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6 SIGMA

ھ���ي طریق���ة ذكی���ة إلدارة العم���ل بحی���ث ترك���ز أوال وأخی���را عل���ى 
فضلالعمالء وتستخدم الحقائق و البیانات وصوال إلى حلول أ
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SIX:تاریخ SIGMA  

أول من  .Motorola Coتعتبر شركة موتوروال 
جودة بدأت استخدام ھذا األسلوب للتعبیر عن برنامج ال
یة الخاص بھا، كما أثبتت الكثیر من الشركات العالم

»  فورد«و» سوني«و» جنرال إلكتریك«مثل شركة 
ن وغیرھا نجاحھا في توفیر المالیین م» بوالرید«و

 Sixیة الدوالرات نتیجة التطبیق الصحیح إلستراتیج
Sigma.

 Sixوقد وضعت شركة موتوروال منھجیة أسلوب 
Sigma  وحقق لھا ھذا 1979واستخدمتھ عام ،

بلیون دوالر خالل أربع  2.2األسلوب توفیراً بلغ 
وقد استطاعت الشركة من خالل استخدام ھذه  .سنوات

عام  »مالكولم بالدریج«اإلستراتیجیة الفوز بجائزة 
%  5م، وتقلیص عدد القطع المعابة، وتوفیر 1988

القطع  من تكلفة اإلنتاج التي كانت تنفقھا على إصالح
المعابة أو إتالفھا 3



lقل تكلفةمنظور والتزام فلسفي للعمیل بتقدیم منتجات بأعلى جودة وأ
l 99.9997مقیاس یضع مستوى الجودة  %
lمقارنة مرجعیة للمنتجات والعملیات مع األفضل في المجال.
lتحسین تطبیق لألدوات اإلحصائیة أسالیب الجودة لقیاس وتحلیلي و

ومراقبة العملیات

تت عب��ارة ع��ن طریق��ة حدیث��ة للمنش��أة تعم��ل عل��ى قی��اس التش�� س��یجما6
:ریق اإلحصائي وتحدد أجزاء العملیة التي تحتاج إلى تحسین عن ط

والفعالیة والمخرجات المدخالتقیاس –

ربط ذلك مع متطلبات العمیل–

تحدید أماكن التحسین–

إعادة المقارنة المرجعیة–
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ذكیة ؟  SIGMA6لماذا 

ملیون دوالر 200التكلفة  1996
ملیون دوالر 150و العائد 

ملیون دوالر 400التكلفة  1997
ملیون دوالر 600و العائد 

ملیون دوالر 400التكلفة  1998
و العائد أكثر من ملیون دوالر
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 یجب أن تنتج العملیات SIGMA 6إلنجاز جودة 
خطأ بالملیون 3.4منتجات لیست أكثر من 

DPMO = 3.4
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نأخذ المثال التالي SIGMA 6لفھم 
تي قامت بقیاس عدد األخطاء في الكومبیوترات ال IBMشركة 

تبیعھا للزبائن فوجدت أنھ 

فیھا خطأ 4كومبیوتر ھناك  100في كل         

قطعة  1000إذا كان كل جھاز مؤلف وسطیاً من     

بالتالي فإن عدد فرص األخطاء یرتفع إلى        

فرصة 100000=  100*  1000

100000في  4وبالتالي معدل الخطأ انخفض إلى      

سیجما 5.44أي تعمل عند مستوى           
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: 2مثال 

الستقبال  111لدیھا خدمة  MTNشركة االتصاالت سیریتل أو 
استفسارات الزبائن

طلب الزبون أن ال ینتظر على الھاتف أكثر من دقیقة

ثانیة  60إذا انتظر الزبون )  CTQ( وبالتالي معیار الخطأ 
وأكثر

االتصال : الوحدة 

بكل اتصال: فرصة ظھور الخطأ 
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21501= عدد االتصاالت 

263االتصاالت التي فیھا خطأ 

3.75= مستوى سیجما 
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:البعد اإلحصائي 

كون جاھزة و التي یجب أن ت” البیتزا ” لنفترض انك تزود اآلخرین بشطیرة 
.  ظھرا   12:15و    11:45ما بین 

فإن ھذا یعتبر   12:15و بعد   11:45لذا سنعتبر انھ إن تم تجھیز البیتزا قبل  
ذا علیك أن تحفز العاملین لتزوید البیتزا ضمن ھ)   Defect( عطال 

