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مقدمة:

تعدد منجيةدة  Six Sigmaمد أمدخ خمسدة مده ماجومدا ر إًا حدارل حةد لدخ حظجده

فيأة بة لةلة وضحامال بل حمتد إلى بداحات اسدتددام األًاة العلمةدة با تبا مدا منجيةدة
فددي تطددوحه ملةددات اونتددا وتقلةددل األخطددال إلددى الحددد الددلي حمك د أ حقلددل ملةددات
المعةبددات Defectsل لددللف فد منجيةددة  Six Sigmaتعمددل لددى الددهبأ بددة أ لددى ددوًة
وأقل تكالةف لإلنتا أو الددمات وحطبق ملا األسلوب لى كدل المهاحدل اونتا ةدة أو
الددمةدة ولددةع لددى المنددتا النجددائي فقددأت وقدد تددخ تطددوحه مددل المنجيةددة فددي الوالحددات
المتحدة األمهحكةة والةابا مما أ طى نتدائا متقدمدة فدي ميدال اليدوًة المداملة وتقلةدل
األخطددالل وكددا ددهكة نددهال إلكتهحددف وموتددو وال ورةهمددا مدد المددهكات التددي
استددمت منجيةة  Six Sigmaقدد أ طدت نتدائا متقدمدة حةد أصدبحت مدل المدهكات
م د المددهكات الهائدددة المة دا ر وتددخ نمدده أسددلوب  Six Sigmaبمددكل واسددي وفددي كافددة
المياالت اونتا ةة أو الددمةة وفي كافة القطا ات االقتصاًحةت
ما مو اليدحد بمنجيةة  Six Sigma؟
اليدحد مو أ مل المنجيةة تهتكز لى الدصائص التالةة :
المنتا إ كا سلعي أو خدميت
 االمتمام بالزبو ومدى قنا ته و ضال
 الحصول لى أ لى ائد ممك م خالل تقلةل التلف أو األخطال إلدى الحدد األًندى
حة د تهكددز  Six Sigmaللوصددول إلددى مسددتوى متدددني م د الدطددأ حبل د ()4.3ل خط دأ
مسموح لكل ملةو ملةة أو فهصةت وملا الهقخ قهحب إلى الصاه أي حمك القدول أ
الوصول إلدى تحقةدق اسدتددام  Six Sigmaمدو صداه تقهحبدا ر ()Neri, et..al, 2008: 192ت
هكة نهال إلكتهحف التي طبقت أسدلوب  Six Sigmaخدالل السدنوات
ومثال ذلف ف
 1991لغاحة  1991زاًت إحهاًاتجدا مد  151ملةدو ًوال إلدى بلةدو ًوال ل لدللف فد
 Six Sigmaمي أكثده بكثةده مد ميدهً تطدوحه الممدا حي بدل مدي مدنجا دحدد للتاكةده
والتدطةأل لللف تعتبه  Six Sigmaمي رهز فكهة العمل بلكال أكثه ولةع بيجد أكبده
لى أ ض الواقيت
اليلو التا حدةة لمنجيةة
تعدوً اليدلو التا حدةدة لمنجيةدة  Six Sigmaإلدى مندسدة األنظمدة فدي وزا ة
الددددفاأل األمهحكةدددة ومنظمدددة ناسدددا للا دددال تت حةددد تدددخ ا تمددداً األسدددالةب اوحصدددائةة
Six Sigma
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المتقدمة في ملا الميال بة المدخالت واالنتقدال إلدى العملةدات مد بندال واختبدا إلدى
االحتمالةة م خالل استددام طهق التحلةل المؤثهات وتصدمةخ التيدا ب والمحاكداة تت
والتطبةق العملي لجل الطهحقة بدأت م تحلةل آ ال الزبائ ومتطلبداتجخ وآ ائجدخ وحدتخ
تحلةددل ذلددف وفددق خطددة مبهميددة لتحدحددد أمدددا المنظمددة فددي ملةددة تقدددحخ المنددتا أو
الددمة بعد إ هال ملةات التحلةل وتمدةص األخطال والجادوات التدي تحددي فدي كدل
ملةددات اونتددا مدد خددالل تتبددي متسلسددل للمهاحددلت فمددثالر ندددما حقددول مسددتددمي
الحواسددةب المدصددةة أ السدده ة مجمددةل فكةددف حددتخ تحوحددل مددل الاكددهة البسددةطة إلددى
خطوات حقةقةة لألًال تت مل السه ة مي ددً ًو ات اليجداز فدي الدقةقدة أم مدل مدي
سه ة قبول وتدزح المعلومات؟ أم سه ة إحياً المعلومات ()Goffnett, 2004: 3ت
لجلا تعد منجيةة  Six Sigmaمنجيةة لحل الممداكل قبدل أ حبددأ فهحدق التصدمةخ
بالتطوحه الاعلي والتي تسا د ب زالة الغموض مندل البددل بالعملةدة التصدمةمةة لإلنتدا ل
لللف ف اليلو التا حدةة لمنجيةة  Six Sigmaتعوً لكو المنتيات قاً ة لدى تلبةدة
ربات الزبدائ لتدوقعجخ بدأ المنتيدات والعملةدات تتطلدب خبدهة وتمدكةلة واسدعة مد
األًوات في دة تدصصاتل لللف حتطلب إًخال تعدحالت لى الموًحالت لاجخ كةاةدة
لدى األًال المطلدوبت وقدد ملدت دهكة موتدو وال
تأثةه توزحي االختال
لى استددام مل المنجيةة اللي أوصلجا للحصول لى ائزة مالكوم القومةة لليدوًة
واتبعتجا هكة نهال إلكتهحف ام 2111ل واتسي تطبةق منجيةدة  Six Sigmaحةد تدخ
ا تماًمدا مد قبدل اليمعةدة األمهحكةدة لليدوًة  American Society for Qualityبا تبا مدا

