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اإلهداء
" إلى قادة منظماث األعمال الباحثين عن تحقيق
الفعاليت التنظيميت والساعين إلى تحقيق جودة
العملياث "
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مقدمة
يستند نموذج الجودة األوروبى والذى يميز ىذه الطبعة عمى اإلفتراض التالى :
إرضاء العمالء  ،والموظفين  ،والتأثير اإليجابى عمى المجتمع  ،كميا أشياء
يمكن تحقيقيا عن طريق القيادة ،السياسة واإلستراتيجية  ،واإلدارة الصحيحة
لمموظفين  ،واإلستخدام الفعال لمموارد المتاحة  ،والتعريف الصحيح لمعمميات ،
والتى تسفر فى النياية عن التميز فى النتائج .ذلك أن ىذا النيج يحاول تقديم
منظور واسع لمفاىيم اإلدارة المعنية  ،والتى تغطى مجاالت مثل اإلدارة
اإلستراتيجية ،أو أنظمة المعمومات والموارد البشرية .ومن ثم فإن ىذه المعايير
تتصل إتصاال وثيقا بالموارد الرئيسية الخاصة بالمؤسسة ،والقدرات األساسية التى
تتحكم فييا وتديرىا .
ولقد تطورت مناىج تحسين آداء كل من األعمال والعمميات وذلك خالل
العقود األخيرة بدءا باإلدارة باألىداف والنتائج ومرو ار بمراقبة الجودة الكمية ثم
إدارة الجودة الشاممة ثم ستة سيجما ثم نظرية القيود

ثم إعادة اليندسة

فمنيجية إستبعاد الفاقد ثم إدارة المعرفة ثم إدارة سالسل التوريد اإللكترونية ثم
الدمج مابين منيجية ستة سيجما ومنيج إستبعاد الفاقد  LSSوأخي ار المنظمات
عالية األداء.فيذه المناىج منيا مايركز عمى كفاءة األداء ومنيا مايركز عمى
فعالية األداء والبعض الثالث يركز عمى تنمية القدرات المعرفية لممنظمة ومن ثم
تطوير رأس المال الفكرى بيا من أجل تحقيق التنمية الذاتية والمستدامة  .ويركز
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الكتاب عمى منيجية ستة سيجما كمقياس لمجودة وبرنامج لمتحسين حيث تم
تطويرىا عن طريق شركة  Motorolaحيث ركزت عمى رقابة العممية إلى النقطة
 ±ستو سيجما أو  3,4عيب لكل مميون وحدة يتم إنتاجيا  ،ويشمل ذلك تحديد
العوامل األكثر أىمية لمجودة والتى يتم تحديدىا عن طريق العميل  ،ومن خالل
ذلك يتم تخفيض تغيرات العممية وتحسين القدرات وزيادة درجة الثبات  ،وتصميم
النظم المساعدة والتى قد تكون منيا التصميم من أجل ستة سيجما DFSS
لممساعدة عمى تحقيق ىدف ستة سيجما ،كما أن ىناك أدوات وأساليب من
شانيا تحقيق التطبيق الفعال لمنيجية ستة سيجما لتكتمل الصورة من حيث
وجود ثالث ركائز لكل منيجية من منيجيات تحسين آداء العمميات والتى تتمثل
فى الخطوات الواجب إتباعيا ثم األدوات التى تسيل من تطبيق المنيجية وأخي ار
الموارد البشرية المنوط بيا إدارة المنيجية  .كما يتناول منيجية إستبعاد الفاقد
والتى تسعى لتحسين كفاءة األداء وسيجما اإلنسانية والتى تركز عمى جودة
المقابمة بين الموظف والعميل ويختتم الكتاب بالمقارنة بين منيجيات ثالث
لتحسين األداء الكمى لممنظمة

وعمى هللا قصد السبيل ،

أ.د .ممدوح رفاعى
القاىرة فى يناير 2016
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الفصل األول

منىرج اجلىدة األوروبى
يحتكػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى كالميارػ
لمقارػء فى مكضكع نمكذج الجكدة األكركبى تتمثل فيمايمى :
 مقدمة

 المفاىيـ األساسية لمنظرية القائمة عمى المكارد
 نمكذج الجكدة األكركبى

 نمكذج الجكدة األكركبى كالنظرية القائمة عمى المكارد ( أساس الرابط
النظرؼ)

 المعيار األكؿ القيادة

 المعيار الثانى السياسة كاإلستراتيجية
 المعيار الثالث العامميف

 المعيار الرابع الشراكات كالمكارد
 المعيار الخامس العمميات

 المعيار السادس نتائج العميل
 المعيار السابع نتائج االفراد

 المعيار الثامف نتائج المجتمع
 المعيار التاسع النتائج الرئيسية لؤلداء

األىداف والمخرجات
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األىداف اإلجرائية :

 التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لمنظرية القائمة عمى المكارد . -بياف معايير نمكذج الجكدة األكركبى .

 العرض التفصيمى لمربط النظرػ بيف نظرية المكارد كنمكذج الجكدةاألكركبى .

المخرجات :

يتوقع أن يكتسب القارىء الميارات التالية بعد قراءة ىذا الفصل :
 الميارات اإلدراكية كالمعرفية المرتبطة بالنظرية القائمة عمى المكاردكنمكذج الجكدة األكركبى كالرابط النظرػ بينيما .

 -الميارات الفكريةالمتعمقة بمعايير نمكذج الجكدة األكركبى المختمفة .

 الميارات التطبيقية الخاصة بكل معيار رئيسى كالمعايير الفرعية التىتتبعو كعبلقتيا بنظرية المكارد .

الفصل األول
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منىرج اجلىدة األوروبى
مقدمة
يحدد ) (Martinez – Costa & Martinz- Lorente, 2008:210
أف اإلبتكار يعتبر مظير أساسى مف مظاىر أداء المنظمات كاألمـ  ,ذلؾ أف
السبب الرئيسى ألىمية اإلبتكار ىك أنو يسمح لممنظمات ألف تتفاعل مع التغيرات
بسرعة كذلؾ لتككف قادرة عمى إيجاد كاكتشاؼ منتجات كأسكاؽ جديدة كأخي ار
لمحماية مف البيئة غيرالمناسبة  ,كما أنو فى إطار تحميل إطار العمل القائـ عمى
المكارد

Resource – Based Framework

فإف اإلبتكار يتحدد كميزة

تنافسية مستدامة أيضا .
كيذكر ( )Lin & Chen, 2006 :159أف عممية إبتكار المنتج بيف
المنظمات إكتسبت في اآلكنة األخيرة الكثير مف االىتماـ مف الباحثيف ألف ذلؾ يقع
في قمب المنافسة بيف الشركات في االقتصاد الحالى كالقائـ عمى المعرفة ,ذلؾ أف
ابتكار المنتجات ىي العممية التي تجسد المكارد كالقدرات المتكافرة بالشركة  ,كما أف
قدرة تطكير المنتج ىك مصدر مستداـ لمميزة التنافسية لكثير مف المنظمات  .كأف
التكامل المعرفى إلبتكار المنتج بيف المنظمات ىك تكامل األصكؿ المكممة لبعضيا
البعض مع المعرفة لتطكير عممية التكجو بالسكؽ لممنتجات كالخدمات الجديدة مف
خبلؿ مشاركة المعمكمات كعممية اإلتصاؿ  .كيكضح كل مف

& (Brown

) Eisenhardt, 1995: 365أف ىناؾ ثبلث تدفقات إلبتكار المنتج الجديد ىى
 )1(:مناىج الخطة المنطقية لممنظمة )2( ,مناىج اإلتصاؿ عبر شبكة األعماؿ
الدكلية )3( ,المناىج المنتظمة لحل المشكبلت.
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كيكضح

( )Lin & Chen, 2006 :159أف النظرية القائمة عمى

المكارد  Resource – based viewبالمنظمة ترػ أنيا تجميع لممكارد كالقدرات
المختمفة كغير المتجانسة  ,باإلضافة إلى أف المنظمات تتنافس إعتمادا عمى المكارد
الفريدة كذات القيمة العالية كالنادرة كالتى مف الصعب تقميدىا كاستبداليا بمكارد
أخرػ  .باإلضافة إلى أف المكارد كالقدرات ىى مفاىيـ أساسية لمنظرية القائمة عمى
المكرد

 . Resource–based theoryكمايشير إلى أف مكارد المنشأة ىى

مخزكف العناصر المتاح ليا كالتى تمتمكيا أك تقع تحت رقابتيا  .كيتجو كل منيما
إلى أف كاضعى النظرية القائمة عمى المكارد حددا تعريفا كاسعا لتمؾ المكارد كالتى
تشمل األصكؿ  ،كالمعرفة ،كالقدرة ،كالتكنكلكجيا كالعمميات كأخي ار اإلجراءات .
كيضيفاف أف القدرات تشير إلى طاقة الشركة عمى تكزيع المكارد لتحقيق األىداؼ
المرغكبة  ,إلى جانب أف المكارد يمكف أف تنقسـ إلى مادية كغير مادية كالمكارد
المعتمدة عمى األفراد  .باإلضافة إلى أنو يمكف تمييز التدرج اليرمى لمقدرات
التنظيمية حيث يمكف لمقدرات المتخصصة أف تتكامل مع القدرات الكظيفية مثل
التسكيق كالتصنيع كالبحكث كالتطكير كقدرات تكنكلكجيا المعمكمات .
يذكر كل مف ( ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 32أنو
لمبعد الخارجي
قد أسفر االىتماـ الكبير الذؼ نشأ في ثمانينيات القرف العشريف ُ

بكصفو عنصر التكييف الرئيسي لمسمكؾ الميني (المعركؼ بالييكل -السمكؾ-

النتائج) عف منظكر جديد في تسعينيات القرف ُيعرؼ بالنظرية القائمة عمى المكارد.
كيرػ ىذا النيج أف مفتاح النجاح االستراتيجي ال يكمف في البيئة كلكف في

المؤسسة ذاتيا .كىذا ىك مصدر الميزة التنافسية الرئيسي لتمؾ المؤسسة .كال يعتبر
ىذا تعريفا مقبكال عمى كجو العمكـ لماىية المكرد .كمع ذلؾ ،فإف أؼ عنصر
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إنتاجي متاح لممؤسسة كما يشير( )Barney, 1991; Grant, 1991يمكف
اعتباره مكردا ،بغض النظر عف طبيعتو المادية المممكسة أك ممكيتو .كما أف نجاح
المؤسسة يعتمد عمى حشد ىذه المكارد عف طريق القدرات المتاحة لممؤسسة .كمف
ثـ بالنظر في أدبيات ىذه المكارد فإنو يمكف تحديد مجمكعة مف المعارؼ كالقدرات
كالميارات التباينية التي تنبع مف عممية التعمـ الجماعي لممؤسسة ،كتحديد الكفاءة
كالطريقة التي تستخدـ بيا المؤسسة مكاردىا ،مع كضع األسس إلنشاء كدعـ ميزتيا
التنافسية.

المفاىيم األساسية لمنظرية القائمة عمى الموارد
 -1األصول
يعرؼ ( )Dierickx and Cool 1989 : 1507أسيـ األصكؿ اإلستراتيجية أك
الحرجة بأنيا األصكؿ التي ال يمكف التجارة فييا كغير قابمة لمتقميد كال يمكف
تبديميا.
بينما يعرؼ ( )Amit and Schoemaker 1993 : 36األصكؿ اإلستراتيجية
لمشركات بأنيا مجمكعة مف المكارد كالقدرات المناسبة كالمتخصصة كالتى مف
الصعب المتاجرة بيا كالتى تمنح الشركة ميزة تنافسية .
كما يمكف القكؿ أنيا "عنصر ذك قيمة مممككة" كبشكل أكثر دقة " الممكية الداخمية
لشخص أك مؤسسة أك شركة أك ممكية يمكف أف يطبق عمييا أك تككف معرضة إلى
دفع الديكف".(Webster`s 3rd New International Dictionary,131) ,
 -2الموارد
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يعرؼ ( ) (Wernerfelt 1984 : 172المكرد بأنو أؼ شئ مف الممكف أف يككف
قكة أك ضعف لمشركة .كبشكل رسمي أكثر فمف الممكف تعريف مكارد الشركات
التي تمنح في كقت محدد (مممكسة أك غير مممكسة) عمى أنيا األصكؿ المربكطة
بشكل شبة دائـ لمشركة.
كما يعرؼ ( )Barney 1991: 101مكارد الشركة بأنيا تشتمل عمى كل
األصكؿ كالقدرات كالعمميات الخاصو بالمنظمة كاسيامات الشركة كالمعمكمات
كالمعرفة ...الخ كيتـ التحكـ بيا بكاسطة الشركة كالتي تمكنيا مف فيـ كتنفيذ
اإلستراتيجيات كالتي تطكر الكفاءة كالفاعمية بيا .
كأخي ار يعرفيا ) (Amit and Schoemaker,1993 : 35بأنيا األصكؿ
الخاصة بالشركة كالتى تككف صعبة إذا لـ تككف مستحيمة في محاكاتيا.
كما أشار عديد مف المؤلفيف أمثاؿ (Barney 1997; Black and Boal
) 1994: 132; Boddewyn 2000إلى أنو في خبلؿ الخمس عشر عاما
الماضية ميزت األبحاث الخاصة باإلدارة اإلستراتيجية بشكل متزايد فكرة المكرد ك
أغمقت بعض المفاىيـ مثل العامل االستراتيجي ك األصكؿ ك القدرة ك التنافس
كالميارة كلكف بدكف تعريفات كاضحة كمتجانسة .كيمكف عرض مجمكعو مف
التعريفات القميمة كالتي تـ عرضيا مف خبلؿ األعماؿ األساسية لمنظكر المكرد مف
أكسع إلى أضيق كجيات النظر .كبالعكدة إلى التعريفات العامة األساسية فإف :
المورد ىك "مصدر مف اإلمداد أك الدعـ ككسيمة متاحة"
()Webster`s 3rd New International Dictionary,, 1971: 1934
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كمف خبلؿ مركرنا عمى تمؾ التعريفات مع إعماؿ النظرية القائمة عمى المكارد
فإنو مف الممكف عرض تعريف عاـ لموارد الشركة كالتالي * :أؼ كسيمة لمتنمية
يمكف التحكـ بيا عف طريق شركة*
كيسمط ىذا التعريف الضكء عمى العديد مف السمات الرئيسية:
-

مف الممكف أف يككف المكرد مختمف بشكل كبير في الطبيعة( مممكس ,أك
غير مممكس ,مالي  ,بشرػ .....الخ)

 أنيا كسيمة لتحقيق اليدؼ النيائي لرخاء الشركة. ليس مف الضركرؼ أف تمتمؾ الشركة ىذه الكسيمة كما تـ التأكيد عمى ىذاعف طريق العديد مف المؤلفيف( Barney 1986,1991; Dicrickx and
 )Cool1989;Wernerfelt 1984, 1989كذلؾ ألف الشركة تحتاج فقط
إلى تأميف االمتيازات الكاردة إلييا .كلك لـ تسمح الكسيمة إلى إمكانية
االستثناء فسكؼ تعتبر سمعة عامة يمكف مشاركتيا مع مجتمع األعماؿ
الداخمي مع عدـ كجكد أؼ إمكانية لبلستثناء أك عمى األقل ىي سمعة
تجميعية يمكف مشاركتيا مف خبلؿ مجمكعو محددة كالتي تستثنى اآلخريف
باإلضافة إلى أنو مف الضركرؼ مبلحظة أف قائمة المكارد الممكنة تككف
غير محدكدة ألف العديد مف الكسائل مف الممكف أف تككف مكارد بمكاثيق
خاصة لشركات محددة.
 -3القدرة
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يذكر ( )Amit & Schoemaker 1993 :35أف القدرات تشير إلى سعى
الشركة عمى نشر المكارد كالتى تككف فى تجميعات باستخداـ العمميات التنظيمية
حتى تؤثر عمى النياية المرغكبة.
بينما يضيف ( )Barney 1997 : 144أف القدرات تضـ اإلسيامات الداخمية
كالتي تمكف الشركة مف التنسيق كاستغبلؿ باقي مكاردىا.
كأخي ار يعرؼ ( )Teece et al., 1997القدرات الديناميكية بأنيا قدرة الشركة عمى
التضامف البناء كاعادة تشكيل المتنافسيف داخميا كخارجيا حتى تصل بسرعة إلى
تغيير البيئة.
 -4القيمة
إف مكارد كقدرات الشركة ليا قيمة إذا خفضت الشركة تكاليفيا أك ذادت عائدىا
مقارنة بحاؿ الشركة إذا لـ تمتمؾ تمؾ المكارد ). (Bareny 1997:147
 -5الندرة
طالما أف عدد الشركات التي تمتمؾ مكارد خاصة ذات قيمة أك قدرات أقل مف عدد
الشركات التي تحتاج إلي تكليد منافسة ديناميكية تامة في الصناعة فإف ىذا المكرد
أك القدرات يعتبر ناد ار ). (Bareny 1997:149
 -6القدرة عمي المحاكاة
يجب عمي الشركات مكاجية مساكغ التكمفة مقارنة بالشركات التي تمتمكيا
بالفعل). (Bareny 1997:150
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 -7المنظمة
لتدرؾ كميا ىذه اإلمكانية يجب عمي الشركة أف تككف منظمة لتستغل مكاردىا
كقدراتيا...
كاف المكارد كالقدرات المكتممة لدييا قدرة محددة لتكليد الميزة التنافسية في عزلة
كلكف في اندماج مع مكارد كقدرات أخرػ التي تمكف الشركة مف إدراؾ إمكانيتيا
الكمية لميزة تنافسية.

نموذج الجودة األوروبى

EFQM

European Foundation for Quality Management,

يكضح كل مف (Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 32
) أف نمكذج  EFQMلمجكدة يتألف مف مجمكعة مف المعايير المفصمة منيجيا ،
كالتي تمثل المجاالت التنظيمية المختمفة في المؤسسات  .كىي تسعة معايير ،
مجمكعة فرعية مف كسائل " التمكيف " ()1القيادة )2( ،األفراد )3( ،السياسة
كاإلستراتيجية )4(،الشراكات كالمكارد  )5(،العمميات كمجمكعة فرعية مف " النتائج
" ( )6نتائج األفراد  )7( ،نتائج العمبلء  )8( ،التأثير عمي المجتمع  )9(،نتائج
األعماؿ .
كيستند ىذا النمكذج إلى االفتراض التالي :إرضاء العمبلء ،كالمكظفيف،
كالتأثير اإليجابي عمى المجتمع ،كميا أشياء يمكف تحقيقيا عف طريق القيادة ,
السياسة كاالستراتيجية ،كاإلدارة الصحيحة لممكظفيف ،كاالستخداـ الفعاؿ لممكارد
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المتاحة ،كالتعريف الصحيح لمعمميات ،كالتي تسفر في النياية عف التميز في
النتائج.
كما أف ىذا النيج يحاكؿ تقديـ منظكر كاسع لمفاىيـ اإلدارة المعنية ،كالتي
تغطي مجاالت مثل اإلدارة االستراتيجية ،أك أنظمة المعمكمات كالمكارد البشرية .
كمف ثـ فإف ىذه المعايير تتصل اتصاال كثيقا بالمكارد الرئيسية الخاصة بالمؤسسة،
كالقدرات األساسية التي تتحكـ فييا كتديرىا.

نموذج الجودة األوربى والنظرية القائمة عمى الموارد ( أساس الرابط
النظري )
يذكر كل مف( ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 33أنو
يمكف تحميل كل معيار مف نمكذج التميز األكركبي في ضكء المكارد كالقدرات

المختمفة التي تكّلد ميزات تنافسية مستقبمية مستدامة .كيتضمف تحميل كل مف ىذه

المعايير عددا كبي ار مف المعايير الفرعية لكصف معناىا بالتفصيل.

المعيار األول  :القيادة
تعكس المعايير الفرعية المشتممة في معيار القيادة ضمف نمكذج EFQM
كتقيـ ما ُيعرؼ بالكفاءات األساسية  ،(Prahalad & Hamel, 1990),كالمكارد
ّ

اإلدارية ) ، (Grant, 1991كالمكارد الرأسمالية التنظيمية )(Barney, 1991
 ،كالقدرات المكضعية كالقدرات الثقافية

) (Hall, 1992كذلؾ في األدبيات

مكحد
المنشكرة حكؿ المكارد كالقدرات .كسكؼ نجمع كل ىذه التعاريف في مفيكـ ّ
تحت اسـ "القدرة اإلدارية" ،بما يتناسب مع (.) Lado & Wilson , 1994
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كمف ثـ يمكف إقتراح الرابط التالي بيف معيار "القيادة" في نمكذج الجكدة
األكركبى كالنظرية القائمة عمى المكارد :
المقترح األول :يقيس معيار "القيادة في نمكذج الجكدة األكركبى القدرات اإلدارية
في المؤسسة.
كيسيل تحقيق الميمة مف
كيعنى ىذا المعيار بتحميل كيفية تعزيز اإلدارة العميا،
ّ
خبلؿ تطكير كدعـ قيـ كأنماط السمكؾ البلزمة لنجاح العماؿ مف خبلؿ ثقافة
الجكدة.
المعيار الفرعى  -1أ :كضع الرسالة ،كالرؤية ،كالقيـ مف قبل القادة ،الذيف ىـ قدكة
لثقافة التميز .ككفقا لػمنظرية القائمة عمى المكارد  ،فإف قدرة المؤسسة عمى تحقيق
النجاح في السكؽ يعتمد إلى حد كبير عمى العناصر الداخمية ،كعمى الجمع بيف
ىذه المكارد كالقدرات لمحصكؿ عمى مصدر لمميزة التنافسية .كبالنظر في ىذا
الشأف ،يقترح ( ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 33
أربعة عناصر تدعـ التنافسية في المؤسسة ىى :
 التخصيص الرشيد لممكارد المتاحة؛ القدرة عمى التكيف مع المكاقف المتغيرة ،كتعديل ىياكميا كأنماط السمكؾ؛ القدرة اإلدارية لمعمميات كالمؤسسات؛ القدرة االستراتيجية مف حيث المنتجات ،كاألسكاؽ ،كالتقنيات.كيبيف  (Porter, 1991).أف كضع الشركط البلزمة لخمق كالحفاظ عمى
ىذه العناصر األربعة في مسؤكلية اإلدارة العميا  ,كتعزيز اإلدارة العميا االختبلفات
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في المعرفة ،كالقدرات أك االبتكار لدػ أعضاء المؤسسة ،يعتبر عناصر حاسمة
لنجاح المؤسسة في مقابل منافسييا.
كفيما يتعمق بكل مف ( (Prahalad & Hamel, 1990كانت التنافسية
تستند إلى الكفاءات األساسية في المؤسسة ،كالتي تنبع مف التعمـ الجماعي فييا.
كيتعيف االمتثاؿ لثبلثة معايير تعتبر ىي الكفاءات األساسية:
 أف تمثل مساىمة ىامة في القيمة النيائية المتصكرة مف جانب العميل أكفي كفاءة القيمة المحققة؛
مكف مف الدخكؿ في أسكاؽ جديدة؛
 -أف تُ ّ

 أف تككف قدرة تنطكؼ عمى تكليفة متطكرة لمتقنية "المادية كغير المادية"،لكل مف المعرفة الضمنية كالكاضحة.
كبيذا المعنى ،ذكر ( Ruiz-Carrillo & Fernández- , 2005 : 34
) Ortizأنو ينبغي أف يككف لممؤسسة مكاردىا اإلدارية ؛

كأف تحقيق الميزة

التنافسية ليس مشكمة إتاحة لممكارد ،كانما القدرة عمى تنسيقيا كادارتيا؛ باإلضافة
إلى تضميف نظاـ إدارة األعماؿ كالتنسيق في مكارد رأس الماؿ التنظيمي .كما أف
الميزة التنافسية تتحقق لممؤسسة إذا كاف بكسعيا إنتاج تحسينات تعني مزايا إضافية
لممستيمكيف؛ كىك األمر الذؼ يمكف القياـ بو إذا كانت المؤسسة قادرة عمى تكقع
المنافسيف بفضل قدراتيا الداخمية .كتتعمق قدراتنا التي تسمح لنا باالستمتاع بيذا
الكضع التنافسي األعمى بعمميات التعمـ ،كتعديل التغييرات ،كالقدرة عمى تخصيص
التكجو ،كالقدرات
كالتنسيق بيف المكارد المتاحة ،كغيرىا مف القضايا؛ كالجكدة ،ك ّ
اإلدارية .ككل ىذه القدرات تدكر حكؿ قدرة رئيسية سكؼ نطمق عمييا اسـ القدرة

اإلدارية.
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كلقد حّدد ( ) Lado & Wilson , 1994القدرات اإلدارية بكصفيا القدرات
الفردية لمقادة االستراتيجييف لممؤسسة ،كالتي تسمح ليـ بما يمي:

 إعداد رؤية استراتيجية ،كتكصيميا إلى المؤسسة بأسرىا ،كتمكيف أعضائيامف تنفيذىا .كلقد زعـ العديد مف المؤلفيف أف الرؤية االستراتيجية تقدـ
خريطة إداركية لممعرفة الضمنية لممؤسسة ،كأف ىذا مفتاح تنظيمي نحك
خمق ميزة تنافسية مستدامة.
 تعزيز عبلقة نفعية بيف المؤسسة كبيئتيا .فعممية التمثيل ىذه شديدةالحساسية لمفرد أك المجمكعة التي تقكـ بيا ،بغض النظر عف ككنيا خيالية
كتطكرية .كيسمح ىذا باستخداميا في دعـ المزايا التنافسية المستدامة.
عرفو ( Hall ,1992 ,1993
كتعتبر القدرة اإلدارية أم ار ضركريا لتطكير ما ّ

) بالقدرات التنظيمية .حيث إستطاع ترميز كتحديد المصادر المعنكية لمميزة
التنافسية ،ككذلؾ تحديد المكارد المممكسة المشتقة منيا .كبصفة خاصة ،اقترح أربعة
أنكاع مف القدرات:
 القدرات المكضعية :كىل قدرات ال يمكف حمايتيا مف الناحية القانكنية،كتسمح لممؤسسة بأف يككف ليا كضع تمييزؼ عمى أساس اإلجراءات أك
الق اررات السابقة؛
 القدرات الكظيفية :ىي تمؾ القدرات عمى فعل أشياء بعينيا ،كىي تنبع مفمعرفة كخبرة المكظفيف كغيرىـ مف األعضاء في سمسمة القيمة؛
 القدرات الثقافية :كىي مشتقة مف المعتقدات ،كالقيـ ،كالتكجيات ،كالعادات،إلخ ،التي يتشاركيا كافة األفراد كالمجمكعات التي تتبع المؤسسة ،كتسمح
ليـ بإلزاـ أنفسيـ بيا.
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كيكضح (  ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 35أنو
كبصفة خاصة ،تكمف أىمية االختبلؼ الثقافي في ككنو مصدر لمميزة التنافسية.
فالثقافة تتألف مف عدد مف المعتقدات ،كاألفكار ،كالعادات التي يتشاركيا األعضاء
في مؤسسة بعينيا ،كيقدـ ليـ لغة ،كقيـ كأنماط سمككية ،كطريقة تفكير مشتركة.
كتكحد ثقافة المؤسسة بيف أعضائيا ،كيمكنيا العمل كميزة تنافسية استنادا إلى
ّ
العديد مف القضايا ،مثل نكع نشاط المؤسسة ،كمرحمتيا في دكرة حياتيا ،إلخ ،عمى

الرغـ مف أنو يزداد شيكعا االعتراؼ بأف ثقافة المؤسسة ىي االنعكاس الكاعي كغير
الكاعي لممعتقدات اإلدارية كمف ثـ يمكف أف نخمص إلى ما يمي:
 يتحمل القادة في المؤسسة المسؤكلية عف اإلدارة الثقافية؛ ىذه اإلدارة الثقافية  ،إذا تـ تكجيييا نحك تحقيق جكدة األعماؿ ،يصبحالتحسيف المستمر أك خدمة العمبلء جزءا مف أسيـ قدرات العمل.
المقترح  -1أ:
يحدد المعيار الفرعي  -1أ القدرات اإلدارية لممؤسسة ،خاصة تمؾ التي
تتعمق بكضع الميمة ،كخمق كالحفاظ عمى الثقافة التنظيمية كمستكػ اشتراكيا في
األنشطة التحسينية.
المعيار الفرعى  -1ب :المشاركة الشخصية مف جانب القادة لضماف تطكير،
كتنفيذ ،كالتحسيف المستمر لمنظاـ اإلدارؼ بالشركة.
كالشؾ في كضكح أىمية الدكر الذؼ تمعبو الثقافة في ىذه العممية بالنظر إلى تأثيرىا
عمى استقباؿ كتفسير كتثميف المعمكمات ،كمف ثـ قدرتيا عمى التأثير عمى
استراتيجية المؤسسة.
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كقد شدد ( )Schein , 1985عمى مفيكـ ثقافة األعماؿ التي تنجـ نتيجة
لمقيادة كالخبرات التي يتشاركيا أعضاؤىا لمكاجية مشكبلت العبلقات الخارجية
كالتكامل الداخمي .كيتـ تكصيل ىذه الثقافة إلى األعضاء الجدد باعتبارىا الطريقة
األكثر فائدة كالمناسبة لمحكـ ،كالتفكير ،كالشعكر داخل المؤسسة.
كفى المقابل  ،خُمص ) )Hall , 1993إلى مفيكـ النظرة إلى معايير الجكدة
كالقدرة عمى ابتكار قدرات ثقافية تدعـ الدكر الذؼ يمعبو القادة في المؤسسة في ىذه
العممية.
كيضع كل مف ( ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 35
المقترح التالى :
المقترح  -1ب:
يحدد المعيار الفرعي  -1ب القدرة عمى إدارة العمميات ،كالتكيف مع
المكاقف المتغيرة ،كتعديل ىياكل كأنماط السمكؾ في المؤسسة.
المعيار الفرعي  -1ج :كيحدد عبلقة القادة بالعمبلء ،كالشركاء ،كالممثميف مف
المجتمع .مف شأف ىذا المعيار الفرعي تحميل كيف يحاكؿ قادة المؤسسة تمبية
احتياجات كتكقعات العمبلء؛ أؼ كيف يمكنيـ كضع كتعزيز ترتيبات التعاكف،
كالتحالفات مع أعضاء آخريف في سمسمة القيمة ،أك دعـ تطكير األشطة النافعة
لممجتمع .كينظر نمكذج EFQMفي القدرة عمى التعاكف مع العمبلء كالمكرديف
باعتباره تمديدا لمعمميات اإلنتاجية لممؤسسة.
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كيكضح ) (Porter, 1991أنو قد يسمح لنا ىذا بتحقيق ميزة تنافسية بالعمل
عمى الركابط الرأسية في سمسمة القيمة كذلؾ بحثا عف أفضل العبلقات بيف
الشركاء.
ككفقا (  ،) Hall , 1993يتعيف عمى اإلدارة العميا كقادة المؤسسة ترسيخ
عبلقات المؤسسة كالتصرؼ كقنكات لتمرير المعمكمات عمى المستكييف الداخمي
(لممكظفيف) كالخارجي (لمعمبلء كالمجتمع بشكل عاـ) .فالدراية بالعمبلء كالمكرديف،
إلى جانب خبراتيـ كالمعرفة لدييـ ،كميا مشتممة في ىذا المعيار الفرعي كجزء مف
القدرات الكظيفية التى تـ تحديدىا .
كما يضع كل مف ( Ruiz-Carrillo & Fernández- , 2005 : 36
 ) Ortizالمقترح التالى :
المعيار الفرعي  -1د :يعزز القادة ثقافة التميز بيف أعضاء المؤسسة .مف المسمـ
بو بشكل عاـ أف القرب بيف اإلدارة كأعضاء المؤسسة يعتبر عنص ار يضفي المزيد
مف القيمة عمى المؤسسة .كيعمد ىذا المعيار الفرعي إلى تحميل كيف تسمح اإلدارة
كتتبنى
باألشكاؿ التشاركية لئلدارة ،كتحقق المركزية عممية صنع الق اررات ،كتدعـ
ّ

