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 البحث ممخص
 Process Miningيهدف البحث بذكل أساسى إلى تقديم إطار مقترح لدور تقشية التشقيب  نبا اللسايبا  

(PMفبى عنبم مشهجيبة سبتة سبيجسا ) Six Sigma(SS  وكيفيبة عمجهبا فبى السراابل الخسبس لشسبميك عيسيب )
DMAIC  ما أجل تحقيق استراتيجية التحديا السدتسر لكايزن. وفى سبيل تحقيبق دبدف البحبثا  باب الباابث

بتحايبببل وتقيبببيم الدراسبببا  الدبببابقة السرتبدبببة بسمكبببمو الدراسبببة ويلببب  لتدبببم ر ا طبببار السقتبببرح ووكببب  تدبببا   
ا طار السقترح لاتدبيق تم إجراء عراسة االة ناى إادػ السشذآ  السدادسة  البحثا ولاتحق ما مدػ مالئسة

بغرض ا جابة ناى تدا   البحث ولتقديم عليل نساى يمكح كيفية عنم تقشية التشقي  نا اللسايبا   السرر ة
لتحقيبببق اسبببتراتيجية كبببايزن لاتحدبببيا  DMAICلسشهجيبببة سبببتة سبببيجسا وعمجهبببا فبببى السراابببل الخسبببس لشسبببميك 

 دتسر لالسايا .الس
تمصبباا الدراسببة إلببى أن تدبيببق تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  لببديها  ببدرا فائقببة ناببى اسببتخراك السلاممببا  
الخاصة باللسايا  لتبمفير ر  بة تيربياية لدبامي وعيشاميكيبة اللسايبا  التبى تبم تشييبيداا مسبا يجلاهبا أعاا   م بة 

الحالة الحالية  لخرائط تدفق اللسايا ا وفهملقد الحكيقي لتحايل الت DMAIC لشسميك  سختايةالسراال العانسة 
التببى تدببلى إليهببا  لتحديببد فببرص التحدببياالسحتساببة وترببمردا فببى اسببايك اللسايببة لالسايببةا وتحديببد ااقتشا ببا  

كسببا تمصبباا الشتببائأ إلببى أن ا طببار السقتببرح يقببمب ناببى أن تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  ا  .اسببتراتيجية كببايزن 
مشهجية ستة سيجساا وإاسا دى تقشية اديثة وأعاا فلالة  اعرا ناى عنم أسالي  وأعوا  ومراال دبي   تحل محل

السشهجيبببة مبببا قبببال   بببدرتها نابببى البببتسكا مبببا فهبببم اللسايبببة بذبببكل سبببر  ا واسيجبببة اللسايبببةا وإنببباعا تربببسيم 
 السدتسر لالسايا . اللسايا  بسا يدادم فى ز اعا كياءا وفلالية استراتيجية كايزن فى تحقيق التحديا

كببايزن لاتحدببيا  –DMAICاسببميك  –مشهجيببة سببتة سببيجسا –التشقيبب  نببا اللسايببا  :مفت حياا الكمماا ت ال
 السدتسر. 
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A Proposed Framework for the Role of Process Mining 

Technology in Supporting the Stages of the DMAIC Model 

with Six Sigma Methodology to Achieve Continuous 

Improvement Strategy of Kaizen 
Abstract 

 

The research mainly aims to provide a proposed framework for the role of Process 
Mining (PM) technology in supporting Six Sigma (SS) methodology and how to 
integrate it into the five stages of the DMAIC model in order to achieve a 
continuous improvement strategy for Kaizen. In order to achieve the goal of the 
research, the researcher analyzed and evaluated previous studies related to the subject 
of the study in order to develop the proposed framework and put the research 
question, and to verify the suitability of the proposed framework for the application, 
a case study was conducted on one of the Egyptian contributing enterprises, for the 
purpose of answering the research question and to provide a practical guide that 
explains how Process Mining technology supports Six Sigma methodology and 
integrates it into the five stages of the DMAIC model to achieve the Kaizen strategy 
for continuous process improvement.  

The study found that the application of process mining technology has a superior 
ability to extract information about operations to provide a detailed view of the 
behavior and dynamics of the executed operations, which makes it a powerful tool 
supporting the different stages of the DMAIC model to analyze the real complexity 
of process flow maps, understand the current state of the process, and identify 
bottlenecks potential and visualized them in process models to identify the 
improvement opportunities sought by the kaizen strategy. The results also concluded 
that the proposed framework is based on the fact that the process mining technique 
does not replace the Six Sigma methodology, but rather it is a modern technology 
and an effective tool capable of supporting the methods, tools and stages of this 
methodology through its ability to be able to quickly understand the process, model 
the process, and replay the process. Designing processes in a way that contributes to 
increasing the efficiency and effectiveness of the kaizen strategy in achieving 
continuous improvement of operations. 
Keywords: Process Mining– Six Sigma- DMAIC– Continuous Improvement 
(Kaizen). 
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 مقدم  البحث -1
تماجب  السشذبآ  فبى ببل بيألبة ا نسبا  الحديثبة اللديبد مبا التحبديا  والتبى مبا أبرزدبا ز باعا تلقبد 

 السشذأاا و رر عورا اياا السشبتأا فزبالع نبا الكسيبا  الكبيبرا مبا البياابا  هيبر السهيكابةانسايا  
مسا يجلل ددفى تحقيق الجمعا وتحديا ا عاء استراتيجية كايزن مردبمايا بتحدبيا نسايبا  السشذبأا 

ا كسببا أن  رببمر السشذببآ  فببى تدبيببق أسببالي  ومسارسببا  Singh et al (2020)بذببكل مدببتسر
ا عار ة الحديثة يؤثر بذكل سبابى نابى تحقيبق أدبداف اسبتراتيجة كبايزن لاتحدبيا السدبتسر السحاسبة 

وكبببلها التشافدبببى. وىالتبببالى فركبببا دبببي  التحبببديا  نابببى  مبببا قبببال  تراجببب  أعاء السشذبببأا وتبببددمر
السشذآ  كرورا إجراء اللديد ما التغييرا  فى نساياتها التذغياية لاحياظ ناى مركزدا التشافدبى مبا 

  الدببلى الببدائم احببم تشييببي مببباعرا  تحدببيا اللسايببا  بحثبباع نببا تحدببيا كيبباءا وفلاليبببة ا عاءا قببال
ا مببر الببيػ أعػ إلببى بهببمر اللديببد مببا مسارسببا  وأسببالي  إعارا الجببمعا الستلاقببة بتحدببيا اللسايببا  

 Graafmaus et)مثل إعارا الجمعا الذاماةا ومشهجية ستة سيجساا وإناعا دشدسة اللسايا ا وهيردا 
al.,2021; Park & Kang,2016; Schuch et al.,2020a). 

وتلتبر مشهجية ستة سيجسا أاد أسالي  ومسارسا  السحاسبة ا عار ة الحديثة السمجهة احبم إعارا 
وتحديا الجمعا اجاااع وشيمناعا وأاد أدم متداببا  اجباح اسبتراتيجية كبايزن لاتحدبيا السدبتسرا فهبى 

ا Measureا وقيببباس Defineشظسبببة تتبببب  قسبببس مراابببل متتاليبببة متكامابببة )تحديبببد بسثاببببة مشهجيبببة م
( DMAIC( والتببى تلببرف بأسببم عيسيبب  )Controlا ور ابببة Improveا وتحدببيا Analyzeوتحايببل 

لتحقيببق ا دببداف ااسببتراتيجية لاسشذببأا مببا قببال  اسببتخداب مجسمنببة متشمنببة مببا ا عوا  ا ارببائية 
اللسايببة واسببتهداف الليببمش وااتذبباف اااحرافببا  فببى اللسايببا  التذببغياية لتحديببد التغييببرا  فببى أعاء 

 ;8104الرغيرا ;8105نبيد هللاا : 8180شكرا  ; 8104نيدا  ; 8106نش ا  والتخاص مشها)
Qayyum et al.,2021; Kesek et al.,2019; Ishak et al.,2019; Bhargava & 

Gaur,2021;ديا  الر سشببببة الجديببببدا تقببببمب أاظسببببة وأجهببببزا (. ومببببا ااايببببة أقببببرػا وى شبببباءع ناببببى تحبببب
السلاممببا  بتدببجيل وتخببز ا كسيببا  دائاببة مببا البيااببا ا ودببم مببا يجلببل دشبباي  يببمعاع واكببحة تماجبب  
أعوا  تحايببببل البيااببببا  الخاصببببة بسشهجيببببة سببببتة سببببيجسا اسببببتهداف مربببباعر البيااببببا  الكبيببببرا وأثببببار 

السدببتخدمة فببى تحايببل اللسايببا  يببدو اع مببا قببال  اللسايببا  الر سيببة اظببراع  اهببا تقببمب بجسبب  البيااببا  
ترببببسيم التجببببارش والسالاظببببا ا مسببببا يببببؤثر ناببببى كيبببباءا وفلاليببببة جهببببمع نسايببببة التحدببببيا السدببببتسر 
لالسايا ا كسا تلتسد دي  ا سالي  بذكل كبير نابى ملرفبة السذباركيا فبى التحايبلا والبييا هالبباع مبا 

تلاقبة باللسايببا ا مسبا يجلببل مبا الرببل  ااتذبباف يلكدبمن وجهببة اظبردم الخاصببة تجبا  السذبباال الس
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 & Kregel et al.,2021; Ramires)جسيبببب  اااحرافببببا  وااقتشا ببببا  أثشبببباء تشييببببي اللسايببببا 

Sampaio,2021; Geffen & Niks,2013). 

وإستشاعاع إلى ما سبقا واستجابة لتمصيا  اللديد ما البااثيا والسؤتسرا  اللالسية بأدسيبة البحبث 
  جديببدا لالسببل ناببى تحدببيا جببمعا نسايببا  السشذببأا باسببتخداب أفزببل وسببائل تكشملمجيببا نببا مشهجيببا

( كتقشيببة اديثببة  بباعرا ناببى اسببتخراك PMالسلاممببا  الستدببمرا. بهببر  تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا )
السلرفبة مببا سببجال  ا اببداح الستااببة فببى اظببم السلاممبا ا مسببا يجلاهببا اظامبباع ااشببألاع يقببدب مجسمنببة 

يببا  ااتدباش ر ػ  ائسببة نابى البيااببا  مبا أجببل عنبم ااتذبباف ومراقببة وتحدببيا اللسايببا ا مبا التقش
فهبى تلسببل ناببى رصبد اللسايببا  التذببغياية فبى الم ببا الحكيقببى مبا ااايببة. ومببا ااايبة أقببرػا تكببمن 
بسثاببببة ااقبببة المصبببل ببببيا اسبببتخراك البياابببا  واسيجبببة اللسايبببا  لتسكبببيا وعنبببم مسارسبببا  السحاسببببة 

 Dzihni et al.,2019; Aydemir et)لسمجهبة احبم مراقببة وتمجيب  وتحدبيا اللسايبا ا عار بة ا
al.,2019; Bahaweres et al.,2020) . 

ومببا دببيا السشداببقا تحظببى تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  فببى امواببة ا قيببرا بادتسبباب الكثيببر مببا 
 ;Dogan & Gurcan,2018; Kregel et al.,2021)البااثيا ايث تشاولا اللديد ما الدراسا 

Ramires & Sampaio,2021;Geffen & Niks,2013; Graafmaus et al.,2021; 
Kollenburg & Wouters,2019)  البدور الكبيبر البيػ تا بب  تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  كتقشيبة

  اديثة تدتشد إلى تحايل سجال  ا اداح فى عنم مشهجية ستة سيجسا لتلز ز  بدرا  تحايبل البياابا
مبببببا قبببببال  إثبببببراء ا سبببببالي  وا عوا  التبببببى يدبببببتخدمها السسارسبببببيا فبببببى  DMAICبسراابببببل اسبببببميك 

مذببرونا  سببتة سببيجساا مسببا يتببيح المصببم  إلببى ا ثببار الر سيببة الالزمببة لتحقيببق التحدببيا السدببتسر 
 لالسايا . 

وفببى كببمء مببا سبببقا وناببى الببرهم مببا تأايببد الدراسببا  ناببى إمكاايببة تدبيببق تقشيببة التشقيبب  نببا 
بسشهجية ستة سبيجسا فبى تلز بز السزايبا  DMAICاللسايا ا والسشاف  السحتساة ما تدبيقها فى اسميك 

التشافدية لاسشذأاا والسدادسة فبى التغاب  نابى التحبديا  التبى تماجههبا مشهجيبة سبتة سبيجسا لامصبم  
يل مببا أجببل إلببى اللبباعب الر سببىا والببيػ يلتبببر بسثابببة أرشببيج لالسايببا  بدرجببة عقيقببة جببداع مببا التيربب

تحقيبببق التحدبببيا السدبببتسر لالسايبببا  البببيػ تدبببلى إليببب  اسبببتراتيجية كبببايزنا إا أن السذبببكاة الرئيدبببية 
لابحبببث تتسثبببل فبببى وجبببمع ابببدرا بحثيبببة كبيبببرا فبببى تمكبببيح عور تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  فبببى عنبببم 

هالبيببببة  مشهجيببببة سببببتة سببببيجسا لتحقيببببق التحدببببيا السدببببتسر اسببببتراتيجية كببببايزنا ويلبببب  بدببببب  افتقببببار
         الدراسبا  إلببى تقببديم عليببل نساببى يمكبح كيفيببة اسببتخداب دببي  التقشيببة بذبكل مشهجببى فببى اسببميك    
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DMAIC  لتحقيق التحديا السدتسر لالسايا . وىشاءع ناي يل ا يسكا التلبير نا مذكاة البحبث فبى
شيبة التشقيب  نبا اللسايبا  ا جابة اظر اع ونساياع ناى التدا   الرئيدى التالى: كيج يسكبا اسبتخداب تق

لتحقيبق اسبتراتيجية التحدبيا السدبتسر  Six  Sigmaالخاص بسشهجيبة  DMAICلدنم مراال اسميك 
 لكايزن؟.

 هدف البحث -2
إادال اع ما مذكاة البحثا فإن دبيا البحبث يهبدف بربية أساسبية إلبى تقبديم إطبار مقتبرح يمكبح 

مشهجيبة سبتة سبيجساا وكيفيبة عمجهبا فبى السراابل  الدور اليلا  لتقشية التشقيب  نبا اللسايبا  فبى عنبم
 لسداندا السشذآ  ناى تحقيق استراتيجية التحديا السدتسر لكايزن.  DMAICالخسدة لشسميك 

  أهمي  ودوافع البحث -3
ما كما  يلد امتبداعاع لادراسبا  الدبابقة فبى مجبا  تبشبى  الن حي  األك ديمي تشب  أدسية البحث ما 

تكشملمجيبببا السلاممبببا  الحديثبببة ومرعوعدبببا نابببى أعاء السشذبببأاا قاصبببة مبببا قبببال  أثردبببا نابببى تحدبببيا 
اللسايا . فلاى الرهم ما تلبدع الدراسبا  التبى تشاولبا أدسيبة ومشباف  تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  إا 

اسبية اللرىية التى تشاولا مشافلها بالشدبة لسختاف مسارسا  وأسبالي  أن دشاي ادرا فى البحمح السح
السحاسببببة ا عار بببة الستلاقبببة ببببإعارا وتحدبببيا الجبببمعاا وىربببية قاصبببة نال تهبببا بسشهجيبببة سبببتة سبببيجسا 
واالكاس تا  اللال ة ناى استراتيجية كايزن. وتظهر أدسية دبيا البحبث أيزباعا فبى كماب  إكبافة إلبى 

فبى كماب   أهميا  البحاث العمميا رية نامة وفى مرر برية قاصة.  كسا تكسا اليكر السحاسبى ب
يدلى إلى تقديم إطار مقتبرح لدراسبة مبدػ فلاليبة تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  كتقشيبة جديبدا ومتدبمرا 
لببديها  ببدرا فائقببة ناببى التلامببل مبب  التغيببرا  فببى أعاء اللسايببا  أثشبباء تشييببيداا وتحايببل دببي  التغيببرا  

تحديا اللسايا  التذغياية والحرم  ناى ر  ة عقيقة فى أػ لحظة زمشية أثشاء تشييي اللسايةا لدنم و 
لدنم مسارسى مشهجيبة سبتة سبيجسا ايسبا يخبص تحايبل اللسايبا  التذبغيايةا وتبمفير ملاممبا  مالئسبة 
ابى تدادم فى تحديا ور ابة اللسايا ا واستكذاف السذاال واااحرافبا  فبى اللسايبا  مسبا يبشلكس ن

 اجاح استراتيجية كايزن فى تحقيق التحديا السدتسر لالسايا .

إا أن أدسها يتسثل فى ادرا البحبمح التدبيكيبة التبى تهبتم بدراسبة  دوافع البحثوناى الرهم ما كثرا 
السشاف  الهائاة وا ثار السترتبة ما تدبيق تقشية التشقي  نا اللسايا  ناى مسارسا  وأسالي  السحاسبة 

ةا فزبببالع نبببا إثبببراء البحبببث اللاسبببى السحاسببببى بذبببأن اللال بببة ببببيا تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  ا عار ببب
ومشهجية ستة سيجسا وأثر تا  اللال ة ناى استراتيجية كايزنا مبا قبال  اتبباو مشهجيبة متكامابة ت دباير 

يمكح مدػ  مشهجيا  البحث الستدمرا فى الدو  الستقدمة لتدم ر إطار مقترح يكمن بسثابة عليل نساى
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بسشهجيبببة سبببتة سبببيجسا فبببى  DMAICالبببدنم البببيػ تقدمببب  تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  لسراابببل اسبببميك 
مداندا السشذآ  نابى تحديبد القيبمع التبى ت ليبق بذبدا تدبم ر نسايباتهما ولز باعا  بدرتهم نابى ااسبتجابة 

 سدتسر. لاسدال  التشافدية الستدارنة بسا يحقق أدداف استراتيجية كايزن لاتحديا ال

 حدود البحث  -4
يقترر ديا البحث ناى عراسة عور تقشية التشقي  نبا اللسايبا  فبى عنبم مشهجيبة سبتة سبيجساا مبا 

بسشهجيببببة سببببتة سببببيجسا لتحقيببببق التحدببببيا السدببببتسر  DMAICقببببال  عنسهببببا لاسرااببببل الخسببببس لشسببببميك 
رر ة اللاماة فى  دباو لالسايا  باستراتيجية كايزنا ويل  ناى نيشة ما إادػ السشذآ  السدادسة الس

ا ايببث يركببز البحببث ناببى تدبيببق 8181عيدببسبر  10واتببى  8181يشبباير  0البتببرو  قببال  اليتببرا مببا 
تقشية التشقي  نا اللسايبا  مبا قبال  تقشيتبى ااتذباف اللسايبة وفحبص مدابقبة اللسايبةا وىالتبالى يخبرك 

اسببتخداب تقشيببة التشقيبب  نببا نببا ادبباد الدراسببة تدبيببق تقشيببة تحدببيا اللسايببة. كسببا يركببز البحببث ناببى 
اللسايبببا  مبببا مشظبببمر الحالبببة ومشظبببمر اللسايبببة والسشظبببمر الزمشبببىا وىالتبببالى يخبببرك نبببا ادببباد الدراسبببة 
تدبيببق تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  مببا السشظببمر التشظيسببى. كسببا يببتم تدبيببق التشقيبب  نببا اللسايببا  مببا 

ػ لاتدبيببق. كسببا ا ترببر البحببث ناببى فقببط عون التلببرض لبببا ى البرمجيببا  ا قبر  Discoقبال  براببامأ 
ا وىالتببالى يخببرك نببا ادبباد البحببث السرااببل ا قببرػ التببى تشاولتهببا DMAICالسرااببل الخسببس لشسببميك 

الدراسببا  ا قببرػ )مثببل التثبيبباا والترببسيما والترببرفا واليحببصا والتشييببي(ا كسببا ا ترببر البحببث ناببى 
أدم مباعغ مشهجيبة سبتة سبيجسا عون التلبرض  مبدأ التحديا السدتسر لالسايا  وا اذدة الداقاية كأاد

لبا ى السباعغ ا قرػ لدتة سيجساا كسا تم التركيز ناى مشهجية سبتة سبيجسا بانتباردبا أاثبر مسارسبا  
السحاسببة ا عار ببة اجااباع وشببيمناعا ومببا أدبم متدابببا  اجباح اسببتراتيجية كببايزن لاتحدبيا السدببتسرا كسببا 

ء بقدببباو ا عارا اللامبببة لاجبببمعا بالسشذبببأا محبببل الدراسبببة عون تركبببز الدراسبببة نابببى  دبببم شبببكاوػ اللسبببال
التلبرض لببا ى القدانبا  وا  دباب ا قبرػ بالسشذبأا. وأقيبراع فبإن  ابايبة اتبائأ البحبث لاتلسبيم تكبمن فببى 
كمء الليشة السدتخدمة والذروط السحدعا اقتيارداا ومذبروطة بزبمابط الدراسبة السمكبموية والسكاايبة 

 والزمشية.

 ط  البحث خ -5
 فى كمء مذكاة البحث الحالية وتحكيقاع  دداف ا سمف يتشاو  البحث السحاور التالية:  -
 التأصيل الشظرػ لستغيرا  الدراسة.  -
 تحايل وتقييم الدراسا  الدابقة السرتبدة بسمكمو البحثا ووك  تدا   البحث.  -
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بسشهجيبة سبتة  DMAICا طار السقترح لدور تقشية التشقيب  نبا اللسايبا  فبى عنبم مراابل اسبميك   -
 سيجسا لتحقيق استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر لالسايا .

 مشهجية البحث.  -
 الخالصةا والشتائأا والتمصيا ا ومجاا  البحث السدتقباية.  -

 التأصيل النظرى لمتغيرات الدراس  -5-1
 (PMالتأصيل النظرى لتقني  التنقيب عن العممي ت ) -5-1-1
 (PMمفههم تقني  التنقيب عن العممي ت ) -5-1-1-1

تقشية التشقي  نا اللسايا  نابى أاهبا التقشيبة التبى تبدمأ ببيا  Joe et al (2016نرفا عراسة )
البيكاء الحدبابى والتشقيب  نبا البياابا  مبا ااايببةا واسيجبة اللسايبا  وتحاياهبا مبا ااايبة أقبرػ. فببى 

( Hmami et al.,2021; Dzihni et al.,2019;Thiede et al.,2017ابيا نرفتهبا عراسبا  )
ا واستخراك البياابا ا واسيجبة اللسايبا  وتحاياهباا ااتذباف اللسايبا  بأاها تقشية تق  بيا التلام املى

التذغياية ومرا بتها وتحديشها ما قبال  جسب  السلاممبا  الستلاقبة بتاب  اللسايبا  مبا سبجل ا ابداح 
(Events Log  وليس اللسايا  كسا ميترض أن ت شيبي وفقباع لشسبميك نسايبا  السشذبأا. ودبم مبا أابد )

بأاها تقشية لديها القدرا ناى مراقببة اللسايبا  بذبكل ع يبق  Bahaweres et al(2020) ناي  عراسة
 Lorenz et alجداع ما وا   سجل ا اداح كأعاا لتحديا نسايبا  السشذبأاا وأكبافا إلبيهم عراسبة 

بأاهبببا التقشيبببة التبببى تدبببد اليجبببما ببببيا نابببم البياابببا  ونابببم اللسايبببا  مبببا قبببال   بببدرتها نابببى  (2021)
ا  اللساية اليلاية التى تسا مالاظتها عاقل الشظبابا فهبى ببيل  تلتببر جدبراع دامباع ببيا ااتذاف تدفق

 استخراك البيااا  واسيجة اللسايا  والتى تدسح بالتحايل الديشاميكى لاتدفقا  التى تم تشيييدا باليلل.