Motorola

معةا معدخ فدي تصدنةف المدهكات المنتيدة فدي أمهحكدال ومنجدا انتقدل مدلا الماجدوم فدي
تطبةقات مجمة كثةهة في ميال الددمات مثل المستماةات والاناًق و هكات الطةدها
ورةهما ()Pande & Holpp, 2002ت
لماذا

Six Sigma

بالنسبة لمهكة موتو وال فد أممةدة منجيةدة  Six Sigmaلجدا تتمثدل فدي البقدالت
لقد قامدت دهكة موتدو وال باسدتددام  Six Sigmaألنجدا كاندت بمدكل مسدتمه تتعدهض
ل ددغوط منافسددة المنتيددات األ نبةددة والتددي كانددت ذات ددوًة الةددة وبكلاددة قلةلددةت فقددد
رزت المنتيات الةابانةة أمهحكدا بعدد دام  1991حةد تدخ تصدنةي التلازحوندات مد قبدل
الةابانةة وكانت منافسة لمهكة موتو وال بنسبة ( )%21 -1لى الهرخ م أنجدخ كدانوا
حسددتعملو ناددع حيددخ قددوة العمددل وتقنةددة متقا بددة ونمدداذ متمددابجة ولددللف قدده ت
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موتددو وال فددي الثمانةنددات أ تجددتخ بموضددوأل اليددوًة بمددكل فعلدديل و لةدده قدده
 Clavinاللي حعمل لدى المهكة التي بدأت باسدتددام منجيةدة  Six Sigmaوالدلي أصدب
معهوف دا ر بمددكل كبةدده فددي ميددال األ مددال وأصددبحت ددهكة موتددو وال معهوفددة بددللف

Bob

خاصة بعد أ حصلت المهكة لى دائزة مدالكوم الوطنةدة لليدوًة ()Wilson, 2005ت ت
ولللف تخ تحدحد تعهحف خاص لمنجيةة  Six Sigmaالدلي حدتلدف د تعهحدف اليدوًةت
حة تعده  Six Sigmaبأنجدا القةمدة المكتسدبة د طهحدق المحداوالت اونتا ةدةت أي
تقلةل بنسبة التلف إلى أ لى حد ممك واللي حيعل اونتا أكثه وأسدهأل وأ خدص أي
أ الجد الهئةع م منجيةة  Six Sigmaمو مني الجددً وتحدحدد الوقدت وتقلةدل الكلدف
وبدددو زحدداًة لددى المسددتجلفل لددللف ف د المددهكات والمؤسسددات التددي تعمددل تحددت
مستوى  Six Sigmaتكو كلاجا أقل بكثةه مد المدهكات والمؤسسدات التدي تعمدل ًو
ذلف فمثالر إذا كانت مؤسسة تعمل تحت مستوى  3 or 4 Sigmaف نجا تنادق مدا بدة (-25
 )%31م

