٍّهصٌت األلرش
ً
ّ
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ناذا يقصد ةالضجة صيجها
فٍ ظي اورىسة اوٍعىىٌاجٌت وٌذي أهٌٍت اوٍعىىٌاث وجأذٌشها عىى
اوٍسحىي اوعٍىٍ واوٍهٍّ وشذث اوسحت سٌصٍا وحمىُ هٍ ٌّهصٌت
فعاوه وٍساعذجن فٍ ٌعشفت فشص اوحطىًش وٌعشفت أوضاع اوٍّشأة ٌْ
حٌز جىفش اوبٌاِاث اوذقٌقت اوحٍ جمىُ ٌساعذة بشمي قىي باجخار اوقشاس
اوٍّاسب.
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يهكٌ إصجخدانها كأداة
قياش لألداء
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ةأصرع وقح
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اوسحت سٌصٍا هٍ عٍىٌت ٌٍّهصت جهذف إوى جحسٌْ اوٍخششاث ،وصًادة اآلداء ٌْ
خاله جطبٌق سىسىت ٌْ األدواث اوٍشجبت جحذد رون اوحغٌش اوزي جشًذة بٍعذه
خطأ ضفشي.

اسحشاجٌصٌت DMAIC
إسحشاجٌصٌت  DMAICهٍ إسحشاجٌصٌت ٌشجمضة
عىى اوبٌاِاث ،جهذف إوى جحسٌْ شىدة
اإلششاءاث واوٍّحصاث ٌْ ،خاله دوسة
اوٍشاحي اوخٍس.

اوٍهاساث اوٍمحسبت
هذسا وىٍاه.
 جحىٌي اوعٍىٌاث وجحذًذ ألرشها ً
 جحذًذ اوفشص األٌري السحرٍاس أٌىاون بغشض
جحقٌق أفضي اوّحائض.
 جسخٌش ٌىاسد اوعٍىٌاث ٌْ أفشاد وأدواث
ووقخ وخذٌحن عىى أفضي وشه.
 جششٍت ٌحطىباث اوعٌٍي إوى وضف دقٌق
وىعٍىٌاث اوحٍ جقىدك ِحى اوٍضًذ ٌْ
وفعاه
ّ
ّ
اإلِحاشٌت.
ّ
اوٍىسدًْ
 اخحٌاس األفضي واألِسب ٌْ
ّ
واوٍعذاث وأِىاع اوٍىاد اوخاً .اوسٌطشة عىى
ّ
عٍىٌاجن واوٍحافظت عىى اسحٍشاسًت أدائها.
باوحعشف عىى أخطائن فٍ
 جحسٌْ أداء فشًقن
ّ
اوعٍي.
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اوىسائي واألدواث اوٍسحخذٌت

ضفٌت وجذسًباث
ّ
ًقذً اوبشِاٌض ٌحاضشاث
ّ
وححىٌي اوحاالث وًعطٍ فشضت وىٍّاقشاث
اوصٍاعٌت ،لٍا ًعشض أٌرىت واقعٌت وحقٌقٌت
إلذشاء خبشة اوٍشاسلٌْ اوٍعشفٌت.
ٌىىِت)
 دوٌي اوٍشاسك ( ششائح عشض ّ
عٍىٌا ٌْ خاله أِشطت
 جذسًب اوٍشاسلٌْ
ً
فشدًت وشٍاعٌت وخىق شى ٌْ اوعٍي
اوصٍاعٍ وجعضًض خبشجهَ اوٍعشفٌت.
 االسحبٌاِاث
 حاوت دساست
 خطط جطىًش فشدًت

اوٍهاساث اوٍمحسبت

 جخفٌض جماوٌف اإلِحاس بألرش ٌْ ٪٤٠
 جحسٌْ أداء ٌشالض خذٌت اوعٍالء عبش اوهاجف
بّسبت ٪٣٠
 جقىٌي وقخ اِحظاس اوعٌٍي بألرش ٌْ ٪٢٠
 جقىٌي حذود أخطاء فٍ اوعقىد ووذائق
اوحسعٌش بألرش ٌْ ٪٣٥
 صًادة هاٌش اوشبح بألرش ٌْ ٪٢٠

وٍْ هزا اوبشِاٌض؟

وىشاغبٌْ بحطىًش قذساجهَ اوىظٌفٌت ،وجحسٌْ
اوعٍىٌاث واإلششاءاث اوحٍ ًعٍىىُ عىٌها.
 سؤساء األقساً وٌششفٌْ اوىحذاث.
 اوعاٌىٌْ اوزًْ ًطٍحىُ إوى اوشقٍ
واوحطىًش.
 اإلداسًٌْ اوعاٌىٌْ فٍ اوٍّظٍاث.
 اوٍهٍحٌْ باوصىدة وأساوٌب اوحطىًش.

4

5

نعلونات االثصال
ES Learning
نًصة رواد االعهال i-be
طريق عثهاى ةٌ عفاى  -حي الًسهة
الرياض 4140 -12474
الههلكة العرةية الضعودية
training@es-learning.com
es-learning.com
@ESLearning
خدنة العهالء+966552571171 :
الرقو الهوحد920019101 :

الفاكط0112122312 :