قشيبة  عارا و رػ البااث ما قال  التلر يا  الدابقةا أن تقشية التشقي  نا اللسايا  وبارا نبا ت
اللسايببا  ت سكببا السدببتخدميا والسحااببيا مببا ااتذبباف ومراقبببة وتحدببيا اللسايببا  بدر قببة ممكببموية 
وعقيقبة وسبر لة مبا قبال   بدرتها نابى تحايببل البياابا  التبى تتزبسشها سبجال  ا ابداحا مسبا يجلببل 

 ا والجهد الالزميا ليهم دشاي ترمراع تاقائياع لتدفقا  اللسايا  اليلاية يدادم فى تمفير الكثير ما الم 
 اللسايا  الحالية. 

 أنهاع تقني  التنقيب عن العممي ت -5-1-1-2
 ;Ortmeier et al.,2021; Siek & Mukti,2020; Popov et al.,2020)وفقاع لدراسبا  

Park & Kang,2016; Garcia et al.,2019; Roldán et al.,2019; Osman & 
Ghiran,2019; Knoll et al.,2019; Thabet et al.,2014; Zerbino et al.,2021; 
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Dzihni et al.,2019; Turner et al.,2012)   يمجبد ثالثبة أابماو لتقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا
 ودم كالتالى:

تأقد تقشية اااتذاف سجال  ا اداح كسبدقال  (: Process Discoveryاكتذ ف العممي  ) -
راك السلرفة الالزمة  اذاء اسميك لالساية ما وا   دي  الدجال . فتلتبر سبجال  ا ابداح استخ

بسثابة اقدة ااادالد لبداية نسل تقشية التشقي  نا اللسايا  ما قال  تجسي  ا ابداح بالتدادبل 
والتتاب  طبقاع لتم يا ادوثهاا كسا تحتمػ سبجال  ا ابداح نابى مجسمنبة مبا الخربائص  اذباء 

سميك تاقائى مثل الحدح )بحيث يذير كل ادح إلبى اذباط محبدع فبى اللسايبة (ا والتبار ن الزمشبى ا
ا والسبمرع )ا فبراع أو ا جهبزا التبى  امبا بتشييبي Time stampلاحدح أػ التدادل الزمشى الحدح 

ا كسببا ي سكببا اقتيار بباع إكببافة وتدببجيل أػ تياصببيل وسببسا  Case IDالشذبباط(ا وملببرف الحالببة  
 تتزسشها اللساية.  أقرػ 

تأقبي دبي  التقشيبة اسبميك (: Process Conformance Checkingفحص مط بق  العممي  ) -
اللسايببة وسببجل ا اببداح كسببدقال ا وتشببتأ ملاممببا  تذخيرببية لتمكببيح ااقتالفببا  واااحرافببا  

التحقق ما  ما بيا اسميك اللساية الحالى وسجل ا اداح لشيس اللسايةا فسا قال  دي  التقشية يتم
 أن اللسايا  السدجاة فى سجل ا اداح تاتزب بدامي اللساية السحدع أو الستم  . 

إثبراء وتحدبيا اسبميك  تهبدف دبي  التقشيبة إلبى(: Process Enhancementتحدين العمميا  ) -
نساية االى باستخداب السلامما  السدتخرجة ما سجال  ا ابداح والتبى تتلابق بلسايبة تبم تشييبيدا 

لل. فهى ترىط بذكل متكرر اسميك اللساية ببيااا  الحدح لاحرم  ناى مز بد مبا السلاممبا  بالي
مببا قببال  تحايببل ا عاءا وىهببي  الدر قببة يسكببا تحدببيا اسببميك اللسايببة الحببالى لتحدببيا التمافببق مبب  
الشسبببميك اليلابببى مبببا قبببال  اتخببباي القبببرارا  الستلاقبببة بتحدبببيا اللسايبببا ا وتسكبببيا السدبببتخدميا مبببا 

ف نا ااقتشا ا ا والليمشا وا اذدة هير السزيية لاكيسبةا والتلبرف نابى أو با  ا اتاجيبة الكذ
 لألاذدة واللسايا .

( التببالى الببيػ ياخببص ا اببماو السختايببة لتقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا ا 0وايسببا ياببى الذببكل ر ببم )
 و مكح الخدما  الستتالية التى تتبلها لتحديا اللسايا .

 

 

 

 



 إطار مقترح لدور تقنية التنقيب عن العمليات فى دعم..........                                حمـمد مصطفى مجعة مخيسد/

132 

 

 

 
 : أنهاع تقني  التنقيب عن العممي ت 1شكل 

 السردر: إنداع البااث

 Process Mining)وجهاااا ت النظاااار لتقنياااا  التنقيااااب عاااان العممياااا ت  -5-1-1-3

Perspectives) 
 ;Osman & Ghiran,2019; Bose et al.,2014; Thiede et al.,2017)وفقاع لدراسا  

Zerbino et al.,2021; Eriksson et al., 2019)  ا تغدبى تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  أرىب
 وجها  اظر مختاية والتى  د تأتى مشيرعا أو مجتسلة ملاع ودم كالتالى:

تهدف تقشية التشقي  نا اللسايا  ما قال  دبيا  (:Process Perspectiveمنظهر العممي  ) -
السشظببمر إلببى ترتيبب  ا اذببدةا والببتحكم فببى تببدفق ا اذببدة مببا قببال  إيجبباع تمصببيج جيببد لجسيبب  

 السدارا  السسكشة.
يركبز دبيا السشظبمر نابى السلاممبا   (:Organizational Perspectiveالمنظهر التنظيمى ) -

ح. وىالتالىا فهم يقبمب بتحايبل اللسايبة مبا قبال  التركيبز نابى الستلاقة بالسمارع عاقل سجل ا ادا
 الجها  السذاركة )أشخاصا أاظسةا أعوا ا ملدا ا اما ( وكيفية ارتباطهم باللساية.

يركببز دببيا السشظببمر ناببى قرببائص الحالببةا والحالببة (: Case Perspectiveمنظااهر الح لاا  ) -
 ما قال  الجها  اللاماة التى تلسل نايها. دى التى يسكا وصيها بسداردا فى اللسايةا أو 

يركببز دببيا السشظببمر ناببى تم يببا وتببماتر ا اببداحا (: Time Perspectiveالمنظااهر الزمنااى ) -
فهم يشتأ مقاييس الزما والتكرارا   ابداح اللسايبةا والتبى مبا قاللهبا يسكبا ااتذباف ااقتشا با ا 

 ستبقى لحاا  التذغيل.وقياس مدتم ا  الخدمةا والتشبؤ بم ا السلالجة ال
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 (Six Sigmaالتأصيل النظرى لمنهجي  ست  سيجم ) -5-1-2
 (SSمفههم ست  سيجم ) -5-1-2-1

تكسا فكرا ستة سيجسا ايسا إيا كااا السشذأا  اعرا ناى تحديد وقياس ندع الليمش السمجبمعا فبى 
ناسيبة مسشهجبة. لبيا نرفتهبا نساية ماا فإاها بيل  يسكشها التخاص والقزاء ناى دي  الليمش بدر قة 

بأاهبا نسايبة تهبدف إلبى تحديبد الليبمش واااحرافبا  فبى اللسايبا   Abbes et al (2018عراسبة )
والقزاء نايهبا مبا قبال  التركيبز نابى قربائص أعاء اللسايبة مبا أجبل كبسان ركبا اللسبالء. كسبا 

نابى تحدبيا إعارا جبمعا بأاها تقشيبة  عارا اللسايبا  تركبز  Qayyum et al (2021نرفتها عراسة )
بأاهبا مشهجيبة تهبدف إلبى تخفبي  نبدع  Sibalija et al (2016اللسايا ا فى ايا نرفتها عراسة )

سببيجسا باسببتخداب ا سببالي  وا عوا  ا ارببائية مسببا  4سببيجسا إلببى مدببتمػ  1الليببمش مببا مدببتمػ 
 ;Graafmans et al.,2021)يؤعػ إلى تحديا جمعا وكياءا اللسايا . وأاد  ناى يلب  عراسبتا 

Mateab et al.,2019)  بأاهببا أعاا تدببتخدب لتحايببل البيااببا  والسالاظببا  لتحديببد الليببمش فببى
ا جراءا  أو السشتجا ا ويل  فى محاولة لتخفبي  ادببة ا قدباء لامصبم  إلبى صبير نيبمش كاسبا 

 أمكا.

ا السدبتسر لالسايبا  ب شاءع ناي ا ي لرف البااث ستة سيجسا بأاها استراتيجية تدلى لتحقيق التحدي
بهدف تحديا الجمعاا وز اعا الرىحيةا وتحديا فلالية وكياءا اللسايبا  التذبغياية السربسسة لتابيبة أو 
تجبباوز تم لبببا  اللسبببالءا كسبببا أاهبببا مشهجيبببة مشظسبببة تدببباند السشذبببأا نابببى ااتذببباف الدبببرد السحتسابببة 

 ء نايها.لتحديا اللسايا  ما قال  إيجاع أسباش ا قداء أو الليمش والقزا

 كأحد أهم نم ذج منهجي  ست  سيجم  DMAICخطهات تطبيق نمهذج  -5-1-2-2
Qayyum et al.,2021; Kesek et al.,2019; Ishak etأشبار  اللديبد مبا الدراسبا  )  

al.,2019; Smetkowska & Mrugalska,2018; Razali at al.,2018; Venkatesh & 
Sumangala,2018; Kregel et al.,2021 ;  نشب ا ; 8104نيبدا ; 8104رزد و أببم  اسبما

( إلى أا  ي سكا تدبيق مشهجية ستة سيجسا ما قال  قسس 8105نبيد هللاا ;8180شكرا  ;8106
 Analyzeا والتحايبل  Measureا والكيباس Defineمراال مرتبدة ببلزبها الببل  ودبم: التحديبد 

لتحدبببببيا  DMAICرببببباردم بشسبببببميك ا والتبببببى يبببببتم اقت Controlا والر اببببببة  Improveا والتحدبببببيا 
 نسايا  السشذأاا وايسا ياى تمكيح قدما  ومتدابا  كل مرااة ناى ادا: 

تتزسا دي  السرااة ندعاع ما الخدبما  لتحديبد السذبكاة والتلبرف  Define (D:) مرحم  التحديد -
د الهيكبل ناى ااتياجا  وتم لبا  اللسبالء مبا قبال  تحديبد السبمارع والسدبؤوليا  السدامىبةا وتحديب
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التشظيسببى السالئببم لتحقيببق ا دببدافا بغببرض التحقببق مسببا إيا كااببا ا جببراءا  التببى يجبب  اتخايدببا 
 لحل السذاال السرتبدة بترسيم قدة السذروو أو اللسايا  السدتهدفة.

تلتسد دي  السرااة ناى قياس أعاء الشظاب الحالى لالسايبة التبى Measure (M :) مرحم  القي س -
ا نبببا طر ببببق انببببداع قدبببة لتجسيبببب  البياابببا  الكاايببببة نببببا اللسايبببا  التببببي سببببيتم ستخزببب  لاتحدببببي

تحدببيشهاا والتركيببز ناببى الحقببائق وا ر بباب التببى سببتكمن بسثابببة السلاممببا  السدامىببة مببا أجببل فهببم 
أفزببببل لجسيبببب  اللسايببببا  فببببي السشذببببأا وتم لببببا  اللسببببالء ومماصببببيا  السببببمرعيا وتحديببببد ا مببببااا 

 ادوح السذاال. السحتساة التي تتدب  فى 
يبببتم فبببى دبببي  السراابببة تحايبببل البياابببا  التبببى تبببم تجسيلهبببا فبببى Analyze (A :)مرحمااا  التحميااال  -

السرااة الدابقةا والتى ما أدسها تحايل الدب  والشتيجة لتحديد ا سباش الرئيدية لاسذاالا وتحديبد 
 ا دداف السرهمىة. اليرود بيا ا عاء اليلاى والسدتهدفا وتقديم السمارع السدامىة لتحقيق

تلسببل دبي  السرااببة نابى ترببحيح اظبم الكيبباس وتلبديل اللسايببة Improve (I :)مرحما  التحدااين  -
الحاليببة لكببى تتساشببى مبب  مببادم مدببتهدف مببا قببال  تدببم ر الحاببم  السسكشببة واقتيببار أفزبباهاا ثببم 

السحتسابببة  ػ تشييبببي أابببد دبببي  الحابببم  واقتببببار مبببدػ مالئستهبببا للسايبببة التحدبببياا وعراسبببة ا سبببباش 
 نيمش  د تظهر واتخاي ا جراءا  الزرور ة لسش  تكرار ادوثها. 

تهدف دي  السراابة إلبى التأابد مبا أن التغييبرا  التبى تبم تحكيقهبا Control (C :)مرحم  الرق ب   -
فببي مرااببة التحدبببيا كاايببة ومدبببتسرا مببا قبببال  التحقببق مببا جبببمعا اللسايببة الس حدبببشةا مبب  كبببرورا 

لسايبببة بذبببكل مدبببتسر مبببا قبببال  الر اببببة نابببى الحالبببة السدبببتقباية لالسايبببة مبببا أجبببل الر اببببة نابببى ال
تخفبببي  اااحرافبببا ا والتأابببد مبببا تشييبببي ا جبببراءا  التربببحيحية اتبببى ا تبببؤثر بذبببكل سبببابى نابببى 

 اتيجة اللساية. 

 Continuousالتأصاااايل النظاااارى يسااااتراتيجي  التحدااااين المدااااتمر)ك يزن(  -5-1-3

Improvement (Kaizen) 
ت لد كبرورا التركيبز نابى التحدبيا السدبتسر لالسايبا  التذبغياية أمبراع أساسبياع اظبراع لترباند وتيبرا 
السشافدبببببة اللالسيبببببةا والتبببببي تيبببببرض نابببببى السشذبببببآ  كبببببرورا أن تخزببببب  جسيببببب  نساياتهبببببا لاتحدبببببيا 

. وتلتببر اسبتراتيجية كبايزن جبمدر التحدبيا السدبتسرا Matthews & Marzec (2015السدبتسر)
ا تدلى إلى إجراء التحدبيشا  السدبتسرا نابى كافبة مجباا  اللسبل فبى السشذبأا. فقبد أشبار  فسشهجيته
إلبى أن كبايزن دبى كاسبة ياباايببة تلشبى التغييبر لألفزبل و ذبار إليهبا أيزبباع  Cheng( 8105عراسبة )

سباع بالتحديا السدتسر لألسبالي  وا جبراءا  الستلاقبة ببالجمعا والتكشملمجيبا واللسايبا ا فهبى تدبلى عائ
لاتدببم ر السدببتسر مببا قببال  ا فكببار الرببغيرا والتببى  ببد يكببمن لهببا تببأثير مباشببر ناببى تحدببيا أعاء 
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نابببى أاهبببا فادبببية شببباماة لر اببببة الجبببمعا نابببى  Midor( 2020اللسايبببا . فبببى ابببيا تشاولتهبببا عراسبببة )
 مدببتمػ السشذببأا ككببلا والتببى تهببدف إلببى إاببداح تغييببرا  مدببتسرا فببى اللسايببا  ا اتاجيببة مببا أجببل
الببتخاص مببا ا اذببدة هيببر السزببيية لاكيسببة واااحرافببا  فببى اللسايببا  مسببا يدببسح بتحدببيا مؤشببرا  

تشاولبا كبايزن نابى أاهبا اسبتراتيجية مسشهجبة   Abdulmouti(2018أعاء السشذبأا ككبل. أمبا عراسبة )
لاببببتخاص مببببا اليا ببببد فببببى اللسايببببا ا فهببببى ت سثببببل اقدببببة البدايببببة لتذببببخيص السذبببباال الخاصببببة بببببإعارا 

سايا ا وتحديد اااحرافا ا بهدف تحقيبق التحدبيا السدبتسر مبا قبال  اتبباو جسيب  المسبائل التبى الل
 ما شأاها تبديط ومراقبة اللسايا  والبحث نا أفزل الدرد لتحديشها برمرا مدتسرا. 

( إلبى اتجبا  اللديبد مبا السشذبآ  فبى اموابة 8108 (الجبماع وفى ايس الديادا أشار  عراسة نبد
ى إجبببراء تحدبببيشا  مدبببتسرا فبببى نساياتهبببا وأاذبببدتها بهبببدف تدبببم ر السبببدقال  واللسايبببا  ا قيبببرا إلببب

ببأن  Kollenburg and Wouters (2019والسخرجبا  بذبكل مدبتسر. وأابد  نابى يلب  عراسبة )
اتبباو أسبالي  التحدببيا السدبتسر لالسايبا  ي سثببل أابد أدبم أسببباش ز باعا ا اتاجيبة مببا قبال  الببتخاص 

سزببيية لاكيسببةا مسببا يببؤعػ إلببى تحدببيا الجببمعاا وتحقيببق مخرجببا  يا  كيبباءا مببا ا اذببدة هيببر ال
( أن التحديا السدتسر لالسايا  يلتبر بسثابة أابد 8105(وفلالية. فى ايا أوكحا عراسة بمشمش 

الركببائز ا ساسببية لاجببمعا الذبباماة لسدبباندا السشذببآ  ناببى رفبب  الكيبباءا وتحدببيا ا اتاجيببةا كسببا تببرػ 
( ببببأن التحدبببيا السدبببتسر لالسايبببا  يلتببببر بسثاببببة طر قبببة مشظسبببة وشببباماة للبببالك 8106(عراسبببة قالبببد

السذاال التى تلااى مشها السشذأا ما قال  مقاراة ا عاء اليلاى بالسدتهدف فبى محاولبة لدبد اليجبما 
جيبة بيشهسا. وى شاءع ناي ا يرػ البااث أن استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر لالسايا  ما دى إا مشه

مشظسة تهدف إلبى تدبم ر جسيب  اللسايبا  وا اذبدة الستلاقبة بباما  والسبماع وا فبراع وطبرد ا اتباك 
 بذكل مدتسر لامصم  إلى أناى مدتمػ ما الكياءا فى ا اتاك والخدما .

تحميل وتقييم الدراس ت الدا بق  الخ صا  وادور تقنيا  التنقياب عان العمميا ت  -5-2
بمنهجياا  ساات  ساايجم  لتحقيااق اسااتراتيجي   DMAICفااى دعاام مراحاال نمااهذج 
 التحدين المدتمر لك يزن 

 بباب البااببث مببا قببال  اسببتقراء الدراسببا  الدببابقة السرتبدببة بببأثر وعور تدبيببق تقشيببة التشقيبب  نببا 
الخبباص بسشهجيببة سببتة سبيجسا لتحقيببق اسببتراتيجية كببايزن  DMAICاللسايبا  فببى عنببم مرااببل اسبميك 

 قديم وترشيج الدراسا  الدابقة إلى ثالح مجسمنا  كالتالى:لاتحديا السدتسر لالسايا  بت



 إطار مقترح لدور تقنية التنقيب عن العمليات فى دعم..........                                حمـمد مصطفى مجعة مخيسد/

142 

 

                  المجمهعاااا  األولااااى: الدراساااا ت التااااى تن ولاااال ماااادى فع لياااا  تقنياااا  التنقيااااب  -5-2-1
 عن العممي ت ودوره  الفع ل فى تحقيق التحدين المدتمر لمعممي ت

تماج  السشذآ  فى بيألة ا نسا  الحديثة تحديا  مدتسرا لاحياظ ناى  درتها التشافدبية. للبل مبا 
أدسهبباا الدببلى الببدائم احببم التحدببيا السدببتسر لالسايببا ا فقببد تبشببا السشذببآ  اللديببد مببا أسببالي  إعارا 

ى تحدببيا اللسايببا  مببا أجببل بقائهببا واسمدببا. وناببى الببرهم مببا أن دببي  ا سببالي   ببد سببادسا جزئيبباع فبب
 & Park)% 51-41اللسايا  وما َثم تحديا ا عاء التذبغياىا إا أن ااتساليبة فذباها تربل إلبى 

Kang,2016; Schuh et al.,2020a; Garcia et al.,2019)  لبيل  بهبر  تقشيبة التشقيب .
نببا اللسايببا  بهببدف تحايببل واسببتخداب كسيببة دائاببة مببا بيااببا  اللسايببة ت سكببا السدببتخدميا مببا إعارا 
نسايبباتهما والقببدرا ناببى رسببم قببرائط تيرببياية لالسايببا  وتحاياهببا بدر قببة ةليببةا وىهببي  الدر قببة يسكببا 
ااستياعا ما أصبم  البياابا  لاتغاب  نابى  يبمع طبرد تخدبيط اللسايبا  الحاليبة لتحدبيا الجبمعا مبا 

 ا والدبساح قال  تقديم ر ػ قيسة لتحديا اللسايبا ا وتحديبد السذباال واااحرافبا ا وتبدبيط اللسايبا
 ;Schuh et al.,2020b; Lorenz et al.,2021; Dzihni et al.,2019)بالتحايبل الالابق 

Thiede et al.,2017). 

 وايسبببببا يتلابببببق بسدبببببانى السشذبببببأا احبببببم تحقيبببببق التحدبببببيا السدبببببتسر لالسايبببببا ا تشاولبببببا عراسبببببا 
(Zerbino et al.,2021; Dzihni et al.,2019; Osman and Ghiran,2019; Roldán 
et al.,2019; Cho et al.,2017; Park & Kang,2016; Aydemir et al.,2019; 
Hmami et al.,2021; Augusto et al.,2019; Fischer et al.,2021; Markoska & 

Kabaivanov,2020)  عور تقشية التشقي  نا اللسايا  فى تحايل اللسايا  الستشمنة وتحدبيشها مبا
ا اداحا ثم تدبيق قمارزميا  اااتذاف لشسيجة اللسايا  تاقائياع  قال  تجسي  السلرفة ما سجال 

مببا دببي  الدببجال . وىالتببالىا اسببتخداب دببي  الشسببايك فببى التشبيبب  فببى االببة وجببمع ااحرافببا ا وأسببباش 
ادوثهاا وتقديم التمصيا  السالئسة فى االة وجمع اقتشا ا  فبى اللسايبة ا اتاجيبةا والتمصبية بإنباعا 

لتكببمن بذببكل أفزببلا كسببا أاهببا تقببمب با جابببة ناببى ا سببألاة التببى تركببز ناببى شببرح  تخرببيص السببمارع
االة مليشة ما قبال  التركيبز نابى تحدبيا مؤشبرا  ا عاء الرئيدبية لتقيبيم مبا إيا كبان  بد تبم تدبيبق 

 أفزل مسارسا  إناعا ترسيم السشتأ. 