وائدما فدي تصدحة الممداكل ومدل مدي كلادة السدلي أو الدددمات الهًح دةت

وملا ما حمةز المهكات التدي تسدتددم منجيةدة  Six Sigmaحةد حكدو اوناداق ال حزحدد
د  %5م د

وائددد اونتددا لغددهض تصددحة األخطددال ()Larson, 2003ت والمددكل ()1

حبة ذلفت
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حة أنده مد المدكل ( )1حتبدة أ كلمدا زاً مسدتوى  Six Sigmaكلمدا قلدة تكلادة السدلي
الهًح ةت
االستددام اوحصائي لـمنجيةة
م المعهو
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Six Sigma

مو الهمز اورهحقي اللي حدل لدى االنحدها

المعةدا ي

ولدددللف فددد

واأل دددكال ( )2؛ ( )4؛ ( )3تبدددة منحندددى التوزحدددي

الطبةعددددددددددي

والمساحات المحصو ة ومناطق الهفض والقبولت
كل ()2
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كل ()4

المساحات المحصو ة بة
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قةخ σ
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حة أ :
ـ

المساحة المحصو ة بة ( )σ ± µتمثل  11.22م نسبة الممامداتت

ـ

المساحة المحصو ة بة ( )2σ ± µتمثل  95.35م نسبة الممامداتت

ـ

المساحة المحصو ة بة ( )4σ ± µتمثل  99.94م نسبة الممامداتت
كل ()3

حبة المنحنى الطبةعي ند مستوى  3σو 6σ
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حة إ المجخ تقلةل نسبة منطقة الهفض إلى أقل قد ممكد أي أ تكدو بددل
م  99.94ند مستوى  %1إلى النسدبة  99.999ندد مسدتوى  Six Sigmaأي معددل كدل
ملةو فهصدة فد

احتمدال الدهفض حكدو )3.4 Defects per Million Opportunities( 4.3

( )DPMOوملا حعني أ فهصة الوقوأل بالدطأ أو إنتا سلي ًح ة تصدل إلدى أكبده حدد
1

ممك ل لللف ف الكمةة التالاة أو األخطال الناتية تقلل كلاة المنتا وتزحدد األ بداح مدي
البقال لى أ لى وًة ممكنةل واليدول التالي حبة المستوحات الستة مقابل كل ملةدو
فهصددة وحيددخ األخطددال أو التلددف ()Basu & Wright, 2003( )Defectsل واليدددول ()1

حبة ذلف
دول ()1
Six Level

فهصة حدوي العةوب
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ولغددهض توضددة األخطددال الممكد أ تحصددل فددي حدداالت اونتددا السددلعي أو
الددميل ف مناك الكثةه م األخطال التي حمك أ تحديت فعلى سبةل المثالل إذا مدا
كا مصني ما حنتا ( )251111قطعة وحعتمد مدلا المصدني مسدتوى 3σل فد

األخطدال

أو السدددلي المعةبدددة المهفوضدددة سدددتكو ( )1551قطعدددة تالادددة ممدددا ححتدددا إلدددى إ ددداًة
إصالحجا وملا حكلف مبال لةست قلةلةت وإذا أخلنا مثال آخه فدي قطداأل الدددمات مثدل
توزحي فواتةه اسدتجالك المدال أو الكجهبدال لعددً ( )251111مسدتجلف فد

منداك ()1551

فدداتو ة فةجددا أخطددال ممددا حيعددل الزبددو رةدده اضددي د مددل األخطددالت أمددا إذا كددا
المستوى اللي حعمل به تحت مستوى  1σف

ذلف حكو قلةل دا ر حة أ كدل ملةدو

قطعة حتخ إنتا جا مناك ( )3 4قطعة تالاة ولو تخ تقسةخ مدلا العددً لدى أ بعدة بقدي أقدل
ـ