مكقفا كاضحا صكب مخاكؼ المكظفيف مف أجل خمق ثقافة عمل داخمية ترتكز
عمى إيجاد كصقل التكجيات التي تيدؼ إلى تحسيف الجكدة مف جانب المكظفيف.
كقد زعـ كل مف ( ) Prahalad & Hamel , 1993أف خمق " قدرات
جكىرية " أك المكارد كالقدرات بشكل عاـ ،عادة ال يستمزـ زيادة نفقات البحكث
كالتطكير ،كاستثمار يتجاكز المنافسة أك يعتبر أكبر منيا؛ كيعتبر أكثر تعقيدا
كيتعمق بقدرات المديريف كالمؤسسة لتحفيز األعضاء كاشراكيـ مجتمعيا مف أجل
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الحصكؿ عمى تعاكنيـ كالتزاميـ .كيعتمد ىذا – مف بيف عناصر أخرػ – عمى
الثقافة ،كالقيادة ،كالقيـ المشتركة ،كنشر إجراءات تنظيمية؛ أؼ أنو يتعمق بالقدرة
عمى دمج أك رؤية المؤسسة ككل .كيؤكد كل مف (& Barham , 1992
 ) Osbaldestonأف التنافسية بعيدة األمد تعتمد عمى قدرة اإلدارة عمى تعزيز
خبرات كميارات األفراد ،كاتاحتيا لممؤسسة .
كيضيف (  ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 36أنو
يتعيف عمى اإلدارة أف تصبح القكة الدافعة لمتغيير كفقا لمبيئة ،بما يحّفز كيدمج

اإللتزاـ لمجمكعة معقدة مف األفراد داخل المؤسسة  .كمف ثـ كيمكف أف يككف
نمكذج  EFQMبمثابة حافز يقكد جيكد المجمكعات المتخمقة التي تعتبر جزءا مف
المؤسسة صكب مصالح المؤسسة.
المقترح  -1د:
المعيار الفرعي  -1د يقيس القدرات اإلدارية ،خاصة تمؾ التي تتعمق بتطكير
المكارد البشرية.
المعيار الفرعي -1ه :يحدد القادة التغيرات المؤسسية كيعززكنيا .كيتعمق ىذا
الجانب بكيفية إدارة المؤسسات ،كتنسيق كتكصيل الظاىرة التي تعزز التغيرات
التنظيمية عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي ،كتأثيرىا المستقبمي عمى عبلقات
المؤسسات الداخمية كالبينية  .كيرتبط ىذا بما ُيعرؼ بػ "النيج الديناميكى لمشركة" .
تنبع قدرة األعماؿ عمى التعّمـ ،كابتكار كتعديل البيئة ،مف رغبة اإلدارة في إعادة

المؤسسة كسياساتيا إلى حقيقة ديناميكية كأصمية ،كتستمزـ ىذه العممية إدارة
التكقعات بشكل جيد.
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كتتكافق القدرة عمى االستجابة السريعة لمتغيرات البيئية المحددة في ىذا المعيار
الفرعي مع ما ُيعرؼ بػ "القدرات الديناميكية".
المقترح -1ه:
المعيار الفرعي -1ه يحدد القدرات الديناميكية التنظيمية.
ذلؾ أنو باتخاذ  – RBVكنقطة انطبلؽ ،قد عمد المؤلفكف إلى تحميل المعيار
الفرعي لمعيار "القيادة" في نمكذج  .EFQMكالنتيجة التي يمكف استنتاجيا مف ىذه
الرؤية الشاممة لمعبلقات بيف القدرات اإلدارية كمعيار "القيادة" ىك أنيا تشير إلى
نفس المفيكـ؛ أؼ أف المكارد كالقدرات في أؼ مؤسسة يمكف تحديدىا كتقييميا
باستخداـ النمكذج األكركبي لمتميز.

المعيار الثاني :السياسة واالستراتيجية
يذكر (  ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 37أنو يتـ
تحديد المكارد كالقدرات التي تُقاس بمعيار السياسة كاالستراتيجية .كاليدؼ ىك

التبرير النظرؼ لكيف يعكس الجمع بيف كافة المجمكعات الفرعية المشتممة في ىذا
المعيار استراتيجية العمل كأداة أك كسيمة لدمج كتنسيق مكارد كقدرات األعماؿ
األخرػ.
كيتـ إقتراح العبلقة التالية:
يقيـ معيار "السياسة كاالستراتيجية" في نمكذج  EFQMكيربط
المقترح (ّ :)2
القدرات اإلدارية مع بقاء تنفيذ االستراتيجية.
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المعيار الفرعي -2أ :تستند السياسة كاالستراتيجية إلى احتياجات الحاضر
كالمستقبل ،كتكقعات المعنييف.
يشير ىذا المعيار الفرعي إلى الحاجة إلى تحديد ،كفيـ ،كتكقع االحتياجات
كالتكقعات الخاصة بالمعنييف في الحاضر كالمستقبل .ذلؾ أف األعماؿ ذات األرباح
بعيدة األمد ىي تمؾ القادرة عمى الجمع بيف كمكازنة ثبلثة سمات ثقافية :القكة،
كاالتساؽ مع االستراتيجية الصحيحة (الجمع بيف كجية نظر العمبلء كأصحاب
المصمحة كالعامميف) ،كالقدرة عمى التكيف مع التغييرات (كالتي تستمزـ قدرات
إدارية) .كيقترح كجكد استراتيجيات متعددة أنو ينبغي الستراتيجيات العمل تمبية ليس
فقط احتياجات العمبلء ،كانما أيضا نقاط القكة كالضعف في األعماؿ نفسيا  .كمف
ثـ تعتبر استراتيجيات العمل طريقة لتمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية ،كتكقعات
أصحاب المصمحة األساسية في المؤسسة.
المعيار الفرعي -2ب :تستند السياسة كاالستراتيجية عمى المعمكمات مف قياس
األداء ،كالبحث ،كالتعمـ ،كاألنشطة الخارجية ذات الصمة.
ذلؾ أنو متى كانت المكارد كاالستراتيجية متسقة عمى النحك الصحيح ،فإنيا
تقدـ بعض المنافع مف حيث استخداـ المكارد كتراكـ األصكؿ  .كينبغي أف يستند
تراكـ األصكؿ ىذا إلى عمميات سابقة مف أبحاث األعماؿ ،كالتعمـ ،كتعزيز
اإلبتكار .كيتعيف أف ترتكز االستراتيجية داخميا كخارجيا ،عف طريق التييئة
الصحيحة لمكارد كقدرات المؤسسة لبيئتيا.
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كيعمد ىذا المعيار الفرعي إلى تقييـ األنشطة التدريبية كالتعّمـ التنظيمى .كيتضمف
ىذا إشراؾ كافة األفراد يما يحّفز درايتيـ ،كمف ثـ قدرتيـ عمى أداء مياـ بعينيا
داخل المؤسسة.
كبناء عميو ،ينبغي القكؿ بأف التدريب المحدد في عمل بعينو يعزز بدكره خمق
معرفة كميارات محددة .كيصبح تحسيف الدراية عمى ىذا النحك أصبل غير مممكسا
يعزز – في ىذه الحالة – القدرات الكظيفية .
المعيار الفرعي -2ج :يتـ تطكير السياسات كاالستراتيجيات ،كالنظر فييا،
كتحديثيا.
كنحف اآلف بصدد تقييـ مدػ تكيف تطكير استراتيجية األعماؿ مع المتطمبات
الخارجية كالداخمية المحتممة في المؤسسة ،في شكل ميمة ،كرؤية ،كمفاىيـ تميز.
كينبغي أف يتضمف االتصاؿ الداخمي كالنشر الغزير لبلستراتيجية في تنفيذىا مف
أجل تحقيق التكازف بيف االحتياجات كالتكقعات قصيرة المدػ كبعيدة المدػ.
المعيار الفرعي -2د :اإلببلغ عف السياسات كاالستراتيجيات كنشرىا ضمف إطار
العمميات األساسية.
يمكف النظر إلى السياسات كاالستراتيجيات المنفذة مف ِقبل المؤسسة كخطة
عمل الزمة لكضع المبادرات بعيدة المدػ الخاصة بالمؤسسة بطريقة متسقة
كمتكاممة مف أجل تطكير كفاءاتيا األساسية .بمعنى آخر ،يمكف رؤيتيا كطريقة
لمحصكؿ عمى مكارد معنكية كمادية مف أجل تطكير القدرات البلزمة لضماف ميزة
تنافسية مستدامة  .كباتباع نفس خط التفكير ،يمكف التشديد عمى الدكر األساسي
الذؼ لعبتو االستراتيجية مف أجل بناء كحماية الميزة التنافسية المستدامة لممؤسسة،
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كمف ثـ السماح بالحصكؿ عمى مكافآت بعيدة المدػ تخص العمل .كمف ثـ ينبغي
أف تمقى ىذه العممية الدعـ مف ِقبل إطار كاضح لمعمميات الرئيسية .كبصفة
خاصة ،يتعيف عمى اإلدارة أف تحدد سمفا مجمكعة مف المكارد كالقدرات التي تؤثر
عمى العمميات الرئيسية مف أجل بناء ميزة تنافسية مستدامة بغية تكليد المكافآت
الصحيحة لممؤسسة.

المعيار الثالث :العاممين
كفيو يتـ تحديد نكعية المكارد كالقدرات التي يتـ قياسيا بمعيار األفراد في نمكذج
 .EFQMكبغية التحقق مف العبلقة بيف نمكذج  EFQMك ،RBVنحف نقترح أف:
المقترح  :3يقكـ معيار "العامميف" في نمكذج  EFQMبتقييـ كقياس القدرات عمى
أساس المكارد البشرية ،خاصة تمؾ المتعمقة بالمعرفة ،كالتدريب ،كالتعّمـ.
كيحمل ىذا المعيار كيف تقكـ المؤسسة بإدارة كتطكير كاستخداـ كل المعرفة
كاإلمكانات لدػ مكاردىا البشرية بشكل فردؼ ،في مجمكعات أك داخل المؤسسة

ككل .كثمة مفاىيـ أساسية في تحميل المكارد البشرية ،مثل العمل في فريق،
كالمشاركة ،إلخ ،كائنة في العديد مف المعايير الفرعية.
المعيار الفرعي -3أ :تخطيط كادارة كتحسيف المكارد البشرية.
كيتـ فى ىذا الجزء تحميل تطكير سياسات كاستراتيجيات المؤسسة المطبقة في

مجاؿ المكارد البشرية.

كتعرؼ المكارد
يمكف تقديـ تصنيفا كافيا لممكارد مف حيث تحميل التنافسيةّ ،
ذات القيمة بعيدة األمد باعتبارىا أصكال ثابتة لصناعة كاحدة أك مجمكعة صغيرة
معيف بيف األصكؿ الثابتة األخرػ .كفي
مف الصناعات ،كشمكؿ المكظفيف بتدريب ّ
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سمى بالمكارد المحددة ،كالتي
المقابل ،كما يمكف ضـ ميارات األفراد ضمف ما ُي ّ
يمكف كضعيا عمى قدـ المساكاة مع األصكؿ الثابتة .
كقد يككف التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية حاف از لتغيير الجيكد كالتحرير

المفيد لممكارد البشرية في تحقيق أك تعزيز ميزة تنافسية مستقبمية ،ككذلؾ فكرة أف

الق اررات اإلدارية بشأف المكارد البشرية قد يككف ليا تأثير كبير عمى نتائج المؤسسة.

كتتمثل االستنتاجات الرئيسية في ىذا المجاؿ فى أف إدارة المكارد البشرية
ىي قدرة تنظيمية ،كأف ممارسات المكارد البشرية ىي كفاءات تنظيمية قد تمثل

عنص ار تميي از ،كقد تكّلد ميزة تنافسية مستدامة .كيحدث ىذا طالما أف الدراية بشأف

قيمة ،كمعينة ،كال
تنسيق ممارسات المكارد البشرية كرأس الماؿ البشرؼ ىي دراية ّ
يمكف االستغناء عنيا ،أك استبداليا ) .
المعيار الفرعي -3ب :تحديد كتطكير كالحفاظ عمى المعرفة كالقدرات لدػ أعضاء
المؤسسة.
تطكر بيا المنظمة
كبصفة أساسية ،يجمع ىذا المعيار الفرعي الطريقة التي ّ
معرفتيا التنظيمية ،كتعمل عمى تراكميا .كلقد عمل العديد مف المؤلفيف إلى تضميف

العنصر البشرؼ في تصنيفيـ لممكاردػ ،باعتباره األصكؿ األساسية التي ينبغي ألؼ
شركة العثكر عمييا ،كتدريبيا ،كدمجيا ،كحمايتيا مف أجل تكليد ميزة تنافسية

مستدامة .فالمعرفة كالميا ارت لدػ المكارد البشرية تضمف أف تسفر عممية التحكؿ
الداخمية في أؼ مؤسسة عف منتجات كخدمات ذات قيمة لمعمبلء.

المعيار الفرعي -3ج :المشاركة كالتمكيف مف ِقبل عضك المؤسسة.
يركز ىذا المعيار الفرعي عمى مشاركة المكظفيف في ِف ّرؽ كأنشطة التحسيف.
كينبغي دمج قدرات المكارد البشرية المحددة كغير القابمة لمتحكيل في ىياكل حككمة
آمنة .كقد تككف أكجو التآزر المنتجة مف ِقبل فرؽ العمل ذات فائدة في ىذا الشأف.
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كما أنو ينبغي رؤية ُبعد العمل في الفريق عمى ثبلثة مستكيات مختمفة :
 .1بيف اإلدارة العميا كالمكظفيف (البعد الرأسي)؛

 .2داخل فرؽ العمل كعمى طكؿ الخطكط الكظيفية (البعد األفقي)؛
 .3مع المكرديف كالعمبلء (البعد خارج المؤسسة).

البعد بالتنظيـ المؤسسي ( ،)1أنظمة العمميات
كبناء عميو ،ينبغي أف يتعمق ىذا ُ
اإلجرائية  )2( BPكالتحالفات كاالتفاقيات الخاصة بالمؤسسة ( .)3كيمكف أف ترتبط
كافة عناصر المؤسسة ىذه باستخداـ نمكذج .EFQM
المعيار الفرعي -3د :الحكار بيف أعضاء المؤسسة مف جانب ،كالمؤسسة عمى
الجانب اآلخر.
يعتبر خمق قنكات أفقية جديدة لبلتصاؿ ىك محاكلة لمتكفيق بيف األىداؼ
الفردية كأىداؼ المؤسسة ،مف أجل تسييل التنسيق بيف األنشطة كتحقيق النجاحات

المشتركة .كتعتمد قدرة المؤسسة عمى الدفع بعمل المكارد البشرية بكفاءة عمى قدرة
العبلقات الداخمية لممكظفيف ،كالذؼ يستند بدكره عمى مكرد غير مممكس آخر عمى

النحك الذؼ ذكرناه بالفعل؛ الثقافة التنظيمية .كما أف القيمة ذات األثر األكبر عمى

خمق قدرات تمثمت في كجكد نظاـ اتصاالت قادر عمى استعادة األفكار كاالقتراحات
تتبنى المؤسسة ثقافة االنفتاح.
الخاصة بالمكظفيف ،بما يتضمف كجكب أف ّ

المعيار الفرعي  -3ه :المكافآت ،كالتقدير ،كاالىتماـ بأعضاء المؤسسة.
إذا كانت ىناؾ رغبة فى تحميل تأثير المكارد البشرية عمى تكليد مزايا تنافسية
محددة لممؤسسة ،يتعيف عمينا النظر في المياـ العامة لممكارد البشرية (أؼ

االختيار ،كالتقييـ ،كالترقية ،كالمكافآت) بطريقة تكاممية بدال مف تحميل كل منيا
عمى نحك فردؼ  .في خط التفكير ىذا ،يمكف القكؿ أف الغرض مف ممارسات

المكارد البشرية ىذه ىك تحديد ،كاجتذاب ،كاستبقاء عماؿ مؤىميف تأىيبل عاليا .كمف
ثـ ،إذا قامت أؼ مؤسسة بإنشاء نظاـ تشغيل لبلختيار ،كلدييا برامج مكارد بشرية
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فعالة ،إلخ) ،يمكنيا
معرفة عمى النحك الصحيح ،كحكافز ّ
جاذبة (خطكط تعزيز ّ
اجتذاب كاستبقاء مكظفيف مؤىميف تأىيبل عاليا مقارنة بالمنافسة.
كثمة تكجو يستند إلى المكارد يقترح أف نظاـ المكارد البشرية بكسعو االشتراؾ

في الحفاظ عمى الميزة التنافسية مف خبلؿ تطكير كفاءات بعينيا خاصة بالمؤسسة،
بما يسفر عف عبلقات اجتماعية معقدة تشكل جزءا ال يتج أز في تاريخ كثقافة

التنظيـ .

كيعتبر نظاـ األجكر كاحدا مف أكثر اآلليات نشاطا لمتحكيل صكب جزء

المؤسسة الخاص باألجكر الناجمة عف قدرات كميارات مكظفييا .كعبلكة عمى

ذلؾ ،يسمح ىذا النظاـ بالحفاظ عمى المكظفيف ذكؼ السمات األعمى قيمة لممؤسسة
 .كيتضمف ىذا انخفاض مخاطر "ىجرة الكفاءات" لممنافسة .
ككل ىذا ،مجتمعا بتدريب معيف لممكظفيف ،كعمميات إضفاء الطابع
االجتماعي الذؼ يحفز اىتماميـ بالمؤسسة ،إنما يعزز خصكصة المكظفيف،

كيساعد عمى خمق عناصر تسفر عف ميزة تنافسية.

المعيار الرابع  :الشراكات والموارد
يتألف المعيار الفرعي لمعيار الشراكات كالمكارد مف مجمكعة أساسية مف
المكارد التنظيمية .يعتبر بعضيا عاما (المباني ،كالمعدات ،كالمكاد ،كاألصكؿ
االقتصادية كالمالية) ،بينما البعض اآلحر يميز القدرات (التكنكلكجيا ،كالمعرفة،
تقدـ ىذه األخيرة ميزات تفاضمية لممؤسسة.
كالمعمكمات ،إلخ) ،حيث ّ
كما يحدد ىذا المعيار كيف تقكـ المؤسسة بتخطيط كادارة تحالفاتيا الخارجية (بما
ينشيء عبلقات تضيف قيمة عمى السمسمة المكجستية ،بما يثير إجراءات تآزرية،
كيحسف العمميات ،إلخ).
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المعيار الفرعي  -4أ :إدارة الشراكات الخارجية.
يغطي ىذا المعيار الفرعي كافة التحالفات الخارجية الخاصة بالمؤسسة
(المكرديف ،كالعمبلء ،كالمنافسيف ،إلخ) ،التي تيدؼ إلى خمق قيمة كتعزيز اتفاقيات
التعاكف التي تستند إلى التآزر المشترؾ متبادؿ المنفعة .كيسمح تكليد التحالفات
التعاكنية لممؤسسة باالنتفاع مف االقتصاديات المشتقة مف حجميا ،كنطاقيا،
كتدرجيا ،بغض النظر عف المنافع المستمدة مف شركائيا :المعرفة الشاممة
باألسكاؽ ،كتقييـ قنكات التكزيع ،كاالتصاالت الحككمية ،كالجمع بيف التخصص
كالمركنة  ،كالكصكؿ إلى األسكاؽ األجنبية إلخ .إتضح كذلؾ أف شبكة التحالفات
الخارجية ألؼ منظمة ىي مكردا يصعب اإلستنفاده منو ما لـ يكف معز از بالقدرة
اإلدارية لئلدارة العميا؛ أؼ مف خبلؿ القدرات اإلدارية .
المقترح -4أ :يشير المعيار الفرعي -4أ إلى الميارات المحددة لممديريف  ،خاصة
قدرتيـ عمى إقامة عبلقات شديدة الحساسية مع البيئة.
المقترح -4ب :إدارة الموارد االقتصادية والمالية.
ككفقا ( ) Ulrich & Lake 1990 ,ال تعتبر المكارد االقتصادية ىي المتغير
الكحيد الذؼ ينبغي أخذه في االعتبار لتحميل التنافسية .فالمكارد االقتصادية كالمالية
ضركرية لممؤسسة ،بيد أنيا ال تعتبر عنص ار تمييزيا أك ممي از قادر عمى تقديـ
قدرات في مقابل المنافسة.
يذكر (  ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 43أف :
المقترح -4ب :يحدد المعيار الفرعي -4ب األصكؿ المممكسة لممؤسسة ،خاصة
فيما يتعمق بمكاردىا االقتصادية كالمالية.
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المعيار الفرعي -4ج :إدارة المباني ،كالمعدات ،كالمكاد.
ىناؾ تعريف كتكصيف كاسع المدػ لؤلصكؿ المممكسة كمكارد تنظيمية .كبشكل
جراء المنافسة إلى إضافة أؼ
بدييي ،ال تُفضي األصكؿ كالتقنيات التي قد تمزـ ّ
ميزة تنافسية لممؤسسة.

المقترح -4ج :يحدد المعيار الفرعي -4ج األصكؿ المممكسة لممؤسسة ،خاصة
مكاردىا مف المكاد.
المعيار الفرعي -4د :إدارة التكنولوجيا
ال ينظر المعيار الفرعي -4د لمتكنكلكجيا باعتبارىا مجمكعة مف المكارد المتضمنة
في الميزانية العمكمية لممؤسسة ،مثل براءات االختراع ،كالعبلمات التجارية،
كالبرمجيات ،كحقكؽ الممكية الفكرية ،كالتراخيص ،كالمعرفة  .كيرػ ىذا المعيار
الفرعي في مجاؿ التكنكلكجيا جزءا مف التراث المشترؾ لممؤسسة كمف ثـ ،تشتمل
إدارة التكنكلكحيا عمى القدرات الكظيفية التي تسفر عف كفاءات تنظيمية كبعض مف
القدرات الفنية  .كيمكف تحديد ىذه األخيرة بكصفيا ىيكل متعدد األبعاد يتألف مف
شركاء تقنييف ،كركابط تقنية خارجية ،كالعبلقة بيف التفكير االستراتيجي كالتقني،
كمستكػ االندماج بيف األعماؿ كتكنكلكجيا المعمكمات ،كاإلدارة التقنية ،كالبنية
التحتية.
المقترح -4د :يحدد المعيار الفرعي القدرات الفنية لممؤسسة.
المعيار الفرعي -4ه :إدارة المعمومات والمعرفة.
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تعتمد قدرات المؤسسة ،فضبل عف العديد مف مكاردىا عمى بنديف؛ المعمكمات
كاألفراد ،حيث البند األكؿ ىك أساس المكارد غير المممكسة ،كمف ثـ مف الضركرة
بمكاف تنفيذ األنظمة لتسييل كتحفيز تدفقات المعمكمات داخل المؤسسة كمع
عمبلئيا كمكردييا  .كما أنيا أساس المعرفة ،كالتي تعتبر عنص ار أساسيا لتكليد ميزة
تنافسية .كبناءا عميو ،فإف كل مف المكارد غير المممكسة كالقدرات التي تعبئيا ىي
أشكاؿ المعرفة بالمستكيات المختمفة لمنكعية ،كالتعقيد ،كالقابمية لمترميز.
كتتضمف إدارة المعرفة إدارة عمميات اإلنشاء ،كالتطكير ،كالنشر ،كاستخداـ المعرفة،
بغية تكليد قدرات تنظيمية  .فالمعرفة ىي قدرة في حد ذاتيا ألنيا تفسر طبيعة
كىيكل القد ارت التنظيمية
المقترح -4ه :يحدد المعيار الفرعي القدرة عمى إدارة المعرفة.
كيقيـ المعيار الفرعي  -4ق
يقيس المعيار الفرعي -4د القدرات الفنية لممؤسسةّ ،

قدرتيا عمى إدارة المعرفة.

المعيار الخامس  :العمميات
يكضح (  ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 45أنو
في ىذا الجزء يتـ تحميل المكارد كالقدرات المشتممة في معيار "العمميات" في نمكذج
 .EFQMكيتـ دراسة مستكػ التفاعل بيف ىذا النيج كعناصر المعيار.
المقترح ( :)5يعمد معيار "العمميات" في نمكذج  EFQMإلى تقييـ كقياس – مف
بيف أشياء أخرػ – اإلجراءات التنظيمية التي تنتيجيا الشركة.
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فالقدرات ىي نتيجة التفاعل بيف المكارد المتاحة لممؤسسة كالتعمـ الجماعي
في تمؾ المؤسسة ،ال سيما تمؾ المتعمقة بالتنسيق بيف تقنيات اإلنتاح المختمفة كدمج
كيفيـ
تقنيات متعددة  .كيعتبر ىذا اإلقتراح كثيق الصمة بمفيكـ الركتيف التنظيميُ ،

كمجمكعة مف األنماط المنتظمة كالتي يمكف التنبؤ بيا ،كالتي تظير المياـ التي
ينبغي القياـ بيا ،كطريقة تنفيذىا  .كمف ثـ يمكف تحديدىا كتعبير خارجي عف

اإلجراءات .كبالمثل ،تُستخدـ اإلجراءات التنظيمية كذلؾ في تحكيل ميارات الفرد
كالمكارد إلى قدرات جماعية .
كيحدد ىذا المعيار تصميـ ،كادارة ،كتحسيف عمميات المؤسسة لدعـ سياستيا
كاستراتيجيتيا ،كتكليد قيمة متزايدة تضمف التحسيف المستمر لممؤسسة.
المعيار الفرعي -5أ :التصميـ المنتظـ كادارة العمميات .يعتبر تصميـ العمميات
التنظيمية أداة إدارية بالغة األىمية ،كليا تأثير عميق عمى نجاح كتطكر المؤسسة .
كىناؾ العديد مف األمثمة التي لعبت فييا االبتكارات التنظيمية دك ار حيكيا في عممية
تنمية األعماؿ كتكسعتيا .
كنحف نرػ أف إدارة العمميات التنظيمية الداخمية يمكف النظر إلييا باعتبارىا
متضمنة بعض مبادؼء التحميل التجارؼ الدينامي ،كتُفيـ كمجمكعة مف اإلجراءات
التنظيمية .كىذه القدرات ىي أنماط معقدة مف التفاعل تتضمف عممية التعّمـ عف
طريق التكرار ،كتنعكس في مجمكعة مف اإلجراءات التنظيمية المرتبة ىرميا.
كيمكف تحديد ىرمية ىذه اإلجراءات التنظيمية في نكعيف مف اإلجراءات:
 إجراءات منخفضة المستكػ ،مثل تمؾ التي تعرؼ باإلجراءات الفردية (الميارات)؛ ك
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 إجراءات عالية المستكػ ،كىي إجراءات منسقة تتضمف اإلجراءاتالتنظيمية (القدرات ذاتيا) ،كتحددىا.
كفي أؼ مؤسسة ،ينبغي أف تمتثل العمميات اإلجرائية (  )BPلؤلفكار
األساسية التي يقكـ عمييا ىذا التعريف ،كينبغي دمجيا في القدرات عالية المستكػ.
المقترح -5أ :يحدد المعيار الفرعي -5أ اإلجراءات التنظيمية.
المعيار الفرعى -5ب :طرح التحسينات فى العمميات
طرح التحسينات في العمميات يدفع إلى النظر في مفيكـ التحسيف المستمر،
كالذؼ يستند باألساس إلى االبتكار .كال شؾ أف مفيكـ االبتكار ىذا ُيعد جكىريا
ألؼ تصكر دينامي لممؤسسة  .فالقدرة عمى الحصكؿ عمى أشكاؿ جديدة مف الميزة

التنافسية ىك ما ُيعرؼ بػ "القدرة الدينامية"؛ أؼ قدرة المؤسسة عمى دمج ،كبناء،
كاعادة ترتيب القدرات األساسية لبلستجابة السريعة لمتغيرات في بيئتيا.

المقترح -5ب :يحدد المعيار الفرعي -5ب القدرات الدينامية لممؤسسة.
المعيار الفرعي -5ج :تصميم وتطوير المنتجات والخدمات.
إف ما ُيطمق عميو "إنتاج القدرات" ىك سمات المنتجات التي تمبي احتياجات
السكؽ ،كبالتالي تتحدد بمفاىيـ مثل الجكدة ،كالمركنة ،كفترة التكريد  ،كالتكاليف.
كيَقيـ ىذا المعيار الفرعي ىذه الصفات بالنظر إلى غياب أك تكاجد القدرات
ُ

اإلنتاجية داخل المؤسسة.