نابببى اتخببباي ا جبببراءا  وايسبببا يتلابببق ببببدور تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  فبببى مدببباندا السشذبببآ  
 Thabet et al (2014السشاسبة لتحديا اللسايبا  التذبغياية مبا ايبث التكايبة. فقبد دبدفا عراسبة )

ا تبببراح مبببدقل يجسببب  ببببيا شببببكة بيتبببرػ مببب  ملاممبببا  التكايبببة السدبببتخرجة مبببا سبببجال  ا ابببداح 
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مسببا يدببانددم  باسببتخداب تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  لاحرببم  ناببى ملاممببا  ميربباة نببا التكايببةا
ناببى فهببم أفزببل للسايبباتهم مببا وجهببة اظببر التكايببة الدقيقببة والتببى بببدوردا تدببادم فببى ااتذبباف مذبباال 
التكايبببة الشهائيبببة فبببى اللسايبببا ا كسبببا أابببد  الدراسبببة نابببى أن ااتذببباف مذببباال التكايبببة فبببى اللسايبببا  

لتربحيحية الالزمبة لتحدبيا التذغياية ي لد مرااة إلزامية لتكمن السشذبأا  باعرا نابى اتخباي ا جبراءا  ا
( التببى أشببار  إلببى الببدور الببدانم 8106أعاء اللسايببا . ودببم مببا يتيببق مبب  عراسببة صببالح و ادببي  )

اليػ تا ب  تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  فبى تغييبة مبدقل التكايبة نابى أسباس الشذباط السمجب  بالم با 
تببمفير البيااببا  اليلايببة نببا بكافببة بيااببا  السببدقال  التببى يحتاجهببا مببا سببجال  ا اببداح مببا قببال  

 ا اذدة والسمارع السدتشييا فى أعاء تا  ا اذدة.

إجبراء عراسبة مدبحية لتدبيبق  Chamorro et al (2018ومبا ااايبة أقبرػا اسبتهدفا عراسبة )
الر ابة التشبؤ ة لالسايا  كأاد السجاا  اليروية لتقشية التشقي  نا اللسايا ا والتى تهدف إلى تمفير 
اافببة السلاممببا  التببى تببدنم اتخبباي ا جببراءا  ااسببتباقية والترببحيحية الالزمببة لتحدببيا أعاء اللسايببة 

لاتشبببؤ بهببي  الكببيم ب شبباءع ناببى ملالجببة و ببا تذببغيل  بأاساهببا. وتمصبباا الدراسببة إلببى أن تدببم ر ةليببا 
تدفقا  ا اداح الستباعلة بيا أاظسة السلاممبا  السختايبة تدباند فبى تقيبيم أعاء نسايبا  السشذبأا مبا 
ايببث الكيبباءا واليلاليببةا والسدبباندا فببى تقيببيم السخبباطرا وتمكببيح ابباا  ااحببراف اللسايببة مبب  تيدببير 

 van der Aolstم مبا يجبد  الباابث يتيبق تسامباع مب  عراسبة ابدوح دبي  اااحرافبا . ودب أسبباش
التى أوكحا أا  ي سكا استخداب التشقي  نا اللسايا  لابدنم التذبغياى مبا قبال  الكذبف  (2012)

والتشبببؤ والتمصببيةا فيببى الاحظببة التببى تشحببرف فيهببا الحالببة نببا اللسايببة السحببدعا مدبببقاعا تببتسكا تقشيببة 
ف دببي  اااحرافببا  وإرسببا  تشبيهببا  تذببير بمجمعدبباا ومببا ثَببم بشبباء التشقيبب  نببا اللسايببا  مببا ااتذببا

تمصيا  تقترح إجراءا  مليشة لاترحيحا كسا أشار  إلى أا  ي سكا ا ستياعا مبا البياابا  التار خيبة 
 لبشاء اسايك تشبؤ ة ت دتخدب فى تمجي  نسايا  التذغيل والتشبؤ بم ا السلالجة الستبقى لاحالة.

بقا ومببا ايببث  ببدرا تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  ناببى إنبباعا ترببسيم اللسايببا  وتأايببداع ناببى ماسبب
 ;Siek et al.,2020)لتقيبيم عورا ايباا السشبتأا وتحدبيا الجبمعا وا اتاجيبة. أابد  اتبائأ عراسبا  

Joe et al.,2016; Popov et al.,2020; Ortmeier et al.,2021; Ayzatullova et 
al.,2015; Gross et al.,2020)  نابى أن الهبدف الرئيدبى لتقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  يتسثبل

فى ااذاء اسميك نساية فلاى ما قال  استخداب قمارزميا  مشاسبة فى ااتذاف اللسايبة تلسبل نابى 
تحديببد السلم ببا  الرئيدبببية التببى تماجبب  السدبببتخدميا والتببى تتسثبببل فببى تحايببل وتقيبببيم اااحرافببا  نبببا 

قتشا با  فببى اللسايبا ا والبتخاص مببا ا اذبدة هيببر السزبيية لاكيسببة. اللسايبة السخددبةا وتحديببد اا
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اسبببا أاهبببا تلسبببل نابببى تخفبببي  متمسبببط و بببا ا اتاجيبببةا وو بببا اااتظبببار بدبببب  الر  بببة الماكبببحة 
لالقتشا با  فببى اللسايببا ا والتركيبز ناببى اسببتهالي الدا ببة والسبمارعا ودببى تابب  ا مبمر التببى  ببد تكببمن 

 اللسايا  لتقييم عورا اياا السشتأ.بسثابة ملم ا  إناعا ترسيم 

و خابببص الباابببث إلبببى أن التحبببم  الر سبببى يجببببر السشذبببآ  نابببى إنببباعا التيكيبببر فبببى ةليبببا  تشييبببي 
نساياتها لتلز ر  درتها ناى ااستجابة والتكيج م  التغيبرا  الستدبارنةا وىسبا أن ملظبم مشبادأ إعارا 

يسكا تحديشها فى و ا وااد بدب  تلقد وتشمو  نسايا  السشذأا تماج   يمعاع ناى ندع اللسايا  التى
اللسايا  التذغيايةا مسا يدبتدنى قيباب السشذبآ  ببإجراء اللديبد مبا التغييبرا  الزبرور ة فبى نساياتهبا 
لتتشاسب  مبب  تاب  التغيببرا . لببيا يؤكبد البااببث نابى أن تقشيببة التشقيبب  نبا اللسايببا  لبديها القببدرا ناببى 

إلى التياصيل الربغيرا مبا سبجال  ا ابداح مسبا يلدبى اظبرا  مراقبة اللسايا  بذكل واكح وصماع 
ثاقبة ناى ما يحدح اقاع ناى السدتمػ التذغياى لتحديا نسايا  السشذأاا وىالتالى يتيق البااث م  
اتبائأ الدراسببا  الدببابقة بببأن دشباي ااجببة لتدبيببق تقشيببة التشقيبب  نبا اللسايببا  كتقشيببة متدببمرا تتلامببل 

مببا قببال  ااتذبباف واسيجببة وتحايببل دببي  التغييببرا  لببدنم وتحدببيا اللسايببا   مبب  عيشاميكيببا  التغيببر
التذبغيايةا والحرببم  نابى ر  ببة عقيقبة لتشييببي اللسايبا  فببى أػ لحظبة زمشيببة أثشباء التذببغيلا ولقببدرتها 
اليائقببة ناببى عنببم مرواببة اللسايببا  بذببكل أفزببل مببا قببال  فهببم متببى ولسببايا تربببح تغييببرا  اللسايببة 

 كرور ة.

 DMAICالمجمهعاااا  الة نياااا : الدراساااا ت التااااى تن ولاااال دور مراحاااال نمااااهذج  -5-2-2
بمنهجياا  ساات  ساايجم  فااى تحقيااق التحدااين المدااتمر لمعممياا ت  والتحاادي ت التااى 

 تهاجه تطبيقه  
ت سثل نسايا  السشذبأا اجبر الزاو بة ونشربراع أساسبياع نشبد تدبيبق مشهجيبة سبتة سبيجسا. لبيا أابد  

Smetkowska & Mrugalska,2018; Razali et al.,2018; Mateab et) عراسبا   

al.,2019; Heavey & Murphy,2012; ;Prashar,2014  8180شبكرا  ;8106نشب ا; 
( ناى تزايد طا  السشذآ  ناى تدبيق مشهجية سبتة سبيجسا فبى اموابة ا قيبراا لسبا 8105نبيد هللاا

للسايببا  باسببتخداب تحاببيال  الدببب  لهببا مببا  ببدرا ناببى عنببم السشذببأا ليهببم أسببباش اببدوح ااحرافببا  ا
والشتيجببببةا واتخبببباي ا جببببراءا  الالزمببببة لتخفببببي  اااحرافببببا  التببببى تحببببدح فببببى اللسايببببا  السختايببببة. 

كأاد طرد تحديا جمعا اللسايبا  السدبتخدمة فبى  DMAICوتمصاا الشتائأ إلى أن تدبيق اسميك 
لاسذباال الظببادراا مسبا يدباند فببى مشهجيبة سبتة سبيجساا يببؤعػ إلبى تحدبيا فلاليببة ااسبتجابة الكاايبة 

الحياظ ناى جمعا ا عاءا وز اعا ا اتاجيةا وز اعا ا رىباحا وتحدبيا زمبا عورا التدبايما وز باعا ركبا 
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 8104Setyabudhi et al.,2019; Lvودم ما سلا إلي  عراسا  ) رزد و أبم  اسبما  اللسالء.
& Li,2021 ;اع ناببى اسببميك ( مبا قببال  تدبيببق مشهجيببة سببتة سبيجسا با نتسببDMAIC  لتحدببيا

وا  براص السدمجبة وتحايبل ااحرافبا  ونيبمش السشتجبا . وأابد   جبمعا مشتجبا  القمالب  البالسبتيكية 
الشتببائأ ناببى أن تدبيببق مشهجيببة سببتة سببيجسا يجلببل لببدػ السشذببأا القببدرا ناببى التلامببل مبب  السذبباال 

ا جببراءا  الالزمببة لتحدببيا اللسايببا   الرئيدببية التببى تماجبب  إعارا جببمعا سادبباة التمر ببدا واتخبباي كافببة
لتحقيبق اسبتراتيجية الجببمعاا وتحدبيا كيباءا تذببغيل سادباة التمر بدا وتحدببيا القبدرا التشافدبية لاسشذببأا. 

 Ouma et al,2015 ;8107إببراليما ;8105ودم مبا يتيبق مب  اتبائأ عراسبا  )نايبان و ابافع ا 
;Venkatesh & Sumangala,2018ة سبيجسا يدبادم بذبكل فلبا  فبى ( ببأن تدبيبق مشهجيبة سبت

تحقيق استراتيجية كبايزن لاتحدبيا السدبتسر لالسايبا  الربشاويةا وتخفبي  التكباليجا والمصبم  إلبى 
 أناى عرجا  الجمعا الالزمة لتحقيق السيزا التشافدية فى القداو الرشانى.

 Sixشهجيبة الخباص بس DMAICوايسا يتلاق بالسزايا التى تحققها السشذآ  اتيجبة تكامبل اسبميك 
Sigma  م  ا سالي  والسسارسا  ا قرػ لاسحاسبة ا عار بة لتحدبيا جبمعا اللسايبا ا  امبا عراسبة

(Sibalija et al (2016  بإجراء عراسة االة للساية ترشي  الحزب الكهرىائية ما قبال  ا تبراح تشييبي
هجية سبتة ( ومشBPR) Business Process Re-Engineering ال ما إناعا دشدسة اللسايا 

سيجسا ناى بيااا  ا اتاك مبا قبال  تحايبل بياابا  بلب  ملبايير ا اتباك مثبل نبدع الحبزبا والم با 
الستم ببب   اذبببدة دببببي  اللسايبببا ا والبياابببا  الستلاقببببة بدبيلبببة ونبببدع الليببببمش السكتذبببية أثشببباء نسايببببة 

واسبببميك  (BPRا اتببباك. وتمصببباا إلبببى أن دشببباي تبببأثير جبببمدرػ لكبببل مبببا إنببباعا دشدسبببة اللسايبببا )
DMAIC  نابببببببى أعاء اللسايبببببببة وتحدبببببببيا سبببببببرنتها وجمعتهببببببباا ايبببببببث يبببببببتم اسبببببببتخداب إنببببببباعا دشدسبببببببة
(  نباعا تربسيم اللسايبة وتغييبر سبير نسبل ا اذبدة لتحقيبق ملبد  إاتباك أنابى ب شباءع BPRاللسايبا )

ناببى ا ترااببا  مشهجيببة سببتة سببيجسا لاحاببم  التببى يسكببا أن تحقببق تحدببيشا  مدببتسرا لالسايببة ومببا ثَببم 
( أا  يج  ناى السشذآ  كرورا ااسبتياعا 8180تحديا جمعا السشتجا . كسا أكافا عراسة شكر)

(ا BPRمبا التكامببل ببيا مشهجيببة سبتة سببيجسا وامكسبة الذببركا  لبدنم تشييببي إنباعا دشدسببة اللسايببا )
وتمصبباا الدراسببة إلببى أن مشهجيببة سببتة سببيجسا تلتبببر أاببد أدببم اظببم تدببم ر اللسايببا  ا سببتراتيجية 

م ر السشتجا  والخدما ا فهى مشهجية مشظسة لها عور فلا  فى تربحيح وتحدبيا ا عاءا وعنبم وتد
جهبببمع التحدبببيا السدبببتسرا فبببى ابببيا تالببب  امكسبببة الذبببركا  فبببى الر اببببة وتقيبببيم ا عاءا مسبببا يبببؤثر 

 تكاماهسا ملاع إيجابياع ناى إناعا دشدسة اللسايا .
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لتدبم ر إطبار يجسب  ببيا الكيباس  Heavey & Murphy (2012)فبى ابيا اسبتهدفا عراسبة 
الستبببمازن لبببمعاء ومشهجيبببة سبببتة سبببيجسا لمسبببتياعا مبببا اقببباط القبببما والزبببلف لكبببالع مشهسببباا وتمصببباا 
الدراسببة إلببى أن تسكشببا بدا ببة الكيبباس الستببمازن مببا تدببايط الزببمء ناببى السذبباال عون التببدقل فببى 

ي  السذباال مبا قبال   بدرتها نابى ااهاا بيشسا تتدقل مشهجية ستة سيجسا فى إيجاع اابم  جير بة لهب
( ببببأن التكامبببل ببببيا 8104إابببداح تحدبببيشا  يسكبببا قياسبببها فبببى اللسايبببة. واتيقبببا ملهبببا عراسبببة نيبببد )

عاء مرباحة الزبرائ  يحقبق لهبا أأسامش بدا ة الكياس الستمازن وسيجسا ستة واستخدامهسا فى تقيبيم 
و لدببى السربباحة تشاسببقاع بببيا التمجبب   مدببتمػ الجببمعا السالئببم وااخيبباض فببى تكايببة ااشببراف والر ابببةا

ااسببتراتيجى والتمجبب  التذببغياىا مسببا يببؤثر إيجابيبباع ناببى كيبباءا وفلاليببة ا عاء. فببى اببيا أاببد  عراسببة 
( ناببى أن نببدب تببمافر السببدقال  مببا البيااببا  والسلاممببا  ناببى السدببتمػ التذببغياى 8100ا يبببارػ )

وا سبببالي  الكاايبببة والسالئسبببة لتحايبببل أسبببباش  بدبببب   ربببمر أاظسبببة التكببباليجا ونبببدب تبببمافر ا عوا 
فجبببما  ا عاءا وملالجبببة السذببباال الستلاقبببة باللسايبببا  وا عاء تلتببببر مبببا أدبببم ملم بببا  التكامبببل ببببيا 

 الشظاميا.

 (Kholil et al.,2021; Guo et al.,2019 ; Syaifeolida & Ying,2020)اسا  اما عراسا  
 Value Streamمب  قبرائط تبدفق الكيسبة  DMAICبا تراح اسميك جديد يلتسد ناى تكامل اسبميك 

Mapping (VSMلتحقيق استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر )  بهدف التخاص ما اليا د فى ا اتاك
ببيا وتخفي  و ا عورا ا اتاك بسا يؤثر ناى ز باعا ا اتاجيبة. فقبد تمصباا الشتبائأ إلبى أن التكامبل 

ا سامىيا أعػ إلبى تحقيبق طر قبة مشظسبة لحبل السذباال الستلاقبة باللسايبة اااتاجيبة مبا قبال  القبدرا 
ناى ااتذاف أسباش اليا د فى اللساية الرشاويةا ا مر البيػ أعػ إلبى تخفبي  و با عورا ا اتباكا 

الربببغير  %. ودبببم مبببا اتيبببق مببب  عراسبببة74% إلبببى 58ومبببا ثَبببم ز ببباعا كيببباءا الدا بببة ا اتاجيبببة مبببا 
( التبببى أشبببار  ببببأن مشهجيبببة سبببتة سبببيجسا تلتببببر مشهجيبببة مشظسبببة لحبببل السذببباال التبببى تبببرتبط 8104)

باااحرافا  فى أعاء اللسايا ا كسبا أن التكامبل ببيا مشهجيبة سبتة سبيجسا واظباب تكباليج مدبار تبدفق 
ا اليا بد. كسبا الكيسة لتحقيق التحديا السدتسر فى اللسايا  يبدنم بذبكل كبيبر بيألبة ا اتباك الخبالى مب

( تحايبل أثببر اللال بة ببيا أسبامش سادبباة الكيسبة ومشهجيبة سبتة سببيجسا 8106اسبتهدفا عراسبة نشب  )
اببأعوا  مدببتحدثة فببى إعارا وترشببيد التكبباليجا وتمصبباا الشتببائأ إلببى أن تحايببل سادبباة الكيسببة يدبباند 

يبر السزبيية لاكيسبة السشذأا فى ترشيد استخداب ممارعدا ويلب  مبا قبال  تحديبد ا اذبدة السزبيية وه
مبببا أجبببل ترشبببيد التكببباليج وتحقيبببق الجبببمعا السدامىبببةا بيشسبببا تدببباند مشهجيبببة سبببتة سبببيجسا فبببى تحديبببد 

 متدابا  اللسيل وتحقيق التحديا السدتسر فى أعاء اللسايا ا ور ابة وتقييم ا عاء.
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شهجيبة إلى أن أدم مزايا التكامبل ببيا م Jin & Zhao (2010وفى ايس الديادا اشار  عراسة )
ستة سيجسا واستراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر تتسثبل فبى تحقيبق دبدف ااسبتجابة الدبر لة لر ببا  
وااتياجببا  اللسببالءا وأوكببحا الشتببائأ أن التكامببل بيشهسببا أعػ إلببى تحدببيا اللسايببا  والببتخاص مببا 

إلبببى تحدبببيا  اليا بببد وااتذببباف السذببباال واااحرافبببا  فبببى اللسايبببا  أثشببباء التذبببغيلا ا مبببر البببيػ أعػ
ببأن تدبيبق  Kamble & Kumar (2017)ااستجابة لر با  اللسالء. ودم مبا أشبار  إليب  عراسبة 

سبادم فبى تحديبد مرباعر اااحرافبا  فبى اللسايببا   DMAICمشهجيبة سبتة سبيجسا مبا قبال  اسبميك 
  التذبببغياية والبببتخاص مشهبببا لتحدبببيا متغيبببرا  التذبببغيل واسبببتدامتهاا ا مبببر البببيػ يبببؤعػ إلبببى اسبببتغال

أفزببل لاسببمارع وتخفببي  اااحرافببا ا والحيبباظ ناببى جببمعا مخرجببا  اللسايببة ودببم مببا يلتبببر مببا أدببم 
 Bhargava & Gour (2021)قرائص استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر. واتيقا ملها عراسة 

بأن أاد أدم مقمما  ومبباعغ مشهجيبة سبتة سبيجسا دبم فكبرا التحدبيا السدبتسر التبى تشدابق مبا مببدأ 
م ر السلرفة  بلاع اللساية ا عار ة واليشيةا واتخاي ا جراءا  الالزمة التى ما شأاها القزاء ناى تد

 اااحرافا  فى اللسايا  بهدف تحديا الجمعا وتحديا ا عاء. 