م قطعة تالف أي صاه تقهحبارت
إ التنافع الحالي بجد البقدال بدة المؤسسدات اونتا ةدة والددمةدة حتمثدل فدي
تقلةل األخطال والعةوب في اونتا ل حةد أ تحقةدق مسدتوى الهضدا فدي الدددمات أو
اونتددا السددلعي مجددخ دددا ر بددأ حصددل مسددتوى تحسددة األًال إلددى نسددبة الةددة دددا ر مد
الدقددةل لددللف تعتبدده  Six Sigmaمددنجا دحددد لدقددة الةددة والحادداا لددى ضددا الزبددائ
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واالحتااا بجخ أل العةوب تؤًي إلدى فقددا الزبدائ التدي تدؤًي بالنتةيدة إلدى خسدائه
كبةهة دا ر للمنظمات والمؤسسات اونتا ةة أو الددمةة ()Thomsett, 2005ت
األفكا الهئةسةة لمنجيةة
1ت
2ت
4ت
3ت
5ت
1ت

Six Sigma

التهكةز لى ضا الزبائ ت
اوًا ة المعتمدة لى المعلومات والحقائقت
العملةات تو د حةثما حتوا د الاعلت
اوًا ة المباً ةت
التعاو الالمحدوًت
التو ه نحو اوتقا وتحمل األخطال والاملت
مةددي المؤسسددات والمنظمددات تطبددق مددل

إ  Six Sigmaلةسددت دحدددة أل

األفكدا إال أ تطبةقجدا رةده واضد المعدالخت ولكد اليدحدد فدي مدلا مدو أ
تطبق مةي مل األفكا ولةع بع جال و لةده فد  Six Sigmaتبددأ بحلدخ أو ةحدة أي
الجد القهحب م الكمدال واوتقدا بالنسدبة للسدلي والدددمات والهضدا الادائق للزبدائ

Six Sigma

()Burton & Sams, 2005ت
تطبةق منجيةة

Six Sigma

حددً (النعةمديل وصدوحصل  )11 :2111أ االسدتهاتةيةة النا حدة لمنجيةدة

Six

 Sigmaتتطلددب تيمةددي معلومددات ذات أممةددة قصددوى باوضددافة إلددى اسددتددام أسددالةب
التحلةل اوحصائي لتحدحد مصاً الدطأ وطهق التدلص منجال حةد أ منجيةدة
 Sigmaتتطلدددب اال تمددداً لدددى مقددداحةع األًال مهبوطدددا ر بالتحلةدددل اوحصدددائيت وأل
مناو ة باستددام أسدلوب مدال فد تطبةدق منجيةدة Six
االستهاتةيةة النا حة تعبه
Six

 Sigmaحتطلددب اسددتددام أسددلوب معددة ت و لةدده حدددً ( )Truscott, 2003ثالثددة أسددالةب
لتطبةق منجيةة Six Sigmaل ومي:
األسلوب األول :تحوحل المهكة

ومددي طهحقددة لد اسددة وضددي المددهكة والتحقددق م د فعالةددة األ مددال الداصددة
بالمهكة مثالر مل مناك خسائهل مل تامل المهكة في تقدحخ سلي ومنتيات دحددةل مدل
لدددى المددهكة زبددائ دددًل مددل امتلكددت المددهكة تكنولو ةددا دحدددة أو اسددتااًت مدد
الاهص القائمة م أ ل إنعاش وتيدحد المهكة؟
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و لى األ دداص الممدهفة لدى إًا ة المدهكة استمدعا ذلدف والدتدلص مد
العاًات القدحمةل والتحول إلدى األف دل بعدد تمددةص الواقدي والمحاولدة باالنتقدال مد
المستوى اللي مي لةه التباأل معاحةه اليوًة الماملةت
األسلوب الثاني :التطو اوستهاتةيي

حعتبده مددلا األسددلوب فددي تبنددي منجيةددة  Six Sigmaمد أكثدده الطددهق التددي تقدددم
خةددا ات متعدددًة حةد حمكد اسددتددمه إمددا السددتطالأل أمددخ الاددهص المتاحددة للتغةدده أو
لى نقداط ال دعفل وحمكد ا تبدا مدل الطهحقدة مدي الطهحقدة المدمولةة فدي
التعه
ً اسددة وتحلةددل العوامددل المددؤثهة فددي المددهكة ولكنجددا لةسددت العامددل الوحةددد لتحقةددق
منجيةة Six Sigmaت
األسلوب الثال  :حل الممكالت