المقترح -5ج :يحدد المعيار الفرعي -5ج القدرات اإلنتاجية لممؤسسة.
المعيار الفرعي -5د :اإلنتاج ،والتوزيع ،وخدمة العمالء لممنتجات والخدمات.
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يحمل ىذا المعيار الفرعي قيمة المنتجات أك الخدمات المقدمة مف ِقبل
المؤسسة .فيك يقيـ مدػ قدرة المؤسسة عمى إدارة الركابط في سمسمة القيمة .كما
يتعمق بكل مف المشاركة في المؤسسة في تحالفات كاتفاقيات ،كبقدرة المدراء عمى
إدارتيا .كبالمثل ،يرتبط ارتباطا كثيقا باإلجراءات التنظيمية لممؤسسة.
المقترح -5د :يحدد المعيار الفرعي -5د توزيع أو تسويق قدرات الشركة

المعيار الفرعي -5ه :إدارة وتحسين العالقات مع العمالء.
تعتبر العبلقات مع العمبلء كالحفاظ عمييا جزءا مف المكارد غير المممكسة المتصمة
مباشرة بالسكؽ
المكجية لو منتجات المؤسسة .فيي جزء مما ُيطمق عميو اسـ "رأس
ّ
ماؿ العبلقات" كيتـ ىنا تحميل اإلجراءات التنظيمية لؤلعماؿ التي تستيدؼ

العمبلء.
المقترح -5ه :يقيـ المعيار الفرعى -5ه اإلجراءات التنظيمية لممؤسسة من
حيث العالقات مع العمالء.
كتكجو النمكذج ،فضبل عف
كقبل تحميل النتائج نذىب إلى دراسة مفيكـ
ّ

التكجو عمى
مستكػ االمتثاؿ مف حيث النظرية القائمة عمى المكارد .كيشدد ىذا
ّ
المزايا الداخمية التي قد تحصل عمييا الشركات بمكاردىا الخاصة.

كمع ذلؾ ،ال يعني ىذا التشكيؾ االفتراضات التي يقترحيا االقتصاد الصناعي
(عمى تأثير البيئة) ،بل عمى العكس مف ذلؾ ،بأف ليا رأؼ تكاممي .فالمفيكـ
الداخمي المرتكز عمى نتائج األعماؿ ينعكس بكضكح في نمكذج  .EFQMكمع
التكجو" يتـ دمجو في نمكذج EFQM
ذلؾ ،فإف التركيز عمى العميل " خارجى
ّ
بعدة طرؽ.
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تكجو إنساني يضع العميل (في
منيا أف نمكذج التميز  EFQMيستند إلى ّ

كافة المعاني) في مكضع مركزؼ ،كيجعل منو السبب النيائي لنشاط المنظمة،
كيركز عمى دكر األخيرة باعتبارىا عضك مسؤكؿ في المجتمع .كمف ثـ فإنو – مف
تكجو داخمي،
ناحية – لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية مستدامة ،كبغض النظر أؼ ّ
فيناؾ حاجة إلى تحميل خارجي (ينعكس في استراتيجية العمل) .كيعتبر كل ىذا
كتمة "الكسطاء" األكلى التي تؤثر عمى نتائج األعماؿ كتحددىا .كمف الناحية
األخرػ ،فإف المردكد الذؼ يقكـ عمي نمكذج  EFQMكينعكس في "االبتكار
كالتعّمـ" إنما يستند إلى تمبية تصكرات كتكقعات العميل ،كالمجتمع ،كالككبلء
الخارجييف بشكل عاـ .كمف ثـ ،لتكييف نمكذج  EFQMلممؤسسات ،يستمزـ ىذا
التركيز عمى تكجو األعماؿ الداخمية كالخارجية.

المعيار السادس  :نتائج العميل
يكضح (  ) Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz , 2005 : 48أف ىذا
يقيـ نتائج المؤسسة فيما يتعمق بعمبلئيا الخارجييف .كىك يعكس اإلدراؾ،
المعيار ّ
فضبل عف المؤشرات المستخدمة مف ِقبل المؤسسة لتقييـ أدائيا .كينبغي أف يككف
ىذا األداء متعمقا بالصكرة العامة لممؤسسة لدػ عمبلئيا ،كمستكػ الجكدة كالتنافسية
في منتجاتيا كخدماتيا،ػ كخدمات ما بعد البيع التي تقدميا ،ككالء العمبلء ،إلخ.
كتعتبر الصكر الخارجية لممؤسسة عنص ار جكىريا لتنافسيتيا .كىي تعتمد إلى حد
كبير عمى القدرة عمى اجتذاب عمبلء محتمميف .كتنعكس صكرة المؤسسة تمؾ في
مفيكـ أساسي لؤلعماؿ كترابط األعماؿ؛ أال كىك سمعتيا.
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كسمعة المؤسسة ىي الصكرة التي تصدرىا كفقا لسمككيا في السابق ،كيمكف
استخداميا الستشراؼ سمككيا في المستقبل .فيي تييء تفاعميا مع المكرديف،
الممكليف ،كالعامميف ،كالعمبلء ،كحتى تفاعميا مع المنافسيف .
ك ّ
كمتى كاف مف الصعب تقييـ جكدة المنتج عف طريق التحقق أك بالخبرة
المباشرة ،أك متى كانت تكمفة البحث بشأف المنتج أك التحقق منو عالية نسبيا،
بكسع الشركة أف تقدـ لعمبلئيا ليس فقط جكدة أعمى ،كلكف أيضا اليقيف بشأف
الجكدة ،ككذلؾ بيع المنتح بسعر أعمى مف تكمفة تقديمو كتحقيق تمؾ الجكدة.
كما يمتثل مفيكـ حسف السمعة لممتطمبات البلزمة كي تككف جزءا مف القدرات
األساسية لممؤسسة كمف ثـ تعتبر السمعة قدرة أساسية بسبب:
 أنيا تتطكر ببطء أثناء عممية التعمـ الجماعي أك تبادؿ المعمكمات بيف
أعضاء المؤسسة.
 ال يمكف تعجيل تطكرىا بشكل كبير ،كال حتى مف خبلؿ استثمار متزايد؛
 تتضمف ميزة تنافسية لمعميل حيث يتكقع أف ضمانات المنتج المقدمة مف
مؤسسة بعينيا تتضمف جكدة مت ازيدة لممنتج (فرناندز كآخركف؛
 ليا تأثير تآزرؼ يتمـ مكارد كقدرات أخرػ؛
 االستثمارات التى تتـ لتطكير السمعة ال رجعة فييا .فيي تتضمف تكمفة
"عميقة" يمكف تغطيتيا فقط إذا كانت العبلقة التجارية مكررة في الكقت
المناسب؛
 مف الصعب التقميد كالنقل.
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تعتبر السمعة أصبل غير مممكسا متضمنا في القدرات المكضعية لممؤسسة
نتيجة لئلجراءات السابقة لممؤسسة  .كفي دراسة لؤلىمية النسبية لممساىمة في
نجاح األعماؿ مف العديد مف المكارد ،يضع المؤلف مسألة سمعة المؤسسة في
المقاـ األكؿ ،كتمييا سمعة المنتج .كمف بيف العناصر األساسية إلدارة ىذا المكرد
ىك القدرة عمى غرس مفيكـ "الكصاية كالحماية" لدػ كافة المكظفيف مف خبلؿ
ثقافة األعماؿ.
كثمة جانب آخر يخضع لمتحميل مف ِقبل ىذا المعيار الفرعي ،أال كىك إخبلص
العميل .فيك مكرد يصعب بشأنو ترسيخ حقكؽ ممكية كاضحة ،كلكف يصعب كذلؾ
المحاكاة كالنقل .كيعكد ىذا ببساطة إلى حقيقة أنو غير قابل لمتسكيق  .كتدعـ ىذه
الظركؼ مفيكـ المكرد المحتمل لممزايا المستدامة.
المقترح ( :)6يحدد المعيار الفرعي  6القدرات الموضعية "سمعة الشركة" و"والء
العميل".

المعيار السابع  :نتائج األفراد
يقيـ ىذا المعيار تأثير المؤسسة عمى العمبلء الداخمييف؛ أؼ عمى أعضائيا.
ّ

فيك يقيس مستكػ الرضا ،كالتحفيز ،كاشراؾ العامميف .كما يعتبر العنصر البشرؼ
ىك المكرد الرئيسي الذؼ يتعيف عمى المؤسسة أف تحصل عميو ،كتُجرؼ التدريبات
بشأنو ،كتعمل عمى دمجو كحمايتو مف أجل خمق ميزات تنافسية مستدامة .كتتضمف
مؤشرات ىذا المعيار مقاييس التحفيز لمعامميف كرضاىـ في العمل.
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كينظر إليو باعتباره
كيرتبط ىذا المعيار بشكل كثيق الصمة بمعيار "األفراد" ،بل ُ

إمتدادا لو .كمف ثـ ،فيك يعكس بعض المؤشرات المتعمقة بسمكؾ العنصر البشرؼ
داخل المنظمة .كالى حد ما ،يمكف أف يرتبط ىذا الجانب بتأثيرات األنشطة
االجتماعية المشتممة في األعماؿ مف مفيكـ داخمي .كمف ثـ يمكف تحديد جكانب
مثل ثقافة المنظمة  ،كالتكاصل الداخمي ،كفريق العمل ،كالمناخ الداخمي ،كالمزيد
مف تحفيز المكظفيف .
يقيم المعيار الفرعي  7القدرات القائمة عمى الموارد البشرية.
المقترح (ّ :)7

المعيار الثامن  :نتائج المجتمع

يحمل ىذا المعيار كل مف التأثيريف اإليجابي كالسمبي ألنشطة الشركة عمى

المجتمع  ,كيمكف تعريف المسؤكلية االجتماعية لممؤسسة باعتبارىا سمسمة مف
المتطمبات التي تيدؼ إلى دفعيا نحك تمبية دكرىا االقتصادؼ مع احتراـ القيـ

المقبكلة بشكل عاـ باسـ الرفاه االجتماعي.

كتيدؼ الضغكط التي تُمارس عمى األعماؿ إلى النظر في العكامل الخارجية
كالتكمفة االجتماعية الناشئة عف أنشطتيا ،آخذا في االعتبار أف أرباح الشركة ليست

المؤشر الكحيد عمى الكفاءة االجتماعية كاالقتصادية لمشركة.

كمف الممكف الحديث عف مسؤكلية تتألف مف شّقيف؛ أؼ مسؤكلية تفرضيا
متطمبات خارجية (قانكنية ك/أك اجتماعية) كمسؤكلية أخبلقية مف جانب قادة

األعماؿ .كما أف تطبيق النظاـ اإلدارػ القائـ عمى إدارة األطراؼ المعنية سكؼ
يسيـ في البقاء طكيل األجل ألؼ مؤسسة ،كنجاحيا .فالعبلقة اإليجابية المتبادلة

مع األطراؼ المعنييف إنما تعزز ثقتيـ كتحّفز جيكدىـ التعاكنية .بل كيمكف لمسمعة

التي تتميز باألخبلؽ كالسمكؾ اإلجتماعي المسؤكؿ أف تصبح مكردا لميزة تنافسية.
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كقد يتضمف تأثير اإلجراءات االجتماعية عمى المؤسسة مف منظكر داخمي ،قد

يتضمف صكرة المؤسسكف أك سمعتيا ،كاستراتيجيات التكاصل بيا.

المقترح ( :)8يحدد المعيار  8القدرة الوظيفية "سمعة المؤسسة".

المعيار التاسع  :النتائج الرئيسية لألداء
لتحديد مدػ نجاح أعماؿ مؤسسة ما ،مف الضركرة بمكاف أف يتـ جمع
بيانات مكضكعية تتعمق بالجكانب غير االقتصادية (مثل حجـ األعماؿ كنمكىا)،
كالجكانب االقتصادية كالمالية (مثل الربحية االقتصادية كالمالية ،كاإلنتاجية ،إلخ).
كلقد أسفرت الدراسات التحميمة األكلى عف نتائج حصمت عمييا المؤسسات عبر
استراتيجية األعماؿ (المعيار الثانى) .كفي تحميل

ِ
ثاف تـ تحديد المؤشرات

التشغيمية المستخدمة مف ِقبل المؤسسات لفيـ العمميات التنظيمية (المعيار
الخامس) .كيعمد ىذا المعيار إلى تحميل إنجازات المؤسسة في كافة مجاالتيا
األساسية ،مع اإلىتماـ بصفة خاصة بالمعيار الذؼ ذكرناه لمتك.
كبغض النظر عف ككنو إشارة ال مفر منيا فيما يتعمق بالقضايا المتعمقة بالجكدة،
فعالة لقياس مكارد كقدرات أؼ شركة.
يمكف أيضا استخداـ نمكذج  EFQMكأداة ّ

أما طرحو تفصيبل في معايير فيسمح لنا بدراسة المجاالت اإلجرائية الرئيسية في
الشركة بشكل تفصيمي مف حيث خمق الميزات التنافسية .كما يتعقب نمكذج
 EFQMالمكارد كالقدرات األساسية في المؤسسة ،بحيث يمكننا تحديد أؼ مف أجزاء
ىيكل العمل يستضيف المكارد أك القدرات الضركرية التي تسفر عف ميزات تنافسية.
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كبدكره يقدـ النمكذج لممستخدـ منظك ار داخميا كخارجيا مزدكجا .فاألكؿ يدعك
المؤسسات إلى الثقة في مكاردىا كقدراتيا مف أجل إنتاج ميزات تنافسية مستدامة،
التكجو) المؤسسات ببيئاتيا (الصناعة،
فيما يربط اآلخر (المنظكر الخارجى
ّ
كالمكرديف ،كالعمبلء ،إلخ) ،كيعزز تدفق المردكد الذؼ يساعد األعماؿ عمى التكيف

مع متطمبات السكؽ بشكل أسرع.
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الفصل الثاًى

هٌهجية سته سيجوا
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الفصل الثاًى

هٌهجية سته سيجوا
يحت ػ ػػكػ ى ػ ػػذا الفص ػ ػػل عم ػ ػػى ع ػ ػػدة عناص ػ ػػر تف ػ ػػى ب ػ ػػالغرض المعرف ػ ػػى
كالميارػ لمقارػء فى مكضكع منيجية ستة سيجما تتمثل فيما يمى :
 الخمفية التاريخية . -مككنات منيجية ستو سيجما .

 -التصميـ مف أجل ستة سيجما.

 -الفرؽ بيف ستة سيجما كالتصميـ مف أجل ستة سيجما.

 المكارد البشرية المسؤلة عف إدارة منيجية ستو سيجما . -كيف تعمل منيجية ستة سيجما .

األىداف اإلجرائية :

األىداف والمخرجات

 التعرؼ عمى الخمفية التاريخية لسػتة سػيجما كمػف ثػـ عػرض لممككنػات التػى
تبنى عمييا تمؾ المنيجية ككذا التصميـ مف أجل ستة سيجما.
 تكضػػيح الفػػرؽ بػػيف سػػتة سػػيجما كالتصػػميـ مػػف أجػػل سػػتة سػػيجما مػػع بيػػاف
المػكارد البشػرية المسػؤلة عػػف إدارة منيجيػػة سػتة سػػيجما كتحديػد كيػػف تعمػػل
ىذه المنيجية .
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المخرجات :
يتكقع أف يكتسب القارػء الميارات التالية بعد قراءة ىذا الفصل :
 المي ػػارات اإلدراكي ػػة كالمعرفي ػػة المرتبط ػػة بالخمفي ػػة التاريخي ػػة لمنيجي ػػة س ػػتو
سيجما ككذا مككنات منيجية ستو سيجما .
 الميارات الفكرية المتعمقة بالتصميـ مف أجل ستة سيجما كالفرؽ بينيػا كبػيف
منيجية ستة سيجما.
 الميػ ػػارات التطبيقيػ ػػة كالمرتبطػ ػػة بػ ػػالمكارد البش ػ ػرية المسػ ػػؤلة عػ ػػف إدارة ىػ ػػذه
المنيجية كخصكصا حممة األحزمو السكداء كالخضػراء كمػف ثػـ كيػف تعمػل

ىذه المنيجية .
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الفصل الثاًى

هٌهجية سته سيجوا
Six Sigma Approach
الخمفية التاريخية :

تعرؼ ستو سيجما فى عديد مف المنظمات عمى أنيػا مقيػاس لمجػكدة يجاىػد

مػػف أجػػل الكصػػكؿ إلػػى حػػد الكمػػاؿ ،ذلػػؾ أنيػػا مػػنيج مػػنظـ لمحصػػكؿ عمػػى البيانػػات
كاشػػتقاؽ تمػػؾ البيانػػات ييػػدؼ إلػػى تجنػػب العيػػكب فػػى أػ عمميػػة مػػف التصػػنيع إلػػى
النقل كمف المنتج إلى الخدمة .
كترجع ستو سيجما تاريخيا إلى عالـ اإلحصاء :
) ( Carl Frederick Gauss 1777-1855
كال ػػذػ ق ػػدـ منيجي ػػة التكزي ػػع الطبيع ػػى ،ذل ػػؾ أف س ػػتو س ػػيجما ى ػػى مقي ػػاس
لممعػػايره فػػى تغيػرات المنػػتج كالتػػى ترجػػع أيضػػا إلػػى  1920حينمػػا أظيػػر Walter
 ) Shewhartأف ثبلثػػة سػػيجما مػػف المتكسػػط ىػػى النقطػػة األساسػػية التػػى يتطمػػب
عندىا تصحيح العممية .
كفػػى التشػػغيل الجيػػد فػػإف أحػػد أىػػداؼ منظمػػة سػػتو سػػيجما ىػػك جعػػل العمميػػات
المؤثرة عمى العميل أقل تغي ار كمما أمكف ذلؾ  ،فحينما نتحدث عف ستو سيجما فإننا
نتحػػدث عػػف القػػرب مػػف حػػد الكمػػاؿ  ،فتخفػػيض األخطػػاء يتػػرجـ بصػػكرة مباشػرة مػػف
القم ػػة إل ػػى القاعػػػدة إل ػػى نت ػػائج ماليػػػة كيمك ػػف تكض ػػيح مس ػػتكيات س ػػيجما المختمفػػػة
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كمستكيات الثقة التى تقابميا ككذلؾ العيػكب لكػل مميػكف فرصػة المقابمػة لكػل مسػتكػ
كما يمى :
جدول مستوى ستو سيجما المتطابق مع احتياجات العميل
نسبت مقابهت احخَاجاث انعمالء
مسخوى سَجما
68.27
1
95.45
2
99.73
3
99.9937
4
99.999943
5
99.9999998
6

والعيوب لكل مميون فرصة
انعَوب نكم مهَون فرصت
690.000
308.537
66.807
6.210
233
3.4

كمػػا أف مػػنيج سػػتو سػػيجما قكبػػل بتقػػدير كاسػػع كمنيجيػػة كعمميػػة كرؤيػػة إلنجػػاز
التحسػػينات ف ػػى العممي ػػة فيػػك يعتم ػػد عم ػػى تركي ػػز العميػػل حي ػػث أف منيجيت ػػة تع ػػرؼ
كتح ػػدد ح ػػل المش ػػكمة بطريق ػػة جي ػػدة كمدعم ػػة م ػػف خ ػػبلؿ أدكات إحص ػػائية فعال ػػة .
فالتحسينات المستمرة مشتقة مف مشركعات تنفيذية مختارة بعناية  ،فاليدؼ ىك أخػذ
خطػ ػكات ص ػػغيرة إل ػػى األم ػػاـ  ،كال يكج ػػد خطػ ػكات إل ػػى الخم ػػف  ،كم ػػا يي ػػدؼ إل ػػى
تخف ػػيض التغيػ ػرات م ػػف خ ػػبلؿ التحس ػػيف المس ػػتمر لمعممي ػػة كى ػػذا ي ػػؤدػ إل ػػى رض ػػاء
العميل ،ذلؾ أف ىذا المنيج ىك عممية عالية الدقة كالتنظيمحيث ساعد عمى التركيز
عمى تطكير كالكصكؿ بصكرة تقريبية إلى منتجات كخدمات كاممة الضبط .
كستو سيجما إحصائيا ىى مصطمح يقيس المسافة المعطاه لمعمميػة الختبلفيػا
عف حد الكماؿ .فالفكرة المركزية خمف ستو سيجما ىى أنو إذا استطعت قيػاس عػدد
العيػػكب التػػى لػػديؾ فػػى العمميػػة  ،فإنػػؾ بطريقػػة منظمػػة سػػكؼ تحػػدد أك تكتشػػف كػػـ
يمكف تجنبة مف ىذه العيكب فى العممية ،كأف تحقق عيػكب صػفرية كممػا أمكػف ذلػؾ
 ،كلتحقيق جكدة ستو سيجما يجب أف نقدـ أك ننتج ليس أكثر مف  3.4كحده معيبة
لك ػػل ممي ػػكف كح ػػدة منتج ػػة ،أم ػػا ج ػػكدة ثبلث ػػة س ػػيجما في ػػى ض ػػماف نس ػػبة خالي ػػة م ػػف
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العيكب مقدارىا  ، %99.73ففى شركة جنراؿ إليكترؾ ) (GEكبتطبيق منيج ثبلثة
سػيجما فػإف ىنػاؾ تقريبػا ( )54000حالػة عػػدـ مطابقػة لممكاصػفات فػى السػنة  ،أمػػا
تطبيػق مػنيج سػتو سػيجما يعنػى أف ىنػاؾ حالػة عػدـ مطابقػة كاحػدة لممكاصػفات كػل
 25سنة -كىذا المثاؿ يكضح بصكرة جيدة الفركؽ فى تقديـ عمل خاؿ مف العيػكب
تحػػت قيػػكد ثبلثػػة سػػيجما التقميديػػة فػػى مقابػػل التحػػدػ الكبيػػر لمتطمب ػات مػػنيج سػػتو
سيجما المكجو بالعميل .
كفػػى أكاسػػط الثمانينيػػات كمػػع رئػػيس شػػركة مكتػػكركال فػػى ذلػػؾ الكقػػت

(Bob

) Galvin , 1986فقد قرر الميندسكف بالشركة أف مستكيات الجكدة التقميدية تقيس
العيػػكب لكػػل ألػػف فرصػػة  ،كىػػذا لػػـ يعػػد كافيػػا ،فبػػدال مػػف ذلػػؾ أرادكا قيػػاس العيػػكب
لكل مميكف فرصة ،كعديد مػف معػايير القيػاس ) (zero defectأتػت مػؤخ ار بػالتطكر
الطبيعى  ،كقد تـ ابتكار مصطمح ستو سيجما حيث أتى بو ميندس شركة مكتػكركال
يدعى ) (Billsmithكقد تـ اعتبار ستو سيجما كعبلمة مسجمة لشركة مكتكركال .
كقد طػكرت الشػركة ىػذا المعيػار الجديػد كخمقػت منيجيػة مبلئمػة لػو كىػى Six
 Sigma Quality Systemكتطمػب ذلػؾ تغييػر ثقػافى ليػتبلءـ معػو ،كقػد سػاعدت
ستو سيجما الشركة عمى تحقيق القكة فى النتػائج مػف أعمػى المسػتكيات كحتػى أدناىػا
 ،كقد حققت الشركة ما يزيد عمى ( )16مميار دكالر تػكفير كنتيجػة لمجيػكد المبذكلػة
فى برنامج ستو سيجما .
كمنذ ذلؾ الكقت كمئػات الشػركات حػكؿ العػالـ تبنػت مػنيج سػتو سػيجما كطريقػة
إلنجاز أك إلدارة األعماؿ  ،كقد أثنى عديد مف قادة الشركات األمريكية عمػى الفكائػد
الناتجػػة مػػف سػػتو سػػيجما أمثػػاؿ ) ( Larry Bossidy

- 48 -

مػػف شػػركة (Allied

) Signalثػـ بعػد ذلػؾ بشػركة )  (Jack Welch) ٔ ( Honey wellمػف شػركة
). (General Electric
باإلض ػػافة إل ػػى أف م ػػنيج س ػػتو س ػػيجما ل ػػيس فق ػػط ث ػػكرة خفض ػػت ترليكن ػػات م ػػف
الػػدكالرات الناتجػػة مػػف عػػدـ الكفػػاءة لػػدػ الشػػركات ،كلكنيػػا أيضػػا ىػػى أكثػػر مػػداخل
اإلدارة جنكنػػا كذلػػؾ ألف العمالػػو التنفيذيػػة مشػػغكلة بصػػكرة كبيػرة يجمػػع البيانػػات عػػف
كظائفيـ التى يقكمكف بتأديتيا .
كم ػػا أف م ػػنيج س ػػتو س ػػيجما ى ػػك ق ػػكة خمق ػػت انطباع ػػا ى ػػائبل ف ػػى مج ػػاؿ التمي ػػز
التشغيمى ذلؾ أف المبلحظة اإليجابية أف نجاح مػنيج سػتو سػيجما فػى شػركة جنػراؿ
إليكتريػػؾ تحػػت قيػػادة Jack Welch

ليسػػت مكضػػعا لمنقػػاش ففػػى تقريػػر عػػاـ

( )2000لمعض ػػك المنتػ ػدب ) (CEOف ػػى الش ػػركة كال ػػذػ ذك ػػر في ػػو أف م ػػنيج س ػػتو
سيجما كاف بمثابػة صػدمو كيربائيػة لشػركتنا كذلػؾ مػف حيػث القػكة التػى لػـ نرىػا مػف
قب ػػل طػ ػكاؿ األربع ػػيف س ػػنو الت ػػى قض ػػيتيا ف ػػى ش ػػركة جنػ ػراؿ إليكتري ػػؾ  .حي ػػث زادت
المبيعات بنسبة( ،)%5كزاد النصيب السكقى ما بيف.)%15-%10

مكونات منيجية ستو سيجما

تنقسم منيجية ستو سيجما إلى إثنين من المنيجيات ىما :
 DMAIC كىى المفظة األكائميػة ل ػ تحديػد  Define ،قيػاس، Measure
تحميػػل  ، Analyzeتحسػػيف  ، Improveرقابػػة ، Controlكىػػى تركػػز
عمى تحسيف العمميات الحالية كتحسيف األداء .

 DFSS كىػى المفظػة األكائميػة ل ػ  Design for six sigmaأػ التصػميـ
مف أجل ستو سيجما .كتعتمد عمى خطكات تنفيذيػة ىػى  DMADVحيػث
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يركػػز عمػػى تكليػػد عمميػػات كمنتجػػات كخػػدمات جديػػدة ك /أك مصػػانع لمقابمػػة
احتياجػات العميػل كىػى أساسػيات الجػكدة)Critical to Quality(CTQ
البلزمة لمستكػ سػتو سػيجمأ .ذركوٌٕ يوٍ منًشمؼوم منرانٛوح :ذؽذٚوذ منًلوكهح
 ،Defineمنمٛاط  ،Measureمنرؽهٛم  ، Analyzeمنرصوًٛى Design
 ،منرؽمك  Verifyأو منصالؼٛح . Validate
كفيمػػا يتعمػػق بمنيجيػػة أك خط ػكات سػػتة سػػيجما  DMAICنجػػد أنيػػا تسػػتخدـ

لع ػػبلج المش ػػكبلت المزمن ػػة لمش ػػركة حت ػػى تس ػػتطيع مقابم ػػة تكقع ػػات العمي ػػل بالدرج ػػة
الفعالة تكاليفيا ،حيث يستيل بيا مف بداية العمميػة مػرك ار بالم ارحػل الصػناعية كحتػى
نيايتيا ،كيتـ تنظيـ كل مشركع مف مشركعات التحسيف فى أربع مراحل ىى :

 القياس  Measureكىك تحديد رغبات العميل أك حاجاتو كتقييـ كيف تفشل
فى انجاز ذلؾ التكقعات حتى يمكف تبلفييػا ،مػع تحديػد المقػاييس األساسػية

لمعممية مف أجل المقارنة المستقبمية .

 التحميل  Analyzeكىك تحديد األسباب الداخمية لممشكبلت .

 التحسيف  Improveكىك إجراء التغييرات عمى المنتج أك الخدمة .
 الرقابة  Controlكىى كضع برامج التكجيو كاإلرشاد تحت التطبيق لضماف
استم اررية التحسينات .

ذلؾ أف كل مشركع يػتـ إدارتػو كمراجعتػو فػى نيايػة كػل مرحمػة  ،كقػد أخػذ

 Jack Welchالعضػك المنتػدب لشػركة  General Electricالبرنػامج كػامبل مػف
شػػركة مكتػػكركال كقػػاـ بتطبيقػػو عمػػى مسػػتكػ الشػػركة ككػػل  ،فالترقيػػات تػػـ تجميػػدىا
بالشركة حتى يتمقى كل فرد فييا التػدريب المناسػب ،كحينمػا أصػبح Jeff Immelt
العضػػك المنتػػدب لشػػركة ) (GEفػػى سػػبتمبر 2001كػػرر التأكيػػد عمػػى سػػتو سػػيجما
لتحقيػػق التركيػػز عمػػى العميػػل مػػف جانػػب الشػػركة كتحقيػػق النجػػاح فػػى الميػػاـ الفرديػػة
بيا .كقػد بػدأ اإلنطبػاع األكؿ عػف البرنػامج ىػك كيػف يمكػف اسػتم ارره ليمتػد عمػى كػل
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األجزاء مف األعماؿ حيث يتحقق االتصاؿ المادػ لمعميػل بالشػركة ،كقػد تطػكر ىػذا
البرنػامج ليصػبح نظػاـ ذات كفػاءة عاليػة فػى تحسػيف عمميػات األعمػاؿ المختمفػة مػع
التركيز عمى العميل كتحقيق فكائد مالية لمشركة  ،األمػر الػذػ اسػتكجب أف يتمقدقػادة
األعمػػاؿ تػػدريبا عػػف سػػتو سػػيجما كاسػػتكماؿ عػػدد مػػف المشػػركعات قبػػل التقػػدـ فػػى
كظػػائفيـ  .كنظػ ار لتحقيػػق بعػػض الفشػػل فػػى مشػػركعات سػػتو سػػيجما كذلػػؾ لمكصػػكؿ
إلى األثر المالى المتكقع  ،فقد أضافت شركة  GEكبصكرة متسارعة مرحمة إضافية
أخرػ لتحديد كادارة مشركع التحسيف كىى مرحمة التحديد  Defineفالتحديد كالقيػاس
كالتحميػػل كالتحسػػيف كالرقابػػة ) (DMAICأصػػبح اآلف نمػػط أك معيػػار مقبػػكؿ لتنفيػػذ
كادارة مشركعات ستو سيجما .
كما أف ىناؾ مفاىيـ أساسية لستو سيجما كالتى قد تككف -:
 خصائص الجكدة الضركرية كاألكثر أىمية لمعميل .
 قدرة العممية  :ماذا يمكف لمعممية أف تؤدػ ؟

 التغيرات  :ماذا يرػ كيشعر العميل عف المنتج كالخدمة الحالية ؟
 ثبات عمميات اإلنتاج كالتنبؤ بالعمميات الكاجب تحسينيا .