وناى الرهم ما السزايا الهائاة التى ي سكا أن تجشيها السشذبأا مبا تدبيبق مشهجيبة سبتة سبيجساا إا 
يماج  بل  التحديا  والسلم ا  التى  د تؤثر ناى فلالية تدبيقها. فقد أوكبحا عراسبة أن تدبيقها 
( أن ما أدم ملم ا  تدبيق ستة سيجسا دم اقتالف ا راءا والسلتقدا ا ووجها  8102 (امر الديا

الشظببر الذخرببية نشببد اببل السذبباال الستلاقببة بتحدببيا اللسايببا ا وىببرر  الدراسببة يلبب  بأابب  لكببى يببتم 
تحقيببق جسيبب  أدببداف سبببتة سببيجسا فالبببد مببا اانتسببباع ناببى اظبباب ملاممببا  نابببى عرجببة ناليببة مبببا 

فبببى عنبببم مسارسبببى مشهجيبببة سبببتة سبببيجسا بالسلاممبببا  وا اربببائيا  والشتبببائأ اليمر بببة الكيببباءا يدبببادم 
والدقيقببة  تسبباب جسيبب  جماابب  اللسببل قاصببة فببى بببل وجببمع نببدع كبيببر مببا البيااببا ا ودببم مببا يجلببل 
دشباي  يبمعاع كثيبرا ت ليبق أعوا  وأسبالي  تحايبل مشهجيبة سبتة سبيجسا اسبتهداف مرباعر دبي  البياابا  

 ,Kregel et al.,2021; Ramires & Sampaio)ية ودم ما يتيق تساماع م  عراسبا  وأثاردا الر س
2021; Geffen & Niks,2013)رزد و أبببببببم ا. وفببببببى ايببببببس الدببببببيادا اشببببببار  اتببببببائأ عراسبببببب(  

( إلبى أن التدبمر 8107الدراانا ; 8108نبد الجماعا; 8106نش ا  ; 8104نيدا ; 8104 اسما
ساسية لسشهجية ستة سيجساا ايبث أن مبا أدبم متداببا  اجباح دبي  التكشملمجى يلتبر أاد الركائز ا 

السشهجيببة دبببم وجبببمع اظببباب ملاممببا  فلبببا  يبببمفر السلاممبببا  لاسسارسببيا فبببى الم بببا السشاسببب  لكيببباس 
وتحايببل اللسايببا ا ووكبب  ااسببتراتيجيا  السشاسبببة لتجشبب  وجببمع اقتالفببا ا واتخبباي كافببة ااجببراءا  

 السشاسبة لاترحيح. 
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لسا سبقا وايسا يتلاق بسدػ إمكااية تدبيق مشهجية ستة سبيجسا واللمامبل السبؤثرا نابى  وإستكسااع 
( نابى قسببس محبباور والتبى كببان مبا أدسهببا وجببمع 8107 (اجباح تدبيقهبباا فقبد ركببز  عراسبة إبببراليم

اسبتراتيجية واكبحة لاتحدبيا السدببتسر لجبمعا اللسايبا ا وكبرورا تدبيببق التقشيبا  الحديثبة لتكشملمجيببا 
 ;Lv & Li,2021) اممببببا  التببببى ت سكببببا مببببا تدبيببببق دببببي  السشهجيببببةا وأكببببافا إليهببببا عراسببببا السل

Smetkowska & Mrugalska,2018;Carnerud et al.,2018)   أن ادسبا  السشذبآ  لاجااب
التكشملببمجى يببؤثر بذببكل سببابى ناببى اجبباح تدبيببق كببل مببا مشهجيببة سببتة سببيجسا واسببتراتيجية كببايزن 
اتيجة ندب تمافر بيااا  عقيقبة وكامابة نبا اللسايبا ا ايبث تلتببر تكشملمجيبا السلاممبا  الحديثبة أابد 

التببى تدببتغاها فببى بببرامأ التحدببيا أدببم محببدعا  التحدببيا السدببتسر باسببتراتيجية كببايزنا وأن السشذببآ  
 السدتسر ستتسكا ما القدرا ناى البقاء وااستسرار فى بل بيألة ا نسا  الحديثة. 

ب شاءع ناى ماسبقا يتيق البااث مب  اتبائأ عراسبا  دبي  السجسمنبة ببأن مشهجيبة سبتة سبيجسا لبيس 
لاسشذبببأا لامصبببم  مجبببرع اسبببتراتيجية لاتحدبببيا السدبببتسر لالسايبببا  فحدببب ا ببببل تلتببببر ر  بببة ودبببدف 

باللسايببا  إلببى عرجببة  ر بببة مببا الكسببا . فشظببراع لدابلهببا الببديشاميكى تلتبببر وااببدا مببا أ ببمػ ا عوا  
فلالية فى التدم ر السدتسر والدلى الدائم احم تحقيق الجمعا فى كل مرااة ما مراال ا اتاك. كسبا 

بببأن نببدب وجببمع  انببدا بيااببا  يخاببص البااببث مببا تحايببل دببي  الدراسببا  إلببى وجببمع اتيبباد ايسببا بيببشهم 
ااماة نا اللسايا  يلتبر ما أدم التحديا  التى  د تليق فلالية تدبيبق مشهجيبة سبتة سبيجسا قاصبة 
فى بل التدمرا  التى تذهددا بيألة الترشي  الحديثةا مسا يدتدنى كرورا البحث نا تقشية متدبمرا 

داح الستااببة فببى أاظسببة السلاممببا  ي سكببا مببا قاللهببا اسببتخراك الحقببائق والسلرفببة مببا سببجال  ا ابب
السمجببمعا بالسشذببأا لببدنم مسارسببى مشهجيببة سببتة سببيجسا لتحقيببق اسببتراتيجة كببايزن لاتحدببيا السدببتسر 
للسايا  السشذأا ما قال  تحايل ونرض تدادل تشييي قدبما  اللسايبةا ومدبارا  ااتربا ا و مانبد 

ى إطبار زمشبى محبدعا وقيباس التبدفق الحكيقبى القرار والسلالجةا والدبساح بتحايبل البياابا  التار خيبة فب
 لالساية.

المجمهع  الة لة : الدراس ت التاى تن ولال دور تقنيا  التنقياب عان العمميا ت فاى  -5-2-3
لتحقياق اساتراتيجي  التحداين  بمنهجيا  سات  سايجم  DMAICدعام مراحال نماهذج 

 المدتمر لك يزن 
أوكببحا ملظببم عراسببا  السجسمنببة الثاايببة  ببدرا مشهجيببة سببتة سببيجسا ناببى تحدببيا اللسايببا  مببا 
قبال  الكيبباس ا ارببائى لتحديببد التغييبرا  فببى أعاء اللسايببة. وتمصببل الباابث ب شبباءع ناببى تحايببل دببي  
الدراسا  إلى وجمع تحديا  وملم ا  تماج  اجباح تدبيبق دبي  السشهجيبة. للبل مبا أدسهباا مبا يتلابق 
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 & Dogan)سببدػ ع ببة وصببحة السلاممببا  وا ارببائيا  نببا اللسايببا . فقببد أاببد  عراسببا  ب
gurcan,2018; Graafmans et al.,2021; Kollenburg & Wouters,2019; Kregel 

et al.,2021)  ناببى أابب  نبباعاعا مببا يببتم جسبب  البيااببا  السدببتخدمة لسثببل دببي  التحاببيال  يببدو اع مببا
اليركبببببيا  مسبببببا يجلاهبببببا مدبببببلى مكايببببباع. لبببببيا ا ترابببببا عراسبببببة قبببببال  تربببببسيم التجبببببارش أو وكببببب  

(Graafmans et al (2021   تدبم ر عليبل إرشباعػ لتذبجي  السشذبآ  نابى اسبتخداب تقشيبة التشقيب
بسشهجية ستة سيجساا بغرض تحقيبق  DMAICنا اللسايا  لدنم مراال تحديا اللساية فى اسميك 

بدببتة سببيجسا وتقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  لتحقيببق  DMAICالتكامببل بببيا السرااببل السختايببة لشسببميك 
التحدبببيا السدبببتسر لالسايبببا . وتمصببباا الدراسبببة إلبببى أن تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  ي سكشهبببا عنبببم 
مسارسببى مشهجيببة سببتة سببيجسا بمجهببا  اظببر وأعوا  جديببدا لالثببمر ناببى ا سببباش الجير ببة لاسذبباال 

ػ إلبى ز باعا كيباءا وفلاليبة جهبمع التحدبيا السدبتسر برمرا سر لة وميرباةا وأن التكامبل بيشهسبا يبؤع
التبى أابد  نابى كبرورا عمبأ  Kregel et al (2021لالسايبا . ودبم مبا اتيبق مب  اتبائأ عراسبة )

لامصم  إلى صمرا كاماة لالساية  DMAICتقشية التشقي  نا اللسايا  فى السراال السختاية لشسميك 
 وترمردا فى اسايك اللساية التى تم إاذا دا. لتحديد ااقتشا ا  السحتساة فى اللسايا  

مزايببا تدبيببق تقشيببة  Kollenburg & Wouters (2018وفببى ايببس الدببيادا اا ذببا عراسببة )
التشقيبب  نببا اللسايببا   هببراض التحدببيا السدببتسر والسدببتدابا وا تراببا تدبيببق دببي  التقشيببة فببى كببل 

كببا اقتيببار مذببروو التحدببيا فببى . وتمصبباا الدراسببة إلببى أابب  يسDMAICمرااببة مببا مرااببل اسببميك 
( ب شبببباءع ناببببى بيااببببا  اللسايببببا  الحكيكيببببة التببببى تمفردببببا تقشيببببة التشقيبببب  نببببا Defineمرااببببة التحديببببد )

( يببتم قيبباس أعاء اللسايببة الحاليببة انتسبباعاع ناببى Measureاللسايببا ا وىا اتقببا  إلببى مرااببة الكيبباس )
ارسى مشهجية ستة سيجسا ما الكياب بمبييبة جمعا مخرجا  تقشية التشقي  نا اللسايا  مسا ي سكا مس

الكياس بذكل أسرو مقاراة با سالي  التقايدية لاكياسا ثبم بلبد يلب  تقبمب تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  
ب شباءع نابى السلاممببا  التبى تببم قياسبها فببى مراابة الكيبباس بتحايبل سببر   و بائم ناببى الحقبائق لالسايببا  

ا إلبببى بياابببا  اللسايبببة الحكيكيبببة مببب  التحدبببيشا  السقترابببة (. واسبببتAnalyzeفبببى مراابببة التحايبببل ) شاعع
مببا محاابباا المكبب  السدببتقبايا وتمكببيح  (Improveيببتسكا السدببتخدميا قببال  مرااببة التحدببيا )

يببتم اسببتخداب تقشيببة  (Controlا ثببار الحكيكيببة لاتحدببيا ناببى اللسايببة. وأقيببراع فببى مرااببة الر ابببة )
 للسايا  اليممية لاحياظ ناى ور ابة التحديشا  بذكل مدتداب. التشقي  نا اللسايا  في إعارا ا

% 73أن مبا يقبرش مبا  Dogan & Gurcan (2018وىذبكل أاثبر تحديبداعا أوكبحا عراسبة )
بانتبببار  طر قببة مشظسببة تدبباند فببى اببل السذبباال  DMAICمببا مذببرونا  سببتة سببيجسا تتببب  اسببميك 



 إطار مقترح لدور تقنية التنقيب عن العمليات فى دعم..........                                حمـمد مصطفى مجعة مخيسد/

152 

 

الحاليببةا ور  ببة اليببرص السدببتقبايةا ودببم مببا يببرا  البااببث يتيببق مبب  ملظببم اتببائأ عراسببا  السجسمنببة 
الثاايببة. وى شبباءع نايبب ا اسببتهدفا الدراسبببة تقببديم عليببل يدببسح بتدبيببق تقشيبببة التشقيبب  نببا اللسايببا  فبببى 

الشتببائأ اتخبباي  ببرارا  فلالببة بذببأن تحدببيا اللسايببا . وتمصبباا  DMAICالسرااببل السختايببة لشسببميك 
( Discoveryالشمو ا و  ما تيشية التشقي  نا اللسايا  والبيػ يتسثبل فبى تقشيبة اااتذباف ) إلى أن

ا وتلتبببببر تقشيببببة فحببببص DMAICيحقببببق اللديببببد مببببا السزايببببا فببببى مرااتببببى التحديببببد والتحايببببل بشسببببميك 
ا ترابا (  ابابة لاتدبيبق فبى مرااتبى الكيباس والر اببةا كسبا Conformance Checkingالسدابقبة )

( فببببى مرااببببة التحدببببيا. وناببببى هببببرار الدراسببببة Enhancementالشتببببائأ اسببببتخداب تقشيببببة التحدببببيا )
كيج يسكا استخداب تقشية التشقي  نبا اللسايبا   Boersma et al (2019الدابقةا اا ذا عراسة )

. وتمصببباا الشتبببائأ إلبببى أن اسبببتخداب تقشيببة فحبببص السدابقبببة يحقبببق اللديبببد مبببا DMAICفببى اسبببميك 
ايببا فببى مرااببة التحايببل مببا قببال  التحقببق مببا مببدػ تمافببق اللسايببا  الحاليببة لمرشبباعا  الداقايببة السز 

والخارجيبببة. كسبببا اشبببار  الشتبببائأ بزبببرورا اسبببتخداب تقشيبببة التحدبببيا فبببى مراابببة الر اببببة  ثبببراء اسبببميك 
التبببزاب اللسايببة السكتذبببية بسشظبببمرا  إكببااية مثبببل الم ببباا والتكايببةا واسبببتخداب السبببمارعا لاتحقببق مبببا ا

 باللسايا  الس حدشة وتحديد اااحرافا . 

و رػ البااث أن الدراسا  التى تم تشاولها والخاصة بكل مبا مشهجيبة سبتة سبيجسا وتقشيبة التشقيب  
نببا اللسايببا  تحقببق وتببدنم بذببكل كبيببر متدابببا  اجبباح اسببتراتيجية كببايزن لاتحدببيا السدببتسرا ايببث 

ببأن أدبم مبا تدبلى إليب   (Abdulmouti 2018; Midor,2020; Amri,2014أشبار  عراسبا  )
اسبببتراتيجية كبببايزن لاتحدبببيا السدبببتسر دبببم تدبيبببق كافبببة التقشيبببا  والمسبببائل التبببى مبببا شبببأاها مراقببببة 
اللسايبا  الحاليبةا والتلبرف نابى السذباال الستلاقببة باللسايبا  وتقبديم ا تراابا  لحاهباا والتركيبز ناببى 

سايببا  هيببر الزببرور ة. ودببم مببا يتيببق مبب  اتببائأ عراسببة ااسببتغال  ا مثببل لاسببمارعا والببتخاص مببا الل
Ouma et al (2015)   بأن مشهجية كايزن تهدف بربية أساسبية لكيباس وتحايبل وتحدبيا اللسايبا

برمرا مدتسرا لتحقيق التحديا السدتداب ما قال  سبليها السدبتسر لابتخاص مبا اليا بد فبى ا اتباكا 
ا جبراءا  التربحيحيةا والبتخاص مبا جسيب  السذبباال  وا اذبدة هيبر السزبيية لاكيسبةا واتخباي كافببة

بببأن تدبيببق  singh et al (2020)الستلاقببة بجببمعا السشتجببا  والخببدما . واكببافا إلببيهم عراسببة 
متدابببا  اسببتراتيجية كببايزن بذببكل صببحيح يببؤعػ إلببى تخفببي  التكبباليجا وتحدببيا جببمعا السشتجببا  

 ل كبير فى تحقيق اللديد ما السزايا التشافدية.والخدما ا وتحقيق متدابا  اللسالءا مسا يدادم بذك

اسا يبرػ الباابث أن الدراسبا  الدبابقة أابد  نابى أن دشباي تحبديا  تماجب  مشهجيبة سبتة سبيجسا 
لتحقيق متدابا  اجباح اسبتراتيجية كبايزن لاتحدبيا السدبتسر متسثابة فبى مبدػ فلاليبة ا عوا  الالزمبة 
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ميكى لالسايا ا ايث يحتاك تذخيص دي  السذاال إلى لتذخيص السذاال التى ترا   الدامي الديشا
تحديد واستكذاف اللال ة الدببية بيا ا اذدةا ودبى المبييبة التبى تماجب  تحبديا  كبيبرا فبى مشهجيبة 
ستة سيجسا بدب  التلامل م  اللديد ما اللسايا  السلقبدا وهيبر السشظسبةا ودبم مبا يدبتدنى الحاجبة 

فلاليبة تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  فبى تجباوز أوجب  القربمر  إلى تدبيق إطبار مقتبرح يدبتهدف مبدػ
 التى تلااى مشها مشهجية ستة سيجسا واالكاس يل  ناى اجاح استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر.

و خابببص الباابببث مبببا تحايبببل الدراسبببا  الدبببابقة إلبببى أن اسبببم اللبببالم الر سبببى البببيػ يتساشبببى مببب  
كبا تدبجيل ا ابداح وتحاياهبا بسبا ي سثبل التحبدػ فبى اسبتغال  اللسايا  عاقل السشذأا يجلبل مبا السس

بيااا  ا اداح لتقديم ر ػا وتحديد ااقتشا ا  واااحرافا  فبى اللسايبا ا وتم ب  السذباالا وتبدبيط 
اللسايببببا ا وتقببببديم التمصببببيا  واا ترااببببا  بذببببأن ا جببببراءا  السلالجببببة لتحقيببببق اسببببتراتيجية كببببايزن 

لبببيػ يجلبببل دشببباي اتيببباد مبببا ببببيا الدراسبببا  نابببى أن تقشيبببة التشقيببب  نبببا لاتحدبببيا السدبببتسر. ا مبببر ا
اللسايا  تلتبر تقشية مثيرا لالدتساب تدلى إلى تقبديم إرشباعا  مشظسبة لسسارسبى مشهجيبة سبتة سبيجسا 

ا مسبا يدبانددم فبى تبمفير DMAICما قال  تمسي  إجراءا  التذغيل الكياسية القائسة نابى اسبميك 
ال  رسببم قببرائط عيشاميكيببة لالسايببا  وتحاياهببا بدر قببة ةليببة لاسدببادسة فببى فهببم ثببرػ لالسايببا  مببا قبب

التغاب  نابى  يبمع طبرد تخدبيط وتحايبل اللسايببا  الحاليبةا واسبتغال  ا مكاابا  هيبر السدبتغاة التببى 
مببا شببأاها تلسببل ناببى إنبباعا ترببسيم اللسايببا ا والتركيببز ناببى ا اذببدة السزببيية لاكيسببةا وتحدببيا 

قببال  القببدرا ناببى رىببط البيااببا  بلاببمب اللسايببا . ودببم مببا انتبببر  البااببث مبببرراع  ا اتاجيببةا ويلبب  مببا
( التالىا واليػ يمكح عور تقشية التشقي  نا اللسايا  فى 8 م اع لتقديم ا طار السقترح بالذكل ر م )

بسشهجيببة سبتة سببيجسا لتحقيبق التحدببيا السدبتسر لالسايببا  التبى تدببلى  DMAICعنبم مرااببل اسبميك 
 استراتيجية كايزن.إلي  
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 DMAIC: إط ر مقترح لدور تقني  التنقيب عن العممي ت فى دعم مراحل نمهذج 2شكل 
 لتحقيق استراتيجي  التحدين المدتمر لك يزن 

 المصذر: إعذاد الباحث

ومسارسبا  وىشاءع ناي ا يؤكد البااث نابى أن تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  ا تحبل محبل أسبالي  
السحاسبببة ا عار ببة لتحدببيا جببمعا اللسايببا  برببية نامببةا ومشهجيببة سببتة سببيجسا واسببتراتيجية كببايزن 
برية قاصةا وإاسا دى تقشية اديثة وأعاا فلالة  اعرا ناى عنم دي  ا سالي  ما قبال  القبدرا نابى 

ا كيباءا وفلاليبة نسايبة التسكا ما فهم اللساية واسيجتهاا وإناعا ترسيم اللسايا  بسبا يدبادم فبى ز باع
التحدبببيا السدبببتسر لالسايبببا . وىتحايبببل وتقيبببيم الدراسبببا  الدبببابقة يا  الذبببأن مشهجيببباع اتزبببح انتسببباع 
هالبيتها ناى مشهأ عراسة الحالة والبيػ يدبتخدب هالبباع استكذباف وتقيبيم التقشيبا  الحديثبة. فبى ابيا 

ر تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  فبببى عنبببم أن ادتسببباب البحبببمح والدراسبببا  ا جشبيبببة الستزايبببد بدراسبببة عو 
مشهجية ستة سبيجسا لسبا لهبا مبا أدسيبة كبيبرا فبى بيألبة التربشي  الحديثبة. ودبم مبا يبدنم تمجب  الباابث 
استكذباف دبي  اللال بة فبى بيألبة السسارسبة السحاسببية وا نسبا  السربر ةا نبالوا نابى ابدرا البحبمح 

تبى أجر با فيهبا دبي  الدراسبا ا يتزبح أاهبا  بد أجر با فى ديا الردع. وايسا يتلابق بباليترا الزمشيبة ال
 ا ا مر اليػ يؤكد ناى اداثة دي  التقشية وأدسية عراستها.8106بداية ما ناب 
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 وما ديا السشداق تحاو  الدراسة ا جابة ناى تدا   البحث التالى:
  Six الخا   بمنهجيا   DMAICكيف يمكن استخدام تقني  التنقيب عن العممي ت لدعم نمهذج 

 Sigma.لتحقيق استراتيجي  التحدين المدتمر لك يزن؟ 

 منهجي  البحث -5-3
تدرد البحث فى شق  الشظرػ إلى وك  إطار مقترح لبدور تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  فبى عنبم 

بسشهجية ستة سيجسا لتحقيق استراتيجية التحديا السدتسر لكبايزنا و بد أثبار  DMAICمراال اسميك 
بسشهجيبة  DMAICالبحث تدا   داب ام  عور تقشية التشقيب  نبا اللسايبا  فبى عنبم مراابل اسبميك 

ستة سيجسا لتحقيق استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر لالسايا ا ودم مبا يدبلى الباابث استكذباف  
 مبببا قبببال  إجبببراء عراسبببة االبببة لبيبببان مبببدػ مالئسبببة ا طبببار السقتبببرح لاتدبيبببقا وا جاببببة نابببى تدبببا  

 Graafmans et al.,2021; Kregel et al.,2021; Schuh)البحث ويل  قياساع ناى عراسا  
et al.,2020b; Gross et al.,2020) ا وسبمف يلبرض الباابث كبل مبا: الهبدف مبا عراسببة

الحالببةا اقتيببار السشذببأا محببل الدراسببةا طببرد جسبب  البيااببا ا تمصببيج السشذببأا محببل الدراسببةا ادبباد 
بيببق تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  ناببى السشذببأا محببل الدراسببةا تحايببل مخرجببا  الدراسببةا قدببما  تد

 تقشية التشقي  نا اللسايا ا تقييم عراسة الحالة. 

 الهدف من دراس  الح ل    -5-3-1
اقتببار البااببث أسببامش عراسببة الحالببة الببيػ يجسبب  بببيا قاصببيتى الذببسم  والتيرببيل مسببا يلشببى أن 
يدسح باستيلاش كافبة الجمااب  السختايبة لسجبا  التدبيبقا و دبسح فبى يا  الم با بدرجبة مشاسببة مبا 

سابى التحايل التيرياى لتحقيق إمكااية التدبيقا و د  اب البااث بدراسبة تجر بيبة تحباو  تقبديم عليبل ن
يمكح مدػ مالئسة ا طار السقترح الخاص بدنم تقشية التشقي  نا اللسايا  لسسارسبى مشهجيبة سبتة 

 سيجسا فى تحقيق استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر لالسايا  لاتدبيق. 

 اختي ر المنذأة محل الدراس  -5-3-2
لتشقيبب  نببا اللسايببا  فببى سبببيل تحقيببق دببدف البحببثا والستسثببل فببى تحديببد إمكاايببة تدبيببق تقشيببة ا

لببدنم مشهجيببة سببتة سببيجسا فببى تحقيببق اسببتراتيجية كببايزن لاتحدببيا السدببتسر. فقببد تببم اانتسبباع ناببى 
صبببشانة البتروكيساو بببا  بانتباردبببا مبببا الربببشانا  ا سبببتراتيجية التبببى تحتببباك إلبببى ا لتبببزاب بالسلبببايير 

اتبباكا كسببا أاهببا تتدابب  تدبيببق الكياسببية لستدابببا  الجببمعا ويلبب  لتحقيببق أناببى عرجببا  الكيبباءا فببى ا 
تكشملمجيببا ملاممببا  متدببمرا لسماابببة تحببديا  بيألببة الترببشي  اللالسيببةا ومببا ثَببم تببم اقتيببار وااببدا مببا 
الذبببركا  السدببببادسة السربببر ة الرائببببدا فبببى صببببشانة البتروكيساو بببا  السرببببر ة بسحافظبببة ا سببببكشدر ة 
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عارا الرشببيقةا وارصببها الببدائم ناببى اسجببا  لاتدبيببقا اظببراع  نتساعدببا ناببى مشهجيببة سببتة سببيجسا وا 
ا لتببزاب بالتحدببيا السدببتسر لببمعاء باتببباو السشهجيببا  التببى ترتقببى إلببى ااسببتدامة واليلاليببة فببى جسيبب  
 دانا  اللسل بها بهدف تحديا جسي  اللسايبا  سبماء ا اتاجيبة أو ا عار بةا ولتلاواهبا مب  الباابث 

 لتحقيق أدداف البحث.  