حستددم مدلا األسدلوب فدي تبندي منجيةدة  Six Sigmaنددما تكدو منداك ممداكل
ًائمة قد حتخ بلل اليجوً المكثاة لحلجا ولكنجا لخ تني في ذلفت و لةه حتخ تمكةل فهحدق
مل مد ب لى استددام منجيةة  Six Sigmaللبدل في ملةة التغةةهت
نموذ

DMAIC

إ نمددوذ  DMAICمددو اختصددا للكلمددات األساسددةة فددي ملةددة حددل الممددكالت
باستددام ملا النموذ للتوصل إلى تطبةق منجيةة تطبةق منجيةة Six Sigmaت حةد أ
لب أ ال فهحق م مدتلاة ومد مدتلدف األقسدام واالختصاصدات حتطلدب وضدي
نظام معة لتنظةخ ملجخ وملا حتطلب ا تماً نموذ )Eckes, 2003( DMAICت:

1ت تحدحد الممكلة
لددى الممدكلة ومددا مددو السدبب الهئةسددي لحلجدا ومددا مددي
ومدي مهحلددة التعده
أممةتجا بالنسبة إلى تطبةق معةا اليوًة العالي أي Six Sigmaت
Define

2ت القةاس
وتعتبه مجمة دا ر ألنجا تتطلب مدي البةاندات والمعلومدات لغدهض فجدخ أسدباب
الممكلة وتحدحد أف ل المقاحةع التي حمك أ تستددم لتحدحد طبةعة الممكلةت
4ت التحلةل Analyze
لى أسباب الممكلة واسدتددام األًوات المالئمدة لغدهض كمدف
ومي التعه
العالقات والمسببات لغهض تحدحد الطهق اوحصائةة التي تسا د فدي تحلةدل مسدببات
الممكلةت
Measure

3ت التحسة والتطوحه التحلةل

Improve
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والمت ددمنة معاليددة األخطددال وتحسددة األًال بعددد تمدددةص األخطددال ومعهفددة
أسبابجات
5ت الهقابة Control
وحددتخ فةجددا متابعددة العملةددات والتأكددد م د دددم تكددها األخطددال مددي االسددتمها
مده ات الممهوألت
بتطوحه العمل وإ طال معلومات لإلًا ة العلةا
األًوات اوحصائةة المستددمة للقةاس
لقدددد حددددً العدحدددد مددد البددداحثة وال اكتددداب العدحدددد مددد األسدددالةب اوحصدددائةة
المسددتددمة فددي تمدددةص وتحدحددد أسددباب الممددكلة التددي تددؤًي إلددى زحدداًة السددلي أو
الددمات الهًح ةل وحمك إحياز مل الطهق بما حلي ()Pyzdek, 2003ت
1ت تحلةل تدفق المعلومات
م خالل تدقةق المعلومات بتاحص وتمدةص ندوأل المعلومدات ومددى فائددتجا
لعملةات تطبةق  Six Sigmaوالتأكد م أممةة مل المعلومات وًقتجات
Process flow Analysis

2ت تحلةل القةمة الم افة
القدد ة لدى تقةددةخ العملةدات باال تمدداً لدى القةمدة الم ددافة للنمداطات وإزالددة
األ ةال الغةه ضهو حة في العملةة بعد تمدةصجات
Value Added Analysis

 .4المدططات والهسوم البةانةة
حددتخ فددي مددل الطهحقددة تمثةددل األسددباب لددى ددكل سددخ توضددةحي لبةددا حيددخ
ونسب األسباب م خالل المكل البةاني أو المكل الدائهي مثدل دكاوي الزبدائ لدى
Charts and Graphs

مستوى المهكة مقسمة حسب الينع أو العمه ورةهمات

 .3مدطأ با حتو

Pareto

ومددو بددا ة د مدطددأ أ مدددة حقطددي الميمو ددات د طهحددق التصددنةاات
ومقا نتجدا مد األكبده إلدى األصدغه وحسددتعمل لتمددةص مسدببات الممدكلة التدي تأخددل
حةزا ر كبةها ر والمسببات التي حكو تأثةهما قلةلت وحعتمد مدطأ با حتو لى قا ددة (21
ـ  )11ومي أ أسباب حدوي  %11م المماكل بسبب  %21م األسبابت
5ت الهسخ البةاني التكها ي