باإلضػػافة إلػػى أف سػػتو سػػيجما ىػػى تكتيكػػات مبػػادرة تبنػػى عمػػى فكػرة أف الكقػػت
المفقػكد كاألمػكاؿ التػى تنفػق عمػى المنتجػات بصػػكرة خطػأ يػؤدػ ذلػؾ إلػى الفشػل فػػى
خدمة العميل كاعادة تمكيل ىذه النتائج الخطأ – فالشركات يجب أف تعمل فى اتجاه
تحقيػػق (العيػػكب الصػػفرية) كقػػد طبقػػت سػػتو سػػيجما بصػػكرة متسػػاكية عمػػى عمميػػات
التصنيع كالمعامبلت التجارية كعمى كل المنظمات  ،حيػث تبنػى ىػذه المفػاىيـ عمػى
مبادغ أساسية تكضح كيف يتـ تحسيف أػ عممية حيث يتـ إنجاز العمل .
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فالمنيجيػػة غيػػر حساسػػة ألػ عمميػػة تصػػنيع أك معػػامبلت تجاريػػة كىكػػذا فػػإف
مفػػاىيـ سػػتو سػػيجما مبلئمػػة لكػػل العمميػػات بالمنظمػػة كتتضػػمف ىػػذه المفػػاىيـ ثبلثػػة
أفكار أساسية ىى :
 ىناؾ سبب كأثر (نتيجة) فى كل العمميات كالمعامبلت التجارية .
 كل النظـ كالمعامبلت التجارية تقدـ كمية أساسػية مػف التغيػرات المتبلزمػة ،

ىذه التغيرات تتبع التكزيع الطبيعى .
 منرغٛشمخ منًرالصيح منؽوذٔز ذصوثػ وعوٕو تغوثة لاتهٛرٓوا نهكلوح ٔ ،ذؽذٚوذ
ىػػذه األسػػباب الخاصػػة كتجنبيػػا يعػػكد بالنظػػاـ إلػػى الحالػػة األصػػمية لطبيعػػة
التغيرات).Shewhart, Deming, Taguchi, 20 th Century
جدول ( ) يوضح تقسيمات مفهوم ستة سيجما
منرؼشٚح
منًفٕٓو
ذطثٛك عرح عٛعًا خطٕج تخطٕج تاعرخذمو ودٔمخ خاصح نًراتؼح
مالَعثاغ
منًلشٔع ( ٔ يا ٚطهك ػهٗ ْزِ منًُٓعٛح )DMAIC
ُٚصة منرشكٛض ػهٗ معرخذمو منثٛاَاخ ٔ منر ٙذذػًٓا منمٛاعاخ
مإلؼصائٛح ٔ -منرؽهٛالخ الذخار منمشمسمخ منًإدٚح نهرؽغ ٔ ،ٍٛرنك
منثٛاَاخ
ػهٗ ػكظ مذخار منمشمسمخ منًثُٛح ػهٗ مٜسمء ؤ منرخً.ٍٛ
عرح عٛعًا يُٓط يُظى ٓٚذف ئنٗ ذؽمٛك  3,4ػٛة نكم يهٌٕٛ
يُٓط  /وعهٕب
فشصح .
ػثاسج ػٍ ظٕٓد يغرًشج نرؽغ ٍٛمنًُرعاخ ؤ منخذياخ ؤ
منرؽغ ٍٛمنًغرًش
منؼًهٛاخ.
ٔ ْٗ عهغهح يٍ منًٓاو ٚرى فٓٛا ذشظًح منًذخالخ ٔ منًخشظاخ يٍ
منؼًهٛاخ
خالل ػًهٛح منمٛاط.
يعًٕع خصائص ٔ صفاخ منًُرط ؤ منخذيح ٔ منر ٙذإشش ػهٗ
منعٕدج
سظاء منؼًالء.
ذؼثش ػٍ يغرٕٖ ٔ ذطٕس منؼًم  ْٗ ٔ .منُغثح ت ٍٛمنًخشظاخ ٔ
مإلَراظٛح
ظًٛغ منؼُاصش منًطهٕب ذؽمٛمٓا ( منًذخالخ)
ويتضمن منيج ستو سيجما خمس مراحل ىى :
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*تحديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد * قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس * تحميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل * تحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف * رقابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالمعركفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
بكممة ): (DMAICكما يكضحيا الشكل التالى:

شكل ( ) يكضح منيجية ستة سيجما DMAIC
التحديد

القياس

الرقابة

التحليل

التحسين

 -1التحديد Define :

يبدأ التطبيػق بتحديػد العمميػة فيػـ يسػألكف مػف ىػـ العمػبلء؟ كمػاىى مشػكبلتيـ ؟

حيػ ػػث يحػ ػػددكف الخصػ ػػائص الرئيسػ ػػية اليامػ ػػة مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر العميػ ػػل كالمرتبطػ ػػة
بالعمميات  .كيتـ تكضيح ظركؼ المخرجات الحالية بالتكازػ مع عناصر العممية .

كما تيتـ ىذه المرحمة بتحديد اليدؼ مف التحسيف كمجالو ك تقدير حدكد
 Boundariesكل عممية ستخضع لمتحسيف مع مراعاة متطمبات العمبلء .يساعد
في ذلؾ التكاصل مع العمبلء كالمساىميف كالمكظفيف ككل المعنييف.
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الغرض من ىذه المرحمة ىو:
 الفيـ الجيد لممشكمة محل الدراسة تحديد المدخبلت كالمخرجات تحديد المسئكليات ،مراحل العمل ،األىداؼ كالنقاط األساسية لممتابعةMilestones
 تحديد كتجييز فريق العمل فيـ الفكائد المتكقعة مف المشركع Project Meritsمثال :األىداؼ تختمف بحسب المستكػ اإلدارؼ
 تككف أىداؼ المستكيات العميا )  ) Top Levelبمثابة استراتيجية لممنظمة
مثل:
 عائد أكبر عمى االستثمار Maximize Return on Investment زيادة نصيب المنظمة مف السكؽ Increase Market Share ارتفاع نسبة رضاء العميل Increase Customer Satisfaction تككف أىداؼ المستكيات اإلدارة الكسطى Operations level

أقرب

لؤلغراض التنفيذية ،عمى النحك التالي:
 زيادة معدؿ التدفق لمقسـ Throughput تقميل الفاقد Minimize Waste تككف األىداؼ عمى مستكػ المشركع  Project levelعمى النحك التالي:
 -تقميل نسبة األخطاء لزيادة اإلنتاجية لعممية معينة
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 تقميل زمف بعض الخطكات اإلنتاجيةأسئمة تساعد عمى إنجاز ىذه المرحمة بنجاح:
 .1ما ىي المشكمة التي يجب التركيز عمييا ؟
 .2ما أىمية المشركع ؟
 .3ما ىك اليدؼ مف ىذا المشركع؟ كما مجالو Scope؟
 .4ما ىي حدكد المشركع؟
 .5مف ىك العميل المستيدؼ بيذه العممية كما ىك تأثير المشكمة عميو؟
 .6ما ىي العممية التي يجب تحميميا ؟ كما ىي النقاط األساسية لممتابعة
Milestones؟
 .7ما ىي مؤشرات األداء األساسية؟ كيف ستقاس؟ كما كضعيا الحالي؟
 .8ما ىي خريطة التدفق لمعممية الحالية ؟ مف ىـ أىـ المكرديف؟ كما ىي
المدخبلت كالمخرجات؟
 .9ما ىي أىـ القياسات مف كجية نظر العميل؟
 .10ما ىي خريطة التدفق لمعممية المستقبمية بعد إنتياء المشركع؟
 .11ما ىي المخرجات  Deliverables؟
 .12مكعد التسميـ  Due Date؟
مخرجات ىذه المرحمة :
 تعريف جيد لممشكمة كتصكر لكيفية الحل -قائمة بالعمبلء المتكقعيف
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 كضع العبلقة بيف المدخبلت كالمخرجات في صكرة بيانية مبسطة اتجاه عاـ يظير تطكر أداء العممية محل الدراسة خريطة لمعممية كاجراءاتيا – بدكف الدخكؿ في تفصيبلت شديدة -المشمكلة المشركع
 كثيقة المشركع Project Charter خطة لممشركع Project Planاألدوات التي يمكن استعماليا تشمل:
) Project charter -Voice of Customer (VOC
tools (surveys, focus groups letters, comments,
cards) -QFD - Benchmarking- Pareto chart
 -2القياس Measure :

-Run chart - Kano model - SIPOC.

التركيز التالى يعتمد عمى قياس العممية حيػث يػتـ تصػنيف الخصػائص الرئيسػية
كتحديػد نظػػـ القيػػاس كجمػػع البيانػػات  .كالغػػرض مػػف ىػػذه المرحمػػة ىػػك قيػػاس النظػػاـ

الق ػػائـ فعمي ػػا كعمميات ػػو كبن ػػاء مق ػػاييس ص ػػالحة يعتم ػػد عميي ػػا لممس ػػاعدة ف ػػي مراقب ػػة

األىداؼ التي سبق تعريفيا في المرحمة األكلى.
الغرض من ىذه المرحمة ىو:

 تكثيق اإلجراءات الفعمية لمعممية محل الدراسة االستعانة بأساليب جمع البيانات التأكد مف أف نظاـ القياس مبلئـ جمع البيانات- 56 -

 تحديد أساس  Baselineعف قدرة العممية عمى أف تمبي احتياجاتالعميل ،كمراعاة االعتبارات المالية.
 عرض البيانات تمييدا لتحديد فرص التحسيف. تركيز جيكد التحسيف بجمع أكبر قدر ممكف مف البيانات المساعدة.أسئمة تساعد عمى إنجاز ىذه المرحمة بنجاح:
 .1ما ىك الكضع القائـ فعميا؟
 .2ما ىي المشكمة بالتحديد؟ متى تحدث؟ كما تكرار حدكثيا؟
 .3ما ىي البيانات التي ستجمع؟ ما ىي طريقة الجمع؟ كيفية الػتأكد مف
دقة كصحة البيانات؟
 .4ماذا تعكس البيانات؟
 .5كيف عرفت العيب  Defectككحدتو  Unitكفرصة حدكث العيب
Opportunity/؟
 .6ما ىي اإلمكانات الحالية لمعممية؟
 .7ىل اكتشفت فرص تحسف مميزة Quick hits؟
 .8ىل انتييت مف رسـ متكامل لمعممية محل الدراسة ؟ مف شارؾ في
إعداده؟
مخرجات ىذه المرحمة:
 تعريف أكثر دقة لممشكمة محل الدراسة Problem statementرسـ تفصيمي إلجراءات العمل. مصفكفة السبب كاألثر Cause & Effect Diagram -خطة لجمع بيانات كافية لمتحميل.

- 57 -

 تحميل لشكل البيانات باستعماؿ ( Pareto, histogram, trend, Scatter,)Box Plot
 تحديد األساس  Baselineكقياس المستكػ Sigma Levelاألدوات التي يمكن استعماليا تشمل:
  Histogram - Scatter plot -Pareto DiagramControl charts -Run chart -Box Plot -Data
collection techniques -Flow charts
 -3التحميل Analyze :
حينمػا يػتـ جمػع البيانػػات فإنػو يػتـ تحميميػا  ،كالغػػرض مػف ذلػؾ تحكيػل البيانػػات
الخػػاـ إلػػى معمكمػػات لمتػػزكد بالبصػػيرة كالرؤيػػة السػػميمة داخػػل العمميػػة ذاتيػػا  .ىػػذه
الرؤي ػػة الس ػػميمة كالبص ػػيره الناف ػػذة تش ػػمل تحدي ػػد األس ػػباب األساس ػػية كاألكث ػػر أىمي ػػة

لممشكبلت أك العيكب الناتجة مف العممية .

كاليدؼ مف ىذه الخطكة ىك تحميل النظاـ أك العمميات لتعريف الطرؽ المختمفة
إلزالة الفجكة بيف اإلنجاز الحالي لمنظاـ أك العممية كاليدؼ المراد الكصكؿ إليو .في
ىذه الخطكة أيضا يجب إنشاء عبلقة بيف رضا العميل كالعمميات الداخمية
 internal processالتي نستخدميا .أيضا يجب تعريف األسباب الجذرية
 Root causesككيفية التأكد مف أنيا فعبل ىي األسباب الجذرية كليست أعراض.
الغرض من ىذه المرحمة ىو:
 التحديد األفضل كاألدؽ لممشركع عف طريق جمع المزيد مف البياناتالتي تعكس حقيقية الكضع.
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 الكشف عف المصادر الحقيقة لمتبايف  Variationعف طريق فيـأفضل لمعبلقات السببية بيف المتغيرات.
 تقميل عدد المتغيرات التي ستتعامل معيا مرحمة التحسيف. تحديد كادارة المدخبلت ذات الخطكرة العالية.موضوعات وأسئمة عديدة يجب التطرق ليا في ىذه الخطوة :
 .1ىل يمكف االعتماد عمى البيانات ؟
 .2كيف عرفت األسباب المحتممة؟
 .3كيف عرفت األسباب الجذرية لممشكمة Root Causes؟ ما ىي األسباب بالغة
األىمية Vital Few؟
 .4ىل يعبر رأيؾ عف الفريق؟ كىل يعكس الحالة محل الدراسة؟
 .5ىل صادفت أية فرص لمتحسيف مميزة؟
 .6ما ىي العكائق التي سكؼ نقابميا لتنفيذ كاكماؿ المشركع ؟
 .7ما ىي األسباب التي ممكف أف تكقف ىذا المشركع؟
 .8ما ىي العكامل التي تقكـ بفحصيا مستقبميا – كيف قمت باختيارىا؟
 .9ما ىي الكسائل التي ساعدت عمى االختيار؟ يجب تحديد اإلنجاز األمثل
كمقارنتو .Best-in-class
مخرجات ىذه المرحمة:
 تحميل إحصائي لمبيانات محل الدراسة (المتغيرات األساسية كالفرعية) -رسـ لمعبلقات السببية بيف المتغيرات Cause & Effect Diagram
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 السبب الجذرؼ لممشكمة. إطار عاـ لمجاؿ التحسيف المتكقع فيـ لطبيعة تكزيع العممية Process Distributionاألدوات التي يمكن استعماليا تشمل:
  Cause & Effect Diagram -Tree DiagramsBrain Storming -Process Mapping - Design of
experience .
 -4التحسينImprove :
كفييػػا يػػتـ تطػػكير الحمػػكؿ لممشػػكمة كاج ػراء التغي ػرات عمػػى العمميػػة .ذلػػؾ أف نتػػائج

التغيرات عمى العمميػة يػتـ رؤيتيػا فػى صػكرة مقػاييس محػدده .كفػى ىػذه الخطػكة فػإف

المنظمػػة يمكػػف أف تػكازف كتقػػرر ىػػل التغيػرات التػػى يػػتـ إجرائيػػا مفيػػدة ،كمػػا إذا كػػاف
ىناؾ تغيرات أخرػ يجب كضعيا كتككف ضركرية لمعممية.

إف الدكر األساسي في ىذه المرحمة ىك محاكلة سد الفجكة بيف الكضع الحالي

كالكضع المستيدؼ لمعمميات .الطرؽ المستخدمة في ىذه الخطكة يجب أف تككف قد
تحددت بدقة  Verifiedلمتأكد مف أف اليدؼ المرغكب فيو قد أنجز تماما كيممؾ
صفة االستم اررية.
الغرض من ىذه المرحمة ىو:
 التأكد مف العبلقة بيف المتغيرات تحدؼ كاختبار كتطبيق الحمكؿ لممشكمة األساسية . -التأكد مف فعالية الحمكؿ .
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 تكثيق العبلقة بيف التكمفة كالعائد Cost –Benefit Analysis التأكد مف مركنة الحل .موضوعات وأسئمة عديدة يجب التطرق ليا في ىذه الخطوة :
 .1كيف تـ تطكير الحل لممشكمة؟
 .2كيف تمت المفاضمة بيف الحمكؿ المقترحة؟ كما دكر المؤشرات األساسية
لؤلداء؟
 .3ما ىي المشكبلت التي كاجييا الفريق Failure modes؟
 .4ما ىي األنشطة الضركرية لتحقيق األىداؼ المرغكبة؟
 .5كيف يمكف دمج المشركع مع المشركعات المختمفة األخرػ؟
 .6مف ىـ األفراد الذيف يتأثركف بالتغيير كما مدػ ىذا التأثير ؟ كيف يمكف إدارة
التغيير في المنظمة؟
 .7ما مدػ تأثير تنفيذ المشركع عمى العميل المستيدؼ؟
مثال :دكر اإلدارة العميا في الدعـ لممشركع
فعمى مستوى اإلدارة الوسطى  ،Business levelنجد التقييـ يككف في السياسة
العامة أك تنفيذ كعمل تغذية عكسية لمعميل

Customer feedback

 ،mechanismأك االتجاه إلى نظاـ محاسبي لمراقبة تكمفة الجكدة كالمنفعة مف
التحسيف ،أك تطبيق نظاـ حاسب آلي  Computer Systemلتنفيذ األكامر أك
لتقميل زمف دكرة التشغيل .Reduce cycle time
أما عن المستوى العمميات  :يجب تحديد العكامل المؤثرة في كل العمميات التي
تؤدؼ إلى تحسيف إمكانات العممية  ،Process Capabilityكيؤدؼ إلى تقميل
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العيكب كزيادة معدؿ التدفق  .Throughput & yieldsكفي بعض األحياف قد
نحتاج إلى إعادة تصميـ لمعممية.
مخرجات ىذه المرحمة:
 تحميل إحصائي لمبيانات محل الدراسة . قائمة بحمكؿ مقترحة نتاج العصف الفكرؼ Brainstorming خريطة لمعمميات كاإلجراءات جديدة Process Map مراجعة حدكد المسمكحات في إنتاج السمع كالخدمات ToleranceLimits
 نتاج تحسيف اإلجراءات. مراجعة أسباب المشكبلت Failure modes تحميل نيائي لعبلقة التكمفة بالعائد Cost-Benefit Analysis مستكػ جديد إلمكانيات اإلنتاج Process Capabilitiesاألدوات التي يمكن استعماليا تشمل:
Management Tools - Process Mapping -Force



Field Diagram.
 -5الرقابة Control :

إذا تـ تأدية العممية كما ىك مصمـ كمخطط ليا ككانت كفق المستكػ المتنبػأ بػو

فإن ػػو ي ػػتـ كض ػػعيا تح ػػت الرقابة،كى ػػذه الخط ػػكة ى ػػى الج ػػزء ال ػػدائـ أك المس ػػتمر م ػػف
منيجيػػة سػػتو سػػيجما ،حيػػث تػػتـ الرقابػػة عمػػى العمميػػة لضػػماف أك لمتأكػػد مػػف عػػدـ

حدكث تغيرات لـ تكف متكقعة .
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إف العمل ال ينتيي عند التحسيف فقط كلكف البد مف عمل الرقابة حتى نضمف
نجاح ىذا التحسيف كاستم ارره .بدكف ىذه الخطكة الحرجة كاألخيرة مف الػ DMAIC

فإف العادات كالطرؽ القديمة سكؼ تعكد بسرعة كبذلؾ نككف قد فشمنا ككمفنا
المنظمة بدكف فائدة .لذلؾ يجب أف نضع األسس لضماف العمل بالمنيج الجديد
 Standardizeالستم اررية عممية التحسيف.
كيجب أيضا تكثيق الطرؽ الجديدة كالعمميات لضماف استمرارىا كعمل خطة
جديدة لمرقابة كتعميمات جديدة يجب إتباعيا

Standard Operating

) .Procedure (SOPكيجب استعماؿ خرائط مراقبة الجكدة Control charts
كخاصة المتعمقة باالتجاه العاـ  Trend chartلمتحقق مف مطابقة اإلنجاز مع
اليدؼ المحدد لو دائما.
الغرض من ىذه المرحمة:
 ضماف أف ما تحقق سيستمر عمى المدػ الطكيل. تكثيق كل جيكد التحسيف كاإلجراءات الجديدة لمعمل.موضوعات وأسئمة يجب التطرق إلييا في ىذه الخطوة الحرجة :
 .1كيف نتأكد أف تقميل العيكب  Reduction in defectsسيستمر ؟
 .2كيف نتأكد أف التحسيف أصبح ضمف إجراءات العمل المتبعة فعميا
 Standardized؟
 .3ماذا اتخذ مف إجراءات لضماف االستم اررية في حالة تغير الظركؼ أك التقنية
المستعممة؟
 .4ما ىك النظاـ الجديد المتبع؟ ككيف تـ تطكيره؟
 .5كيف تـ تكثيق النظاـ الجديد؟ أيف تـ حفع ىذا التكثيق؟
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 .6ىل مف السيل لممكظفيف الحصكؿ عمى المستندات الجديدة؟
 .7مف المسئكؿ عف العمميات المحدثة؟ كمف لو حق تحديث  Updateالمستندات؟
 . 8مف لو حق الرقابة لمتأكد مف أف النظـ الجديدة طبقت؟ كما عدد مرات المراقبة؟
ككيف؟
 .9مف لو حق اتخاذ القرار في حالة النتائج الغير مرغكب فييا ؟
المخرجات ليذه المرحمة:
 التكثيق الرسمي لمعمميات كاإلجراءات. خطة لمتعامل مع ما يستجد . Reaction Plan خطة مراقبة جكدة كتعميمات كاجراءات عمل . خرائط لمراقبة الجكدة كحدكد دنيا كعميا . خريطة لبلتجاه العاـ  Trend Chartلتحديد مستكػ األداء كل ثبلثةأشير .
 أنكاع التقارير التي يجب تصميميااألدوات التي يمكن استعماليا تشمل:
–  ISO 9000 - Control Charts -Reporting system
PDCA Plan, Do, Check, Act.
كبصفة عامة فإف التركيػز فػى منيجيػة سػتة سػيجما يكػكف لتخفػيض التغيػرات ،
كما أف لػو تػأثيرات ثانكيػة أخػرػ ،فػالجكدة يػتـ تحسػينيا  ،كد ارسػة العمميػة تقػدـ تقيػيـ
شامل لمقيمة المضافة الناتجة مف العكامل المتعددة ،ذلؾ أف بعض ىذه العكامػل يػتـ
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تعػ ػػديميا  ،بينمػ ػػا يػ ػػتـ إلغػ ػػاء العكامػ ػػل األخػ ػػرػ ،ألف العكامػ ػػل تػ ػػـ تنقيتيػ ػػا كتحسػ ػػينيا
كاألخطاء كحتى فرص كقكع األخطاء تـ تخفيضيا.
كأثناء تقصى إمكانيات تطبيق ستو سيجما فيناؾ بعػض العناصػر التػى يػتـ
إكتشافيا  ،كما يتـ تحديد تدفقات المنتجات كالخدمات خبلؿ النظاـ .كيمكػف تعريػف
التدفق بأنو الكقت مف دخكؿ المكاد الخاـ كحتى خركجيػا لتكػكف منتجػات تامػة قابمػة
لمبي ػػع  ،فتحس ػػيف العممي ػػة ي ػػؤثر عم ػػى الت ػػدفق كيخف ػػض م ػػف التغيػ ػرات كيحق ػػق ج ػػكدة
أفضل  ،كما يقدـ تحسينات فى حجـ مخرجات العممية أيضا .
كىكذا فإف المنظمة تحتاج إلى أمكاؿ أقل لممخزكف تحت التشغيل  ،فالكقػت
المنقضػػى مػػف كضػػع قيمػػة الم ػكاد الخػػاـ كحتػػى تحقيػػق ال ػربح مػػف بيػػع المنتجػػات يػػتـ
تخفيضو كما يمكف لممنظمة أف تحقق رغبات كاحتياجات العمبلء بصكرة أسرع .

وثيقة المشروع

Project Charter

تعتبر كثيقة أك صؾ المشركع مف أىـ الخطكات التي تساعد عمى نجاح
مشركعات  .Six Sigmaحيث تعتبر بمثابة عقد بيف فريق العمل كاإلدارة العميا،
تمنح بمكجبة اإلدارة العميا لفريق العمل كل الصبلحيات إلنجاز ميمتو بالصكرة
المتفق عمييا في الكثيقة .كيعتبر أيضا التزاـ مف فريق العمل تجاه اإلدارة العميا
بحل المشكمة محل الدراسة في الكقت كبالمكارد المحددة .يمكف التعديل عمى كثيقة
المشركع ضمف المراحل األكلى لممشركع عمى أف تأخذ مكافقة اإلدارة العميا عمى
التعديبلت أكال بأكؿ.
تشمل وثيقة المشروع النقاط التالية:
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 -1تحديد

فرصة

التطكير

Opportunity/Problem

Statement
 -2الحالة محل الدراسة Business Case
 -3مجاؿ المشركع Project Scope
 -4اليدؼ مف المشركع Goal Statement
 -5خطة المشركع Project Plan
 -6فريق العمل Team Selection
 -7مكارد المشركع Project Resources
 -8المعنييف بالمشركع مف غير فريق العمل Stakeholders
خطوات لعمل وثيقة المشروع:
 -1أحصل عمى Problem statement
 -2عرؼ كحدد المعنييف بالمشركع.
 -3أرسـ خريطة عامة تدفق لمعمميات كاإلجراءات (ال تحكػ تفصيبلت شديدة)
 -4اختار أفراد الفريق .
 -5حدد مكضكعات التدريب التي يحتاجيا لمفريق .
 -6اختار قائد الفريق .
التصميم من أجل ستة سيجما): Design For Six Sigma (DFSS
ئٌ يُٓعٛح  DFSSذغرخذو مألدٔمخ ٔ منرذسٚة ٔ منًماٛٚظ نرغاػذ منًُظًح
ػهٗ مالتركاس ٔ منرؽذٚس ػُذ ذصًٛى يُرعاخ ؤ ػًهٛاخ ظذٚذج ذهثٗ مؼرٛاظاخ
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منؼًالء ٔ سفغ يغرٕٖ مألدمء ٔ .منٓذف يٍ ْزِ منًُٓعٛح ْٕ منٕصٕل ئنٗ ولم
يؼذل يٍ منًؼٛة ٔ منر ٙذؽًم يؼاٛٚش عرح عٛعًأ ،ذؽمٛك ولصٗ لذس يٍ منرأشٛش
مإلٚعات ٙوشُاء يشمؼم ذطٕٚش ٔ ذصًٛى منًُرعاخ ؤ منؼًهٛاخ.

رنك وٌ ظْٕش ْزِ منًُٓعٛح ٚكًٍ تانؼًم ػهٗ لٛادج خػ منٓعٕو نمٛاط منعٕدج
ٔذؽغ ٍٛمنمذسج ػهٗ منرُثإ ف ٙيشمؼم منرصًٛى  ٔ.لذ تذو حطبَق يُٓعٛح منرصًٛى يٍ
وظم عرح عٛعًا تؼذ ػاي ٍٛيٍ ذطثٛك يُٓعٛح عرح عٛعًا . DMAIC
ئٌ يُٓعٛح منرصًٛى يٍ وظم عرح عٛعًا  DMADVذركٌٕ يٍ منًشمؼم
منرانٛح :ذؽذٚذ منًلكهح  ،Defineمنمٛاط  ،Measureمنرؽهٛم ، Analyze
منرصًٛى  ،Designمنرؽمك  Verifyؤ منصالؼٛح . Validate

 Define -1ؼٛس ٚثذو منرطثٛك ترؽذٚذ منؼًهٛح ٔ منرشكٛض ػهٗ منرؼشٚح
تاؼرٛاظاخ منؼًالء ٔ يا ْٗ يرطهثاذٓى عٕمء يٍ دمخم منلشكح ؤ يٍ
خاسض منلشكح .
 -2لٛاط ٚ Measureؼرًذ منرشكٛض ػهٗ يعًٕػح يٍ منًخشظاخ منًطهٕب
ذؽمٛمٓا ف ٙمنؼًهٛاخ منؽانٛح ٔ ٔظغ يعًٕػح يٍ منًماٛٚظ منخاصح
تانًماسَح يا ت ٍٛمنؼًهٛاخ منذمخهٛح ٔ ؤظاع منًٕسد ٔ ٍٚمنصُاػح ككم.
 -3منرؽهٛم ٚ Analyzeرى فٓٛا ذؽهٛم منًخشظاخ يٍ منًشؼهح منصاَٛح فٙ
يُٓعٛح منـ  ، DMADVيٍ منؼًهٛاخ منمائًح نرؽذٚذ عثة منخطأ ٔ َلأج
ٔيٍ شى منمٛاو تانرذمتٛش منرصؽٛؽٛح.
 -4منرصًٛى  ْٗ ٔ Designئػادج ذصًٛى ػًهٛاخ منرلغٛم ػٍ غشٚك ذٕظٛػ
منؼُاصش منر ٙعٛرى ذصًًٓٛا ٔ ذٕظٛػ منرفاصٛم ٔ كم رنك تاالعرؼاَح
تًرطهثاخ منؼًالء ٔ سغثاذٓى .
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 -5منرؽمك ٚ ٔ Verifyرى فٓٛا منرُفٛز منفؼه ٙنكافح منًؼاٛٚش ٔ منخطٕمخ
منًٕظٕػٛح منر ٙذًد ف ٙمنخطٕج منغاتمح ٔ منرأكذ يٍ وٌ مألدمء منفؼهٙ
ٚإدٖ ئنٗ ذؽمٛك مألْذمف منخاصح تانًلشٔع.