 ي ن تطرق جمع الب -5-3-3
وفي ديا يسكا التير ة بيا نساية تجسي  البيااا  ناى مدتمػ السشذأا ككبل وىبيا التحايبل ا اثبر 

 تيريالع بالشدبة لبيااا   دم شكاوػ اللسالء اليؼ يحدع مركز اداد التدبيق ما اااية أقرػ.
ية. انتسببد البااببث ناببى اظبباب السلاممببا  السمجببمع بالسشذببأا برببية أساسبب عمااى مدااتهى المنذااأة 

وكبببان ناببببى البااببببث ان ياجببببأ فببببي كثيببببر مببببا ا ايببببان إلببببى إنبببباعا فحببببص وترتيبببب  وتدببببجيل بيااببببا  
الذببكاوػا كسببا تببم إجببراء أاثببر مببا جادببة مببا جادببا  اللرببف الببيدشى مبب  أاببد قبببراء سببتة سببيجسا 
بالسشذأا والحاصل ناى الحزاب ا سمع الرئيدىا ولدي  قبرا كبيرا فى تحايبل اللسايبا ا وإجبراء بلب  

قببابال  الذخرببية مبب  مببدير مذببرونا  سببتة سببيجساا وثالثببة مببا مسارسببى سببتة سببيجساا ومببدرش الس
وأاببد مببمبيى تكشملمجيببا السلاممببا  بالسشذببأا لسشا ذببة  ملتسبد بالسشذببأا ناببى مذببرونا  سببتة سببيجساا

وتمكيح مشاف  ومزايا تقشية التشقي  نا اللسايا  فبى عنبم مسارسبا  سبتة سبيجسا لتحقيبق اسبتراتيجية 
 أا احم التحديا السدتسر لالسايا .السشذ

ا تبم إجبراء مقبابال  مب  مبمبيى  دبم شبكاوػ اللسبالء ببا عارا عمى مدتهى قدم شك وى العمالء
اللامبببة لاجبببمعا لاحربببم  نابببى بياابببا  تيربببياية نبببا شبببكاوػ اللسبببالءا وكيفيبببة تاقيهببباا وا جبببراءا  

تببببى تسبببر بهببببا وتم يتاتهبببا اسببببتكسا  والخدبببما  الستبلبببة لسلالجتهببببا والبببرع نايهبببباا ومدبببار اللسايبببا  ال
 10اتببى  8181يشبباير  0وتلسيببق التحايببل تيرببيالع بالشدبببة لقدببم شببكاوػ اللسببالء قببال  اليتببرا مببا 

 .8181عيدسبر 

 تهصيف المنذأة محل الدراس  -5-3-4
تلتببببر السشذبببأا محبببل الدراسبببة واابببدا مبببا أاببببر السشذبببآ   مااان حياااث الذاااكل القااا نهنى لممنذاااأة 

 04ة الرائبببدا فبببى إ امبببة صبببشانة متكامابببة لابتروكيساو بببا  والتبببى تبببم تأسيدبببها فبببى السدبببادسة السربببر 
تحببببا مظاببببة  بببباامن ااسببببتثسار السرببببرؼ كببببسا اسببببتراتجية وزارا البتببببرو   0775اببببمفسبر مببببا نبببباب 

مايببمن  3011السرببر ة فببي إ امببة صببشانة متكاماببة لابتروكيساو ببا ا و باببم رأس السببا  السببرقص ببب  
 مايمن جشي  مررؼ. 0131لسردر جشي  مررؼ ورأس السا  ا
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فهبببى تلسبببل فبببى ااتببباك البتروكيساو بببا  ا ساسبببية  مااان حياااث تهصااايف طبيعااا  عمااال المنذاااأة 
والمسيدة والشهائية مثل ا يثيابياا والببملى إيثيابياا والبيبمتياا وهباز البمتجبازا با كبافة إلبى وابدا  

اجيببة لسربباا  اايثياببيا والبببملى ايثياببيا السرافببق والتدببهيال  التببى تالبب  عوراع ايم بباع فببى اللسايببة ااات
وامببداعدسا بالدا ببة الالزمببة لتغديببة ااتياجببا  السذببرونا  ا اتاجيببة بالسشذببأا. كسببا أاهببا تدببلى عائسبباع 
احببم ااتبباك وتدبببم ق مشتجببا  بتروكيساو بببا  ناليببة الجبببمعا نببا طر بببق التكامببل ببببيا اللببامايا السهبببرا 

 ظسة نسل متدمرا بهدف تحقيق التحديا والشسم السدتسر. واستخداب تكشملمجيا  ا نسا  الحديثة وأا

وايسا يتلاق بدور مشظممبة الجبمعا فبي السشذبأا وارصبها نابى تحقيبق ا دبداف ا سبتراتيجيةا فقبد 
ا كسببا  31110وا يببزو  7110ارباا السشذببأا نابى شببهاعا السمائسببة مب  السماصببية اللالسيببة ا يبزو 

والبحبث والسقارابة مب  الذبركا  اللالسيبة الرائبدا بسجبا  الربشانة   اما ا عارا اللامة لاجمعا بالدراسة
بغببرض تحببديث مشظممببة الجببمعا اتببى تمصبباا إلببي أاثببر أسببالي  ومشهجيببا  الجببمعا الحديثببة مالئسببةع 
لدبيلة اللسايا  الرشاوية وا عار ة عاقل السشذأا وكان اادالد شرارا البدء في تدبيق مشهجية سبتة 

ا ايث سلا السشذأا مشي يل  التار ن ااجاح تدبيبق مشهجيبة 8101ة في ناب سيجسا وا عارا الرشيق
سببتة سببيجسا مببا قببال  انببداع كببماعر متسيببزا مببا اللببامايا بببا عارا اللامببة لاجببمعاا ايببث اجحببما فببي 
الحرم  ناى شهاعا الحزاب ا سمع السلتسبدا مبا اتحباع الجبمعا اللبالسي بالمايبا  الستحبداا واربم  

يا نامل ناى شهاعا الحزاب ا قزبر ملتسبدا مبا جهبا  متسيبزا محايباع ونالسيباعا ثبم ندع يز د نا ست
 امببا ا عارا اللامببة لاجببمعا بتأديببل نببدع يقببرش مببا مببائتيا وقسدببيا نببامالع تاقببما البراببامأ التببدر بي 
الخببباص ببببالحزاب ا صبببير عاقايببباع بالسشذبببأا. وىالتبببالى انتببببر  السشذبببأا تبببدر   وتأديبببل اللبببامايا نابببى 

جببا  السهببارا السختايببة الخاصببة بسشهجيببة سببتة سببيجسا وفقبباع لاسلببايير اللالسيببة لتابب  السشهجيببة بسثابببة عر 
 اجر الزاو ة لاتدبيق الشاجح اليؼ بهر في تشييي اللديد ما مذرونا  التحديا.

 نط ق الدراس  -5-3-5
بقدبباو ا عارا لتدبيببق تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  اقتببار البااببث تحديببداع  دببم شببكاوػ اللسببالء 

اللامة لاجمعا ليحص ا اذدة واللسايا  التى تسر بها شكاوػ اللسبالء ببداقل دبيا القدباوا كشسبميك 
نساي لاتدبيق في محاول   نداع صيغة إجرائية بهبدف التحدبيا السدبتسر للسايبا  دبيا القدبم ي قباس 

 نايها ما يسكا أن يدبق في القدانا  ا قرػ بالسشذأا.

الباابث أن السدبااة الستاابة لهبي  الدراسبة ا تدبسح ببالتدبيق الكامبل نابى جسيب  و د كان تقبدير 
نسايا   دانا  السشذأاا و د يكمن كسا أسباش اقتيار  دم شكاوػ اللسالء أا   د اتزح لابااث 
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فبببى مراابببة جسببب  البياابببا  امكاايبببة تلببباون اللبببامايا بهبببيا القدبببم بالقبببدر البببيؼ يدبببسح بالحربببم  نابببى 
 ق.  بيااا  التدبي

 خطهات تطبيق تقني  التنقيب عن العممي ت عمى المنذأة محل الدراس  -5-3-6
بشببباءع نابببى السقبببابال  البببتم تبببم إجرا دببباا  ببباب الباابببث بذبببرح اليمائبببد السحتسابببة لتقشيبببة التشقيببب  نبببا 

بانتباردا السشهجية الما  ية السدتخدمة  DMAICاللسايا  فى عنم فى كل مرااة ما مراال اسميك 
نا  التحدبببيا مبببا  ببببل مسارسبببى سبببتة سبببيجسا مبببا أجبببل تمجيببب  السسارسبببيا بذبببكل فلبببا  فبببى مذبببرو 

لتدبيقهبباا ولجلبببل دببي  التقشيبببة بسثابببة أعاا تكسيايبببة وعانسببة لسسارسبببا  سببتة سبببيجسا لتحدببيا نسايبببا  
السشذبببأا ولتحقيبببق أدبببداف اسبببتراتيجية كبببايزن لاتحدبببيا السدبببتسر. ايبببث تبببم ااتيببباد نابببى تدبيبببق دبببي  

م شببكاوػ اللسببالء بببا عارا اللامببة لاجبمعا فببى محاولببة اسكتذبباف تببأقير مببمبيى دببيا التقشيبة ناببى  دبب
القدم فى الرع ناى شكاوػ اللسالءا ولسدػ ا دسية الشدبية لهي  الذكاوػ ما ايث نال تها باللساية 
  اااتاجيةا ودم مبا انتببر  الباابث فرصبة جيبدا لسحاولبة التدبيبق اللسابى لتقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا

لدنم مسارسا  ستة سيجسا فى ااتذاف أاذدة ونسايا  ديا القدما وتمفير السلامما  الالزمبة لحبل 
السذبباال الستلاقببة ببب  بذببكل أسببروا وتحايببل دببي  السلاممببا  وتيدببيردا لاسسارسببيا والسدببتخدميا. ومببا 

 أجل تحقيق يل ا  اب البااث باتباو الخدما  وا جراءا  التالية:
الباابببث فبببى السقببباب ا و  بتحديبببد ا سبببألاة التبببى يجببب  أن تهبببدف وتركبببز تقشيبببة   ببباب الخطاااهة األولاااى:

التشقي  نا اللسايا  ناى تمفير إجابا  ممكموية لهاا والتى تتركبز فبى ماليبة اللسايبا  وا اذبدة 
التى تسا بذكل فلاى لسلالجة والرع ناى شكاوػ اللسالء؟ا ودل يمجد اقتالف بيا اسميك اللسايا  

سقترح وىيا اللسايا  وا اذدة التى تبم أعا دبا باليلبل؟ا وإن كبان دشباي اقبتالف فسبا دبى وا اذدة ال
 ;Garcia et al.,2019; Osman & Ghiran,2019)أسبباب ؟ا وفقباع لسبا اشبار  إليب  عراسبا  

Dzihni et al.,2019; Markovska & Kabaivanov,2020) ا وايسا أاد  ناي  أيزباع عراسبة
Chemingui et al (2019)  بأدسية وكرورا وك  أسألاة استرشاعية  جراء تيدبير دباعف لشسبايك

 اللساية السكتذية. 
ركز البااث فبى دبي  الخدبما نابى كبرورا انبداع البياابا  الستلاقبة بذبكاوػ اللسبالء  الخطهة الة ني :

اا ثبم  هراض التشقي  نا اللسايا  والتى تسر بثالح مراال ودم: التحقبق مبا البياابا ا ثبم ملالجتهب
استخراك البيااا  الستلاقة بذكاوػ اللسالء والتبى تمكبح تياصبيل ا اذبدة التبى تسبر بهبا كبل شبكمػ 
مبببا البرابببامأ الخببباص بتدبببجيل الذبببكاوػ وعراسبببا  طاببببا  الحالبببة نابببى شببببكة السلاممبببا  الداقايبببة 

قيب  وفقباع لسبا لاسشذأاا والالزمة لبشباء سبجل ا ابداح البيػ يلتببر بسثاببة السبدقل ا ساسبى للسايبة التش
 Graafmans et al.,2021; Van der aloast,2012; Popov et)أشبار  إليب  عراسبا  
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al.,2020; Ortmeier et al.,2021; Roldán et al.,2019; Osman & Ghiran,2019; 
Knoll et al.,2019; Elhadjamoi & Ghannouchi,2019)  ا وىسبا يتيبق مب  دبي  الدراسبا

 تلتبر بسثابة اقدة ااادالد لبداية نسل تقشية التشقي  نا اللسايا .ناى أن سجال  ا اداح 
لاتشقيبب  نببا اللسايببا  بانتبببار  أاببد البرمجيببا   Disco بباب البااببث بتحسيببل براببامأ  الخطااهة الة لةاا :

الهامة فى مجا  التشقي  نا اللسايبا  وتحاياهباا والبيػ يسكشب  التلامبل مب  سبجال  ا ابداح الكبيبرا 
ما  بل مجسمنبة مبا  8117ناب  Discoسلقداا والجدير باليكر أا  تم ترسيم برمجيا  والشسايك ال

الخبراء وا ااعيسييا بالجاملة التقشية بأيشددمفاا والييا يتستلمن بخبرا كبيرا فى مجا  تشقي  وتحايبل 
والخببببرا  السكتدببببة مبببا  Fuzzy Logicاللسايبببا ا فهبببم وببببارا نبببا مبببز أ مبببا السشدبببق الزببببابى 

رسبببببا  اللسايبببببة فبببببى مجبببببا  تشقيببببب  اللسايبببببا  با كبببببافة إلبببببى مجسمنبببببة مبببببا مقببببباييس اللسايبببببة السسا
أو  قمارزميبببة تشقيببب  تقبببدب تربببمراع كبببامالع  Discoواسبببتراتيجيا  الشسيجبببة. ومبببا ثَبببما يلتببببر برابببامأ 

%ا كسبببا يتسيببببز بقدرتببب  اليائقبببة نابببى إاذبببباء قر دبببة لالسايبببا  تتزبببسا جسيبببب  011لالسايبببا  بشدبببة 
يدببببية لتبببدفق ا اذببببدة واللسايببببا ا مببب  تببببمفير جسيبببب  البياابببا  ا ارببببائية والستغيببببرا  السدبببارا  الرئ

اظبراع لتسيبز  نبا البرمجيبا  ا قبرػ  Discoالستلاقة بتا  اللسايا . و د أنتسد الباابث نابى برابامأ 
ايسا يتلاق بدبهملة ااسبتخداب والتذبغيلا وع بة ووكبمح مخرجبا  البرابامأ مبا قبال  الحربم  نابى 

السايبة ع يبق جبداع يحتبمػ نابى كثيبر مبا البياابا  السلقبداا كسبا أاب  يتسيبز بالكيباءا فبى ا عاء اسميك ل
ما قال   درت  نابى ااذباء قر دبة لالسايبا ا وتبمفير جسيب  السلاممبا  الستلاقبة بتاب  اللسايبا  فبى 

لبرف الحالبة أ ل ما ثمااى. ابسجبرع إعقبا  البياابا  الستلاقبة باللسايبا  التبى يتدابهبا البرابامأ مثبل م
(Case ID( ا والتدادبل الزمشبى)Time stamp ولبيكا و با ببدء اللسايبة أو الحبدحا وا اذبدة  )

(ا والسدببببتخدب السشيببببي لمجببببراءا وإكببببافة أػ سببببسا  أقببببرػ Activityوا جببببراءا  التببببى تببببم اتبانهببببا )
ناببى تتزببسشها اللسايببةا ي سكببا لاسدببتخدب الحرببم  ناببى اسببميك مثببالى لالسايببة مببا قببال  الحرببم  

 Günther & Rozinatقر دة كامابة لالسايبا  تتزبسا جسيب  السلاممبا  الستلاقبة بتاب  اللسايبا  
(2012). 

 باب الباابث بلببد يلب  بتجهيبز وتشدببيق وتهيألبة البياابا  بحيببث تتزبسا أدبم متدابببا   الخطاهة الرابعاا :
 Timeالزمشبى )(ا والتدادبل Case IDنسايبة التشقيب  والتبى يجب  أن تذبتسل نابى ملبرف الحالبة )

stamp( ا وا اذبببببدة)Activity(  ا ثببببببم اسبببببتيراع دببببببي  البياابببببا  فببببببى التشدبببببيق السشاسبببببب)XES أو )
(XSLS لتتشاس  م  متدابا  براامأ )Disco  08كأاد برمجيا  التشقي  نا اللسايا  ناى ندع 

اتبببببى  0/0/8181شبببببكمػ مبببببا شبببببكاوػ نسبببببالء السشذبببببأا والتبببببى تبببببم اسبببببتكبالها قبببببال  اليتبببببرا مبببببا 
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( التببببالى الببببيػ ي سثببببل بيااببببا  سببببجل ا اببببداح الخبببباص 1ا وايسببببا ياببببى الذببببكل ر ببببم )10/08/8181
 بذكاوػ اللسالء. 

 
 : الذ ش  الخ ص  بدجل األحداث الخ   بذك وى العمالء3شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: إعذاد الباحث لمتطلبات برنامج 

 العممي تتحميل مخرج ت تقني  التنقيب عن  -5-3-7
 (Mapتحميل المخرج ت الخ ص  بخريط  العممي ت ) -5-3-7-1

ا وبهبمر سبجل ا ابداح كسبا أتزبح بالذبكل Discoبشاءع ناى البيااا  التى تبم إعقالهبا لبرابامأ 
أسببيل يسببيا الذاشببة والتببى مببا  Start Import( الدببابقا يببتم بلببد يلبب  الزببغط ناببى أيقماببة 1ر بم )

قاللها يتم الحرم  ناى أولبى مخرجبا  تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  والتبى ت ظهبر قر دبة اللسايبا  
( التبببالىا والتبببى ت ظهبببر التبببدفق الرئيدبببى 2نابببى أسببباس مدبببارا  ا اذبببدة كسبببا يتزبببح بالذبببكل ر بببم )

اللسبالء بدايبة مبا تاقبى شبكاوػ لالسايا  ما قال  تدادل جسي  ا اذدة التى يسر بها  دم شكاوػ 
اللسبببالء وإاتهببباءع بشسبببميك تدبببجيل الذبببكمػ. وىبببالشظر  و  مدبببار بخر دبببة اللسايبببا  يظهبببر لشبببا نبببدع 

شبكمػ ودبم مبا يؤكبد نابى ع بة  08والببالم نبدعدم  8181الذكاوػ التى تم تاقيهبا باليلبل قبال  نباب 
سكببا ااذبباء قر دببة ممكببموية مخرجببا  دببي  التقشيببة. ونايبب ا يببرػ البااببث أن بزببغدة زر وااببدا ي  

تمكببح لاسسارسبببيا كيبببج تدبببير اللسايبببة بذبببكل فلابببى مبببا قبببال  تمكبببيح التدادبببل السثبببالى والسشبببتظم 
( التبالى 2لالساية اليلايةا كسبا وجبد الباابث أن قر دبة اللسايبا  نابى أسباس ا اذبدة بالذبكل ر بم )

  تهبا فبى ببل طبرد التحايبل سادسا فى ابهار جسي  ا اداح والحاا  والتياصيل التى ا يسكبا ر 
 التقايدية.
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 : خريط  العممي ت ُون ًء عمى مد رات األنذط 4شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

وايسا يتلابق بسبدػ ع بة وفلاليبة تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  فبى تبمفير جسيب  السلاممبا  الستلاقبة 
ابق يمكببح تكببرارا  اببدوح كببل اذبباط مببا ا اذببدة والتببى ( الدبب2باللسايببا ا اجببد أن الذببكل ر ببم )

ي سكا ر  تها ما قال  السدارا  الما لة ببيا ا اذبدة لتمكبيح نسايبا  التبدفق بيشهسباا ولكبا اابع 
تكبرار فقبط ودبم مايذبير إلبى نبدع الذبكاوػ  08البااث أن ندع تكرارا  اذاط تاقبى شبكاوػ اللسبالء 

ولكببا نشببدما تببم اااتقببا  إلببى الشذبباط الثببااى السخببتص بشسببميك التببى تببم تاقيهببا باليلببل مببا اللسببالءا 
تكببرارا ودببم مببا يذببير  02متابلببة الذببكاوػا وجببد البااببث أن نببدع التكببرارا  نشببد دببيا الشذبباط أصبببح 

( التبالى 3إلى ادوح إنباعا باللسبل نشبد دبيا الشذباط ودبيا مبا سبيتم تمكبيح  مبا قبال  الذبكل ر بم )
  ناى أساس مدارا  ا اذدة واللسايا  لتمكيح مدبارا  التبدفقا  واليػ ي ظهر لشا قر دة اللسايا

ا قرػ لالسايا  التى ا يتم ابهاردا فى قر دة اللسايا  ناى أساس ا اذدةا وىسجرع الكياب بيبتح 
أنابببى يسبببيا الذاشبببة الدبببابقة يسكششبببا الحربببم  نابببى جسيببب  السدبببارا  السسكشبببة لالسايبببا   Pathsزر 

 ( التالى. 3الستدفقة لاكياب بتشييي أاذدة شكاوػ اللسالء كسا يتزح ما قال  الذكل ر م )
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 : خريط  العممي ت ون ًء عمى مد رات األنذط  والعممي ت5شكل 

 العملياتللتنقيب عن  Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

( الدببببابق  ببببدرا تقشيبببة التشقيبببب  نبببا اللسايببببا  ناببببى 3أوكبببحا قر دببببة اللسايبببا  بالذببببكل ر بببم )
 (Loopsااتذبباف اللسايببة بالكامببلا مببا قببال   ببدرتها اليائقببة ناببى ر  ببة وتحديببد جسيبب  الحاقببا  )

والتكرارا  فبى اللسايبا  والتبى تدبادم فبى تبأقير و با تشييبي ا اذبدة وابدوح ااقتشا با  مسبا يجلبل 
الشذبباط أو اللسايببة بسثابببة  يببد أو مركببز اقتشبباد ناببى السشذببأاا ايببث أبهببر  دببي  الخر دببة الحاقببا  

كدببى والتكببرارا  فببى اللسايببا  الستدفقببة لتشييببي نسببل ا اذببدة ناببى شببكل مدببارا  تدببير فببى اتجببا  ن
لتببدفق مدببار اللسايببة ناببى ايببس الشذبباطا ودببم مببا اببدح فببى اذبباطى التحقببق مببا الذببكمػا وارسببا  
تياصبببيل الذبببكمػ لاجهبببة السختربببة. كسبببا اتزبببح لشبببا ب شببباءع نابببى ا جبببراءا  وا اذبببدة التبببى تسبببر بهبببا 
ا شكاوػ اللسالء أن اذاط اسميك متابلة الذكمػ يلتبر بسثاببة اذباط الزامبى و تبلب  اذباط التحقبق مب

تكببرار وفقبباع للببدع الذببكاوػ التببى تببم تاقيهببا مببا اللسببالءا  08الذببكمػا و جبب  أن تكببمن نببدع تكراراتبب  
تكببرارا  02ولكببا مببا تببم مالاظتبب  مببا قببال  قر دببة اللسايببا  أن دببيا الشذبباط أصبببح نببدع تكراراتبب  

وتكببرار ودببم مببا تببم  تيدببير  بببأن دشبباي اببالتيا تببم إنبباعتهم إلببى اذبباط اسببميك متابلببة شببكاوػ اللسببالء 
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اللسل نشد  مرا أقرػا فقد تم ر  ة التكرار ا و  ما قال  السدار الستج  نكدياع ما اذاط التحقبق 
ما الذبكمػ إلبى اسبميك متابلبة شبكاوػ اللسبالءا وتبم رصبد التكبرار الثبااى مبا قبال  السدبار الستجب  

كاوػ اللسبالءا نكدياع ما اذباط إرسبا  تياصبيل الذبكمػ إلبى الجهبة السختربة إلبى اسبميك متابلبة شب
ودببم مببا يؤكبببد ناببى مدبببادسة تقشيببة التشقيبب  نبببا اللسايببا  فبببى عنببم السسارسببيا فبببى تحديببد السذببباال 

 الستلاقة باااحرافا  والتكرارا  بدهملةا والتركيز ناى دي  الحاا  واجراء ما يازب لتحديشها. 