. الحیز الزمني 

 من الحیز الزمني  فعملیة اإلنتاج تكون%   68إذا ما استطعت أن تلتزم  ب 
فأنت في % 93سیجما و إذا ما ارتفعت نسبة االلتزام إلى  2في المستوى 

سیجما  3مستوى 

قطعة لكل ملیون شطیرة خارج الزمن  4-3سیجما فأنت تنتج فقط  6أما عند 
. المنشود 

. علما أننا ھنا أخذنا عملیة الزمن فقط 
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؟ SIGMA6لماذا 

6 SIGMA ائج حتى تظھ�ر نت� الوظائف تركز على العملیات و
تج جیدة فیما أنظمة الجودة األخ�رى ترك�ز عل�ى تحس�ین المن�

النھائي

ترك��ز القی��اس عل��ى العم��الء ف��الخطوة   SIGMA 6كم��ا أن 
األساسیة ھو التعرف على توقعات العمالء
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سیجما6إحصاءات 
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SIGMAمستوى 
األخطاء لكل 
ملیون فرصة

1690,000

2

3

4

5

6

308537

66807

6210

233

3.4

نسبة النجاح
 
30.9%  
69.2%
 
93.3%  
99.4%

 99.98%

 99.9997%
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تالي للتقریب أكثر إلیكم جدول الحاالت العملیة ال

  SIGMA 6منظمات )  3.8% (  99منظمات 

میاه غیر صالحة 
 15للشرب بمعدل 

دقیقة كل یوم

میاه غیر صالحة 
ل للشرب بمعدل دقیقة ك

أشھر 7

عملیة جراحیة  5000
غیر ناجحة باألسبوع

عملیة جراحیة  1.7
غیر ناجحة باألسبوع
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تالي للتقریب أكثر إلیكم جدول الحاالت العملیة ال

  SIGMA 6منظمات )  3.8% (  99منظمات 

ة حالتین لھبوط الطائر
بشكل غیر صحیح 

یومیا

حالة كل خمس سنوات

وصفة  200,000
دواء خاطئة كل سنة

وصفة دواء خاطئة  68
كل سنة
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:مالحظة 

سیجما ھو ھدف  3سیجما إلى  2التحسن من 
خطاء لیس متواضع أبداً ألنھ یعني إنقاص عدد األ

خطأ لكل ملیون  200.000والعیوب أكثر من 
منتج
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اإلحصائیات تدل على أن 

 10إلى  9كل زبون غیر راضي سیخبر من 
أشخاص عن تجربتھ  

زبون غیر راضین  3100في مثال المطعم 
زبون عن تجربتھم 31000سیخبرون 
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 :مامعىن االختالف ختطيطياً وأداء ستة سيج

�در�در

تقدر مقدرة سيجما 
ة ألداء عملية ما بمقارن

صوت العملية 
مع ) املطلوب م��ا ( 

ق تحقي(صوت الز�ون 

)متطلباتھ

عدد أمثال سيجما ب�ن : ف�� 
ع خط مركز أداء العملية للتوز�

أقرب حدود التوصيف  املقاس و

املطلو�ة من الز�ون 
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سیجما6إحصاءات 

- 6s      -5s      -4s       -3 s     -2s      -1s         0         +1s      +2s    +3s      +4s      +5s      +6s          

6s to LSL 6s to USL

Cp=2 Cpk=1.5Cp=2 Cpk=1.5

Cp=Cpk = 2

±1.5s
LSL

12.5% 12.5%

3.4 DPMO 3.4 DPMO

USL
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 :ستة سيجما تقيس مقدرة العملية 
سيجمامقدرة 

DPMO 
عيب �� �ل مليون فرصة  الطاقة اإلنتاجية

2 308,537 69.10%
3 66,807 93.30%

4 6,210 99.40%
5 233 99.97%

6 3.4 100.00%

ط ب�ن أل��ا تر�. مقدرة سيجما �� مقياس ملقدرة العملية
. تج�سبة العيوب إ�� �عقيد العملية أو �عقيد املن

ة عيوب ف�� �ع�� أقل من أر�ع: ستة سيجما �� معيار التم�� 
.�� مليون فرصة

ا��صلة �� أننا م�ما �ان إنتاجنا 

) قطع أو منظومات أو منتجات �املة (

فإن �ناك قطع �عيوب ال �عاد لكن 

 
ً
عدد�ا قليل جدا
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ة إستراتیجی