الفرق بين ستة

سيجما) (Six Sigma

و التصميم من أجل ستة سيجما

): (DFSS
 مٌ يُٓط عرح عٛعًا ٚؼرثش يُٓط سد منفؼم  Reactiveألَّ ٚؼرًذ ػهٗيؼانعح منًلكالخ (مالَؽشمفاخ) ف ٙمنؼًهٛاخ منمائًح  ،ف ٙؼ ٍٛوٌ منرصًٛى
يٍ وظم عرح عٛعًا ٚؼًم ػهٗ ذصًٛى منؼًهٛاخ منمادسج ػهٗ منرأشٛش فٙ
يغرٕٚاخ عرح عٛعًا  ،نزم فٓٗ ذؼرثش يذخم يثادسج  Proactiveفٙ
ذؽغ ٍٛمنعٕدج .
 ذغرخذو عرح عٛعًا يُٓعٛح  ، DMAICف ٙؼ ٍٛذغرخذو منرصًٛى يٍوظم عرح عٛعًا يُٓعٛح . DMADV
 ٓٚذف فشٚك عرح عٛعًا يٍ معرخذمو يُٓعٛح  DMAICئنٗ ذؽمٛكذؽغُٛاخ ذشمكًٛح شاترح ٔ يغرمشج يٍ خالل خفط ؤ ئصمنح مالَؽشمف فٙ
منؼًهٛاخ منمائًح ٔ تانران ٙذؼًم ْزِ منًُٓعٛح ػهٗ ذؽمٛك يا ذشغة تّ
منًُظًح تكفاءج ٔ دلح  ،تانًماتم فاٌ يُٓعٛح

 DMADVذؼًم ػهٗ

ذؽمٛك ذؽغُٛاخ ذشمكًٛح يٍ خالل منمذسج ػهٗ ؼزف ػًهٛاخ لائًح ٔ
معرثذمنٓا ظزسٚا تؼًهٛاخ ظذٚذج  ٔ ،تانران ٙذؼًم ْزِ منًُٓعٛح ػهٗ ذؽغٍٛ
كفاءج ٔ فاػهٛح منؼًهٛاخ.
 ٚغرخذو يُٓط منرصًٛى يٍ وظم عرح عٛعًا ف ٙيشؼهح منرصًٛى ،ف ٙؼٍٛذغرخذو يُٓعٛح عرح عٛعًا وكصش يغ تذمٚح ػًهٛح منرصُٛغ.
ٔ منلكم منرانٕٚ ٙظػ ؤظّ منرشكٛض تانُغثح نكم يٍ DMADV ٔ DMAIC
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شكل يكضح أكجو التركيز بالنسبة لكل مف DMADVٔ DMAIC
تركز منهجية  DMAICعلى

تركز منهجية  DFSSعلى

تكلفة
عمل
تغيير
فى
تصميم
المنتج
/الخدمة

اإلنتاج

التطوير

التصميم

البحوث

المراحل التى يمر بها المنتج

افتراضات منيجية ستو سيجما :

تتطمػ ػػب منيجيػ ػػة سػ ػػتو سػ ػػيجما التركيػ ػػز عمػ ػػى تخفػ ػػيض التغي ػ ػرات كذلػ ػػؾ لحػ ػػل

مشػػكبلت األعمػػاؿ كالعمميػػات  ،فمػػف خػػبلؿ كضػػع األدكات اإلحصػػائية البلزمػػة لفيػػـ
تغيرات العممية فإف اإلدارة يمكف أف تبدأ فى التنبؤ بالنتائج المتكقعة مف ىذه العممية
 ،فػػإذا كانػػت النتػػائج غيػػر مرضػػية فػػإف األدكات المرتبطػػة يمكػػف أف تسػػتخدـ بصػػكرة
أكثػػر كضػػكحا كتك ػ ار ار كذلػػؾ لفيػػـ العكامػػل المػػؤثرة فػػى العمميػػة  ،كيػػتـ فيػػـ عناصػػر
العمميػة بصػػكرة كاممػػة مػػف خػػبلؿ منيجيػة البحػػث كتقصػػى األسػػباب بصػػكرة مجػػردة .
كاإلفتراض األساسى فى ىذه الحالة ىك أف ناتج العممية الداخميػة سػكؼ يػتـ تحسػينة
عف طريق تخفيض التغيرات فى العناصر المتعددة .
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كتبنى منيجية ستو سيجما عمى افتراضيف رئيسييف ىما :
األول  :ىك الفيـ كاإلدراؾ الكامل لمعامميف بالمنظمة لمحقيقة القائمة أف األرقاـ يمكف
أف تعيػػد تمثيػػل الخصػػائص كالصػػفات الخاصػػة بالعمميػػة  ،فيػػـ يػػدرككف إد اركػػا كػػامبل
أف الفي ػ ػػـ ال ػ ػػدقيق كالعمي ػ ػػق لمبيان ػ ػػات كك ػ ػػذلؾ تحميمي ػ ػػا يمك ػ ػػف أف يس ػ ػػتخدـ لتحقي ػ ػػق
التحسػػينات ،كمػػا أف التمثيػػل البيػػانى لمبيانػػات يكضػػح كجيػػات نظػػر جديػػدة كمختمفػػة
لمعممية ،كنكعية القائميف عمى التحميل مثل الميندسيف كالعمماء يقدركف ىذا المنيج.
الثانى  :ىك أنو أثناء تخفيض التغيرات فى كل العمميات فػإف األداء الكمػى لممنظمػة
سػػكؼ يتحسػػف  .كبػػالرغـ مػػف أنػػو مػػف الصػػعب مناقشػػة التحسػػينات الجانبيػػة  ،فػػإف
حقيقػػة اقتصػػاد األعمػػاؿ ىػػك الرغبػػة فػػى تحقيػػق تحسػػينات أكثػػر لبلسػػتثمار الحػػالى ،
كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف تحسػػيف كػػل العمميػػات الفردي ػة عمػػى مسػػتكػ المنظمػػة يزيػػد مػػف
قدرتيا عمػى تمبيػة رغبػات أك احتياجػات العمػبلء كالتػزكد بػالمنتج كالخدمػة فػى الكقػت
المناسػػب كبأقػػل تكمفػػة .كفػػى بعػػض األحيػػاف فػػإف الكفػػكرات التػػى يحققيػػا النظػػاـ ربمػػا
تكػػكف أقػػل مػػف تكػػاليف كػػل التحسػػينات  ،لػػذلؾ فػػإف المنظمػػة يجػػب أف تحػػدد بدقػػة
العمميات الكاجب تحسينيا لؤلعماؿ أك العمميات الضركرية لنجاح تمؾ األعماؿ .

مصطمحات فى ستو سيجما :

يكجد مجمكعة مف المفاىيـ األساسية التى تكضح ستو سيجما ىى :

* مداخل كنماذج الجكدة :

Quality Approaches and Models

 -ستة سيجما :

Six Sigma

ىى رؤية لمجكدة حيث تحقق  3.4عيكب فقط لكل مميكف فرصة عنػد إنتػاج
المنتج أك تقديـ الخدمة  ،أػ المفاضمة مف أجل الكصكؿ إلى حد الكماؿ .
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 -التصميـ مف أجل ستة سيجما

)Design for Six Sigma (DFSS

ىى منيجية منظمػة تسػتخدـ األدكات كالتػدريب كالقيػاس لتحقيػق القػدرة عمػى
تصػ ػػميـ المنتجػ ػػات كالعمميػ ػػات التػ ػػى تقابػ ػػل تكقعػ ػػات العميػ ػػل كالتػ ػػى يمكػ ػػف أف تقػ ػػدـ
بمستكيات جكدة ستو سيجما.
* مصطمحات الجكدة :
 -التغير أك االختبلؼ :

Variance

ىػػك التغيػػر فػػى العمميػػة أك تطبيقػػات األعمػػاؿ كالتػػى ربمػػا تعػػدؿ مػػف نتائجيػػا
المتكقعة .
 -الرقابة :

Control

ىػػى محاكلػػة تحقيػػق االسػػتقرار لمعمميػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ البيانػػات الكميػػة
ع ػػف التغيػ ػرات الطبيعي ػػة كالقابم ػػة لمتنب ػػؤ بي ػػدؼ تنظ ػػيـ كارش ػػاد العممي ػػة أثن ػػاء اإلنت ػػاج
الفعمى .
 -العناصر اليامة لمجكدة :

)Critical to Quality: (CTQ

ىى العناصر التى لدييا تاثير مباشر عمى الجكدة المدركة .
 -حاجات كتكقعات العميل :

Customer Needs, Expectation

ىػى الحاجػات التػػى تحػدد بكاسػػطة العميػل كالتػى تقابػػل المتطمبػات كالمعػػايير
األساسية .
 -العيكب :

Defects

ىػػى مصػػادر غضػػب العميػػل ،فػػالعيكب مكمفػػة لكػػل مػػف العمػػبلء كالمنتجػػيف
كمقدمى الخدمة ،كاستبعاد العيكب يزكد بتكمفة كعائد .
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الموارد البشرية المسؤلة عن إدارة منيجية ستة سيجما :
يعتبر منيج ستو سيجما متأصبل فى ىيكل المنظمة كمرتبط بتنفيذ أك
تطبيق العمميات كيتطمػب ذلػؾ عناصػر متعػددة مػف المػكرد البشػرػ تتمثػل فيمػا
يمى :
 لجنة القيادة .
 القادة .

 حممة األحزمو السكداء .

 حممة األحزمو الخضراء .
 خبراء األحزمو السكداء .
كيمكف تكضيح ذلؾ كما يمى :
 لجنػػة القي ػػادة  :ىػػى مس ػػئكلة عػػادة ع ػػف تحديػػد المش ػػركعات  ،تحديػػد حمم ػػة
األحزمو السكداء  ،تخصػيص المػكارد ،الرقابػة عمػى التقػدـ ،م ارجعػة الفعاليػة

 ،التثب ػػت م ػػف تطبي ػػق السياس ػػات االس ػػتراتيجية كال ػػذػ يؤل ػػف أك يجم ػػع ى ػػذه

المجمكعة عادة ما يككف رئيس المستكػ التنفيذػ.

 القػ ػػادة  :كىػ ػػـ مسػ ػػئكلكف بػ ػػاإلدارة العميػ ػػا حيػ ػػث يػ ػػزكدكف العمميػ ػػة بالمسػ ػػاندة
كب ػػالمكارد كيج ػػب أف يك ػػكف ل ػػدييـ فيم ػػا بص ػػكرة عميق ػػة لمط ػػرؽ المس ػػتخدمة

خصكصا المقاييس كتفسير مقاييس العمميات .

 حممة األحزمو السكداء  Black Belt :ىـ قػادة الفريػق كخبػراء فػى تػدريب
األفػ ػراد بص ػػكرة ش ػػاممة ف ػػى ك ػػل أس ػػاليب التحمي ػػل كيتمح ػػكر ت ػػدريبيـ بص ػػكرة

نمكذجيػ ػػة حػ ػػكؿ المشػ ػػركع حيػ ػػث تطبػ ػػق تمػ ػػؾ األسػ ػػاليب كجػ ػػزء مػ ػػف عمميػ ػػة

التدريب ،فحممة األحزمو السكداء يحصمكف عمى
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كيحكلػػكف المعرفػػة المتاحػػة كيحػػددكف الغػػرض ،كتػػأثير االسػػتخداـ التنظيمػػى
لمطػػرؽ المتعمقػػة بسػػتة سػػيجما .كفػػى شػػركة ) (GEىػػـ مسػػئكلكف عػػف قيػػادة
فرؽ العمل كالتى تككف مسئكلة بالتبعية عف تحديد كقيػاس كتحميػل كتحسػيف
كرقابػػة العمميػػات الرئيسػػية كالتػػى تػػؤثر عمػى رضػػاء العميػػل كتزيػػد اإلنتاجيػػة،
كحممػػة األحزمػػو السػػكداء ىػػى كظيفػػة تسػػتغرؽ الكقػػت بالكامػػل كذلػػؾ ليكػػرس
جيدة عمى عمميات ستة سيجما .
 حممة األحزمو الخضػراء  Green Belt :كىػـ المشػاركيف فػى تقػديـ عمميػة

سػػتة سػػيجما فيػػـ يفيمػػكف مصػػطمحات جمػػع كتفسػػير البيانػػات ،كفػػى شػػركة

) (GEىػـ مشػابيكف لحممػة األحزمػو السػكداء كلكػنيـ ال يعممػكف كػل الكقػػت
فيى كظيفة ال تستغرؽ الكقت بالكامل لتكريس الجيد لعممية ستة سيجما .

 خبػراء األحزمػو السػكداء Master Black Belt :ىػـ محترفػكف كبصػكرة
مؤقتػػة فػػى الكصػػكؿ إلػػى الكميػػة المحػػدده مػػف قبػػل كلتحقيػػق األداء المتميػػز،

كفى بيئة شركة ) (GEفإف خبراء األحزمو السػكداء ىػـ األسػاتذه أكال كأخيػ ار

فيػػـ يراجعػػكف كيراقبػػكف كيرشػػدكف حممػػة األحزمػػو السػػكداء ،فمعيػػار اختيػػار
ىؤالء الخبراء ىك أف يككف لدييـ ميارات كمية كأف يككف لػدييـ القػدرة عمػى

التعم ػػيـ كالنص ػػح كاإلرش ػػاد .كى ػػى كظيف ػػة تس ػػتغرؽ الكق ػػت بالكام ػػل لتكػ ػريس
الجيد عمى عمميات ستة سيجما .
كمػػا يمكػػف تكضػػيح كجيػػة نظػػر القيػػادة العميػػا لممنظمػػة لمػػنيج سػػتة سػػيجما
كذلؾ كما يمى :
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جدكؿ ( ) نظرة القيادة العميا لستة سيجما
يمرشغ منمًٛح

مألفرشمظاخ
مألعاعٛح

منغًّ منًًٛضج
نهُظاو

 يثووووووووووووووووووادبظووووووووووووووشٔسٚح
نرؽغوووووووووووووووووووٍٛ
منؼًهٛووووووووووووووووح ،
غووووووووووووووووووووووووشق
ئؼصائٛح،
 ذشكٛووووووووووووووووووضمنؼًٛوووووووووووووووووووم،
ٔمنرشكٛض ػهوٗ
منؼًهٛوووووووووووووووواخ
ٚ،شكووووض َظوووواو
مإلدمسج ػهووووووووٗ
يلووووووووووشٔػاخ
منرؽغووووو ٍٛرمخ
منؼائووذ منًشذفووغ
منرٗ ذإدٖ ئنٗ
منرؽغووووووووووووُٛاخ
منًغووووووووووووووورًشج
ٔمنًكاعووووووووووووة
منًانٛووووووووووح رمخ
مألًْٛووووووووووووووووووووح
منًؼُٕٚح .

 ٚووإدٖ منمٛوواطئنٗ فٓى منؼًهٛوح
ٔٚووووووإدٖ ئنووووووٗ
غشٚوووك ذؽغوووٍٛ
منؼًهٛح .
 منؼًهٛوووووح فوووووٗٔظووغ ظٛووذ فووٗ
تذمٚووووووووح ظًووووووووغ
منثٛاَووووووووووووووووووووواخ
منرفصوووووووووووووووووٛهٛح
ٔيعٓوووووووووووٕدمخ
منرؽهٛووووووووووووووووووووووم
مإلؼصائٗ .
 منؽووووووووووووووووٕمفضمنًانٛوووووووووووووووووووووووووح
منًغوووووووووووووووورذًٚح
منالصيوووووووووووووووووووووح
نهًووووووووووووووووووذٚشٍٚ
منؼًووٕو عوورإدٖ
ئنٗ ذطثٛك عورح
عووووووووٛعًا فووووووووٗ
منًُظًح ككم .

 منطشق مإلؼصوائٛح.
 منرشكٛووووض تصووووٕسجكثٛوووشج ػهوووٗ منؼًٛوووم
منخاسظٗ .
 منرشكٛووووووووض ػهووووووووٗمنؼًهٛح .
 منشؤٚووووووح منًغووووووثمّنًلشٔػاخ منرؽغٍٛ
نعًاٌ يالءيرٓا يغ
مالعووورشمذٛعٛح ٔمنؽوووذ
مألدَووووٗ يووووٍ منؼائووووذ
منًوووانٗ لثوووم ذلوووكٛم
منفشٚك .
 ذلعٛغ منفشٚوك يوٍوظوووم منٕصوووٕل ئنوووٗ
ؼووووذ منكًووووال ٔنكووووٍ
مألخطووووووواء منغووووووواتمح
ذكٌٕ يغًٕؼاخ .
 منرطثٛووك ي وٍ منمًووحئنووووٗ منماػووووذج ٚظووووم
شًوواَٗ وووٕٓس ئنووٗ 3
عُٕمخ .
 منرؽهٛووووووووووووووووووووووووووووووممنفُٗ(منمووووووووووووووووووٕٖ )
ٔمنمٛووووووووواط منفُوووووووووٗ
(منمٕٖ) نهثٛئح .
 منؼوووووووووووووووووووووووووالٔمخنهرُفٛووز ٍٛٚذووإدٖ ئنووٗ
ذؽغووووووووووُٛاخ عوووووووووورح
عٛعًا .

مألدٔمخ
ٔمنطشق
منشئٛغٛح

مٜشاس
منعاَثٛح
منظاْشج

 خوووووووووووووووووشمئػمنشلاتووح نرؽهٛووم
ذغٛشمخ منؼًهٛح
.
 منخووووووووووووووشمئػنرؽذٚذ مٚوٍ ذموغ
مألخطووووواء فوووووٗ
منؼًهٛح .
 مألعووووووووووووانٛةمنرٗ ذؽذد ذأشٛش
منًووووووووووووووذخالخ
منًرؼوووذدج ػهوووٗ
منًخشظاخ .

 يعووووووووووووواالخمنٓوووذف منوووالصو
نهرؽغوو ٍٛغانثووا
يا ذموأو َرٛعوح
نهخٕف .
 ٚموووٕد يوووذٚشٔمنؼًوووٕو وؼٛاَوووا
منُظووووووووووووووووووووووواو
نهؽصوٕل ػهوٗ
ػووالٔمخ يانٛووح
كثٛشج .
 ذعُووووة عوووورحعوووٛعًا تغوووثة
ظخايرٓا .

منؼُاصش
منًفمٕدج
 ال ٕٚظوووذ ذشكٛوووضػهوووووووٗ ذخفوووووووٛط
منٕلوود ٔمنًخووضٌٔ
.
 ال ٕٚظوووذ ذشكٛوووضػهوووووووٗ منغووووووووشػح
ٔمنًكاعة منكثٛوشج
.
 منًغوووووووووووووووووووورٕٖمنًشذفوووووووووغ يووووووووووٍ
منرؽفٛووض ٕٚظووذ فووٗ
منروووذسٚة منوووذمخهٗ
نهؼووايه ٍٛفووٗ عوورح
عووووووووٛعًا ٔنكووووووووٍ
غانثوووا نوووٛظ ػهوووٗ
كووم منمووٕٖ منؼايهووح
.

كيف تعمل منيجية ستة سيجما؟

قبل البدء فى إجراءات تطبيق المنيجية يجب فيـ عممية جمع البيانات بطرقيا

المختمفة ككذلؾ فيـ عممية تحميل البيانات  ،كالمشاركة المباشرة الفعالة مف المديريف
لضماف المطابقة مع األىداؼ اإلستراتيجية المؤسسة كأيضا تحقيق التكازف بيف
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تكمفة الجكدة كالفائدة كالفائدة المرجكة منيا  .كتتمثل اإلجراءات السابقة لتطبيق
المنيجية فى :

 التطبيق يبدأ مف اإلدارة العميا كيعتمد عمى األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة. -البدء بتحميل الكضع الحالي لتحديد فرص التحسيف .

 تحديد مجمكعة مف مشاريع  Six Sigmaالمحتممة كأكلكيتيا بناء عمىالفكائد العائدة مف تطبيقيا  ،تمييدا لئلختيار النيائي .

 -تككيف فريق عمل لكل مشركع مختار كمعو راعي Sponsor

 اختيار األفراد الذيف سيقكدكف المشاريع كتدريبيـ ( )BB/GBأػ حممةاألحزمة الخضراء كحممة األحزمة السكداء .

 إستعماؿ منيجية ( )DMAICفي التحسيف كمنيجية ( )DMADVفىالتصميـ .

كما يقع عبء كبير عمى اإلدارة العميا في المشاركة الفعالة عند تطبيق Six

 Sigmaكتشمل التركيز عمى إدارة العمميات  Process managementعمى

النحك التالي:

 التركيز عمى إستعماؿ المقاييس .Measures -إزالة العكائق.

 -تكفير المكارد البلزمة .
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الفصل الثالث

األساس اإلحصائى ملٌهجية سته سيجوا
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الفصل الثالث
األساس اإلحصائى ملٌهجية سته سيجوا
يتناكؿ ىذا الفصل عنصريف أساسييف ىما :
** األساس اإلحصائى لمنيجية ستو سيجما ويشمل :
 مفاىيـ إحصائية .فترات الثقة لستو سيجما .
** تطـــــــوير بطاقـــــــة األداء المتـــــــوازن باســـــــتخدام منيجيـــــــة ســـــــتو ســـــــيجما
وتشمل:
 خطكات تطكير بطاقة األداء المتكازف . فكائد بطاقة األداء المتكازف البلزـ لستو سيجما . -المقاييس المستخدمو .

األىداف اإلجرائية :

األىداف والمخرجات

 التعرؼ عمػى المفػاىيـ اإلحصػائية األساسػية لسػتو سػيجما كتشػمل فتػرة الثقػة
كحدكد الثقة كمستكػ الثقة .
 تكضػ ػػيح كيفيػ ػػة حسػ ػػاب فت ػ ػرات الثقػ ػػة لسػ ػػتو سػ ػػيجما كتقػ ػػديـ مػ ػػكجز لػ ػػبعض
التكزيعات االحتمالية المستخدمو فى ذلؾ .
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 تحديػ ػ ػػد خط ػ ػ ػكات تطػ ػ ػػكير بطاقػ ػ ػػة األداء المت ػ ػ ػكازف كفكائػ ػ ػػدىا العمميػ ػ ػػة عنػ ػ ػػد
االستخداـ الفعمى ليا بالشركات  ،بجانب المقاييس المستخدمو .
المخرجــات :
يتكقع أف يكتسب القارػء الميارات التالية بعد قراءة ىذا الفصل :
 الميػػارات اإلدراكيػػة كالمعرفيػػة المرتبطػػة باألسػػاس اإلحصػػائى لمنيجيػػة سػػتة
سػيجما كذلػػؾ مػػف حيػػث المفػػاىيـ اإلحصػػائية الػػبلزـ معرفتيػػا ثػػـ فتػرات الثقػػة
لستة سيجما بتكزيعات احتمالية مختمفة .
 المي ػػارات الفكري ػػة المرتبط ػػة بتط ػػكير بطاق ػػة األداء المتػ ػكازف لمنيجي ػػة س ػػتة
س ػػيجما م ػػف حي ػػث ع ػػرض مختص ػػر لي ػػذه الخطػ ػكات كفكائ ػػد اسػ ػتخداـ تم ػػؾ
المنيجية فى الشركات .
 الميػارات التطبيقيػة كالمتعمقػػة بكيفيػة حسػػاب فتػرات الثقػػة بتكزيعػات احتماليػػة
مختمفػػة ككػػذا كيفيػػة حسػػاب بعػػض المقػػاييس المسػػتخدمة فػػى بطاقػػة األداء
المت ػكازف كالمرتبطػػة بمنيجيػػة سػػتة سػػيجما خصكصػػا كالتػػى تشػػمل المسػػتكػ
الشامل لمعيكب لكل كحدة ثـ العيكب لكل مميكف فرصة .

- 78 -

الفصل الثالث

األساس اإلحصائى ملٌهجية ستة سيجوا
هفاهين إحصائية :

 ستة سيجما كمقياس إحصائي:
تشير كممة سيجما ( )Sigmaإلى الرمز اليكناني سيجما ( )σكالذؼ يستخدـ
في المجاؿ اإلحصائي ليعني مقياس التغير في مستكػ مخرجات أؼ عممية مف
تصنيع أك تصميـ أك خدمة لمداللة عمى االنحراؼ المعيارؼ .ك تدؿ قيمة السيجما
عمى مدػ الجكدة في أداء العممية .فكمما زادت قيمة سيجما دؿ ذلؾ عمى نسبة أقل
في العيكب أك األخطاء في مخرجات العممية  ,ك يكضح الشكل التالى مناطق
القبكؿ ك الرفض.

شكل ( ) يوضح منطقة القبول و منطقة الرفض

منطمة لبول

منطمة رفض
2σ 3σ

6σ

منطمة رفض
-3σ -2σ -6σ

الوسط الحسابي
منطقة قبول
σ
منطقة1قبول
منطقة قبول

- 79 -

ذلؾ أف االبتعاد أك التشتت مػف الكسػط يعنػي زيػادة فػي كميػة الخطػأ كىػذا يػدؿ عمػى
زيادة التمف في المنتج أك إنخفاض الجكدة،
 فترة الثقو :
تعتب ػػر فتػ ػرة الثق ػػة ذات أىمي ػػة قص ػػكػ لمنيجي ػػة س ػػتة س ػػيجما  ،كطبق ػػا
لتعريػػف قسػػـ اإلحصػػاء بجامعػػة جبلسػػكك فػػإف فت ػره الثقػػة ىػػى التػػى تعطػػى
مػػدػ مػػف القػػيـ لمتقػػدير كالػػذػ مػػف المحتمػػل أف يشػػمل معممػػة المجتمػػع غيػػر
المعركفة  ،كيمكف حساب مدػ التقدير مػف مجمكعػة البيانػات المعطػاه عػف
العين ػػة .ف ػػإذا كان ػػت العين ػػات مس ػػتقمو كي ػػتـ س ػػحبيا م ػػف نف ػػس المجتم ػػع ف ػػإف
النسػػبة المؤكػػده (فتػرة الثقػػة) مػػف الفتػرات سػػكؼ تشػػمل معممػػة المجتمػػع غيػػر
المعركفة  ،كفترات الثقة عادة ما يػتـ حسػابيا عنػد نسػبة  %95كلكػف يمكػف
تقديـ  %99.9 ، %90كإحتماؿ ثقة لفترات الثقػة لممعممػة غيػر المعركفػة .
كخبلصة القكؿ أف فترة الثقة ىى مقياس متناسب بصكرة مباشرة مع الثقة .
 حدود الثقة :
تمثل حدكد الثقة الحد األعمى كالحد األدنى لفترة الثقة .
 مستوى الثقة :
ىػػك القيمػػة االحتماليػػة المرتبطػػو بفت ػرة الثقػػة المعطػػاة  ،كيمكػػف التعبيػػر عنيػػا
كنسبة مثبل . %95
 فترة الثقة لممتوسط :
فت ػرة الثقػػة لممتكسػػط ىػػى مػػدػ مػػف القػػيـ يقػػع حيػػث مػػف المتكقػػع أف يكػػكف
المتكسط (معممة المجتمع غير معركفة) .
 أمثـمة عمييا :
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 المكقػػع الرئيسػػى  Web Masterحيػػث يرغػػب فػػى تقػػدير متكسػػط الكصػػكؿ hitلمصفحة الرئيسية لممكقع .
 الصػػحة البيئيػػة كضػػابط السػػبلمو حيػػث يرغػػب فػػى تقػػدير المتكسػػط الشػػيرػلمكفيات نتيجة تمكث البيئة .
 فترة الثقة لمفرق بين متوسطين :
 تحديػػد فت ػرة الثقػػة لمفػػرؽ بػػيف متكسػػطيف مػػدػ مػػف القػػيـ الػػذػ ربمػػا يقػػع عنػػدالفرؽ بيف المتكسطيف لمجتمعيف مختمفيف .
أمثمة عمييا :
 المكقع الرئيسى  Web Masterحيث يرغػب فػى تقػدير الفػرؽ فػى متكسػطالزائريف يكميا ما بيف مكقعيف .
 الصحة البيئية كضابط السػبلمة حيػث يرغػب فػى تقػدير الفػرؽ فػى المتكسػطالشيرػ لمكفيات نتيجة تمكث البيئة مابيف مكقعيف لئلنتاج .
كالخبلص ػػة أف فتػ ػرات الثق ػػة ى ػػى أس ػػاس لس ػػتة س ػػيجما  ،كتزكدن ػػا فتػػرات الثق ػػة
بمعمكمػػات أساسػػية  ،كمػػا أنيػػا تعطينػػا مػػدػ مػػف القػػيـ االحتماليػػة حيػػث ت ػربط بػػيف
مستكػ الثقة كفترات الثقة .

فترات الثقة لستة سيجما :

حي ػػث نق ػػكـ بحس ػػاب بع ػػض مق ػػاييس اإلحص ػػاء مث ػػل المتكس ػػط  ،التب ػػايف ،

النسبة أك معامل االرتبػاط  ،ال يكجػد ىنػاؾ سػبب ألف تتكقػع بػأف كػل الػنقط التػى تػـ
تقديرىا (النقط المقدرة ) سكؼ تككف مساكية تماما لمقيـ الحقيقية لممجتمع  ،كبصكرة

- 81 -

متس ػػاكية كم ػػع زي ػػادة أحج ػػاـ العين ػػة  ،فين ػػاؾ ع ػػادة ع ػػدـ دق ػػة ف ػػى المعاين ػػة (خط ػػأ
المعاينة).
كفػػى معظػػـ مشػػركعات سػػتة سػػيجما فينػػاؾ عمػػى األقػػل إحصػػائيات كصػػفية
محسػػكبة مػػف بيانػػات العينػػة  .كفػػى الحقيقػػة  ،ال يمكػػف القػػكؿ بػػأف تمػػؾ البيانػػات ىػػى
نفسػػيا قيمػػة المتكسػػط الحقيقػػى لممجتمػػع  ،التبػػايف  ،أك قيمػػة النسػػبة  ،فينػػاؾ مكاقػػف
عديدة مف المفضل التعبير عنيا بفترة كما نتكقع إليجاد القيمة الحقيقية لممجتمع .
ىػػذه الفتػرة تسػػمى فتػرة التقػػدير  ،فتػرة الثقػػة ىػػى الفتػرة المحسػػكبة مػػف بيانػػات
العينة  ،كمف المحتمل أف تغطى المتكسط كالتبايف أك النسبة غير المعركفيف .
عمى سبيل المثاؿ  ،بعد تحسيف العممية  ،فإف المعاينة تكضح أف الناتج تػـ
تحس ػػينو مػ ػف  %78إل ػػى  %83م ػػثبل  ،كلك ػػف م ػػاىى الفتػ ػرة الت ػػى عن ػػدىا يق ػػع ن ػػاتج
المجتمػػع  ،فػػإذا كانػػت النيايػػة الػػدنيا لمفتػرة ىػػى  %78أك أقػػل اليمكػػف القػػكؿ مػػع أػ
تأكد إحصائى أف ىناؾ تحسيف معنكػ لمعممية .
فيناؾ خطأ فى التقدير أك ىامش خطأ معيارػ مابيف عينة اإلحصاء كقيمة
المجتمع الحقيقية  .فترة الثقة ىى التى تحدد أك تعرؼ ىامش الخطأ .
إذا كػػاف األمػػر يتعمػػق بمتكسػػط العينػػة كال نعػػرؼ التبػػايف الحقيقػػى لممجتمػػع
(مربػػع اإلنحػراؼ المعيػػارػ) أك حجػػـ العينػػة يكػػكف أقػػل مػػف  30مفػػرده يػػتـ اسػػتخداـ
تكزيع " ت " لمحصكؿ عمى فترة الثقة .
( )1فترة الثقة لممتوسط :
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مع معرفة التبايف حجـ العينة >  30مفػرده  .يػتـ اسػتخداـ تكزيػع Z
""
 فترة الثقة = س Z +

--------------

N
2
حالو عدـ معرفة التبايف  ،كحجـ العينػة  30مفػردة يػتـ اسػتخداـ تكزيػع "

ت"

 فترة الثقة = س  +ت

()2

ع
2

N

فترة الثقة لمتباين :

يتم استخدام توزيع كا 2لفترة الثقة :

ع) 1 – N ( 2
2
< -----------------* فترة الثقة =
كا– 1 12
1–N،
2

( )3

ع) 1 – N ( 2
< ------------------
كا

2

2

1- N ،

فترة الثقة لمنسبة :
يتـ استخداـ تكزيع Z

فترة الثقة = ق Z +
ق( -1ق)
N

2

** فترات الثقة  Zلستة سيجما :

* فتــرة الثقــة  Zلممتوســطات تطبــق لممتوســط التوزيــع الطبيعــى مــن مــن بيانــات
متغيرة إذا كان حجم العينو 30 > Nمفرده ،
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معروفو .