( الدبابق 3ل ر بم )و تزح لابااث ما قال  ااتذاف اللسايا  ب شاءع ناى قر دة اللسايا  بالذك
أن اللسايا  الحكيكية ملقدا لاغايةا وهالباع مبا ا يدبتدي  السدبتخدميا الشظبر إلبى كبل دبي  التياصبيل 
باستخداب الدرد التقايدية لالقتببار والتحايبلا ودبم مبا يسيبز قمارزميبا  التشقيب  نبا اللسايبا  ومبدػ 

 Siek et al.,2020; Joe et)سبا   درتها ناى التلامل م  تلقد اللسايبا ا ودبم مبا يتيبق مب  عرا
al.,2016; Popov et al.,2020; Ortmeier et al.,2021; Ayzatullova et al.,2015; 

Augusto et al.,2019)  التبى أابد  نابى أن الهبدف الرئيدبى لتقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  دبم
لسايببببة ت سكببببا ااذبببباء اسببببميك نسايببببة فلاببببى مببببا قببببال  اسببببتخداب قمارزميببببا  مشاسبببببة فببببى ااتذبببباف ال

التغابب  ناببى ثالثبببة ملم ببا  رئيدببية ودبببم تحايببل وتقيببيم اااحرافبببا  نببا اللسايبببة  السدببتخدميا مببا
 السخددةا وتحديد ااقتشا ا  فى اللسايا ا والتخاص ما ا اذدة هير السزيية لاكيسة.   

( الدببابق أن ا سببهم الدببسيكة فببى قر دببة اللسايببا  3و تزببح لشببا أيزبباع مببا قببال  الذببكل ر ببم )
تذببير إلببى السدببارا  ا اثببر شببيمناع والتببى تتبببدفق مببا قاللهببا ملظببم اللسايببا . وايسببا يتلاببق بمجبببمع 
ااحرافبببا  نبببا التبببدفق الدبيلبببى لسدبببارا  ا اذبببدة واللسايبببا  والتلبببرف نايهببباا فقبببد تبببم اللثبببمر نابببى 

لتيا ااحببراف ا اذببدة واللسايببا  نببا مدبباردسا الدبيلببىا مببا قببال  ر  ببة السدببار الستجبب  مببا اببا
اذاط اسميك متابلة شكاوػ اللسالء إلى تاقى الرع ما الجهة السخترةا واااحراف ا قر ما قبال  
السدببار الستجبب  مببا اذبباط اسببميك متابلببة شببكاوػ اللسببالء إلببى رفبب  الذببكمػ وتقببديم الببدنم اليشببى. 

لتبببالى تسكشبببا مبببا ر  بببة جسيببب  اليبببرود واااحرافبببا  أثشببباء تشييبببي اللسايبببا  والتبببى كبببان مبببا الربببل  وىا
ر  تها والحرم  نايها فى بل الدرد التقايدية لرسم قبرائط تبدفق اللسايبا ا ودبم مبا انتببر  الباابث 

 ;Schuh et al.,2020b; Lorenz et al.,2021; Dzihni et al.,2019)يتيبق مب  عراسبا  
Thiede et al.,2017; Turner et al.,2012; Elhadjamoi & Ghannouchi,2019) 
التبببى اشبببار  إلبببى  بببدرا تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  نابببى رسبببم قبببرائط تيربببياية لالسايبببا  وتحاياهبببا 
بدر قة ةلية ما قال  ااستياعا ما أصم  البيااا  لاتغا  ناى  يمع طرد تخديط اللسايا  الحالية 

 & Markovskaة تدبادم فبى تحدبيا اللسايبا ا ودبم مبا يتيبق أيزباع مب  عراسبة لتقبديم صبمرا كاماب
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Kabaivanov (2020)  بببببأن رسببببم قر دببببة تيرببببياية لالسايببببا  يدببببادم بدرجببببة كبيببببرا فببببى تاخببببيص
 الخدما  الالزمة لتبديط نساية السلالجة.  

كاماببة اسببا اتااببا قر دببة اللسايببا  ميببزا أقببرػ تببدنم نسببل السسارسببيا مببا قببال  تحقيببق ر  ببة 
لجسيب  تياصبيل الحباا  التبى ااحرفبا نبا مدبباردا الدبيلبىا وأسبباش ابدوح دبي  اااحرافبا . فسببا 

يتسكا السسارسيا والسحاابيا مبا  Clickقال  الم مف ناى السدار اليػ ي سثل ااحرافاع والزغط ناي  
ص التلببببرف ناببببى ا اذببببدة واللسايببببا  التببببى تسببببا فببببى دببببي  الحالببببةا والتلببببرف ناببببى جسيبببب  ا شببببخا

السذاركيا فى دي  اللسايةا مسا يدانددم فى تحديا اللسايا  ما قال  استجماش دؤاء ا شخاص 
رىسا كان دشاي سب  لبديهم لتخدبى دبي  السدبارا ا وإيا لبم يكبا دشباي سبب  واكبح فبإن يلب  يلدبى 
ر فرصة لاسسارسيا ما اتخاي جسي  ا جراءا  السشاسبة لحل دي  السذكاةا ودم ما يلكبس مبدػ تبمفي

دببي  التقشيببة لجسيبب  السلاممببا  التيرببياية كببر ػ أوليببة تدبباند فببى تحديببد شببكل ا جببراءا  والخدببما  
 الالزمة لاتحديا. 

ومببا ايببث مببدػ وا  يببة دببي  التقشيببة فببى تببمفير ر  ببة واكببحة لالقتشا ببا  فببى اللسايببا ا اجببد أن 
اكيكيبببة لاسدبببتخدميا  تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  لبببديها تقشيبببة عاقايبببة دائابببة جبببداع لتمصبببيل صبببمرا

والقائسيا ناى تحايل اللسايا  ما قال  فيديم متحري يمكح إناعا تذغيل اللساية اليلايةا والتحبري 
اليلاى ما قال  الشقاط الريراء التبى تظهبر بالييبديما ايبث أن كبل اقدبة صبيراء تتحبري لألمباب فبى 

هببى ليدببا محاابباا لالسايببا  ولكشهببا السخدببط الزمشببى ت لبببر نببا اللسايببا  التببى تببم تشييببيداا وىالتببالى ف
إناعا تذغيل لابيااا  اليلاية فى قر دة اللسايا  بذكل اكيقىا والتبى ت سكبا مبا ملرفبة كيبج يكبمن 
( 4قببط سببير اللسايببةا وا اذببدة التببى تسببر نايهببا و حببدح بهببا اقتشا ببا ا كسببا يتزببح بالذببكل ر ببم )

ا تمجد بل  ااقتشا ا  ا قرػ التى ابدثا التالى اليػ يمكح ااقتشا ا  أثشاء تشييي اللسايا ا كس
أثشاء تشييي اللسايا  تم اعراجهبا كبسا ماحقبا  البحبث. ودبم مبا يبرا  الباابث يتيبق مب  اتبائأ عراسبا  
(Zerbino et al.,2021; Dzihni et al.,2019; Osman and Ghiran,2019; Roldán 
et al.,2019; Cho et al.,2017; Park & Kang,2016; Aydemir et al.,2019;  

Hmami et al.,2021;)   التببى أاببد  ناببى أن تدبيببق قمارزميببا  اااتذبباف لشسيجببة اللسايببا
تاقائيبباع مببا سببجال  ا اببداح أع  إلببى تببمفير ملاممببا  عقيقببة وسببر لة سبباند  فببى تشبيبب  السسارسببيا 

ااقتشبباد بمجببمع ااحرافببا ا ور  تهبباا وتقببديم جسيبب  التياصببيل التببى تدبباند فببى شببرح وتيدببير ابباا  
 والتكرارا  فى اللساية ا اتاجية.
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 : الذ ش  التى تهضح أحد ايختن ق ت أثن ء تنفيذ العممي ت6شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

( 5وما ايث  درا تقشية التشقي  نا اللسايا  فى تمفير ملامما  نا ا عاءا يذير الذكل ر م )
اللسايبا  التبى تتزبسا كافبة السلاممبا  التبى يحتاجهبا السسارسبيا نبا متمسبدا  التالى إلبى قر دبة 

ا زمشة الالزمة لتشييبي ا اذبدة والسمجبمعا نابى مدبارا  تبدفق اللسايبا  وىلزبها الببل ا كسبا تبمفر 
أيزاع ا زمشة الستلاقة با اذدة واللسايا  التى يحدح بها ااحرافبا  أو تكبرارا ا ودبم مبا يدبادم فبى 

وتحايببل دببي  ا زمشببة لسلرفببة ا سببباش التببى أع  لحبدوح يلبب  ومشبب  اببدوثها مببرا أقببرػ. فسببثالع  ملرفبة
يسكا تيدير السدار الستج  نكدياع ما التحقق ما شكمػ اللسالء إلى اسميك متابلة الذكمػ بأاشا ا 

إلببى  أيبباب لالببمعا فلايبباع  2اسببر بهببي  اللسايببة بذببكل جيببدا ايببث يدببتغرد ا مببر فببى الستمسببط أاثببر مببا 
اللسايبببة اللاعيبببةا مسبببا يشبببتأ نبببا دبببيا التبببأقير ابببدوح اقتشا بببا ا ومبببا ثَبببم يجببب  اتخببباي ا جبببراءا  
الترحيحية لتحديشها مبا قبال  الرجبمو إلبى ا شبخاص السذباركيا فبى تشييبي دبي  اللسايبا ا وملرفبة 

لسسارسببيا ا سببباش الجير ببة التببى أع  لحببدوح دببي  السذببكاة للببدب تكراردببا مببرا أقببرػ. وىالتببالى عنببم ا
 لسلرفة التغييرا  الدقيقة فى أعاء اللسايا  والتى سيكمن لها تأثير كبير ناى نساية التحديا.
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با كافة إلى تمفير ملامما  نا متمسدا  ا زمشة بيا ا اذدةا فسا قال  الزغط ناى زر 
Show تلاقة با زمشبة أسيل يسيا الذاشة تقمب تقشية التشقي  نا اللسايا  بتمفير كافة السلامما  الس

(ا وأ رى Mean Duration( بيا ا اذدةا والمسط الحدابى لألزمشة )Total Durationا جسالية)
(ا والتكببببببببرارا  السداقببببببببة Min.Duration(ا وأ ببببببببل مببببببببدا مسكشببببببببة )Max.Durationمببببببببدا مسكشببببببببة )

(Absolute Frequencies ا ودبببى تاببب  البياابببا  التبببى يحتاجهبببا مسارسبببى مشهجيبببة سبببتة سبببيجسا)
 هببببراض التحايببببلا و حتبببباجمن و تبببباع كبيببببراع لتجسيلهببببا والحرببببم  نايهببببا مببببا قببببال  ااسببببتدالنا  
والسالاظا  والتجارش ووك  اليركيا   هراض إجراء التحايال  وااقتبارا  ااارائيةا ودم ما 

 ;Dogan & gurcan,2018; Graafmans et al.,2021)ا  يرا  البااث يتيق تساماع م  عراسب
Kollenburg & Wouters,2019; Kregel et al.,2021). 

 
 : ش ش  خريط  العممي ت من حيث متهسط أزمن  األنذط  والعممي ت7شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

 (Statesiticsتحميل المخرج ت الخ ص  ب إلحر ئي ت ) -5-3-7-2
تحقببق تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  ميببزا أقببرػ مببا قببال  تمفيردببا لجسيبب  ا ارببائيا  الستلاقببة 

( التبببالى اارببائيا  نامبببة ابببم  اللسايببة مبببا ايبببث التتببباب  6با اببداحا ايبببث يمكبببح الذببكل ر بببم )
الزمشبى لجسيبب  ا اذببدة واللسايبا ا والتببى ادببتخاص مشهبا أن نببدع ا اببداح التبى تسببا باليلببل باغببا 

ودببى وبببارا نببا مجسببمو ا اببداح لكببل االببة مببا الحبباا  الخاصببة بذببكاوػ اللسببالء مشببي  اببدح 50
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بدايببة الدببشة واتببى اهايتهبباا ودببم مببا انتبببر  البااببث أمببر بببالم ا دسيببة و حقببق فائببدا كبيببرا لاسحااببيا 
قاصة فى بل وجمع ندع كبير ما البيااا ا كسا ااظشا أيزاع أن ندع الحاا  التى تبم اللسبل بهبا 

شكمػ تم تاقيها ما اللسالءا والتى تم تأايددا أيزاع  08االة ودم ما يؤكد ناى أن دشاي  08ا باغ
بخر دة اللسايا ا كسا أوكحا دي  الذاشة أن ندع ا اذبدة التبى تبم اللسبل مبا قاللهبا لابرع نابى 

ب. كسبا أيبا 4.4أاذدةا ومتمسط الزما لارع ناى جسي  الحاا  يبابم تقر بباع  6شكاوػ اللسالء باغا 
وجداا أيزاع ما قال  دي  الذاشة ا طار الزمشى لجسي  الستغيرا  التى ابدثا أثشباء تشييبي اللسايبا  
لكببل االببة مببا الحبباا  الخاصببة بذببكاوػ اللسببالء التببى تببم اللسببل نايهبباا كسببا أوكببح الرسببم البيببااى 

ارسبيا ناببى عرايببة ببداقل دببي  الذاشببة اليجبما  الزمشيببة بببيا كبل نسايببة وا قببرػا ودبم مببا يجلببل السس
ااماببة بستمسببط أو ببا  ا اتاجيببةا واااتظببارا وا و ببا  اللاطاببة وتحديببد أسبببابها فببى هزببمن ثببمااىا 
فسبببا قبببال  الزبببغط نابببى أػ اقدبببة ببببداقل دبببيا التمكبببيح البيبببااى ي سكبببا ملرفبببة و بببا بدايبببة واهايبببة 

 ,.Popov et al.,2020; Ortmeier et al)اللسايببة. ودببم مببا وجببد  البااببث يتيببق مبب  عراسببتا 

ببببأن دبببي  التقشيبببة ت سكبببا السسارسبببيا مبببا تحديبببد متمسبببط و بببا اااتاجيبببة وإمكاايبببة تخفيزببب ا  (2021
 وملرفة و ا اااتظار بدب  الر  ة الماكحة لالقتشا ا  فى اللسايا .    

 
 : ش ش  اإلحر ئي ت الع م  حهل العممي 8شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

اسبببا أوكببببحا الذاشببببة الدببببابقة والخاصببببة بإارببببائيا  اللسايببببا  أن دشبببباي بلبببب  الحبببباا  تببببم 
اااتهبباء مشهببا فببى زمببا  رببير اببمالى يببمب نسببلا وابباا  أقببرػ اسببتشيي  و ببا أاثببر مببا الببالزب فببى 

دبي  السلاممبا  يمب. وىالتالى يرػ الباابث أن  08تشييي اللسايا  الخاصة بها والتى استغر ا امالى 
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تببببدنم بذببببكل كبيببببر مسارسببببا  محااببببى اللسايببببا  ومببببديرػ مذببببرونا  سببببتة سببببيجسا  جببببراء نسايببببا  
التحدبببيا نابببى الحببباا  التبببى بهبببا مذببباالا ودبببم مبببا سبببيتم تمكبببيح  فبببى الجبببزء الثالبببث وا قيبببر مبببا 

 مخرجا  تقشية التشقي  نا اللسايا  والخاص بالحاا  وا اداح.

سلاممببا  ا ارببائية التببى تمفردببا تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  مببا ومببا ااايببة أقببرػا تدبباند ال
( التبببالى السسارسببيا فببى التلببرف نابببى البيااببا  ااارببائية لتكببرارا  ا اذبببدة 7قببال  الذببكل ر ببم )

والسمجببمعا أناببى يسببيا الذاشببةا كسببا يسكشهببا تببمفير ملاممببا  نببا التكببرارا  الشدبببية لكببل اذبباط مببا 
مببرا بسببا يسثببل  02اللسببل بشذبباط اسببميك متابلببة شببكاوػ اللسببالء تكببرر ا اذببدةا فقببد أتزببح لشببا أن 

%ا وأقيبراع يدبجل اذباط تاقبى 04.7تكبرار بشدببة  08%ا و اية اذباط تاقبى شبكاوػ اللسبالء 07.58
%ا ونشببد الكيبباب بجسبب  دببي  التكببرارا  وا اببداح 3.41تكببرارا  بشدبببة  2الببرع مببا الجهببة السخترببة 

( الدبابقا 6ا يسثل ندع ا اداح التى تم ااشارا إليها بالذكل ر م )ودم م 50وجداا أن ندعدم يبام 
مبببراا وتبببم تيدبببير  مبببا قبببال   02اسبببا ااظشبببا أيزببباع أن اذببباط متابلبببة شبببكاوػ اللسبببالء البببيػ تكبببرر 

قر دة اللسايا  بأن ديا الشذاط شهد تكرارا  وااحرافا  نكدية مسا أعػ إلى إناعا اللسل نشد  مرا 
اااربائيا  يبتسكا السسارسبيا مبا ملرفبة جسيب  التياصبيل والسلاممبا  التبى  أقرػا فسا قال  دبي 

نابى دبيا الشذباط والبدقم  إليب  لسلرفبة كافبة  Clickأع  لحدوح دي  اااحرافا  مبا قبال  الزبغط 
لسلرفببة كيببج  Filterالسلاممببا  التيرببياية التببى أع  لحببدوح دببي  السذببكاةا كسببا ي سكببا أيزبباع نسببل 

سذببكاة مببا قببال  تقببديم تمصببيا  ومقتراببا  مببا شببأاها تببؤعػ إلببى تحدببيا دببي  ي سكببا تحدببيا دببي  ال
اللسايا ا ودم ما انتبر  البااث ما أدم أدداف مشهجية ستة سيجسا فى فهم أسباش ادوح ااحرافا  
اللسايببببا ا واتخبببباي ااجببببراءا  الالزمببببة لتخفببببي  دببببي  اااحرفببببا  وفقبببباع لسببببا اشببببار  إليبببب  عراسببببا  

(Smetkowska & Mrugalska,2018; Razali et al.,2018; Mateab et al.,2019.) 

 



 إطار مقترح لدور تقنية التنقيب عن العمليات فى دعم..........                                حمـمد مصطفى مجعة مخيسد/

122 

 

 
 : ش ش  التكرارات الندبي  لألنذط 9شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

 (Casesتحميل المخرج ت الخ ص  ب لح يت ) -5-3-7-3
بدرجببة  Casesتتسثببل السيببزا الثالثببة لتقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  فببى نركببها لجسيبب  الحبباا  

نالية جداع ما التيريل لكل االة ما الحاا ا ايث تلبرض دبي  الجزئيبة  ائسبة بستغيبرا  اللسايبا  
والتى تحتمػ كل مشها ناى ندع ما الحاا  التى تتزسا سجل تيرياى با اذبدة التبى تسباا مسبا 

سكششبببا مبببا ااكبببدالو نابببى كبببل مبببا يخبببص ا اذبببدة السمجبببمعا مبببا ايبببث و بببا ببببدايتها واهايتهببباا ي
واللسايا  التبى مبر  بهباا والجهبا  السذباركة فبى اللسايبةا وجسيب  الدبسا  التبى  سشبا باسبتيراعدا مبا 

 ( التالى:01البيااا  ا صايةا ودم ما يمكح  الذكل ر م )
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 المختمف  الق وم  لمتحدين: ش ش  لعرض المتغيرات 11شكل 
 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

و تزح لشبا أيزباع مبا قبال  الذاشبة الدبابقة أن  ائسبة الستغيبرا  التبى تبم الحربم  نايهبا تدبادم 
بذبببكل كبيبببر فبببى اتخببباي اللديبببد مبببا ااجبببراءا  والتبببى تدبببسح بالمصبببم  إلبببى السذببباال بذبببكل أسبببروا 

ص السذاركيا فى اللسايةا والتلرف ناى ا زمشة الستلاقة با اداحا كسا يسكششبا والتحدح م  ا شخا
مببا قببال  فببرز السدببارا  بببيا اللسايببا  ب شبباءع ناببى تكراردببا التلببرف ناببى الستغيببرا  ا اثببر شببيمناعا 

اباا  وكبل االبة تذبتسل  4فلاى سبيل السثا  وجداا أن الستغير ا و  دم ا اثر تكراراع ايث يتبل  
ى ندع ما ا اذدة وىالزبغط نابى أػ اذباط يظهبر لشبا قربائص متغيبرا  اللسايبة التبى يذبتسل نا

% مبببا مجسمنبببة البياابببا  بأاساهبببا. ونشبببد البحبببث نبببا 31نايهببباا كسبببا وجبببداا أن دبببيا الستغيبببر ي سثبببل 
أفزببل الستغيببرا  التببى تدبباند السحااببيا فببى تحدببيا نسايبباتهم وجببداا أن الستغيببر ا و  والثببااى دسببا 

% مبببا إجسبببالى البياابببا ا ودبببم مبببا يبببرا  الباابببث يبببدنم 53متغيبببر ا وأاثردسبببا تكبببراراع و سبببثالن أفزبببل 
السسارسيا فى تحديد أفزل الستغيرا  نا تدفقا  اللسايا  وفقاع  ولم ا  بيااا  التشيييا مسبا يجلبل 

 Fischer et al (2021)لديهم فهم واكح لدامي التدفق الرئيدى لالسايا ا ودم ما يتيق م  عراسة 
التببى أوكببحا أن تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  تلسببل ناببى تحديببد أولم ببا  اللسايببة تاقائيبباع ب شبباءع ناببى 
بيااا  التشيييا فهى تقمب بتحايل اللسايا  لاتحقق ما تمز ب  قيسبة اللسايبة مبا ايبث متغيبرا  اللسايبة 

يببة اشببتقاد وتبر ببر الخاصببة بهبباا ثببم تقببمب بيحببص قرببائص متغيببرا  اللسايببة يا  الحبباا  السختا
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التمصيا  الخاصة بإعارتهاا وىالتالى تقديم اا ترااا  السشاسبة  مكااا  التحديا الذباماة لالسايبا  
 ومتغيراتها.