فلسف
ة 

قیاس 
ملیةالكیفیة المناسبة ألداء الع•

ن لتقلیل العیوب لتحسی•
رضاء العمالء وتقلیل 

التكالیف

رضا  تزید من فعالیة العملیة لتعزیز•
.كةالعمیل وتحسین أساسیات الشر

سیجما6أسلوب الجودة 
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سیجما6العناصر األساسیة لتطبیق 

األھداف 
اإلستراتیجیة 

ومقاییس الجودة

المنھجیة

البنائیة

DMAIC

البنیة

التحتیة

لطریقة

سیجما6

$
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سیجما6أدوات وأسالیب 

Brainstormingاسلوب استنباط األفكار •

Check Sheetsقوائم الفحص •

Histograms –الدرجات التكراریة •

 Flow Chartمخطط تدفق العملیات •
Diagram

 Cause andمخطط السبب والتأثیر •
Effect Diagram

 Process Matrixمصفوفة العملیة •

 Qualityالدالة الوظیفیة للجودة •
Function Deployment

 Scatter Diagramمخطط التشتت •

Pareto Diagram باریتوخریطة •

 Meanمقاییس النزعة المركزیة والتشتت •
and Variance

Benchmarkingالمقارنة المرجعیة •

  Control Chartsخرائط ضبط الجودة•

 Sampling Plansخطة أخذ العینات•

DOEتصمیم التجارب •

•ANOVA test

•………………………….
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 sigma6المبادئ الستة الرئیسیة لـ 

لالتركیز على العمی -1

قاإلدارة بالبیانات و الحقائ -2

علالعملیات تكون حیث یكون الف -3
اإلدارة بالمبادأة -4

منظمة بال حواجز -5
لالسعي إلى الكمال مع تحمل الفش -6
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 sigma6العبو 

):BLACK BELT( الحزام األسود  -1

ھو وظیفة لشخص سیھب نفسھ لمواجھة 
ق فرص التغییر الحرجة و توجیھھا لتحقی
النتائج و ھو أخطر األدوار الجدیدة في

 6 sigma
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 sigma6العبو 
:الحزام األسود  -1

:معلم الحزام األسود  -2

دوره األساسي العمل كمدرب و استشاري و 
مدرس لحاملي الحزام األسود
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 sigma6العبو 
:الحزام األسود  -1

:معلم الحزام األسود  -2

 Sigma 6وظیفتھ األساسیة كعضو في فریق 
ویمارس دوره في حمل األفكار  الجدیدة إلى 

األنشطة الیومیة في العمل

):Green Belt( الحزام األخضر  -3
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 sigma6العبو 
:الحزام األسود  -1

:معلم الحزام األسود  -2

 عادة یكون تنفیذي أو مدیر أساسي یبادر و
روعیدعم و یتكفل بالحزام األسود و فریق المش

):Green Belt( الحزام األخضر  -3

):CHAMPION( البطل  -4
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 sigma6العبو 
:الحزام األسود  -1

:معلم الحزام األسود  -2

 SIGMA 6یقوم بدور األوركسترا لكافة جھود 
و یتصف بأنھ مھني متمرس في التطویر 
اإلداري وقدرة قیادیة عالیة وقدرات إداریة

):Green Belt( الحزام األخضر  -3

):CHAMPION( البطل  -4

:قائد التنفیذ -5
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  سیجما6منھجیة تطبیق 
DMAIC (Define-Measure-Analyze- Improve-Control)

  سیجما6منھجیة تطبیق 
DMAIC (Define-Measure-Analyze- Improve-Control)

التعریف

القیاس

التحسینالتحلیل

المراقبة
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سیجما6أساسیات منھجیة التحسین في 

العملیات
)انتاجیة او خدمیة(

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

Y3

تى تحدید أسلوب المراقبة للمدخالت األساسیة ح
جازھانضمن المحافظة على التحسینات التي تم ان

ین تحدید وسائل التحس
 للعملیات والتأكد من

أن الحلول المقترحة 
قابلة للتطبیق 

المراقبة

التحسین التحلیل

قیاس وتحلیل المعلومات 
وأداء العملیات لتحدید 
المتغیرات األساسیة و 
لةالمسببات الجذریة للمشك

القیاس التعریف

مصفوفة المخرجات 
وارتباطھا بالخصائص 

.األساسیة للجودة 
.تحدید المشكلة

.ھدف المشروع
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Defineتعریف المشكلة : الخطوة األولى 