كتش ػػمل فتػ ػره الثق ػػة المنطق ػػة المظم ػػو تح ػػت المنحن ػػى المحص ػػكره ب ػػيف الق ػػيـ

األساسية مع استبعاد المناطق الجانبيػة ( tail areasالتػى تمثػل ) كيقػدـ المنحنػى
الكمى التكزيع األكثر احتماال لمتكسطات المجتمع  ،مع إعطاء حجـ العينة كمتكسط

كانحراؼ معيارػ لممجتمع .

فترة الثقة :

=سZ +

-------------

2
حيث أف

N

س ىى متكسط العينة

ىى االنحراؼ المعيارػ لممجتمع

ىى قيمة  Zلمستكػ الثقة المرغكب

Z

.

2

( يتـ الحصكؿ عمييا مف المنطقة تحت المنحنى الطبيعى)

(أك ىى الدرجة المعيارية المقابمة لمستكػ الثقة)

مػػع افت ػراض تكزيػػع البيانػػات األساسػػية تكزيعػػا طبيعيػػا  ،فنجػػد أف فت ػره الثقػػة
األكثػر شػيكعا كالمسػتخدمو فػػى الصػناعة ىػى باحتمػاؿ  %95معنػػى ذلػؾ أنػو إذا تػػـ
اسػػتخداـ ىػػذه الصػػيغة عمػػى عديػػد مػػف البيانػػات المكضػػكعة مػػف المجتمػػع إذف %95
مف الفترات سكؼ تحتكػ عمى متكسط مجتمع غير معركؼ كالتػى نحػاكؿ تقػديرىا ،
 %5مف الفترات سػكؼ ال تحتػكػ عمػى متكسػط مجتمػع  %2.5 ،مػف الفتػره سػتككف
تحػ ػػت  %2.5 ،سػ ػػتككف فػ ػػكؽ كاالحتمػ ػػاؿ  %95بػ ػػأف الفت ػ ػرة تحتػ ػػكػ عمػ ػػى معممػ ػػة
المجتمػػع فإنيػػا تمثػػل معامػػل الثقػػة أك درجػػة الثقػػة  ،النقػػاط األخي ػرة مػػف الفت ػرة تسػػمى
حدكد الثقة
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=سZ +
2

N

مثال (  : )1عن فترة الثقة  Zلممتوسطات :
إحسب فترة الثقة الحتماؿ  %95كحجـ عينة =  35مفرده  ،متكسط 15.6

كقيمة انحراؼ معيارػ

= 2.3

الحـــــل
يبلحػػع أف ىنػػاؾ ثبلثػػة مسػػتكيات لمثقػػة شػػائعة كيقابميػػا درجػػة معياريػػة

كما يمى :

%68

+

 1درجة معيارية .

%95

+

 2درجة معيارية ()1.96

%99.73

فترة الثقة

+

 3درجة معيارية

=س Z +

2

N

حيث أف س ىى متكسط العينة .

ىى االنحراؼ المعيارػ لممجتمع .

Z

2

ىى قيمة  Zالبلزمة لمستكػ الثقة المرغكب أك ىى
الدرجة المعيارية المقابمة لمستكػ الثقة .
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فترة الثقة = 1.96 + 15.6

2.3
35

= 0.76 + 15.6

كتق ػػدـ ىػػػذه الفت ػ ػره التكزيػػػع األكث ػػر إحتمػ ػػاال لمتكسػ ػػط المجتمػػػع  ،بالمعمكمػػػات
المذككره أف ىذا المتكسط سكؼ يقع داخل ىذه الفترة .
* فترة الثقة لممتوسط باستخدام توزيع " ت " الالزم لستو سيجما :

يستخدـ تكزيع "ت" لفترة الثقة البلزمة لممتكسط إذا كاف حجـ العينة N

صغير نسػبيا

 30مفػردة ك/أك

غيػر معركفػة  ،كتشػمل فتػرة الثقػة المنطقػة

المظمم ػػو أس ػػفل المنحن ػػى م ػػابيف الق ػػيـ األساس ػػية باس ػػتثناء المن ػػاطق الجانبي ػػة (

)  ،كيقػػدـ المنحنػػى الكمػػى التكزيػػع األكثػػر احتمػػاال لمتكسػػطات المجتمػػع  ،مػػع
إعطاء حجـ عينة  ،متكسط  ،إنحراؼ معيارػ.
ع

فترة الثقة = س  +ت
2

حيث أف :

س

N

ىى متكسط العينة .

ىى االنحراؼ المعيارػ لمعينة .

ع

ىى قيمة تكزيع "ت" البلزمة لمستكػ الثقة المرغكب .

ت
2

مثال ( :)2
أحسب فترة الثقة البلزمو لستو سيجما باحتماؿ  %95إذا عممت أف متكسػط
العينة  ، 2.5االنحراؼ المعيارػ لمعينة  1.9حجـ العينة  25مفرده .
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الحــــل
فترة الثقة

ع

=س  +ت
2

N
1.9

= 1.96 + 20.5
= 20.5
من 19.76

25

0.74 +
إلى

21.4

* فترة الثقة لمتباين " توزيع كا "2الالزمو لستو سيجما :

يسػتخدـ تكزيػػع كػا 2لفتػرة الثقػػة لمتبػايف كتشػػمل فتػرة الثقػو المنطقػػة تحػػت

المنحن ػػى م ػػابيف الق ػػيـ األساس ػػية  ،فيم ػػا ع ػػدا المن ػػاطق الجانبي ػػة ( ) .كيق ػػدـ

المنحنى الكمى التكزيػع األكثػر احتمػاال لتبػاييف المجتمػع (مربػع سػيجما) معطيػا

حجـ العينو كالتبايف .
فترة الثقة =
حيث أف :
N

ع) 1- N( 2
<
---------------كا----1 2ـ 1- N،
2

ع)1 – N( 2
< -------------
كا1- N ، ----2
2

ىى حجـ العينو

ع 2ىى تبايف العينو

كا 2ىى قيمة التكزيع البلزـ لفترة الثقة المرغكبة كالبلزمة 1-N
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مثال (: )3
أحسب باحتماؿ  %95فترة الثقة لتبايف العينػة  ،حيػث أف حجػـ العينػة =N

 35مع انحراؼ معيارػ لمعينة = 2.3

الحــــــل

ع) 1- N( 2
فترة الثقة = < -----------------
كا1- N، ----- -1 2
2
()1 – 35( 2)2.3
< -----------------=
2
كا
1- N ، 0.975
()34( 2)2.3
= ---------------
51.966
من جدول Z

()1 – 35( 2)2.3
2
< -------------------
كا1- N،0.0252
2

<

< 3.5

ع)1 – N( 2
2
---------------<
كا1- N ، ---- 2
2

2

< ()34( 2)2.3
---------------19.806
من جدول Z

< 9.1

أى أن تباين العينة يقع بين
9.1

3.5 ،

* فترات الثقة لمنسبة باستخدام توزيع : z
فت ػره الثقػػة لمنسػػبة لتكزيػػع  Zتقػػع عنػػد متكس ػط النسػػبة كتشػػمل المنطقػػة
المظممػػو تحػػت المنحنػػى بػػيف القػػيـ األساسػػية مػػع اسػػتبعاد المنػػاطق الجانبيػػة (
قيم ػػة ) كيق ػػدـ المنحن ػػى الكم ػػى التكزي ػػع اإلجم ػػالى لمنس ػػبة ف ػػى المجتم ػػع ،م ػػع
إعطاء حجـ العينة كقيمة ؽ .
حيث أن :
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ؽ

= نسبة النجاح فى ناتج العينة

Z

= قيمة تكزيع  Zلفترة الثقة المرغكبة.

( -1ؽ) = ىى النسبة المقابمة لنسبة النجاح فى العينة
2

ىى الدرجة المعيارية المقابمة لمعامل الثقة المحدد .

إذا فترة الثقة = ؽ Z +

2

ؽ ( – 1ؽ)
N

مثال ( )4

أحسب بمعامل ثقة  %95فترة الثقة لمنسبة المطابقة لئلنتاج
ؽ =  ، 0.65حجـ العينة  35 = Nمفرده .
الحـــــــــــــــــل :
إذا فترة الثقة لمنسبة = ق Z +

ق ( – 1ق)

2

= 1.96 + 0.65
= 0.08 +0.65

N

)0.65 – 1 ( 0.65
35

من  0.73إلى 0.57
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تطىير بطاقة األداء املتىازى باستخذام هٌهجية سته سيجوا :

Developing Business Score Card for Six Sigma:

لتحقيق التطكير خطكة بخطكة لبطاقة األداء المتكازف باستخداـ منيجية ستو

سػيجما فػػإف الفريػػق التنفيػػذػ يجػػب أف يحػدد مخرجػػات العمميػػة اإلداريػػة ) ( B P
كيحػػدد العمميػػات الفرعيػػة البلزمػػة إلتجارىػػا  ،كمػػا يحػػدد المقػػاييس البلزمػػة لفاعميتيػػا
،كم ػػا أف معمم ػػات القي ػػاس ي ػػتـ اختيارى ػػا لم ػػدخبلت العممي ػػة كالتش ػػغيل الفعم ػػى كك ػػذا
مخرجات تمؾ العممية .
كم ػػا يح ػػدد الفري ػػق مع ػػدؿ الخط ػػأ الكم ػػى لك ػػل عممي ػػة ع ػػف طري ػػق جم ػػع ك ػػل
العيػػكب أك االختبلفػػات  ،كمػػا يمكػػف تمخػػيص مؤشػرات كػػل عمميػػة فػػى مجمكعػػة مػػف
المق ػػاييس تش ػػمل زم ػػف دكرة التش ػػغيل كس ػػيجما لمعممي ػػة كالتكمف ػػة (الكف ػػاءة) كالفعالي ػػة
(الجكدة) .
كىناؾ قائمة بالخطكات البلزمو لتطػكير بطاقػة األداء المتػكازف لسػتو سػيجما
ىى :
 -1فيـ الغرض مف بطاقة األداء المتكازف لستو سيجما .
 -2اإللت ػزاـ باسػػتخداـ بطاقػػة األداء المت ػكازف لسػػتو سػػيجما كذلػػؾ لتغييػػر رؤيػػة
الشركة.
 -3خمق رقـ قياس ألداء األعماؿ .
 -4كضع أىداؼ التحسيف قصػيره كطكيمػة األجػل البلزمػة لم اركػز الربحيػة ككػذا
لمشركة.
 -5كضػع المقػاييس البلزمػة لكػل قسػػـ مػف بطاقػة األداء المتػكازف البلزمػو لسػػتو
سيجما لكل مركز ربحية .
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 -6كضػػع العبلقػػات بػػيف الربحيػػة كبػػيف مقػػاييس بطاقػػة األداء المت ػكازف البلزمػػة
لستو سيجما .
 -7تطكير خطط الستخداـ التكنكلكجيا كذلؾ لجمع كتحميل البيانات إليكتركنيا.
 -8إذا تػػـ تحديػػد م اركػػز الربحيػػة المتعػػددة  ،يػػتـ كضػػع بطاقػػة األداء المت ػكازف
البلزمة لستة سيجما بكل شركة .
 -9تحديد العمميات الرئيسية لتحسيف أداء األعماؿ .
 -10تحديد المدخبلت كالعممية تحت التشغيل كالمخرجات لمعممات العممية .
 -11كضع طرؽ جمع البيانات لمعممات تمؾ العمميات .
 -12الجمع الفعمػى لمبيانػات كحسػاب معػدؿ الخطػأ  ،زمػف دكرة التشػغيل كالتكمفػة
البلزمة لكل قسـ أك إدارة .
 -13رس ػػـ خػ ػرائط االتج ػػاه كتق ػػديـ البيان ػػات م ػػع األخ ػػذ ف ػػى االعتب ػػار األى ػػداؼ
المكضكعة عمى أساس أسبكعى .
 -14نشر بطاقات األداء المتكازف األسبكعية ككذا التقارير الشيرية .
 -15مراجعة أداء األعماؿ باستخداـ نتائج بطاقة األداء المتكازف لستو سيجما .
 -16تحديد المقاييس مع تكضيح التبايف األكبر كاألداء المضاد أك المعاكس .
 -17معرفة أصل السبب ليذا التبايف كالفاقد فى تمؾ المجاالت .
 -18البدء باألعماؿ العبلجية لتحسيف األداء .
 -19الرقابة مع أجل التأثير عمى بطاقة األداء المتكازف كالربحية .

 فوائد بطاقة األداء المتوازن الالزمة لستو سيجما :
 -التزكد بميمة لتحسيف األداء .
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 تمكف األعماؿ مف اشتقاؽ التحسينات الفجائية . ترفع مف المشاركة الفكرية لكل العامميف . تقكػ التغيرات بالمنظمة عمى أساس قاعدة اإلستم اررية . تكليد التجديد كالطاقة كالتشجيع . تخفيض التكمفة كتحسيف األرباح . المقاييس المستخدمة :
عدد العيكب التى تحدث فى العممية
 -1عدد العيكب لكل كحدة = ----------------------------------------------
إجمالى عدد الكحدات التى تنتج فى اإلدارة
)(DPU

كيمكف تقييـ أداء المكرديف مف خبلؿ ىذا المعدؿ كما يمى :
 عدد العيكب لكل كحدة ) (DPUكتستخدـ حالة المنتجات المممكسة . األخطاء لكل أمر ) (EPOكتستخدـ حالة الخدمات .كتتح ػػدد ف ػػرص كق ػػكع األخط ػػاء كفق ػػا لع ػػدد األجػ ػزاء كالعممي ػػات البلزم ػػة
لممنتج ػػات كع ػػدد العممي ػػات الداخم ػػة (المدكن ػػو) ف ػػى التق ػػارير الماليػ ػة أك أكام ػػر
الشراء البلزمة لمخدمات .
كلتحديػػد المسػػتكػ الشػػامل لسػػيجما فػػإف األعمػػاؿ تضػػيف كػػل العيػػكب
بكل كحدة لمعمميات الفردية لحساب ىذا المستكػ .
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المستكػ الشامل لمعيكب لكل كحدة =

العيكب لكل كحدة

العيكب لكل كحدة

+

+

لمعممية 1

لمعممية 2

 +العيكب لكل كحدة
لمعممية )(N

 -2العيوب لكل مميون فرصة =
)(DPMO

العيكب لكل كحدة
لمعممية 3

+

...............

العيوب لكل وحدة بالشركة × 1000.000
---------------------------------------------عدد التقارير التنفيذية لمعضو المنتدب/
المدير التنفيذى لمعمميات

كذلػػؾ إذا كػػاف القيػػاس يسػػتيدؼ الخدمػػة أك اإلجػراءات اإلداريػػة  ،كذلػػؾ ألف
عػػدد التقػػارير التنفيذيػػة لمعضػػك المنتػػدب  /المػػدير التنفيػػذػ لمعمميػػات تقػػدـ الف ػػرض
لحدكث األخطاء فى إتخاذ القرار .
كمػػا أف الفريػػق التنفيػػذػ يحػػدد فػػرص الخطػػأ التػػى تبنػػى عمػػى األعمػػاؿ التػػى
يمك ػػف أف تق ػػدـ أك تن ػػتج أخط ػػاء  .عم ػػى س ػػبيل المث ػػاؿ ف ػػى إع ػػداد الف ػػاتكرة ف ػػإف ع ػػدد
الكحػػدات التػػى يػػتـ إدخاليػػا بطريقػػة يدكيػػة يمكػػف اعتبارىػػا كفػػرص لمخطػػأ .كمػػف ثػػـ
يمكف إعادة صياغة المعادلة السابقة كما يمى :
عدد األخطاء التى تحدث فى العممية × 1000.000
* العيوب لكل مميون فرصة = --------------------------------------------------
إجمالى عدد الفرص لتحقيق األخطاء

كيجب أف يتأكػد المػديركف مػف أف العمميػات المختمفػة (إداريػة كتشػغيمية) يػتـ
مراقبتيػػا بفعاليػػة كأف ي ػػتـ تقريػػر األداء بدق ػػة  ،كفػػى تقريػػر األداء ف ػػإف المػػدير يرس ػػـ
المسػػتكيات كاالتجاىػػات كذلػػؾ فػػى مقيػػاس العيػػكب لكػػل كحػػدة كالعيػػكب لكػػل مميػػكف
فرصة .
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تطبيقات
تمريــن ()1

ش ػػركة تنػ ػػتج عػ ػػدة منتج ػػات كتقػ ػػكـ بخػ ػػدمتيا ع ػػدة عمميػ ػػات إداريػ ػػة

مختمف ػػة كتري ػػد الش ػػركة أف تس ػػتخدـ بطاق ػػة األداء المتػ ػكازف البلزم ػػة لس ػػتو
سيجما كأتيحت لؾ البيانات التالية :
العممية

1

2

3

4

5

عدد األخطاء

70

60

75

55

72

عدد العمميات اإلدارية

5000

4000

3000

6000

3000

كالمطمكب  :حساب

 -1المستكػ الشامل لكل أمر ) (DPUلمشركة ككل .

 -2العيػػكب لكػػل مميػػكف فرصػػة عممػػا بػػأف عػػدد التقػػارير المعػػدة مػػف جانػػب
العضك المنتدب  /المدير التنفيذػ لمعمميات  24تقرير .

 -3الحكـ عمى المعدؿ السابق كفقا لمستكيات سيجما المعيارية بالجدكؿ.
الحـــــل

عدد األخطاء التى تحدث فى العممية
------------------------- -------------------إجمالى عدد األوامر التى تنتج فى اإلدارة أو القسم

 -1عدد األخطاء لكل أمر =
)(EPO

 -2المستوى الشامل لألخطاء لكل أمر =
األخطاء لكل أمر
لمعممية 1

األخطاء لكل أمر
لمعممية 2

+

+

األخطاء لكل أمر
لمعممية 3

+

األخطاء لكل أمر
لمعممية 5

70

60

75

55
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األخطاء لكل أمر

72

لمعممية 4

+

= 0.0872 = -------- + -------- + ---------- + -------- + ---------
3000 6000
3000
4000
5000
المستوى الشامل لألخطاء لكل أمر×1000.000
 -3العيوب لكل مميون فرصة = ----------------------------------------------
عدد التقارير التنفيذية لممدير التنفيذى/
)(DBMO
العضو المنتدب
1000.000 × 0.0872
= -------------------------------
24
= 3.633

 -4بمقارن ػػة الن ػػاتج الس ػػابق م ػػع ج ػػدكؿ س ػػتو س ػػيجما المعي ػػارػ نج ػػد أف ى ػػذه القيم ػػة
تقع بيف  4سيجما ك  5سيجما .

تمريـن ()2

إذا عممت أف عدد العيكب لكػل كحػدة بالشػركة يبمػ  0.207كعػدد التقػارير

التػػى يػػتـ تقػػديميا عنػػد اإلنتػػاج بالشػػركة  36تقريػػر يقػػكـ بإعػػدادىا المػػدير التنفيػػذػ
لمعمميات .

كالمطمكب :

 -1حساب العيكب لكل مميكف فرصة .

 -2الحكـ عمى الناتج السابق كفقا لجدكؿ ستو سيجما المعيارػ .

الحــــل

العيكب لكل كحدة بالشركة × 1000.000
 -1العيكب لكل مميكف فرصة = --------------------------------------------
عدد التقارير التنفيذية
)(DPMO
=
 -2الحكـ عمى الناتج :

1000.000 × 0.207
-----------------------------------36

= 5.773
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بمقارنة القيمة المستخدمة مع قيـ جدكؿ ستو سيجما المعيارية نجد أنيا تقػع
بيف  4سيجما ك  5سيجما .

تمــرين ()3

شػػركة تنػػتج مككنػػات أجيػزة الحاسػػب اآللػػى كتقػػكـ بتجميعيػػا فػػإذا عممػػت أف

عدد العيكب التػى تحػدث فػى العمميػة البلزمػة إلنتػاج األجػزاء كالمككنػات تبمػ 0.22
كعدد التقارير المقدمة مف جانب المدير التنفيذػ لمعمميات  13تقرير .أكجػد العيػكب
لكل مميكف فرصة ليذه العممية .

الحــــــل
العيوب لكل مميون فرصة =

العيوب لكل وحده بالشركة × 1000.000
----------------------------------------عدد التقارير التنفيذية

1000.000 × 0.22
= 16.926 = -------------------------- --وحده معينة
13

 -الحكـ عمى الناتج :

بمقارنة القيمة المستخدمة مع قيـ جدكؿ ستو سيجما المعيارية نجد أنيا تقػع

بيف  3سيجما ك  4سيجما .
متريـي ()4

فى الشركة السابق تحديػدىا أكجػد العيػكب لكػل مميػكف فرصػة لعمميػة تجميػع

الحاسبات اآللية إذا عممت أف عدد العيكب التى تحدث فى العمميػة البلزمػة لمتجميػع
ىى  0.5259كأف عدد التقارير المقدمػة مػف العضػك المنتػدب لمشػركة ىػى  9تقػارير
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 ،ثـ قارف بػيف مسػتكػ سػيجما فػى ىػذه الحالػة مػع مسػتكػ سػيجما فػى حالػة التمػريف
السابق كقارف كمييما بالمستكػ المعيارػ لستو سيجما بالجدكؿ كبيف األفضل .
الحـــــل
العيوب لكل مميون فرصة =

المقارنة :

العيوب لكل وحده بالشركة × 1000.000
-----------------------------------------عدد التقارير التنفيذية

1000.000 × 0.5259
=  58.433 = ------------ ----------------وحده معينة
9

يبلحع أف مسػتكػ العيػكب فػى حالػة اإلنتػاج أفضػل مػف حالػة التجمػع ألنيػا

األقل ( ) 16.926مف ( ) 58.433كحالة اإلنتاج تقع عند مستكػ سيجما مابيف ، 3
 4سيجما كذلؾ مػف جػدكؿ سػتو سػيجما كتقتػرب أكثػر مػف  4سػيجما  ،أمػا فػى حالػة
التجميع فتقترب أكثر مف  3سيجما .
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الفصل الرابع
أدوات وأساليب هٌهجية سته سيجوا
يحتكػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى

كالميارػ لمقارػء فى مكضكع أدكات كأساليب منيجية ستة سيجما تتمثل
فيمايمى :

 ماىية األدكات كاألساليب -الغرض مف األدكات كاألساليب

 العناصر الضركرية الختيار أدكات كأساليب الجكدة مككنات نجاح تطبيق األساليب اإلحصائية عمى العمميات -أدكات الجكدة

 أدكات تكليد األفكار ك تنظيـ المعمكمات -أدكات جمع البيانات

 أدكات تحميل البيانات -أدكات تستخدـ في التحميل اإلحصائي
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األىداف والمخرجات
األىداف اإلجرائية :

 التعػػرؼ عمػػى ماىيػػة كمعنػػى األدكات كالسػػاليب كالفػػرؽ بينيمػػا  ,إلػػى جانػػب
التعرؼ عمى الغرض منيما.

 تكضػ ػ ػ ػػيح العناصػ ػ ػ ػػر الضػ ػ ػ ػػركرية كالبلزمػ ػ ػ ػػة الختيػ ػ ػ ػػار األدكات كاألسػ ػ ػ ػػاليب
المس ػػتخدمة ف ػػى الج ػػكدة ,باإلض ػػافة إل ػػى مككن ػػات نج ػػاح تطبي ػػق األس ػػاليب

اإلحصائية عمى العمميات.

 إدراؾ أدكات الجػػكدة كأدكات تكليػػد األفكػػار كتنظػػيـ المعمكمػػات كأدكات جمػػع
كتحميل البيانات كاألدكات التى تستخدـ فى التحميل اإلحصائى .

المخرجات :

يتكقع أف يكتسب الطالب الميارات التالية بعد دراسة ىذا الفصل :
 الميارات اإلدراكية كالمعرفية المرتبطة باألدكات كاألساليب كالغرض منيا .

 المي ػػارات الفكري ػػة المتعمق ػػة بالعناص ػػر الض ػػركرية الختي ػػار أدكات كأس ػػاليب
الجكدة ككذا مككنات نجاح تطبيق األساليب اإلحصائية عمى العمميات.

 الميػػارات التطبيقيػػة المرتبطػػة بػأدكات الجػػكدة كأدكات تكليػػد األفكػػار ك تنظػػيـ
المعمكم ػ ػ ػػات كجم ػ ػ ػػع كتحمي ػ ػ ػػل البيان ػ ػ ػػات ككيفيػ ػ ػ ػة إس ػ ػ ػػتخداـ أدكات التحمي ػ ػ ػػل
اإلحصائى.
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الفصل الرابع

أدوات وأساليب هٌهجية سته سيجوا
ماىية األدوات واألساليب :
فيمػػا يتعمػػق بالمنيجيػػة أك المسػػمى لبرنػػامج التحسػػيف المسػػتمر فكػػل منظمػػة
كمف ثـ فريق التحسيف سيككف متأكدا مف األدكات كاألساليب الكاجب استخداميا فى
عمميػػة التطبيػػق ،كمعظػػـ ىػػذه األدكات كاألسػػاليب سػػيمو كبسػػيطة فػػى الفيػػـ كيمكػػف
استخداميا بكاسطة الكثيريف فى الشػركة ،كربمػا يكػكف ىنػاؾ بعػض األسػاليب األكثػر
تعقيػػدا ،ىػػذه األسػػاليب المتقدمػػة تسػػتخدـ بكاسػػطة المتخصصػػيف فػػى تطبيقػػات حػػل
مش ػػكمة مح ػػددة ،كم ػػف المتطمب ػػات األساس ػػية البلزم ػػة لتحقيػ ػق نت ػػائج يمك ػػف االعتم ػػاد
عميي ػػا كقابم ػػة لمتكػ ػرار م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذه األدكات كاألس ػػاليب -ى ػػى أف تك ػػكف مفيكم ػػة
بكضكح باإلضافة إلى مبلءمتيا لمعممية ذاتيا عند التطبيق .
كيمكف تعريف األدكات كاألساليب بأنيا الطرؽ التطبيقيػة كالميػارات التػى تػـ
تطبيقي ػػا ألنش ػػطة مح ػػددة لمتمك ػػيف م ػػف التحسػ ػيف .كلك ػػل أداة دكر مح ػػدد كمع ػػركؼ،
كاألسمكب أيضا ربما يشمل أك يتضمف عدة أدكات أخرػ عند تطبيقو.
كيمكف كضع التعريف التالى لؤلدكات كاألساليب :
 األداه المنفردة  :ىى معدة أك أداة ليا دكر كاضح كتطبيق محدد كذلؾ مثل:
 الرسـ التخطيطى لمسبب كاألثر . -تحميل باريتك .

- 100 -

 الرسـ التخطيطى لمعبلقات . خريطة الرقابة . المدرج التكرارػ . خريطة التدفق . أمػػا األسػػمكب فيػػك أكثػػر اتسػػاعا فػػى التطبيػػق كذلػػؾ عػػف األداه  ،كىنػػاؾ حاجػػة
إل ػػى في ػػـ فك ػػرػ كبي ػػر لمعممي ػػة  ،كمي ػػارات أكث ػػر كمعرف ػػة كفي ػػـ كت ػػدريب حت ػػى
يستخدـ بفعالية  ،قد ينظر إلى األسمكب عمى أنو مجمكعة مػف األدكات ،عمػى
سػ ػ ػػبيل المث ػ ػ ػػاؿ المراقبػ ػ ػػة اإلحص ػ ػ ػػائية لمعمميػ ػ ػػة تكظ ػ ػ ػػف أدكات متنكعػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػل
الرسػػكمات ،الخ ػرائط ،المػػدرج التك ػرارػ ،د ارسػػات القػػدرة ،باإلضػػافة إلػػى الطػػرؽ
اإلحصػػائية األخػػرػ ككميػػا ضػػركرية لبلنتشػػار الفعػػاؿ لؤلسػػمكب كىنػػاؾ أمثمػػة
عمى األساليب ىى :
 الرقابة اإلحصائية لمعممية . القياس المقارف . انتشار كظيفة الجكدة . تحميل نمط الفشل كاآلثار المترتبة . تصميـ التجارب . التقييـ الذاتى .كما أف األدكات األساسية البلزمة لػ  DMAICىى :
 خرائط التدفق . -قكائـ االختبار .
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 الرسكـ التخطيطية لباريتك . الرسكـ التخطيطية لمتشتت . المدرج التكرارػ .كأما األساليب البلزمة فيى :
 الرقابة اإلحصائية لمعممية . الرسكـ التخطيطية لمسبب كاألثر .كمػا أف ) (DFSSأػ التصػميـ الػػبلزـ لسػتو سػيجما فيػػك يسػتخدـ عديػد مػػف
األدكات كاألساليب السابقة باإلضافة إلى األساليب اآلتية :
 إنتشار كظيفة الجكدة . تصميـ التجارب . المحاكاة . بطاقات األداء المتكازف .كىناؾ بعض األدكات التى تخص ذلؾ ىى :
 الرسـ التخطيطى لمصمو أك القرابة . الرسـ التخطيطى لمشجرة . شبكات األعماؿ الفعالة . مصفكفات األكلكيات . تحميل نمط الفشل كالتأثير . خطة التكليد المتعدد لممشركع . -تحميل المخاطرة .

- 102 -

الغرض من األدوات واألساليب :
تعتبػػر األدكات كاألسػػاليب أج ػزاء أساسػػية مػػف العمميػػة فيػػى ضػػركرية لنجػػاح
برنػامج الجػػكدة كلكػف عديػػد مػف المنظمػػات تسػتخدـ األدكات كاألسػػاليب بػدكف إعطػػاء
التفكير الكافى باإلضافة إلى كجكد عقبات تقف أماـ التقدـ ألنيا قد تككف سبلح ذك
حديف فيى فعالة فى الجانػب الصػحيح كيمكػف أف تكػكف خطيػرة فػى الجانػب اآلخػر،
فػػاألدكات كاألسػػاليب ليسػػت عػػبلج لمشػػكبلت الجػػكدة فقػػط بػػل تػػذىب أبعػػد مػػف ذلػػؾ
حيث يمكف بيا رؤية كسائل حل تمؾ المشكبلت كما تنبػع أىميػة األدكات كاألسػاليب
مف أنيا تحقق ما يمى :
 المساعدة عمى بدء العممية . محكر االرتكاز لفيـ المشكمة . تقترح األساس البلزـ لمتحميل المنظـ الذػ يؤدػ إلى الحل . يشعر العامميف الذيف يستخدمكف تمؾ األدكات أف كجكدىـ ضركرػ لممنظمة تعزز فريق العمل خبلؿ حل المشكمة . يقدـ كسيط فعاؿ لبلتصاؿ عمى كل المستكيات . -تسيل مف كضع ثقافة الجكدة فى الذاكرة أك العقل .