            تقياايم دراساا  الح لاا  لبياا ن ماادى مالئماا  اإلطاا ر المقتاارح لاادور تقنياا  التنقيااب  -5-3-8
دمجهاا  فااى المراحاال الخمااس  عاان العممياا ت فااى دعاام منهجياا  ساات  ساايجم  وكي ياا 

 لتحقيق استراتيجي  التحدين المدتمر لك يزن  DMAICلنمهذج 
بلد أن تم اااتهاء ما تدبيق عراسة الحالة ناى السشذأا محل الدراسة واسبتخراك الشتبائأ الستلاقبة 

بسشهجيبة  DMAICبالتدبيقا  اب البااث بتقييم دي  الشتبائأ مبا ايبث عوردبا فبى عنبم مراابل اسبميك 
تة سببيجساا فببى محاولببة لتمكببيح وتقيببيم مببدػ مالئسببة ا طببار السقتببرح الخبباص بأدسيببة ومزايببا تقشيببة سبب

بسذبرونا  سبتة  DMAICالتشقي  نا اللسايا ا وامكااية عمجها فبى كبل مراابة مبا مراابل اسبميك 
 سيجسا لتحقيق التحديا السدتسر لالسايا  التى تدلى إلي  استراتيجية كايزن.

 تقني  التنقيب عن العممي ت فى دعم مرحم  التحديددور  -5-3-8-1
ا يتسثل اداد نسل مراابة التحديبد فبى السشذبأا DMAICبانتباردا أولى السراال الخسس بشسميك 

محل الدراسة بداية ما التخديط وانداع البيااا  ا ولية ما أجل تمفير فهم أفزل لسذكاة اللسل فى 
و ببا  ملالجببة طم اببة ادبببياع لاببرع ناببى شببكاوػ اللسببالء مببا  دببم شببكاوػ اللسببالءا والببيػ يلببااى مببا أ

قببال  تشييببي اللسايببا  التببى تسببر بهببا أاذببدة دببيا القدببما وىالتببالى يقببمب السسارسببيا بببالشظر إلببى نببدع 
الذكاوػ التى تم تاقيها ما اللسالءا واجراء اللديد ما السشا ذا  مب  الجهبا  السذباركة فبى اللسايبةا 

 يار اللسايا  التي سيتم تحاياها وتحديشها. بهدف تحديد السذكاة واقت

وايسببا يتلاببق بببدور وأدسيببة تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  فببى مرااببة التحديببدا وجببداا أن مببا أبببرز 
جهمع تقشية التشقي  نا اللسايا  التى تدنم مرااة التحديد دم ااتذاف اللسايبة مبا قبال  الحربم  

( 2ي اللسايا  وا اذدة كسا اتزح بالذبكايا ر بم )ناى قر دة لالسايا  التى أوكحا مدارا  تشيي
( الدابقياا والايان أوكحا أيزاع سامي التشييي اليلاى لالسايةا كسا نكدا قر دبة اللسايبا  3ور م )

مدػ شيااية وممكبموية اسبايك اللسايبا  السكتذبيةا و بدرتها نابى تدبر   اللسايبا ا وتحديبد كبل مبا 
أثشباء تشييبي ا اذبدةا فزبالع نبا ع بة وتياصبيل السلاممبا  التبى  ااقتشا ا  واااحرافبا  التبى ابدثا

 ;Dogan & gurcan,2018)تتزسشها قر دة اللسايبا ا ودبم مبا يتيبق تسامباع مب  اتبائأ  عراسبا  
Graafmans et al.,2021; Kollenburg & Wouters,2019; Kregel et al.,2021; 

Chemingui et al.,2019; Lorenz et al.,2021; Schuh et al.,2020a) ا كسبا يبرػ
البااببث أن تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  تببدنم بذببكل هيببر مباشببر قدببما  تدبيببق اسببتراتيجية كببايزن 
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لاتحدبببيا السدبببتسر مبببا قبببال  عنسهبببا لسرابببة التحديبببد بسشهجيبببة سبببتة سبببيجساا و ببببرر يلببب  ببببأن أدبببم 
ز ناى كل مراابة مبا مراابل متدابا  استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر لالسايا  تكسا فى التركي

ا اتاك أو تقديم الخدمةا وتتدا  تمفير كافة السلامما  نا ا سباش الرئيدبية وراء ابدوح السذباال 
فى اللسايا . وىشاءع ناي  فبإن تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  تبدنم اسبتراتيجية كبايزن مبا قبال  عنسهبا 

حديبببد اااحرافبببا  والسذببباال أثشببباء تشييبببي لسسارسبببى سبببتة سبببيجسا بتقبببديم قر دبببة تيربببياية لالسايبببا  وت
اللسايببا  لستابلببة تببدفق ا اذببدة واللسايببا ا والتلببرف ناببى اااحرافببا  التببى تليببق تببدفق اللسايببا ا 

 Carnerud)والتى ما قاللها سيتم اتخباي ااجبراءا  الالزمبة لاتحدبياا ودبم مبا يتيبق مب  عراسبا  
et al.,2018; Guo et al.,2019; Ouma et al.,2015; Jin & Zhao,2010; 

Cheng,2017). 

ومببا ااايببة أقببرػا تببم مالاظببة أن شببكل قر دببة اللسايببا  تختاببف تسامبباع نببا الترببمر الببيػ تببم 
تشييبببي  نشبببد انبببداع قر دبببة تبببدفق اللسايبببا  الخاصبببة بقدبببم شبببكاوػ اللسبببالء كسبببا دبببم مبببدرك بساحقبببا  

ظببم الحبباا  كااببا مختايببة تسامبباع البحببثا وأن أزمشببة ا اببداح التببى ا تراهببا السسارسببيا مدبببقاع فببى مل
نسا ادح باليلل وتم ر  ت  بخر دة اللسايا ا وىالتالى فإن دي  الخر دة تسكشا ما إبهبار المكب  
الحكيقببى لالسايببةا بسببا يدبباند مسارسببى سببتة سببيجسا ناببى فهببم سببامي ا اذببدة واللسايببا  بذببكل أاثببر 

 Nawcki et al.,2020; Mertens et al.,2020; Augusto)نسقاعا ودم ما يتيق م  عراسا  
et al.,2019; Jin & Zhao,2010)  ببأن تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  مبا السسكبا أن تبدنم أو

تحل محل اللساية اليدو ة  اذاء اسميك اللساية لامصم  إلى صمرا كاماة لالساية ما قبال  قر دبة 
 اللسايا . 

ة كبدليل نابى إنباعا اللسبل السيبرط مثبل اسا ااظشا سهملة ر  ة ادوح تكرارا  نشد أاذدة مليش
الحاقبببا  والحاقبببا  الياتيبببة السمجبببمعا بخر دبببة اللسايبببا ا والتبببى مبببا السحتسبببل أن تبببؤعػ إلبببى أو بببا  
ملالجببة أطببم . ولسز ببد مببا التحايببل تببم ا شببارا إلببى تكببرار اللسببل نشببد اذبباط اسببميك متابلببة شببكاوػ 

الى متمسط زما الحالة التى تكرر فيها إناعا ( الت00اللسالءا فلاى سبيل السثا  يمكح الذكل ر م )
 2.0اللسل ما اذباط التحقبق مبا شبكمػ اللسبالء إلبى اذباط اسبميك متابلبة الذبكاوػ والبيػ اسبتغرد 

مببا متمسببط الببزما ا جسببالى لجسيبب  الذببكاوػ التببى تببم تاقيهببا واللسببل نايهببا  %48يببمب ودببم مببا يسثببل 
 يمب.  4.4واليػ كان يبام 
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 متهسط وقل المع لج  لتكرار نذ ط مت بع  شك وى العمالء: ش ش  عرض 11شكل 

 للتنقيب عن العمليات Discoالمصذر: مخرجات برنامج 

 دور تقني  التنقيب عن العممي ت فى دعم مرحم  القي س -5-3-8-2
بلد أن أاتد  السسارسيا فهساع أولياع نا كيفيبة تشييبي اللسايبة وأعائهبا والسذباال السحتسابة الستلاقبة 

التاليبة والتبى تتلابق بسراابة الكيباس. ايبث تركبز مراابة  DMAICباللسايا ا يتم ا اتقا  إلى مرااة 
الكيببباس فبببى مذبببرونا  سبببتة سبببيجسا نابببى تجسيببب  وتخدبببيط البياابببا  مبببا قبببال  قيببباب  ائبببد السذبببروو 
بببالشظر ناببى كببل مرببدر بيااببا  ي حتسببل أن يكببمن مييببداع فببى تحايببل اللسايببةا وهالببباع مببا تكببمن نسايببة 

لتلقيدا كسبا أن فبى بلب  ا ايبان تكبمن دشباي صبلمىة فبى جس  البيااا  فى دي  السرااة هاية فى ا
 Kregel et)تبمفير البياابا  السدامىبة لتغديبة جسيب  جمااب  اللسايبة السدابمش تحدبيشها أو تحاياهبا 

al.,2021; Ramires & Sampaio,2021;Geffen & Niks,2013) وايسا يتلاق بدور تقشية .
  لبب  عور كبيببر فببى اسببتخراك البيااببا  الستلاقببة بتشييببي التشقيبب  نببا اللسايببا ا وجببداا أن محاببل البيااببا

اللسايببة مببا اظبباب السلاممببا  بالسشذببأا  ثببراء سببجل ا اببداح بالبيااببا  الستلاقببة با اذببدة واللسايببا  
وأزمشببة التشييببي وهيردبباا والتحقببق مببا صببحة وع ببة دببي  البيااببا  ودببم ا مببر التببى أاببد  نايبب  هالبيببة 

( الدابق عليل ومرج يبة دامبة لسراابة الكيباسا ايبث 6و لتبر الذكل ر م )الدراسا  التى تم تشاولهاا 
تدنم تقشية التشقي  نا اللسايبا  محابل البياابا  فبى التحقبق مسبا إيا كاابا البياابا  التبى تبم تحسياهبا 
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فببى البرابببامأ صبببحيحة مبببا قببال  مقارابببة نبببدع الحببباا  وا اذببدة والسدبببتخدميا مببب  تاببب  السمجبببمعا 
 التى تم استخراك البيااا  مش .بشظاب السلامما  

اسا ااظشا أيزاع أن تقشية التشقي  نا اللسايا  ركز  بد ة شديدا ناى السدارا  الزمشية لتبدفق 
اللسايبببببا ا ومتمسبببببط ا زمشبببببة الخاصبببببة با اذبببببدة وا ابببببداحا والحربببببم  نابببببى أو بببببا  اااتظبببببارا 

( الدبابقا وتبمفير كافبة البياابا  6م )واااتاجيةا وا و ا  اللاطابة كسبا تببيا لشبا مبا قبال  الذبكل ر ب
ااارائية الالزمة لدنم مسارسى ستة سيجسا  هراض الكياس والتحايل والستلاقبة بالمسبط الحدبابىا 
والمسيطا والتكرارا  السداقةا والتكرارا  الشدبية لجسي  الحاا  بدرجة كبيرا ما الد ة والتيريل كسا 

بقياا ودببى تاب  البياابا  التبى كااببا تتداب  جهبداع كبيبراع مببا ( الدبا7(ا )6(ا )5تببيا با شبكا  ر بم )
التاليبةا با كبافة إلبى إمكاايبة  DMAICالسسارسيا  نداعدا وتجهيزدا  هبراض التحايبل فبى مراابة 

وسهملة ااتداش ندع متغيرا  اللسايةا وقياب السسارسيا بتحديبد أَػ مشهبا يتمافبق مب   مانبد اللسبل أو 
 Popov et al.,2020; Ortmeier et)تمايبد السلبايير ااجحبة أب ا  إلبى أػ مبدػ تكبمن نسايبة

al.,2021; Fischer et al.,2021 Kollenburg & Wouters,2018; Dogan & 
Gurcan,2018; Kregel et al.,2021; Graafmans et al.,2021) ودبم مبا يجبد  الباابث .

قببال  تببمفير جسيبب  البيااببا  يا   يببدنم بذببكل كبيببر اجبباح اسببتراتيجية كببايزن لاتحدببيا السدببتسر مببا
الربباة بجببمعا اللسايببا  وإشببراي الجسيبب  فببى تحاياهبباا وتببمافر الر  ببة الماكببحة تجببا  جهببمع التحدببيا 
السدبببتسر لبببدػ القبببائسيا بالتحدبببياا ومبببا ثَبببم وكببب  قدبببط لاتحدبببيا التبببى تتزبببسا ملبببايير واكبببحة 

 ;Jin & Zhao,2010; Cheng,2017)لسدبتم ا  واظبم التحدبياا وىسبا يتيبق مب  اتبائأ عراسبا 
Midor,2020; Amri,2014). 

 دور تقني  التنقيب عن العممي ت فى دعم مرحم  التحميل -5-3-8-3
نشببدما يتحقببق السسارسببيا مببا صببحة البيااببا  يببتم اااتقببا  إلببى مرااببة التحايببل التببى تهببدف إلببى 

دبي  السراابة يدبتخدب ااذاء نال ا  سببية لتحديد اللمامل التى تؤثر ناى اللسايبة بذبكل كبيبرا وفبى 
السسارسبببيا اللربببف البببيدشى لالثبببمر نابببى نمامبببل التبببأثير السحتسابببةا ووكببب  اليركبببيا ا وتحابببيال  
الدب  والشتيجةا ووك  اللديد ما البدائل السرتبدة بمجهة اظردم تجا  السذكاة. فقبد وجبداا أن تقشيبة 

اءع ناببى بيااببا  سببجل ا اببداح التشقيبب  نببا اللسايببا  تببدنم دببي  السرااببة باللديببد مببا بالسلاممببا  ب شبب
التى تم تحاياهاا فهى تبمفر اظبرا ثاقببة لاسذباال الحاليبة الستلاقبة باللسايبة والتبي تدبسح ببإجراء تحايبل 
اللسايبببا  نابببى ادببباد أوسببب  وىر  بببة أفزبببلا كسبببا تدبببادم دبببي  التقشيبببة فبببى التلبببرف نابببى ااقتشا بببا  

( 4سايبةا كسبا اتزبح لشبا فبى الذبكل ر بم )السحتساة فى اللسايا  وترمردا بذكل فلابى فبى اسبايك الل
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الدبببابق وىببببل  أشبببكا  ااقتشا بببا  السدرجبببة بساحقبببا  البحبببثا ودبببم مبببا يلتببببر  الباابببث مييبببداع جبببداع 
لسسارسبببى سبببتة سبببيجسا فبببى أن تكبببمن دبببي  الشتبببائأ امليبببة أساسببباع فبببى إ امبببة ورش اللسبببل والسشا ذبببا  

قاعا وىسبا يحقبق متداببا  برابامأ التحدبيا لاتحقق ما صحة اليركيا  والبدائل التبى تبم وكبلها مدبب
السدببتسر اسببتراتيجة كببايزن فببى ملرفببة كيببج تببؤعػ اللسايببا ا والكيبباب بتحايببل اللشاصببر التببى سببببا 
 رببمراع وااحرافبباع فببى ا عاءا والتلببرف الحكيقببى ناببى أسببباش دببي  السذبباال وتقببديم ا ترااببا  لحاهببا بسببا 

حابم  لسلرفبة مبدػ مشدقيتهبا لامصبم  إلبى الحبل ا مثبل. يداند فر ق التحديا السدتسر بتقييم دي  ال
اسبا تسكشببا تقشيببة التشقيب  نببا اللسايببا  مببا تحديبد وتيدببير مببا إيا كااببا اللسايبا  يببتم تشييببيدا بببشيس 
التدادببل والتتبباب  السداببمش أب ااحرفببا نببا مدبباردا مببا قببال  الشظببر ناببى مؤشببرا  اللسايببة والتتبباب  

ى دي  السراابة مبا اقتيبار اللسايبة ا اثبر كيباءا والتبى تحتبمػ نابى الزمشى لكل نسايةا بسا يسكشهم ف
( الدبابق وىببا ى أشبكا  الستغيبرا  السدرجبة 01ندع كبيبر مبا ا ابداح كسبا اتزبح لشبا بالذبكل ر بم )

 ;Kollenburg & Wouters,2018)بساحقبا  البحبثا ودبم مبا يببرا  الباابث يتيبق مب  عراسبا  
Dogan & Gurcan,2018; Kregel et al.,2021; Graafmans et al.,2021; 

Syaifoelida & Ying,2020) . 

( الخاصببيا 7( ور ببم )6تسكببا البااببث أيزبباع فببى دببي  السرااببة مببا نببرض قببال  الذببكايا ر ببم )
با ارببائيا  الستلاقببة باللسايببا  مببا مقاراببة الحبباا  التببى تشدببمػ ناببى مذبباال بالحبباا  ا قببرػ 

أثشبباء تشييببي اللسايببا ا والتكببرارا  التببى اببدثا با اذببدة  نبباعا لسلرفبة مببدػ اااحرافببا  التببى اببدثا 
اللسبل ناببى تحدببيشهاا ور  ببة جسيبب  الرسببمب البياايببة التببى يحتاجهببا السسارسببيا فببى التحايببل والسدنممببة 
با زمشة والتكرارا  وندع الحاا  وا اداح وكسا يتزح فى ا شكا  السدرجة بسالابق البحبث. ودشبا 

ن نساية تحايل السدارا  الزمشية لتدفق اللسايةا وكبيل  متمسبط ا زمشبة الخاصبة يؤكد البااث ناى أ
با اذببدة وا اببداح لاحبباا  السختايببة وملرفببة كببل السببمارع الستزببسشة فببى اللسايببة تدببادم فببى عنببم 

 السسارسيا ما التحقق مسا إيا كان ممرع مليا دم السدادم الرئيدى فى السذكاة.

 يب عن العممي ت فى دعم مرحم  التحديندور تقني  التنق -5-3-8-4
تلتسببد مرااببة التحدببيا بذببكل رئيدببى ناببى مرااببة التحايببل ايسببا يتلاببق بتحايببل ا سببباش الجير ببة 
والالزمببة لستدابببا  التحدببياا مببا قببال  تدببم ر أفكببار ور ػ للسايببة التحدببيا وتقييسهببا أو مببا قببال  

ابااث ما قال  مخرجا  تقشية التشقي  ترسيم التجارش لامصم  إلى أفزل اتيجة مسكشة. واتزح ل
نا اللسايا  أن دي  التقشية تدنم مرااة التحديا وما َثم تحقيق استراتيجية كايزن مبا قبال  تبمفير 
جسيببب  السلاممبببا  الالزمبببة التبببى تدبببسح بإنببباعا تربببسيم اللسايبببا  بدبببهملةا فسبببا قبببال  ر  بببة جسيببب  
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التلبببرف نابببى متغيبببرا  اللسايبببة ونبببدعدا وأزمشبببة البياابببا  الستلاقبببة با اذبببدة واللسايبببا  وا ابببداحا و 
ا اداح وتكرارداا يتسكا السسارسيا بدهملة مبا تحديبد ا ولم با  بالشدببة لاسذباال السكتذبية واتخباي 
 رارا  تدتشد إلى اقائق التى يتم نابى أساسبها اتخباي إجبراءا  التحدبيا السدبتسرا ودبم مبا يتيبق مب  

 & Fischer et al.,2021; Kollenburg & Wouters,2018; Dogan)عراسببة 
Gurcan,2018; Kregel et al.,2021; Cheng,2017) Graafmans et al.,2021. 

 دور تقني  التنقيب عن العممي ت فى دعم مرحم  الرق ب  -5-3-8-5
واستراتيجية كايزن والتى  DMAICتلتبر مرااة الر ابة بسثابة السرااة ا قيرا فى كل ما اسميك 

تهدف إلى استدامة مذروو التحديا ما قال  وك  جسي  ااجراءا  الالزمبة لتمايبد ومراقببة وعمبأ 
التغييببرا  السرببسسة. فقببد وجببد البااببث أن تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  تهببدف إلببى الحيبباظ ناببى أعاء 

ى اببدثا فببى ا عاء بد ببة ناليببةا كسببا اللسايببة الجديببدا بلببد تحدببيشهاا وااتذبباف التغييببرا  الهامببة التبب
ت سكا مديرػ الجمعا ما التحكم فى بهمر الستغيرا  الجديدا الخاصبة باللسايبةا والر اببة بذبكل عورػ 
ناببى ادبب  نسايببا  التشييببي هيببر السشتظسببةا كسببا ي سكببا مببا قاللهببا ةتستببة نسايببا  مراجلببة اللسايببا  

 Dogan & gurcan,2018; Graafmans et)الستكررا وملالجتهاا وىسا يتيق مب  اتبائأ عراسبا 
al.,2021; Kollenburg & Wouters,2019; Kregel et al.,2021; Chamorro et 

al.,2018; Amri,2014; Syaifoelida & Ying,2020)  ا  كسبا يببتسكا السسارسببيا فببى دببي
اقببة اللسايبةا السرااة أيزاع ما التشقل بدبهملة ببيا الذاشبا  التبى تبم نركبها وااسبتياعا مشهبا فبى مر 

ولسقاراة البر ػ بسؤشبرا  ا عاء الرئيدبية السحبدعاا وتقيبيم مبا إيا كاابا التحدبيشا  تبؤعؼ إلبى الشتبائأ 
الستم لة السرهمش فيها أب يدير نشها بهبمر اتبائأ جديبدا تذبير بمجبمع مذباال جديبدا فبى اللسايبا . 