:األنشطة الخاصة بتعریف المشكلة

المس�تفید تحدید المشروع المختار للتحسین وقائد فریق التحسین و•
.من المشروع

.تحدید متطلبات العمالء واألنشطة األساسیة المطلوبة للجودة•

. تعریف المشكلة واألھداف و الفوائد•

.تعریف من ھو المسئول عن المحاسبة وتحلیل الموارد•

.رسم مخطط العملیات•

.تجھیز خطة المشروع•
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) Measure( القیاس : الخطوة الثانیة 

ھ���و تجمی���ع لمعلوم���ات ع���ن : عملی���ة القی���اس•
ب�ات العملیة الحالیة وقیاس�ھا مقارن�ة م�ع متطل

 العمی����ل للتأك����د م����ن أن القیاس����ات دقیق����ة و
بصورة كمیة
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 ) Measure( القیاس : الخطوة الثانیة 

:انشطة عمیلة القیاس

تحدید المخرجات والمدخالت المؤثرة•

تحدید تعریفات العملیة•

تحدید معاییر قیاسیة لألداء•

تطویر طرق جمع المعلومات ووضع خطة جمع العینات•

التأكد من أن القیاسات قابلة للتطبیق•

تحلیل طرق القیاسات•

تحدید مقدرة العملیات والخط االساسي لھا•
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  Analyzeالتحلیل : الخطوة الثالثة 

ن ھي عملیة تحلیل المعلومات المجمعة للتأكد من أ: التحلیل
عیوب المشروع قابل للتطبیق ولتحدید األسباب الجذریة لل

ولقیاس التأثیر على العملیة

األنشطة المتعلقة بعملیة التحلیل

المرجعیة القیاسیة للعملیة أو المنتج•

استخدام المعلومات المجمعة إلیجاد العالقة للمسببات •
المختلفة

تحلیل مخطط العملیات•

تحدید المسببات الجذریة باستخدام المعلومات المجمعة• 37



  Improveالتحسین : الخطوة الرابعة 

ى ھ����و تغی����ر للعملی����ة لتقلی����ل مس����تو: التحس����ین •
.منھجیة تصمیم التجارب –التشتت و العیوب 

:األنشطة المتعلقة بعملیة التحسین•

تحدید الحلول و بدائلھا–

تحدید المخاطر والفوائد للحلول وبدائلھا–

اختبار مدى صالحیة الحل المختار–

تحدید فعالیة الحل باستخدام المعلومات المجمعة–
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 Controlالمراقبة : الخطوة الخامسة 

ئط المراقب��ة تعن��ى مراقب��ة مص��فوفة المخرج��ات باس��تخدام خ��را
المراقبة للمتغیرات والثوابت أو أدوات القیاس األخرى

:األنشطة المتعلقة بعملیة المراقبة

)خال... -التصمیم  –القیاس ( تحدید األنشطة المحتاجة للمراقبة •

تطبیق وتحدید صالحیة أنشطة المراقبة•

وضع خطة االنتقال•

إغالق المشروع وإعالن النتائج•
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 SIGMA6أدوات 

PARETOمخطط 
:مثال 

ات فیما شركة شحن تقوم بشحن البضائع إلى العدید من الشرك
یلي البیانات المتعلقة بھا 
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%نسبة أشھر 6المشكلةالمواد
جمع 

تصاعدي

4105050تأخر بالفواتیر1

22026.876.8 بدون أوراق للمحتویات2

556.783.5بدون رمز المورد3

506.189.6خط غیر واضح4

354.393.9رمز غیر معرف5

303.797.6بدون أوراق الترخیص6

202.4100بدون سجل7

820100المجموع
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مخطط السمكة

 SIGMA6أدوات 

:مثال 

زن من المخا) الدواء ( مشفى تعاني من تأخر الوصفة الطبیة 
الستعمالھا من قبل المرضى أو األطباء
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األشخاص المقاییس األجھزة

البیئةطریقة العملالمواد

التأثیر
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األشخاص المقاییس األجھزة

المواد البیئةالمعلومات المساعدة 

تأخر الدواء

دالصیدلي جدی

أخطأ باسم الماركة

الطلب غیر 
واضح

خطأ بالعدد

الجرد غیر 
صحیح

بعض 
طأ التصنیفات خ

ازدحام بمكان العمل

صعوبة رؤیة 
كل األدویة

ة لصاقة صعب
القراءة

الدواء خارج 
المخزن

العملیة غیر 
واضحة 

نموذج الطلب 
صغیر جدا
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