العناصر الضرورية الختيار أدوات وأساليب الجودة :
تتمثل تمؾ العناصر فيمايمى
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 الدق ػػو ف ػػى الغ ػػرض  :يج ػػب أف يقاب ػػل األس ػػمكب أك األداة المخت ػػارة الغ ػػرضالرئيسى مف أجل التطبيق فبل تكجد أداه كاحدة أكثػر أىميػة بصػكرة منفػردة ،
كلكف يمكف أف تككف أكثر معنكية لمتطبيق المحدد .
 الدقة فى التدريب  :مف الضركرػ لكل مستخدمى األداة أك األسمكب أف يتـتدريبيـ بمستكػ تنافسى حتى يشعركا بالراحو لتطبيق ذلؾ بفعالية.
 الدقػػة فػػى التطبيػػق  :المعيػػار الرئيسػػى ىػػك حػػل المشػػكمة أك تحسػػيف العمميػػةألف التأثير يككف تراكمى لعدد مف األدكات كاألساليب المبلئمة كالتػى تخمػق
فكائد مستدامة عمى مستكػ المنظمة ككل .
كيمكف تكضيح التطبيق لؤلدكات كاألساليب كما يمى :
جدكؿ ( ) التطبيق الفعاؿ لؤلدكات كاألساليب
األسهوب أو األداة

انخطبَق

* لٕمئى مالخرثاس  ،خطػ منشلاتح .
 مالخرثاس* منشعٕو منثٛاَٛح – منًذسض منركشمسٖ .
 ظًغ ٔػشض منثٛاَاخ .* ذؽهٛم تاسٚرٕ  ،منشعى منثٛاَٗ رمخ مألعٓى ٔذكانٛح منعٕدج .
 منرخطٛػ ٔٔظغ مألٔنٕٚاخ .* منشعى منرخطٛطٗ نهُغة ،مالَطالق منفكشٖ .
 ْٛكهح مألفكاس .* منشلاتح مإلؼصائٛح نهؼًهٛح ٔذؽهٛم غشض مألدمج ؤ منمغى
 مألدمج /منمذسج  /منمٛاط  /منرمٛٛى* خشٚطووح منرووذفك ،سعووى منغووثة ٔمألشووش ،خشٚطووح تشيعووح ػًهٛووح
 فٓى  /ذؽهٛم  /يلكالخ  /ػًهٛحمنمشمسمخ .
* منشعووى منرخطٛطووٗ نالَرلوواس  ،مالَؽووذمس ،مالسذثوواغ منشع وٕياخ
 ذؽذٚذ منؼاللاخمنًصفٕفٛح .
* ذصًٛى منرعاسب .
 ذؽذٚذ يؼهًاخ منشلاتح .* ئشثاخ منخطأ  ،ذؽهٛم ًَػ منفلم ٔمنرأشٛش .
 مإلسواد ٔمنؽفاظ ػهٗ منشلاتح منشمتطووووووح توووووو ٍٛؼاظوووووواخ منؼًٛووووووم * ئَرلاس ٔظٛفح منعٕدج .ٔخصائص منًُرط .

كىناؾ بعض الصعكبات التى قد تكاجو المسئكليف عػف التطػكير كذلػؾ أثنػاء
تطبيػ ػػق األسػ ػػاليب المعقػ ػػدة مثػ ػػل تصػ ػػميـ التجػ ػػارب ) ، (DOEتحميػ ػػل نمػ ػػط الفشػ ػػل
كالتأثير ) (FMEAكانتشار كظيفة الجػكدة ) (QFDىػذه الصػعكبات قػد يكػكف نقػص
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المكارد  ،عدـ قناعة اإلدارة العميا  ،طريقة التفكير  ،عػدـ الفيػـ كعػدـ تػكافر المعرفػة
 ،مقاكمة التغيير .

مكونات نجاح تطبيق األساليب اإلحصائية عمى العمميات
تتمثل ىذه المككنات فيمايمى:
 -1التزاـ ك تعيد اإلدارة بتقديـ الدعـ البلزـ ماليا ك إداريا.
 -2تدريب جميع المستكيات اإلدارية كالفنية عمى استخداـ األساليب
اإلحصائية.
 -3العمل الجماعي في كل المنظمة كأقساميا ( إنتاج – أفراد – تسكيق –
بحكث كتطكير ك غيرىا مف اإلدارات).
 -4تعريف العمميات تعريفا دقيقا لتطبيق العمميات اإلحصائية.
 -5اختيار مكاصفات العممية كتحديد حدكد العممية كيفضل اختيار مكاصفات
األداء المستمر كالتركيز عمى مزايا الجكدة.
 -6تقكيـ نظاـ القياس كذلؾ لمتغمب عمى االختبلؼ بيف المعايير.
 -7اختيار األسمكب اإلحصائي المناسب لنجاح نظاـ الرقابة اإلحصائية عمى
العمميات .
 -8التغيير في الثقافة التنظيمية في محيط المنظمة ككل .
 -9ليس مف المستحسف استخداـ األدكات في كل األقساـ في نفس الكقت ،بل
القياـ بدراسات محكريو مف قبل لجنو تكجيييو لتطبيقيا في حل المشكبلت.
 -10استخداـ الحاسب كحزـ البرمجيات لمرقابة اإلحصائية عمى العمميات.
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أدوات الجودة Quality Tools:
كتػ ػ ػرتبط باستكش ػ ػػاؼ األدكات المختمف ػ ػػة كالمص ػ ػػطمحات البلزم ػ ػػة كالمرتبط ػ ػػة
بالجكدة .
 خرائط الرقابة Control Charts :ى ػػى ت ارق ػػب التغيػ ػرات ف ػػى العممي ػػة عم ػػى م ػػدار الكق ػػت كتح ػػذر األعم ػػاؿ م ػػف
التغيرات غير المتكقعة كالتى ربما تسبب العيكب كمنيا.
خرائط الرقابة عمى الجودة
يعػػكد الفضػػل إلػػي العػػالـ ش ػكارث ( )Walter A. Shewhartفػػي اسػػتخداـ
خ ػرائط الرقابػػة عمػػى الجػػكدة .كينظػػر الػػبعض إلييػػا عمػػى أنػػو "تصػػميمات إحصػػائية
تستخدـ الدراسة كضبط العمميات المتكرر ككصف التغيرات التى تحػدث فػي العمميػة
اإلنتاجيػػة بيانيػػا" كتقػػكـ الفكػرة األساسػػية لخػرائط الرقابػػة عمػػى إجػراء تحميػػل إحصػػائي
مستمر فػي مسػتكػ جػكدة اإلنتػاج أك الخػكاص الرئيسػية لممنػتج بيػدؼ ضػبط الجػكدة
مف خبلؿ عينا مف خطكط اإلنتاج ،تؤخذ في فترات زمنيػة معينػة كتحسػب مؤشػراتيا
اإلحصػػائية كتسػػجل نتيجػػة ىػػذا التجديػػد عمػػى شػػكل نقػػاط عمػػى الخريطػػة حيػػث تكجػػد
في كل خريطة ثبلثة خطكط رئيسية كما في الشكل التالى حيث يحسػب حػدا الرقابػة
عادة عمى أساس الكسط الحسابي لمقيـ المشاىدة  ±ثػبلث انح ارفػات معياريػة لمعظػـ
الحاالت اإلنتاجية كفي بعض الحاالت الخاصة فإنيمػا يحسػباف عمػى أسػاس الكسػط
الحسػػابي لمقػػيـ المشػػاىدة  ±مَؽوووشمف ٍٛيؼٛووواس ٍٛٚؤ ؼروووٗ منٕعوووػ  1.5 ±مَؽوووشمف
يؼٛاس٘ نهؼًهٛح .
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شكم ٍوضح خرٍطت مراقبت انجودة

Source: Juran, J.M. " Quality Control Handbook", McGrawHill, Inc., 1974.
كاليػػدؼ األساس ػػي لخ ػرائط الرقاب ػػة عمػػى الج ػػكدة ىػػك التميي ػػز بػػيف األس ػػباب
العش ػ ػ ػكائية كالحقيقػػ ػػة لبلنح ارفػػ ػػات فػ ػ ػػي العمميػ ػ ػػة اإلنتاجي ػ ػػة ،كيمك ػ ػػف تص ػ ػػنيف ىػ ػ ػػذه
االنحرافات حسب أسبابيا إلي نكعيف:

أ -االنحرافات بسبب الصدفة (األسباب العامػة) :كىػي تعػكد لؤلسػباب
المعقدة قميمة التأثير ،كىذه االنحرافات العشػكائية ،يصػعب السػيطرة

عمييا.
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ب -االنحرافات الناشئة عف أسباب يمكػف تحديػدىا (اختبلفػات حقيقػة):
كىػػي انح ارفػػات كبيػرة نسػػبيا يمكػػف أف تكتشػػفيا الخريطػػة مػػف خػػبلؿ
كقكع قيـ الكحدات خارج الحدكد.

 -مقياس المعيب :

Defect Measurement

ىك حساب عػدد أك تكػرار العيػكب التػى تسػبب االنخفػاض فػى جػكدة المنػتج
أك الخدمة.
 تحميل باريتك Pareto Diagram :كيركػز الجيػكد عمػى المشػكبلت التػى ليػا احتمػاؿ كبيػر لمتحسػيف كذلػؾ بإظيػػار
التك ػرار الم ػرتبط ك/أكالحجػػـ كذلػػؾ فػػى ىبػػكط الخػػط فػػى الرسػػـ البيػػانى إعتمػػاداُ عمػػى
مبدأ باريتك المعركؼ بأف %20مف المصادر تسبب  %80مف المشكبلت.
كيعتمد تحميل باريتك عمى مبدأ باريتك أك قاعدة ( )%20 - %80ػ كما تسمي
أحيانا ػ كيستند عمى نظرية عبر عنيا االقتصادؼ اإليطالي ()Alfrado Pareto
بقكلو أف  %20مف الناس يسيطركف عمى  %80مف الثركة  ،كىذا ما يطمق عميو
مفيكـ القمة المؤثرة مقابل الكثرة قميمة التأثير ()Vital few and Trivial many
كفي ستة سيجما يتـ استخدامو لتحديد أؼ األسباب في حدكث أكثر المشاكل.
يتـ إعداد كرسـ مخطط باريتك بعد أف يتـ ترتيب البيانات لمتكزيع التكرارؼ
كفقا لتكرار حدكثيا تنازليا كاآلتي":
أ .تكضع النسبة المئكية عمى المحكر العمكدؼ لمرسـ البياني (مف
 )%100بحيث تمثل أعمي نقطة العينة بكامميا ،كتكضع أسباب
حدكث المشاكل عمى المحكر األفقي لمرسـ.
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ب .عندما يتـ تحديد األسباب يتـ إدراجيا عمى المخطط حسب أىميتيا
النسبية أؼ (األكثر أىمية كحتى األقل أىمية) كذلؾ عمى شكل أعمدة
بيانية ترتب تنازليا كمف اليسار إلي اليميف .
ج .بعد إدراج األسباب الرئيسية ،يمكف تجميع األسباب األقل أىمية في
مجمكعة تسمي "األسباب األخرػ" كتكضع في عمكد إلي جانب أعمدة
األسباب الرئيسية  .كالشكل البياني التالى يكضح ىذا المخطط.
شكل تحميل باريتو

Source: Dilworth James B. (Operation Management, Design,
Planning and control for Manufacturing and Services),
McGraw-Hill, Inc, New York, 1992: 655.
كاستخداـ تحميل باريتك يحقق الفكائد اآلتية :
 ترجمة كتحميل البيانات بأرقاـ كنسب مئكية. كضع معايير لمخطكة التالية كتككيف أفكار مف أجل حل المشكمة. -ممارسة التفكير الجماعي المتقارب.
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 تركيز أفكار األعضاء كغير األعضاء عمى عدد قميل مف المشاكل الميمةبدال مف التعامل مع عدد كبير مف المشاكل قميمة األىمية.

 -خريطة العممية :

Process Mapping

ى ػػك كص ػػف يكض ػػح كيفي ػػة إنج ػػاز العممي ػػة حي ػػث يس ػػمح لممش ػػاركيف الرؤي ػػة
الداخميػػة لمعمميػػة كتحديػػد مجػػاالت القػػكػ كالضػػعف .فيػػك يسػػاعد عمػػى تخفػػيض زمػػف
دكرة التشغيل ككذلؾ العيكب ،كالتعرؼ عمى قيمة المساىمات الفردية .
 -تحميل السبب األصمى :

Root Cause Analysis

ىػػك د ارسػػة السػػبب األصػػمى لعػػدـ مطابقػػة العمميػػة فحينمػػا يػػتـ اسػػتبعادة أك
تصحيحة فإف عدـ المطابقة يتـ تجنبيا .
 الرقابة اإلحصائية لمعممية Statistical Process Controlىى تطبيق الطػرؽ اإلحصػائية لتحميػل البيانػات مػف أجػل د ارسػة كرقابػة قػدرة
العممية كأدائيا.
 -الرسـ التخطيطى لمشجرة :

Tree Diagram

ىػػك شػػكل بيػػانى يكضػػح ىػػدؼ رئيسػػى أك عػػاـ حيػػث يتفػػرع إلػػى مسػػتكيات
مختمفة مف تفاصيل األعماؿ  ،كيشجع ذلػؾ أعضػاء الفريػق عمػى نشػر فكػرىـ حينمػا
يخمقكف الحمكؿ .
 التغير أك االختبلؼ Variance :ىػػك التغيػػر فػػى العمميػػة أك تطبيقػػات األعمػػاؿ كالتػػى ربمػػا تعػػدؿ مػػف نتائجيػػا
المتكقعة .
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 الرقابة Control:ىػػى محاكلػػة تحقيػػق االسػػتقرار لمعمميػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ البيانػػات الكميػػة
ع ػػف التغيػ ػرات الطبيعي ػػة كالقابم ػػة لمتنب ػػؤ بي ػػدؼ تنظ ػػيـ كارش ػػاد العممي ػػة أثن ػػاء اإلنت ػػاج
الفعمى .
 العناصر اليامة لمجكدة Critical to Quality: (CTQ) :ىى العناصر التى لدييا تاثير مباشر عمى الجكدة المدركة .
 حاجات كتكقعات العميل Customer Needs, Expectationىػى الحاجػات التػػى تحػدد بكاسػػطة العميػل كالتػى تقابػػل المتطمبػات كالمعػػايير
األساسية .
 العيكب Defects:ىػػى مصػػادر غضػػب العميػػل ،فػػالعيكب مكمفػػة لكػػل مػػف العمػػبلء كالمنتجػػيف
كمقدمى الخدمة ،كاستبعاد العيكب يزكد بتكمفة كعائد .

أدوات توليد األفكار و تنظيم المعمومات:
 -1العصف الذىني

Brainstorming

يعد أسمكب االستنباط مف األساليب المنيجية ،التي تسػتخدـ فػي تكليػد كميػات
كبيرة مف األفكار ك المقترحات لدػ مجمكعة مػف األفػراد ك فػي كقػت قصػير .ك مػف
خػػبلؿ تطبيػػق ىػػذا األسػػمكب فإنػػو يمكػػف إيجػػاد منػػاخ يتػػيح لمعػػامميف الشػػعكر بالحريػػة
ليككنكا مبدعيف في تقديـ أفكار صريحة كجيدة .كما أف تطبيق ىذا األسمكب يسػاعد
ف ػػي إبػ ػراز أىمي ػػة التركي ػػز الفاع ػػل ف ػػي مرحم ػػة تحدي ػػد المش ػػكمة أك حمي ػػا .ك يع ػػد ى ػػذا
األسػ ػػمكب بمثابػ ػػة التطبيػ ػػق العممػ ػػي لمفيػ ػػكـ العمػ ػػل الجمػ ػػاعي الفعػ ػػاؿ .يسػ ػػاعد ىػ ػػذا
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األسمكب في الحصكؿ عمى أكبر عدد مف األفكار اإلبداعية في ظل بيئة مشجعة ك
مؤيػػدة ،ك تشػػمل جميػػع أعضػػاء فريػػق التحسػػيف ,ك تكجػػد مجمكعػػة مػػف القكاعػػد التػػي
تحكـ سير العمل بيذا األسمكب:
ليس ىناؾ فكرة سخيفة أك مضحكة ،حيث يجب تشػجيع أعضػاء المجمكعػة
لطرح أفكارىـ حتى ك لك بدت ظاىريا كأفكار غير منطقية أك غير عممية.
أف ال يكج ػػد أؼ نق ػػد لؤلفك ػػار المطركح ػػة ،حي ػػث أف الي ػػدؼ األساس ػػي م ػػف
االجتماع تكليد أفكار ك ليس عممية تقكيـ تمؾ األفكار.
ك مف آليات تطبيق العصف الذىني:
مخطط التصنيف أو التجميع:

Affinity Diagram

ىي مجمكعة مف األفكار أك الخيارات مجمعة في فئات .ك ييدؼ مخطط
التصنيف لتبادؿ األفكار كيساعد عمى تجميع كتقييـ األفكار .كيستخدـ ىذا المخطط

عندما يككف ىناؾ عدد كبير مف األفكار أك العناصر المراد ترتيبيا فيتـ فرزىا أكال

ثـ ترتيبيا حسب األكلكية.

التصويت المتعدد

Multi-voting

يستخدـ الفريق " التصكيت المتعدد" لتضييق قائمة األفكار أك الخيارات ،كما
أنيا كثي ار ما تُستخدـ لمتابعة تبادؿ األفكار.
متى تستخدـ ىذه األداة؟
تستخدـ ىذه األداة بعد العصف الذىني حيث يتـ ترتيب ك تنظيـ األفكار
كالمشكبلت كاألسباب الشائعة حسب األىمية .
الشكل البياني لمشجرة

)Structure Tree (Tree diagram
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يستخدـ ىذا الشكل البياني إلظيار الركابط أك التسمسل اليرمي لؤلفكار التي
تـ إثارتيا .ك يكضح الشكل التالى ارتباط األىداؼ ك الحمكؿ الممكنة ك تجزئتيا إلى
عناصر مككنة ليا ،ك كذلؾ إبراز سمسمة األثر ك النتيجة بشكل بسيط مف خبلؿ
الشكل البياني لمشجرة .ك يستخدـ أيضا لربط احتياجات العمبلء الرئيسية.
طريقة االستخداـ:
 منرأكذ يٍ مذفاق كم مألوخاص ػهٗ منمعٛح ،ؤ منًلكهح ٔ وَّ ذى ذؽذٚذْاتذلح.
 ٔظغ منًلكهح ؤ منمعٛح ف ٙيغرطٛم ػهٗ  ًٍٛٚمنصفؽح. ٔظغ ذغاؤالخ ػٍ ؼذٔز منًلكهح ؤ كٛفٛح ئَعاص منًلشٔع .شى ٔظغ كمذغاؤل ف ٙيغرطٛم ٔ ستػ ذهك منًغرطٛالخ تخطٕغ يغ منًلكهح ؤ منمعٛح
منشئٛغٛح.
 غثك يا ذى ف ٙمنًشؼهح منغاتمح ف ٙكم لعٛح فشػٛح ؤ يلكهح فشػٛح ؼرٗذرٕصم ئنٗ منرصشف ؤ منخطح منرًٚ ٙكٍ ذُفٛزْا ػهٗ منشعى منثٛاَٙ
نهلعشج ؤ ؼرٗ ظٕٓس مألعثاب منشئٛغٛح .
شكل يكضح الرسـ البياني لمشجرة

المرحلة
األولى
المرحلة

المخرجات

الثانية
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 -2خريطة العمميات

)High-Level Process Map (SIPOC

ىي المفظة األكائمية  ( :المكرديف – المدخبلت  -العمميات -المخرجات –
العمبلء) .تستخدـ في مرحمة التعريف في منيجية ستة سيجما  ،DMAICكغالبا
ما يككف األسمكب المفضل لتحديد األنشطة أك العمميات التجارية الرئيسية ،أك
الفرعية ،ك التعرؼ عمى المقاييس التي سيتـ استخداميا .في عممية تجارية ،تساعد
في التعرؼ عمى الحدكد كالعناصر الحرجة لمعممية دكف التدخل في الكثير مف
التفاصيل .ك يكضح الشكل التالى خريطة العمميات SIPOC

شكل يكضح خريطة العممياتSIPOC

الـعــمــــــــــــــــــــــــــــــــــَلء

المخرجــــــــــات
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المــدخــــــــــَلت

المتطـــلبات  ,و المواصفات و المعلومــــــــــــات

المــورديــــــــــــــــــــــــــــــن

العوـليــــــــــــــــــات

 -3خرائط تدفق العمميات

)Flow Chart (Process Map

تعد خرائط تدفق العمميات (الخرائط االنسيابية) مف أبسط الطرؽ لكصف
العممية أك النشاط ،حيث تكضح ىذه الخرائط جميع مككنات العممية ك مراحميا
المتعددة ك سير العمل مف البداية إلى النياية .ك تساعد خريطة سير العمل في
تحديد الطريق الفعمي لمعممية .كما تساعد في تحديد العمميات المكررة ك نقاط
االنتظار ك مراحل التفتيش ،ك ذلؾ مف أجل رفع درجة كفاءة العممية ككل .ك
تساعد عمى التحميل الدقيق لكل خطكة مف خطكات العمل مثاؿ ( :معرفة مف الذػ
يؤدػ كل خطكة – كيف يتـ ذلؾ -ك في أػ كقت يتـ تنفيذىا) .ك تستخدـ خريطة
سير العمل لتحديد ما إذا كانت ىناؾ مشكبلت يمكف التعرؼ عمييا ك تحديد
أسبابيا الرئيسية ك مف ثـ إيجاد الحمكؿ المثمى ك مف خبلؿ ىذه الخرائط يستطيع
المسئكؿ معرفة ما إذا كانت ىناؾ عممية فعبل ،ك ىل ىذه العممية نفسيا مطابقة
لئلجراءات ك السياسات الحالية لممنشأة؟ ك تساعد في تصميـ عمميات جديدة ،ك
كذلؾ في إعادة تصميـ عممية إدارية أك عممية فنية ك عمى ىذا األساس ،يقكـ فريق
العمل بعدة محاكالت لمتكصل إلى معرفة ثبلث نقاط أساسية ،ك ىى:
 أف يتـ رسـ خريطة سير العمل ك تحديد الخطكات الفعمية في العممية تحتالدراسة.

 أف يتـ رسـ خريطة سير العمل المثالية ،التي يجب عمى المنشأة اتباعيا. أف يتـ مقارنة الخريطتيف السابقيف لمعرفة أيف مكاقع االختبلؼ ك كيف تتـإزالتيا.

أنكاع خرائط تدفق العمميات:
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 خشٚطح منرذفك منخطٛح Linear flow chart خشٚطح منرذفك منرفصٛه ٙنالَرلاس Deployment flow chart خشٚطح منرذفك نهفشص opportunity flow chart -4أسموب تحميل عالقة السبب بالنتيجة:
Cause-and-Effect (fishbone) Diagram
طكر العالـ اليابانى "كاكرك إيشيكاكا" أسمكب تحميل عبلقة السبب بالنتيجة ك
ذلؾ منذ بداية الخمسينات مف ىذا القرف .ك في بعض األحياف يطمق عمى ىذا
األسمكب اسـ العالـ اليابانى نفسة "إيشيكاكا" أك اسـ عظاـ السمكة Fishbone
 . Diagramك قد سمى بيذا االسـ األخير بسبب أف المظير النيائي لمشكل
البياني يشبو الييكل العظمى لمسمكة .يساعد تطبيق أسمكب تحميل عبلقة السبب
بالنتيجة في تسييل معرفة المشكبلت المعقدة ك تحكيميا إلى مشكبلت صغيرة يمكف
إيجاد حمكؿ ليا كما ييدؼ ىذا األسمكب إلى تركيز االنتباه عمى األثر اإليجابي ك
تعظيمو ك تتككف فكرة ىذا األسمكب مف خطكط ك رمكز مصممة لتكضيح العبلقة
بيف مجمكعة مف األسباب الرئيسية ك المشكمة تحت الدراسة ك يكضح الشكل التالى
العبلقة بيف السبب ك النتيجة ،حيث يبلحع أف النتيجة أك المشكمة عمى الجانب
األيسر مف الرسـ ك أف ىناؾ مجمكعة مف األسباب الرئيسية ك فركعيا عمى
الجانب األيمف كما أف لكل سبب فرعى قد تكجد أسباب فرعية أخرػ ك تمثل ىذه
األسباب ك فركعيا المتغيرات المستقمة التي قد تؤثر عمى النتيجة (المتغير التابع)
سمبا أك إيجابا

.

- 116 -

شكل يكضح أسمكب تحميل عبلقة السبب بالنتيجة

أدوات جمع البيانات:
 -1انمعاٍنت  /انعَناث
يعمل ىذا األسمكب عمى اكتشاؼ األسباب المؤدية إلى االنحراؼ مف أجل
Sampling

كضع العبلج التصحيحي ليا ك تفادػ إنتاج كحدات معيبة كنظ ار لمكميات الكبيرة
مف اإلنتاج ،سكاء عمى مستكػ التصنيع أك الخدمات ،كألجل اختبار مدػ تطابق
المنتجات مع معايير الجكدة المطمكبة ،فإنو مف غير المنطقي كفي ظل المستكػ
العالي مف اإلنتاج اختبار المنتج ،عميو سيتـ استخداـ العينات .تتضمف المعاينة
أخذ مجمكعة جزئية مف المجتمع كذلؾ لغرض االستدالؿ عمى المجتمع مف العينة
المسحكبة.إذ ىناؾ عدة طرؽ الختيار نكع العينة باالعتماد عمى نكع البيانات التي
يتطمب تحميميا كالغرض مف التحميل  .ك ىناؾ طريقتاف لسحب العينات :
 أسموب الفترة الزمنية Period of timeحيث تسحب العينات مف الكحدات المنتجة ,فعمى سبيل المثاؿ سحب حجـ  nمف
الكحدات المنتجة خبلؿ الفترة مف الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا .ك
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ىذه الطريقة تؤدػ إلى تقميل االختبلفات بيف العينات إلى أدنى مستكػ عمى
حساب زيادة االختبلفات داخل العينة الكاحدة.
 أسموب الوقت الثابت Fixed of timeحيث تسحب العينات مف اإلنتاج في لحظة كاحدة محددة فعمى سبيل المثاؿ يتـ
سحب عينة مف اإلنتاج في بداية كل ساعة ,يؤدػ ىذا األسمكب إلى تقميل
االختبلفات داخل العينة الكاحدة إلى أدنى مستكػ عمى حساب زيادة االختبلؼ بيف
العينات المختمفة.
 -2صوت العميل
)Voice of the Customer Methods (VOC
أف محاكلة كضح أكلكيات لممتطمبات المتعددة مف العمبلء المتعدديف يمكف أف
يتحكؿ إلى ميمة صعبة كشاقة .كلكف يعد الرسـ التخطيطي )(Kano Diagram
( كانك) كسيمة لكصف تعقيدات احتياجات العمبلء كتأثيرىا عمى مستكيات الرضاء
بشكل مرئي ،كتحميمو يعد كسيمة عممية تسيل ميمة كضع أكلكيات الحتياجات
العمبلء.
ذلؾ أف الغرض ىك تحديد احتياجات العمبلء التي إذا ما تحققت ستمبي
الحاجات األساسية كتزيد عنيا مما يسبب ابتياج العميل .Customer Delight
إف االىتماـ بالعميل ىك جكىر العممية اإلنتاجية ك مركز التنسيق لكثير مف
أنشطة كأىداؼ ستة سيجما ك فيـ متطمباتو ىك ىدؼ تسعى المنظمات إلى تحقيقو
كقد حدد خبير الجكدة اليابانى (كانك) عمى أف احتياجات العميل تقع فى ثبلث
مجمكعات ( يصنف نمكذج كانك اتجاىات العميل إلى ثبلث فئات ) ىي :
 -الصفات الضركريةMust-be.
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البعدOne-dimensional.
 الصفات أحادية ُ -الصفات الجذابةAttractive .

شكم ٍوضح نموذج كانو

 -3أسهوب قائمت انفحص (االخخبار)

Check sheet

يستخدـ ىذا األسمكب في جمع ك تسجيل بيانات سكاء عمى شكل أرقاـ أك
أحداث أك صفات بصكرة محددة ك ثابتة .ك يسيـ في تنظيـ تمؾ البيانات كفق
تصنيفات معينة لتحديد ك معرفة مكاقع الخمل في النشاطات ك مدػ تك ارره .ك يعتمد
ىذا األسمكب عمى استخداـ نمكذج مكحد لجمع البيانات خبلؿ فترة زمنية معينة،
مما يساعد في تسجيل البيانات بطريقة منظمة ك مكحدة ،ك تسييل اتخاذ ق اررات
مبنية عمى بيانات مكضكعية ,كما يعد ىذا األسمكب مف المراحل األكلى التي
تنطمق منيا عممية التحسيف ،حيث يتـ بعد جمع البيانات مف خبلؿ ىذا األسمكب
البدء في استخداـ ك تطبيق أساليب إحصائية أخرػ ،مثل  ( :خريطة باريتك –
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المدرجات التك اررية – خرائط التشتت) .لذا ييدؼ أسمكب قائمة الفحص إلى تحقيق
األىداؼ التالية:
 -سيكلة عممية جمع البيانات.

 تنظيـ البيانات بطريقة يسيل استخداميا. تخفيض أكبر عدد ممكف مف األخطاء في عممية جمع البيانات. -مراقبة العديد مف النشاطات ك تدكيف تغيراتيا.

كتتضمف القائمة الرئيسية عدة قكائـ فرعيو ك منيا ما يمى:
 قائمو الفحص الخاصة بالعيكب :يتـ تسجيل عدد عناصر العيكب السابقتقسيميا كتصنيفيا حتى يتضح منيا بشكل كاضح كمباشر أنكاع ىذه

العيكب كتكرار حدكثيا فترة التسجيل.