Histogram
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ومددو مدططددات األ مدددة بددة توزحددي أو تغةةدده فددي البةانددات مد حةد الوقددتل
الدوز ل وحدتخ االسددتااًة مد معهفدة الوقددت الدلي حلدزم لإلنتددا أو تقددحخ الددمدة ضددم
المدى القةاسي المحدوً وفدق المعداحةهل ومنده حمكد تمددةص نقداط الدلدل مقا ندة مدي
الزم المستغهق لتناةل العملةةت
1ت مدطأ االتيا Run Chart
ملا المدطأ حبة بالتحدحد وقت التدأخةه لدى إنيداز العملةدات وتحدحدد االتيدا
المطلددوب ومعهفددة الايددوات المو ددوًة فددي مددلا المدطددأ وتحدحددد أسددباب اوخادداقل
وتحدحد األسباب ضم الاتهات الزمنةة المتواصلة بعد استبعاً أحام الاصدل أو األ ةداً
واوضهاب ورةهمات
 .9مدطأ اال تباط Correlation Diagram
حبحد مددلا المدطددأ اال تبدداط د العالقددة المبا ددهة بددة دداملة فددي العملةددة
ومعهفة التغةةده الدلي ححددي لدى امدل معدة كةدف حدؤثه لدى العامدل اخخدهل فد ذا
اجه العامال مهتبطا فجلا حعني أ أحدمما مسبب لآلخه ت

ممدددا تقددددم نالحددد أ منجيةدددة  Six Sigmaمددد الماتدددهض حيدددب أ تسدددتددم
األسددالةب اوحصددائةة لغددهض معهفددة وتمدددةص أسددباب الممددكلة و لددى فهحددق Six
 Sigmaتحدحد األسالةب اوحصائةة المناسبة لغدهض تحدحدد الاهوقدات ونسدبة األخطدال
المو وًة والتي حمك البدل بمعاليتجا وتقلةل ملا الدطأ إلى أقل نسبة ممكنة للوصدول
إلددى تحدحددد النسددبة المسددموحة فددي  Six Sigmaومددي ( )4.3خطددأ لكددل ملةددو

ملةددة

( )Defects of One Million Opportunitiesوحمكد اسددتددام اختبددا ات الاددهوق لتحدحددد
االنحها

المعاحةه المطلوبة مد خدالل االختبدا ات )Chi-Square( X2ل واختبدا

T

وتحةل التبداح  ANOVAإضدافة إلدى اسدتددام اال تبداط واالنحددا وتصدمةخ التيدا بل
إضافة إلى األسالةب األخهىت
الداتمة
إ استددام منجيةة  Six Sigmaحسامخ في تحقةق أمدا أي مؤسسدة إنتا ةدة أو
خدمةددة المت ددمنة تحقةددق ضددا الزبددائ بالحصددول لددى المنددتا بأحس د ددوًة وًقددة
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متنامةددة بددناع الكلاددة مددي تحقةددق بحةددة أ لددى للمؤسسددةل ولددللف تعتبدده منجيةددة
 Sigmaبمثابدددة العمدددل الددددةوب والمثدددابهة للمحافظدددة لدددى النو ةدددة واليدددوًة العالةدددة

Six

واالستمها بالتحسة المستمهت لللف فجي (رهز فكهة العمل بدلكال أكثده ولدةع بيجدد
أكبدده لدددى أ ض الواقدددي)ت فحتدددى لدددو كانددت المنظمدددة لدددى المسدددا الصدددحة ف نجدددا
ستتال ى إذا بقةت واقاة مكانجات
مي البةانات ال حعني قد ات إحصائةة سحهحة بل مدي القدد ة لدى
ولللف ف
فصل البةانات وفقا ر لألحداي الواقعةة مي تاسةه بمكل لمي ًقةق وتمكة فهحق مدل
 Six Sigmaلى القد ة بهةحة مولةة طوحلة المدى والقد ة لى اتداذ القها اتت

المها ي
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