لاتحدبيا السدبتسرا يؤكبد الباابث وايسا يتلاق بزرورا تحقيبق دبدف الر اببة لشجباح اسبتراتيجية كبايزن 
نابببى مبببدػ فلاليببببة تقشيبببة التشقيبببب  نبببا اللسايببببا  فبببى عنببببم مشهجيبببة سببببتة سبببيجسا مببببا قبببال  تببببمفير 
السلاممبببا  التيربببياية نبببا التغييبببرا  فبببى اللسايبببا ا وتحقيبببق الر اببببة السدبببتسرا نابببى بياابببا  اللسايبببة 

م وكبببلها مبببا أجبببل التشييبببيا الشاتجبببة مبببا مراابببة التحدبببياا واقتببببار قدبببط وىبببرامأ التحدبببيا التبببى تببب
والتحقق ما  درا براامأ التحديا ناى السدػ الدم لا مسا يشلكس بذكل ايجبابى نابى تحقيبق دبدف 

 التحديا السدتسر استراتيجية كايزن.

 الخالص  والنت ئج والتهصي ت ومج يت البحث المدتقبمي  -5-3-9
اليلبببا  لتقشيبببة التشقيببب  نبببا اسبببتهدف البحبببث بربببية أساسبببية تقبببديم إطبببار مقتبببرح يمكبببح البببدور 

 DMAICاللسايبببا  فبببى عنبببم مشهجيبببة سبببتة سبببيجساا وكيفيبببة عمجهبببا فبببى السراابببل الخسدبببة لشسبببميك 
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لسداندا السشذآ  فى تحقيق استراتيجية التحديا السدبتسر لالسايبا  لكبايزن. ولتحقيبق دبدف الدراسبة 
قبديم عليبل نسابى لابدور اليلبا  تم إجراء عراسبة االبة لبيبان مبدػ مالئسبة ا طبار السقتبرح لاتدبيبقا ولت

الببيػ تا ببب  تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  فببى عنببم مشهجيببة سببتة سببيجسا وكيفيببة عمجهببا فببى السرااببل 
 لتحقيق استراتيجية كايزن لاتحديا السدتسر لالسايا . DMAICالخسدة ما تحديا اللساية لشسميك 

ر بة إلبى أن اللسايبا  التجار بة وىذأن اتائأ البحثا فقد قاص البااث نابى مدبتمػ الدراسبة الشظ
تزعاع تلقداع كاسا ازعاع اجسها وندعداا وما َثم فإن اسيجة دبي  اللسايبا  يبدو اع يلتببر شبب  مدبتحيلا 
ا مر اليػ أعػ إلى وجبمع ااجبة ماحبة لر سشبة دبي  اللسايبا  مبا أجبل تحدبيشهاا ودبم مبا يلتببر مبا 

ي  السحاسببببة ا عار بببة الستلاقبببة ببببإعارا وتحدبببيا أدبببم ا دبببداف ااسبببتراتيجية بالشدببببة لسسارسبببا  وأسبببال
الجببمعا وفببى مقببدمتها مشهجيببة سببتة سببيجسا واسببتراتيجية كببايزن. وىالتببالى أصبببح دشبباي ادتسبباب متزايببد 
بغالبية الدراسا  ناى كرورا تدبيق تقشية التشقي  نا اللسايا  لقدرتها نابى عنبم مسارسبى مشهجيبة 

الثبببمر نابببى ا سبببباش الجير ببة لاسذببباال وىربببمرا سبببر لة سببتة سبببيجسا بمجهبببا  اظبببر وأعوا  جديببدا ل
وميربباةا ايببث أن التكامببل بببيا تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  ومشهجيببة سببتة سببيجسا يببؤعػ إلببى ز بباعا 
اياءا وفلالية جهمع التحديا السدتسر لالسايا  التى تدبلى إلبى تحكيقهبا اسبتراتيجية كبايزنا ومبا ثَبم 

  السحاسببة ا عار بة التبى تلتسبد نابى مشهجيبة سبتة سبيجسا التبى تحديا كياءا وفلالية ملظم مسارسا
تم تشاولها فى السجسمنة الثااية ما الدراسا  الدابقة. كسا أن تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  لبديها  بدرا 
فائقة ناى استخراك السلامما  الخاصة باللسايا  لتبمفير ر  بة تيربياية لدبامي وعيشاميكيبة اللسايبا  

لتحايبل التلقبد  DMAICيداا مسبا يجلاهبا إكبافة  م بة وعانسبة لاسراابل السختايبة لشسبميك التى تم تشيي
الحكيقي لخرائط تدفق اللسايا ا وفهم الحالة الحاليبة لالسايبةا وتحديبد ااقتشا با  السحتسابة وتربمردا 

رسبى فى اسبايك اللسايبة لتحديبد فبرص التحدبياا ودبى ا مبمر التبى كاابا تدبتازب جهبداع كبيبراع مبا مسا
سبببتة سبببيجسا اسبببتشباط جسيببب  السلاممبببا  السدامىبببة ليهبببم المكببب  الحبببالي لالسايبببا . ومبببا ثَبببم قابببص 

 DMAICالباابببث ببببأن ا طبببار السقتبببرح لبببدور تقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  فبببى عنبببم مراابببل اسبببميك 
بسشهجيببة سببتة سببيجسا فببى تحقيببق اسببتراتيجية كببايزن لاتحدببيا السدببتسر لالسايببا  يقببمب ناببى أن تقشيببة 
التشقي  نا اللسايا  ا تحل محل مشهجية ستة سيجساا وإاسا دى تقشية اديثة وأعاا فلالة  اعرا نابى 
عنببم أسببالي  وأعوا  ومرااببل دببي  السشهجيببة مببا قببال   ببدرتها ناببى الببتسكا مببا فهببم اللسايببة بذببكل 

راتيجية كبايزن سر  ا واسيجة اللسايةا وإناعا ترسيم اللسايا  بسا يدادم فى ز اعا كيباءا وفلاليبة اسبت
 فى تحقيق التحديا السدتسر لالسايا .
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أمبا بالشدبببة لشتببائأ الدراسببة نابى السدببتمػ التدبيقببى لبيببان مبدػ مالئسببة ا طببار السقتببرح لاتدبيببقا 
فقببد تمصببل البااببث إلببى اللديببد مببا الشتببائأ مببا قببال  عراسببة الحالببةا ايببث أثبتببا تقشيببة التشقيبب  نببا 

ا  تتزبسا اللسايا   درتها اليائقة ناى إاذاء اسميك اكيقى لالسايبة مبا قبال  تبمفير قر دبة لالسايب
ا و بدرتها نابى رىبط جسيب  أاذبدة اللسايبة DMAICجسي  السؤشرا  الرئيدية التى يدبتخدمها اسبميك 

بتداداها الزمشي وىلمامل التأثير السحتساة مقاراةع بخرائط التدفق التقايديةا مسبا يبؤعػ إلبى نبدب ااجبة 
اية تحايل السؤشبرا  الرئيدبية السسارسيا  اذاء قر دة اللسايا  يدو اعا كسا تمصاا الشتائأ إلى إمكا

لالسايبببة بربببر اع مبببا قبببال  تقشيبببة الرسبببمب الستحركبببة لخر دبببة اللسايبببا  لاتلبببرف نابببى كبببل قدبببما مبببا 
قدبببما  تشييبببي اللسايبببا ا ومتابلبببة جسيببب  السدبببارا  التيربببياية لالسايبببةا وىسبببا ي سكبببا السسارسبببيا مبببا 

قتببرح لتحديببد اااحرافببا . كسببا التحقببق مببا مببدػ تمافببق ومدابقببة الشسببميك السكتذببف مبب  الشسببميك الس
تمصاا الشتائأ أيزاع إلى  درا تقشية التشقيب  نبا اللسايبا  فبى تبمفير ر  بة كامابة لجسيب  ااقتشا با  
واااحرافببا  مبب  تيدببير أسببباش اببدوثهساا وتحديببد ا اذببدة التببى تسثببل مركببز اقتشببادا والتلببرف ناببى 

اللسايبة وتبم باليلبل تحديبد أدبم متغيبر ا  جسي  تياصياهاا كسا تسكشا مبا الحربم  نابى نبدع متغيبرا 
% مببا إجسببالى البيااببا ا ودببم مببا انتبببر  البااببث ميببزا كبيببرا لتقشيببة التشقيبب  نببا 53والاببيان يسببثالن 

اللسايا  فى عنم أابد الجمااب  الرئيدبية لاتحدبيا والر اببة نابى اللسايبا  التبى تدبلى لتحكيقهسبا كبل 
ويلب  مبا قبال  التخربيص ا مثبل لاسبمارع متسبثالع فببى مبا مشهجيبة سبتة سبيجسا واسبتراتيجية كبايزنا 

تمفير أو ا  السلالجةا وإاذاء مراقبة مدتسرا لالساية لاحياظ ناى تحقيق التحديا السدتسرا ومبا ثَبم 
تم ا جابة ناى تدا   البحث بأن تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  تدبادم بذبكل فلبا  فبى عنبم السراابل 

تة سبببيجسا بسبببا يحقبببق متداببببا  اجببباح اسبببتراتيجية كبببايزن فبببى بسشهجيبببة سببب DMAICالخسبببس لشسبببميك 
 تحقيق التحديا السدتسر لالسايا .

اسببا تمصبباا الشتببائأ أيزبباع إلببى أن تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  كااببا بدبيلتهببا أاثببر استكذببااية 
مببا قببال  تببمفير السز ببد مببا السلاممببا  التببى لببم تكببا ملروفببة مببا  بببلا مقاراببةع بسشهجيببة سببتة سببيجسا 
التبببى تلتببببر تبؤ بببة ووصبببفية بذبببكل أاثبببر. كسبببا أشبببار  الشتبببائأ إلبببى كبببروروا التأابببد مبببا ع بببة وجبببمعا 
البيااا  الالزمبة لتشييبي أاذبدة اللسايبة ر سيباعا ايبث تتم بف كيباءا )مخرجبا ( اتبائأ دبي  التقشيبة نابى 

يات  البيػ لب  ع ة وجمعا البيااا  التى تم الحرم  نايها ما أاظسة السلامما  السختايةا ودم ا مر 
أدسية كبيرا جداع نشد مسارسى ستة سيجسا ايسا يتلاق بجبمعا وع بة البياابا ا مسبا يجلبل تقشيبة التشقيب  
نببا اللسايببا  بسثابببة عافلبباع إيجابيبباع ومحيببزاع ناببى تحدببيا ورفبب  جببمعا البيااببا . وأقيببراعا وىلببد نببرض 

ير بالشتائأ التى تبم التمصبل إليهبا الشتائأ ناى مسارسى ستة سيجسا بالسشذأاا ا ى البااث تراي  كب
مقاراة بسذرونا  ستة سيجسا التقايديبة والتبى نباعا مبا تدبتغرد نبدا أشبهر بسبا لهبي  التقشيبة مبا  بدرا 
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ا DMAICفائقة ناى تمفير جسيب  السلاممبا  لتيربياية الالزمبة لبدنم كبل مراابة مبا مراابل اسبميك 
التقشيبة فبى مذبرونا  تحدبيا أقبرػ أاثبر مسا جلل دشباي تحسبس كبيبر لبدػ السسارسبيا لتجر بة دبي  

 تلقيداع.

واسبببتشاعاع نابببى مبببا سببببقا يمصبببى الباابببث بزبببرورا اسبببتسرار السشذبببآ  فبببى تدبببم ر الشظببباب املبببى 
لاسلاممببا  ليابببى متدابببا  تدبيببق تقشيببة التشقيبب  نببا اللسايببا  لببدنم أسببالي  ومسارسببا  السحاسبببة 

با كبافة إلبى كبرورا تبدر   مسارسبى مشهجيبة سبتة ا عار ة الستلاقة بتحديا وإعارا جمعا اللسايا ا 
سبببيجسا نابببى عمبببأ ا عوا  والسبببباعغ التمجيهيبببة لتقشيبببة التشقيببب  نبببا اللسايبببا  كدر قبببة مشظسبببة تبببدنم 

لسببا لهببا مببا أدسيببة نسايببة فببى تحقيببق التحدببيا السدببتسر  DMAICمرااببل تحدببيا اللسايببا  بشسببميك 
اببى السسارسببا  ا قببرػ التببى تلتسببد نايهببا فببى تببمفير لالسايببا  باسببتراتيجية كببايزنا وتأثيردببا اليلببا  ن

ملاممبببا  كامابببة مربببسسة قريرببباع لحبببل مذبببكاة مليشبببة. كسبببا يمصبببى الباابببث بزبببرورا تيليبببل عور 
الجاملا  السرر ة ومرااز البحبث اللاسبى مبا قبال  نقبد السبؤتسرا  اللاسيبةا وورش اللسبل لتذبجي  

يببة الستدببمرا مثبببل تقشيببة التشقيببب  نببا اللسايبببا  السشذببآ  بأدسيببة اسبببتخداب وتدبيببق المسبببائل التكشملمج
 لالستياعا مشها فى نساية التحديث والتدم ر التى تذهددا جسهمر ة مرر اللرىية فى دي  السرااة.

وىذببأن مجبباا  البحبببث السدببتقبايةا يقتبببرح البااببث اللديبببد مببا البحبببمح التببى يسكبببا اجرا دببا فبببى 
 DMAICاللسايببا  كببأعاا لببدنم التكامببل بببيا اسببميك السدببتقبل ومشهببا مببدػ فلاليببة تقشيببة التشقيبب  نببا 

عراسة االبةا أثبر تدبيبق تقشيبة التشقيب  نبا  -وقرائط تدفق الكيسة لتحديد اليا د بهدف ز اعا ا اتاجية
اللسايبببا  نابببى التكامبببل ببببيا إنببباعا دشدسبببة اللسايبببا  ومشهجيبببة سبببتة سبببيجسا لز ببباعا القبببدرا التشافدبببية 

أثبببر تدبيبببق إعارا الجبببمعا الذببباماة السدنممبببة بتقشيبببة التشقيببب  نبببا  عراسبببة االبببةا قيببباس -ااسبببتراتيجية
عراسببة االببةا إطببار مقتببرح لسببدػ فلاليببة تقشيببة التشقيبب  نببا  -اللسايببا  ناببى تحدببيا نسايببا  ا اتبباك

اللسايبببا  فبببى تحقيبببق التكامبببل ببببيا اظببباب التكببباليج نابببى أسببباس ا اذبببدة السمجببب  بالم بببا ومحاسببببة 
ا عراسة تحاياية لالال ة بيا تقشيبة التشقيب  نبا اللسايبا  وإنباعا دشدسبة عراسة االة -استهالي السمارع

 اللسايا  كسدقل  ناعا ترسيم السشتأ.
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 المراجع
 أوًي: المراجع ب لمغ  العربي 
(. استخداب مشهجيبة سبتة سبيجسا كسبدقل لاسيبزا التشافدبية لاربشانا  8107إبراليما دمحم نبد السشلم دمحم. )

ا كايبة المجم  العمميا  لققترا د والتجا رةالمطشية بالسساكة اللرىية الدلمعية: عراسة تدبيكية. 
 .  286-150(: 8جاملة نيا شسسا ) -التجارا 

ومشهجيببة  BSC(. احببم إطببار لتكامببل الكيبباس الستببمازن لببمعاء8100ا يبببارػا دذبباب فببارود مرببديى. )
مجماا  عراسببة تحايايببة وتدبيكيبة.  -فببى مشذبآ  ا نسببا  الرببشاوية LSSالدبتة سببيجسا الخاليببة

 .818-051: 8جاملة طشداا  -ا كاية التجاراالتج رة والتمهيل

سبببيجسا لتخفبببي  ملبببدا  الليبببمش فبببى  4(. تدبيبببق مشهجيبببة 8107الدبببراانا ثشببباء مربببديى نبببارف. )
ا كايبة ا مبارا  لالابمب مجم  الفنهن واألدب وعماهم اإلندا ني ت وايجتما عصشانة السالبس. 

 .033-004(: 14الترىم ةا )

كبببباليج مدببببار تببببدفق (. التكامببببل بببببيا مشهجيببببة سببببتة سببببيجسا واظبببباب ت8104الرببببغيرا دمحم الدببببيد دمحم. )
(: عراسة ميدااية. اليكبر السحاسببىا Lean( لدنم بيألة ا اتاك الخالى ما اليا د)VSCالكيسة)

 .500-431(: 2)81جاملة نيا شسسا  –ااية التجارا 

(. نال ة اظم السلامما  بالتحديا السدتسر كأاد مرتكزا  إعارا الجمعا الذباماة: 8105بمشمشةا لبة. )
ا مجما  البحاهث ايقترا دي  والم ليا اترباا  الجزائبر لمايبة  دبشديشة.  عراسة االة مؤسدبة

 2جاملببة اللرىببى بببا مهيببدػ أب البببما ىا  -اايببة اللاببمب اا تربباعية والتجار ببة وناببمب التدببيير
(8 :)414-434. 

(. أثبر التحدببيا السدبتسر نابى ا عاء الكاببى لاسشظسبة: عراسبة ميداايببة. 8106قالبدا أاسبد نبببد البراسا. )
جاملة  شاا الدم سا  -ا كاية التجارا بااسسانيايةالمجم  العممي  لمدراس ت التج ري  والبيئي 

7 (8 :)202-287  . 

(. أثببر تدبيببق مشهجيببة سببتة سببيجسا 8104رزدا محسببمع نبببد اليتبباح إبببراليم.ا أبببم  اسببما يمسببف  اسببم. )
ى صببشانة ا  ببراص الخاليببة مببا اليا ببد ناببى قيبب  التكايببة فببى سادبباة التمر ببد بببالتدبيق نابب

(ا 1)21جاملببة السشرببمراا  -ا كايببة التجبباراالمجماا  المرااري  لمدراساا ت التج رياا السدمجببة. 
515-540. 

(. إطببار مقتببرح لببدنم إنبباعا دشدسببة اللسايببا  نبببر نقببمع السقبباوا  8180شببكرا ايشبباس جسلببة فهسببى. )
FIDIC  باسببتخداب مشهجيببةSix Sigma  شبببركا  وامكسببة الذببركا  عراسببة تدبيكيببة ناببى
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 –ا كايببة التجبببارا مجمااا  المح ساااب  والمراجعااا   اتحاا د الج معااا ت العربيااا  التببأميا الهشدسببى.
 .106-838: 8جاملة بشى سم جا 

(. اسبببتخداب اسبببامش التشقيببب  نبببا 8106صبببالحا سبببسير أببببم اليتبببمح.ا ادبببي ا اهبببا  صبببالح مربببديى. )
يج )عراسة تدبيكية نابى كسشداق لز اعا فلالية تقار ر التكال  (Process Miningاللسايا  )

(: 0)16جاملبة بشهبباا  -ا كايبة التجببارامجماا  الدراساا ت والبحاهث التج رياا القدباو الخبدمى(. 
380-331. 

(. مشهجيببة سببتة سببيجسا كسببدقل لتدببم ر عور السحاسبببة ا عار ببة فببى 8108نبببد الجببماعا أاسببد ادببيا. )
المجماا  ا نسببا  السربراية. ترشبيد  ببرارا  إعارا مخبباطر  ا نسببا : عراسبة تحايايببة ناببى بيألببة 

(: 1جاملبببة اابببمانا ) -ا كايبببة التجبببارا وإعارا ا نسببا العممياا  لمبحاااهث والدراسااا ت التج ريااا 
835-873  . 

(. االكاسبببببا  اظر بببببة الهيكابببببة القم بببببة نابببببى ا ثبببببر الستبببببباع  ببببببيا تدبببببمر عور 8105نبيبببببد هللاا فبببببايزا. )
مجم  المح سب  والمراجع   ة االبة. السحاسبيا ا عار يا وتدبيق مشهجية الدتة سيجسا: عراس

 .011-30(: 8)3جاملة بشى سم جا  –ا كاية التجارا اتح د الج مع ت العربي 

(. إطببار مقتببرح لاتكامببل بببيا اسببميك 8105نايببانا نبببد الببراسا محسببمع.ا اببافعا شببر ج رأفببا أاسببد. )
اللاسيبة لم ترباع  سادباة الكيسبة ومشهجيبة سبتة سبيجسا لبدنم السزايبا التشافدبية لاسشذبأا. السجابة

 .22-87: 1جاملة نيا شسسا  -والتجارا. كاية التجارا

نشببب ا أمبببااى ابيبببل نببببد اللز بببز. عراسبببة تحايايبببة لالال بببة ببببيا تحايبببل سادببباة الكيسبببة ومبببشهأ سبببتة سبببيجسا 
ا كايبة المجم  العممي  لمبحهث والدراسا ت والبحاهث الم ليا  واإلداريا اسدقل لترشيد التكايبة. 

 .  74-50(: 0)8ة مديشة الداعا ا جامل -التجارا 

(. مبدقل مقتبرح لتقيبيم أعاء مرباحة الزبرائ  السربر ة باسبتخداب 8104نيدا أاسد نبد المداش أاسبد. )
المجماا  التكامببل بببيا أسببامىى بدا ببة الكيبباس الستببمازن وسببيجسا سببتة )عراسببة اظر ببة ميداايببة(. 

 .700-683(ا 2)21السشرمراا جاملة  -ا كاية التجاراالمرري  لمدراس ت التج ري 

  7111(. اسميك مقترح لدمأ سيجسا سبتة والسماصبيا  الكياسبية ا يبزو 8102امر الدياا نسرو أاسد. )
لتحدببببيا اللسايببببا  ا اتاجيببببة فببببى مشظسببببا  صببببشانة السالبببببس الجببببادزا ببببببمر سببببليد: عراسببببة 

-407(: 8يدا )جاملبببة بمرسبببل -ا كايبببة التجبببارامجمااا  البحاااهث الم ليااا  والتج ريااا ميداايبببة. 
423. 
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 مالحق البحث
 الخ   وتقني  التنقيب عن العممي ت Discoالمالحق الخ ص  وتذغيل ورن مج 

 

 Discoالن فذة الرئيدي  لبرن مج : 1ممحق 

 
 

 خريط  عممي ت قدم شك وى العمالء ب لمنذأة: 2ممحق 

 
 

 ش ش  الى تهضح حدوث أحد ايختن ق ت: 3ممحق 
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 ش ش  تهضح حدوث اختن ق أخر: 4ممحق 

   
 ش ش  تهضح نظرة ع م  حهل احر ئي  الح يت النذط  : 5ممحق 

   
 ش ش  تهضح نظرة ع م  حهل احر ئي  األحداث لكل ح ل : 6ممحق 

 
 

 
 
 



 إطار مقترح لدور تقنية التنقيب عن العمليات فى دعم..........                                حمـمد مصطفى مجعة مخيسد/

222 

 

 ش ش  تهضح نظرة ع م  حهل احر ئي  األزمن  الخ ص  ب لح يت: 7ممحق 

 
 

 الذ ش ت التى تهضح متغيرات العممي ت واألحداث : 8ممحق 

 

 

 

 