 قائمة أسباب العيكب  :يتـ فييا تسجيل أسباب العيكب كاألخطاء التي قدترجع إلى المادة الخاـ أك ظركؼ تشغيل الماكينة أك مدػ كفائو العامل

القائـ بالتشغيل أك طريقة التشغيل ذاتيا ككذلؾ طريقة الفحص كالقياس .

 قائمة تكزيع مكاصفات المنتج  :يتـ إعدادىا لكل قسـ مف األقساـ اإلنتاجيةكيتـ فييا تسجيل القياسات الفعمية لعينة المنتجات كفقا لخاصية أك مكاصفة

كاحده .

قكائـ الفحص بعد التفتيش ك منيا ما يمي:
 -قائمو الفحص العاـ  :كتستخدـ لمتأكد مف الفحص العاـ لجميع كاجبات

العناصر األساسية دكف أغفاؿ أؼ منيا كيتـ التسجيل في ىذه القائمة
بعبلمات تحدد مدػ الصبلحية أك الجكدة مف عدمو .

 -قائمة فحص طمبات العمبلء  :تستخدـ في حالة كجكد متطمبات أك

مكاصفات خاصو يرغب فييا العميل كقد تككف ذات أىميو قصكػ إلى
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درجو تعرض المنتج لمرفض في حالة كجكد مخالفو ليذه المكاصفات
المحددة أك كجكد أؼ انحراؼ في التنفيذ خبلؿ مرحمة اإلنتاج .

 -4ححهَم نظم انقَاس

Measurement Systems Analysis
ْ ٙيعًٕػح يرُٕػح يٍ مألعانٛة منًغرخذيح نهرأكذ يٍ دلح منمٛاعاخ ,
فانمٛاط ف ٙؼذ رمذّ ًٚكٍ وٌ ٚكٌٕ عثثا ف ٙؼذٔز منًلكالخ نهؼًهٛح  ٔ ,ذغاػذ
ذؽهٛم َظى منمٛاط ػهٗ منرؽذٚذ ٔ منرخهص يٍ منًلاكالخ منر ٙذؽذز يٍ ػًهٛح
منمٛاط ٔ يٍ وؼذ منٕعائم منًغرخذيح ف ٙذؽهٛم َظى منمٛاط يا ٚغًٗ
).(Repeatability and Reproducibility
يعمل ىذا األسمكب عمى اكتشاؼ األسباب المؤدية إلى االنحراؼ مف أجل
كضع العبلج التصحيحي ليا ك تفادػ إنتاج كحدات معيبة كنظ ار لمكميات الكبيرة
مف اإلنتاج ،سكاء عمى مستكػ التصنيع أك الخدمات ،كألجل اختبار مدػ تطابق
المنتجات مع معايير الجكدة المطمكبة ،فإنو مف غير المنطقي كفي ظل المستكػ
العالي مف اإلنتاج اختبار المنتج ،عميو سيتـ استخداـ العينات .تتضمف المعاينة
أخذ مجمكعة جزئية مف المجتمع كذلؾ لغرض االستدالؿ عمى المجتمع مف العينة
المسحكبة.إذ ىناؾ عدة طرؽ الختيار نكع العينة باالعتماد عمى نكع البيانات التي
يتطمب تحميميا كالغرض مف التحميل  .ك ىناؾ طريقتاف لسحب العينات كما سبق
تكضيحو :
 أسموب الفترة الزمنية Period of timeحيث تسحب العينات مف الكحدات المنتجة ,فعمى سبيل المثاؿ سحب حجـ n
مف الكحدات المنتجة خبلؿ الفترة مف الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا.
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ك ىذه الطريقة تؤدػ إلى تقميل االختبلفات بيف العينات إلى أدنى مستكػ عمى
حساب زيادة االختبلفات داخل العينة الكاحدة.
 أسموب الوقت الثابت Fixed of timeحيث تسحب العينات مف اإلنتاج في لحظة كاحدة محددة فعمى سبيل المثاؿ يتـ
سحب عينة مف اإلنتاج في بداية كل ساعة ,يؤدػ ىذا األسمكب إلى تقميل
االختبلفات داخل العينة الكاحدة إلى أدنى مستكػ عمى حساب زيادة االختبلؼ بيف
العينات المختمفة.

أدوات تحميل البيانات:
 -1تحميل تدفق العمميات

Process-Flow Analysis

ىك تحميل جزئي لعممية تحكيل المدخبلت إلى مخرجات ك تيدؼ إلى
تحسيف األساليب ك اإلجراءات التي تتـ في كل خطكة ك يتـ قياس
خصائص تدفق العممية الذػ يعتبر أمر ضركرؼ لتحسيف العمميات مثل:
كقت اإلنتاج  ،كمعدؿ التدفق  ،كالمخزكف  ،كالقدرة.
 -2انجداول و انرسوماث انبَانَت
 أسهوب خرٍطت " بارٍخو":
Pareto Chart
يساعد ىذا األسمكب في التعرؼ عمى المشكبلت التي ينبغي التركيز عمييا،
ك معرفة األسباب ،ك تنفيذ بعض اإلجراءات التصحيحية البلزمة ،عمى أف تككف
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خبلؿ مدة زمنية محددة .ك تعتمد ىذه الكسيمة عمى استخداـ األعمدة الرئيسية حيث
يمكف تصنيف البيانات عمى ىيئة فئات متدرجة في ترتيب تنازلي مف اليسار إلى
اليميف ،مع األخذ في الحسباف أف تككف األعمدة األكثر طكال عمى الجانب األيسر،
مما يساعد عمى ظيكر صكرة كاضحة عف األسباب القميمة ذات التأثير الكبير ،التي
يجب أخذىا في الحسباف .تتعدد استعماالت خريطة باريتك:
 التركيز عمى الحاالت الحرجة ك المؤثرة عمى سير العمميات ك ىذا بترتيبوحسب أىميتيا ك تكرارىا.
 الترتيب حسب األكلكية لممشاكل المكجكدة في العممية ك المؤثرة عمى جكدةالمنتج أك الخدمة ك ىذا قصد التركيز عمييا في برنامج تحسيف الجكدة،
فمثبل يمكف تحديد أنكاع شكاكؼ العمبلء األكثر كقكعا.
 تحميل المشاكل ك أسباب حدكثيا عف طريق جمع البيانات عف العممية كترتيبيا.
 تحميل ك دراسة العممية اإلنتاجية أك الخدمية قبل ك بعد إجراء عممياتالتحسيف عمييا .فمثبل يمكف دراسة أثر التحسينات في العممية عمى التقميل
مف عدد الكحدات المعيب أك اإلجابة عمى مثل السؤاؿ التالي :ما ىي أكثر
الشكاكؼ تك ار ار قبل ك بعد تعييف مدير الجكدة الجديد في المنشأة؟
 أسهوب انرسم انبَانٌ االنخشارً (انخشخج):
Scatter Plot Diagram
يعد مخطط التشتت مف الكسائل المبلئمة لتكضيح العبلقة بيف متغيريف
(المتغير التابع – المتغير المستقل)؛ فإف ىذه الطريقة تعد مف الطرؽ الضركرية
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لتحديد العبلقة بيف بيانات مزدكجة ،حيث تكضح ما سيحدث ألحد المتغيرات إذا ما
ط أر تغيير عمى المتغير أك العنصر األخر .كما أف ىذه الطريقة تكضح لنا قكة
العبلقة بيف المتغيريف ،ك تساعد أيضا في عرض كيفية تغيير االتجاه العاـ
لؤلحداث بمركر الكقت.
 انمنحني انزمنٌ
Time Chart or Run Chart
المخطط الزمنى ىك أداة تستخدـ إلظيار التغيير في القيمة عمى مدػ فترة مف
الزمف ،ك تكضع الفترة الزمنية عمى المحكر السيني أما قيمة البيانات عمى المحكر
الصادؼ ،ك ييدؼ المخطط الزمنى إلى تكضيح نجاح المشركع مف عدمو ،أك
كجكد أؼ انحراؼ في العممية فاالتجاىات المتغيرة عمى المخطط الزمنى تشير إلى
كجكد حالة متغيرة باستمرار مثل نمك أك تدىكر اآلالت.
 أسهوب انمدرجاث انخكرارٍت:
Histogram
تعد المدرجات التك اررية تصكي ار مرئيا النتشار البيانات ك تكزيعيا .ك تستخدـ
ىذه المدرجات لمراقبة عممية تحميل البيانات األكلية ألػ متغير تتـ دراستو ك إيجاد
نمط تكزيعو لمعرفة ما إذا كانت تحقق متطمبات العميل بشكل ثابت .ك يتطمب
قياس ذلؾ مبلحظة عدة جكالت ك تسجيل المبلحظات .ك بعد ذلؾ يتـ مقارنتيا مع
ىدؼ العممية ك مطابقتيا مع معايير محددة ك تساعد المدرجات التك اررية في
المحافظة عمى العممية قيد الضبط ك تحديد االنحرافات عف الكضع الطبيعي أك
التكزيع المتكقع .كما أف ىذه المدرجات تساعد في تحديد جذكر األسباب.
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أدوات تستخدم في التحميل اإلحصائي:
 اختبارات الداللة اإلحصائية:
significance

Tests of statistical

تستخدـ ىذه األدكات لقياس االختبلؼ في مجمكعة البيانات لمتأكد مف
حقيقة عممية التحسيف ك أف تمؾ االختبلفات ليست مف األسباب شائعة الحدكث
أثناء عممية التشغيل .ك يمكف تكضيح أمثمة لبعض األدكات اإلحصائية ( :كاػ –
اختبار "ت" – تحميل االنحراؼ – أنكفا).
 االرتباط و االنحدار
Regression and Correlation
 -معامل االرتباط

Correlation Coefficient

ٚغرفاد مف معامل االرتباط في تكضيح قكة العبلقة الخطية بيف
المتغيرات ،كيستدؿ عف قكة العبلقة مف خبلؿ القيـ بيف (  1-ك +
 )1فإذا كانت قيمة معامل االرتباط  1-فتشير إلى ارتباط تاـ
سالب ،كاذا كانت  1+فتشير إلى ارتباط تاـ مكجب ،أما الصفر
فيدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط.
 -تحميل االنحدار

Regression Analysis

ف ٙمعامل االرتباط عندما تككف قيـ المعامل  1-أك  1+فيذا
يعني أف جميع النقاط تقع عمى خط كاحد ،كاف عمينا إيصاؿ النقاط
مع بعضيا البعض لنحصل عمى الخط ،أما عندما تككف البيانات
غير مرتبطة فانو يمكف رسـ أكثر مف خط لتمثيل ىذه البيانات
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كاف الطريقة الشائعة في تحديد الخط البياني ىي طريقة المربعات
الصغرػ االعتيادية) .(OLS) (Least Squares Ordinaryأما
إذا ذعًُد المعادلة أكثر مف متغير فتسمى معادلة االنحدار
الخطي المتعدد). (Multiple Linear Regression
ذثؽس كال يٍ يؼايم مالسذثاغ ٔ ذؽهٛم مالَؽذمس ػٍ َمطح ستػ ت ٍٛمنًرغٛشمخ
منًٕظٕدج ت ٍٛمنؼًهٛاخ  /منًُرط.
 تصميم التجارب
Design of Experiments
ىى مجمكعة مف الطرؽ لتطكير ك إجراء تقييمات لمرقابة عمى كيفية أداء
العممية  ،ك تصميـ التجارب تتضمف ربط اثنيف أك أكثر مف المتغيرات في كقت
كاحد كالحصكؿ عمى مقاييس متعددة في نفس الظركؼ التجريبية  ,ك أيضا تقدير
أثار المتغيرات الحرجة أك الحاسمة كالتفاعل بينيا ثـ تحديد ىذه األثار ك مقارنتيا
مع خطأ التجارب  ,فإذا كانت أثار تغيرات العممية تككف أفضل بشكل كاضح ذات
أىميو عمميو جديده يمكف تنفيذىا  ،ك مف مزايا ىذا األسمكب:
 قياس متغيرات كثيره في نفس الكقت بما يجعل أسمكب تصميـ التجاربأكثر اقتصادا.

 -التفاعبلت بيف المتغيرات يمكف اكتشافيا كقياسيا.

 تحديد األخطاء التجريبية كما ك تحديد مستكػ الثقة في نتائج التجارب. -تشير النتائج إلى المتغيرات اليامو الناقصة في التجارب.
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الفصل الرابع

سيجوا اإلًساًية فى القطاع اخلذهى
Human Sigma in Service sector

يتناكؿ ىذا الفصل مجمكعػة مػف العناصػر تفػى بػالغرض المعرفػى كالميػارػ

لمقارػء فى مكضكع سيجما اإلنسانية فى القطاع الخدمى تتمثل فيما يمى :
 مفيكـ الخدمة . -أنكاع الخدمة .

 -منظمات الخدمة .

 -مفيكـ جكدة الخدمة .

 أبعاد جكدة " فعالية " أداء الخدمة . -أبعاد تكمفة " كفاءة " أداء الخدمة.

 متطمبػ ػػات التنظػ ػػيـ اإلدارػ المبلئػ ػػـ لممؤسسػ ػػات الصػ ػػحية عمػ ػػى ضػ ػػكءمبادػء منيجية ستة سيجما .

 خص ػػائص مككن ػػات التنظ ػػيـ اإلدارػ المبلئ ػػـ لتطبي ػػق مب ػػادػء منيجي ػػةستة سيجما فى المؤسسات الصحية.

 مفيكـ سيجما اإلنسانية . إطار العكاطف لممقابمة . -إرتباط العميل .

 -إرتباط المكظف .

 أنماط الرضا العاطفى . -قياس المقابمة داخميا .

 التفاعل بيف إرتباط العميل كارتباط المكظف . عبلقة إرتباط العميل كارتباط المكظف بالحيكية المالية . -مقدار سيجما اإلنسانية رياضيا .
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األىداف والمخرجات
** األىداف اإلجرائية :

 التعرؼ عمى مفيكـ الخدمة كأنكاع الخدمػة كمفيػكـ جػكدة الخدمػة كأبعػادفعاليػػة أداء الخدمػػة كأبعػػاد كفػػاءة أداء الخدمػة ككػػذلؾ متطمبػػات التنظػػيـ

اإلدارػ المبلئػػـ لممؤسسػػات الصػػحية عمػػى ضػػكء منيجيػػة سػػتة سػػيجما
كمف ثـ مفيكـ سيجما اإلنسانية .

 فيـ منظمات الخدمة كالتى تعتمد عمى مقابمة العميل بالمكظف كمف ثـتحديد إطار العكاطف لممقابمة ككذا ضماف العميل كضماف المكظف .

 تكضػػيح التفاعػػل بػػيف ضػػماف العميػػل كضػػماف المكظػػف كقيػػاس المقابمػػةداخميا بالمنظمة ذاتيا .

 دراسة عبلقة ضماف العميل كضماف المكظف بالحيكية المالية لممنظمةككذلؾ كيفية تقدير سيجما اإلنسانية رياضيا .

 في ػػـ كاس ػػتيعاب خص ػػائص كمككن ػػات التنظ ػػيـ اإلدارػ المبلئ ػػـ لتطبي ػػقمبادػء منيجية ستة سيجما فى المؤسسات الصحية .

** المخرجــات :

يتكقع أف يكتسب الطالب الميارات التالية بعد قراءة ىذا الفصل :

 الميػػارات المعرفيػػة كاإلدراكيػػة فيمػػا يتعمػػق بمفيػػكـ كأن ػكاع كمنظمػػات الخدمػػة

كك ػػذا مفي ػػكـ ج ػػكدة الخدم ػػة كخص ػػائص كمككن ػػات التنظ ػػيـ اإلدارػ المبلئ ػػـ

لتطبي ػػق مب ػػادػء منيجي ػػة س ػػتة س ػػيجما ف ػػى المؤسس ػػات الص ػػحية كم ػػف ث ػػـ
مفيكـ سيجما اإلنسانية.

 المي ػػارات الفكري ػػة المرتبط ػػة بمتطمب ػػات التنظ ػػيـ اإلدارػ المبلئ ػػـ لممؤسس ػػات
الصػػحية عمػػى ضػػكء منيجيػػة سػػتة سػػيجما ككػػذا المتعمقػػو بإطػػار العكاطػػف
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لممقابمػػة ككػػل مػػف ارتبػػاط العميػػل كارتبػػاط المكظػػف كالتفاعػػل بينيمػػا كعبلقػػة
ذلؾ بالحيكية المالية .

 الميػػارات التطبيقيػػة المتعمقػػة بقيػػاس المقابمػػة داخميػػا بالمنظمػػة كمػػف ثػػـتحديػ ػػد كفػ ػػاءة كفعاليػ ػػة أداء الخدمػ ػػة كبالتػ ػػالى تقػ ػػدير سػ ػػيجما اإلنسػ ػػانية

رياضيا مع التطبيق الفعمى لممعادالت المككنة ليا .
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الفصل اخلاهس

سيجوا اإلًساًية فى القطاع اخلذهى
مفيوم الخدمو :

يحدد كل مف (  ) Johnston and Clark , 2005مفيكـ الخدمو بأنيا

مشاركة الفيـ لطبيعة الخدمو المقدمو كالمستممو كالتى يجب أف تغمف بمعمكمات
عف :
 .1تنظيم الفكره Organizing Idea
كىى بمثابة جكىر شراء الخدمو أك االستخداـ عف طريق العميل .
 .2خبرة الخدمو The Service Experience
ىى الخبره المباشره لمعميل فيما يتعمق بعممية الخدمو كالتى تركز عمى طريقة
مقدـ الخدمو المرتبطو بالعميل(طريقة حصكؿ العميل عمى ىذه الخدمو)  .كتحتكػ
عمى مظاىر عف كيفية مكاجية كتفاعل العميل مع العمبلء كأيضا خبرة العميل فى
المنظمو كتسييبلتيا لتقديـ الخدمو  .كىذه التفاعبلت ربما تككف :
 كجيا لكجو  Face – To – Faceكىذه ترتبط بصكره مباشره

بمقدمى الخدمو – كما ىك فى مراكز التسكؽ  ,كىدؼ المقابمو بيف
العميل كمقدمى الخدمو ىى تحقيق رضاء العميل ذلؾ أف التفاعل

اإليجابى بيف اإلثنيف يحقق ىذا الرضا .

 الخدمو اإللكتركنيو كالتفاعبلت عف ُبعد األخرػ  ,فالخدمات
المعتمده عمى شبكة األعماؿ الدكليو تمكف مف تحقيق كفاءه عاليو
 ,كذلؾ أف تقديـ الخدمو اإللكتركنيو يحقق االتصاؿ بالعمبلء فى

كل األكقات كتمكنيـ مف طمب المعمكمات أك طمب المنتجات
كالخدمات فى الكقت كالمكاف الذػ يحددكنو  .مثل ماكينة الصارؼ
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األكتكماتيكى بالبنؾ كىناؾ مدػ كاسع مف متغيرات العميل كالتى قد
تعقد مف خبرة الخدمو مثل :

 عقمية العميل Customer Mindset

 الحالو المزاجيو لمعميل Customer Mood
 التعارضات الشخصيو Personality Clashes
كقد تشمل مظاىر خدمة العميل ما يمى :
 النطاؽ الشخصى لمعمميو .
 استجابة منظمو الخدمو .

 مركنة العامميف فى مقابمة العميل .

 تكدد ككفاءة العميل فى مقابمة مقدمى الخدمو .
 سيكلة الكصكؿ إلى مقدـ الخدمو أك نظـ المعمكمات .

 المدػ الذػ يشعر العميل بالقيمو فى المنظمو مقدمة الخدمو .
 التفاعبلت مع العمبلء اآلخريف

شكل يكضح مككنات الخدمو

الناتج

المدخالت

الخبره

الميمه

العواطف
العداله
المماصد
منتج الخدمو
العميل
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.3ناتج الخدمة The Service Outcome :
ىى النتيجو التى يتمقاىا العميل مف الخدمو  .عمى سبيل المثاؿ العميػل فػى

البنػػؾ يحقػػق ىدفػػو مػػف الكصػػكؿ إلػػى البنػػؾ لمحصػػكؿ عمػػى الخدمػػو  ,كأيضػػا تشػػمل
بعض النتائج غير الماديو مثل القيمو كالعكاطف كالعدالو كالمقاصد .
.4عممية الخدمو The Service Operation
الخدمػػو ىػػى تكافػػق النتػػائج كالخبػرات المسػػممو مػػف جانػػب مػػع المسػػتقبمو عػػف
طريػػق العميػػل مػػف جانػػب آخػػر  ,كعمميػػة الخدمػػو ىػػى الطريقػػو التػػى سػػكؼ تقػػدـ بيػػا
الخدمو  .كيتمثل دكر مديرك عمميات الخدمو فى إدارة كتكامل كبل مف المظيريف أك
الج ػػانبيف  ,النج ػػاح طكي ػػل األج ػػل بش ػػركط األداء الم ػػالى م ػػف جان ػػب كرض ػػا العمي ػػل
كالميزه التنافسيو مف جانب آخر .
شكل إدارة الخدمو كعمميات الخدمو
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عممية الخدمة






المدخالت

موارد

خبرة

معدات
عمالء



مقدمة الخدمة



تكنولوجيا



العممية

النتائج
 القيمة
 العواطف
 العدالة

تسييالت

 المقاصد

العميل

 إدارة عمميات الخدمو :

تتعمق إدارة عمميات الخدمو بتسميـ الخدمو إلى العمبلء أك مستخدمى تمؾ
الخدمات كتشمل فيـ إحتياجات العمبلء كادارة العمميات التى تسمـ الخدمات مع
ضماف مقابمة أىداؼ المنظمو .
 .5قيمة الخدمو The Value Of Service :
 مفيكميا  :ىى الفائده المحققو مف إدراؾ العمبلء ألىمية
الخدمو فى مقابل التكمفو المدفكعو فى ىذه الخدمو .

 المساىمو التنظيميو فى خمق القيـ مف الخدمو :

تعتبر خمق قيمة العميل كقيمة العبلمو التجاريو كتحقيػق المسػاىمات الماليػو

ىػػى المسػػاىمات التنظيميػػو الػػثبلث اليامػػو التػػى يجػػب أف يأخػػذىا مػػديركا عمميػػات
الخدمو فى االعتبار  ,كما أف ىناؾ عدة مساىمات تنظيميو أكسع قد تككف :
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 تمكيف المنظمو مف تحقيق أغراضيا كأىدافيا كرسالتيا .
 مساندة المنظمة فى مقاصػدىا اإلسػترتيجيو الجاريػو كالمسػتقبميو
.

 تطكير الميارات  ,الكفاءات التى سكؼ تسػاند تطػكير المنظمػو
.

أنواع الخدمو
يحدد () Johnston and Clark , 2005أشكاؿ أكأنكاع الخدمو فيما يمى :
 خ ػػدمات م ػػف األعم ػػاؿ إل ػػى المس ػػتيمؾ( مث ػػل الخ ػػدمات المالي ػػو
كالتجاره).

 خدمات مف األعماؿ إلى األعماؿ ( مثل اإلستشارات ,
كاإلتصاالت ) .

 خدمات عامو ( مف الحككمو إلى المستيمؾ ) (مثل األمف
كالتعميـ كالخدمات الصحيو).

 خدمات غير ىادفو لمربح ( مثل المنظمات الخيريو ) .

كيمكف تكضيح النكع األكؿ كالذػ يمثل محكر الدراسو كما يمى :
 .1خدمات من األعمال إلى المستيمك :
Business – To – Consumer ( B 2 C ) Services
 مضمونيا  :ىى تمؾ الخدمات التى يشترييا األفراد ألنفسيـ أك نيابو عفأفراد آخريف كتشمل خدمات ماليو مثل البنكؾ كشركات التأميف كالخدمات

المينيو مثل المحاميف كالمحاسبيف كخدمات كقت الترفيو مثل الفنادؽ

كخدمات تجاريو مثل خدمات متاجر خدمة النفس .

 -التحديات التى تقابل معظم خدمات (  ) B 2 Cىى :
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 ربما ترتبط المنظمو بعديد مف مختمف العمبلء
كل يكـ فكل شخص لو حاجات خاصو
كتكقعات الستبلـ الخدمو  ,كىذا يمثل صعكبو

كبيره  ,كما أف ىذه الحاجات ربما تتغير لنفس
الشخص مف يكـ إلى آخر .

 ألف العمميو تخدـ عديد مف العمبلء فإنيا
تكاجو تحديا رئيسيا لمحفاظ عمى حيكية الخبره

البلزمو لمعميل الجديد التالى  .حيث ربما

يككف أكؿ بل الكقت الكحيد لخبرات العميل
الذػ يتـ خدمتو  ,عمى الرغـ مف أف العميل

ربما يككف مجرد كاحد مف مئات يراىـ مقدـ
الخدمو فى اليكـ الكاحد .

 غمكض مفيكـ الخدمو  :عديد مف شرائح

المجتمع ليس لدييا القدره عمى تحديد مستكػ

الخدمو المقدمو ليـ .

منظمات الخدمو :
عديد مف منظمات الخدمو ىى بطبيعتيا غير مركزه كالبعض اآلخر ىى
منظمات تركيز الخدمو كيتضح ذلؾ مف الشكل التالى :

- 135 -

شكل أربعة مفاىيـ لمخدمو كتغيير التركيز
متعدد
عدم التركيز عمى أى شيىء وال

( التشغيمى )

عمى أى فرد
تركيز السوق

تركيز السوق وتركيز الخدمو
( المقابمو )

( األعمال )

واسع

مدى الخدمات

عدد األسواق التى يتم خدمتيا

تركيز الخدمو

ضيك

لليل

كيمكف تحقيق فكائد مف تركيز الخدمو عف طريق تبنى
 تركيز األعماؿ  Business Focusesكىك تقسيـ األعماؿ إلى
عمميات مميزه لخدمة شرائح سكقيو محدده .

 التركيز التشغيمى  Operational Focusesىك الذػ يخمق
قنكات تشغيميو مختمفو لخمق خبرات مختمفو لمخدمو .

 تركيز المقابمو  Encounter Focusesىك تطكيع المقابمو األكليو
لمتركيز عمى اإلحتياجات الخاصو لمعميل .

مفيوم جودة الخدمة :
يعرؼ (  ) Parasuraman , et al 1985جكدة الخدمة بأنيا تقييـ العميل
لدرجة امتياز الخدمة مف خبلؿ مقارنة األداء الفعمى باألداء المتكقع فى ضكء ما
يمكف أف تقدمة المنظمات العاممة فى نفس مجاؿ النشاط .
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كتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات المبكرة فى مجاؿ جكدة الخدمات ذلؾ أنيا
تكصمت إلى أف الجكدة المدركة لمخدمة ىى دالة الفجكة بيف المستكػ المتكقع ألداء
الخدمة كالمستكػ الفعمى لذلؾ األداء فإذا كانت الخدمة المدركة أقل مف تكقعات
العمبلء تفقد المنظمة مصداقيتيا أما إذا كانت الخدمة المدركة تساكػ أك تزيد عف
تكقعات العمبلء فإنيـ يقبمكف عمى تكرار التعامل كالشراء .
كما يعرفيا (  ) Kotler and Bloom,1994بأنيا مقابمة احتياجات
كتكقعات العمبلء ذلؾ أف منظمة الخدمة يجب أف تقدـ خدماتيا فى ضكء رغبات
كتكقعات العمبلء كالتى ىى نتاج الخبرات السابقة مع منظمة الخدمة ذاتيا أك
المنافسيف أك مف خبلؿ تعرضيـ ألػ شكل مف أشكاؿ االتصاالت التسكيقية
كالتركيج لمنظمات األعماؿ بشكل عاـ .
كأخي ار يعرؼ (

 ) Johanston and Clark ,2005عناصر جكدة

الخدمة بأنيا تمؾ التى تحدد خصائص الخدمة المتكقعة مف العميل كالمدركو منو
بصكرة فعمية .
كيتبنى المؤلف ىذه التعاريف ألنيا تمثل اتجاه الدراسة مف حيث إدارة
العميل لمخدمة حتى يمكف الحكـ عمى درجة رضائة الفعمية كالتى تعكس تميز
الخدمة كما أنيا تعبر عف المفيكـ الحديث لمخدمة مف حيث تنظيـ الفكرة كخبرة
الخدمة كغيرىا مف العناصر التى تكضح ىذا المفيكـ .

أبعاد جودة " فعالية " أداء الخدمة
* مقياس فعالية أداء العاممين :
تكصمت دراسة (  (Lehtinen and Lehtinen , 1982إلى أف ىناؾ
عشرة أبعاد لمحكـ عمى أداء الخدمة مف كجية نظر العمبلء ىى
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*االعتمادية * Reliabilityاالسػتجابة * Responsivenessالقػدرة أك الكفػاءة
* Competenceس ػػيكلو الكص ػػكؿ لمخدم ػػة

* Accessibilityالمص ػػداقية

* Credibilityاالتصػػاؿ * Communicationاألمػػاف
* Understandingالمياقػ ػػة

* Securityالفيػػـ

* Courtesyالجكانػ ػػب الماديػ ػػة المممكسػ ػػة

Tangibles
كما تكصمت دراسة ( )Parasuraman et al., 1985
(  ) PZBإلػػى أف أبعػاد جػػكدة الخدمػة التػػى يبنػى عمييػػا العمػبلء تكقعػػاتيـ
كاد ارك ػ ػػاتيـ كم ػ ػػف ث ػ ػػـ الحك ػ ػػـ عميي ػ ػػا تتمث ػ ػػل ف ػ ػػى عشػ ػ ػره أبع ػ ػػاد ى ػ ػػى * اإلعتمادي ػ ػػة
 * Responsivenessالقػ ػ ػ ػ ػػدرة أك الكفػ ػ ػ ػ ػػاءة

* Reliabilityاالسػ ػ ػ ػ ػػتجابة

* Competenceسػػيكلة الكصػػكؿ إلػػى الخدمػػة
* Courtesyاالتصػػاؿ

*المياقػػة

Accessibility

* Communicationالمصػػداقية

Credibility

*األماف * Securityمعرفة كفيـ العميل Understanding and Knowing
 the Customerالجكانب المادية المممكسة . Tangible
كقد أدرؾ (  ) Parasuraman et al.,1988أف أبعاد جكده الخدمة
العشرة السابق تحديدىا ربما ال تككف مستقمة تماما عف بعضيا البعض لذلؾ تـ
اختصارىا

إلى

خمسة

SERVQUAL ،
*االعتمادية

أبعاد

كتشمل

كأطمق

عمييا

نمكذج

*الجكانب

المادية

المممكسو

* Reliabilityاالستجابة

جكدة

الخدمو

Tangibles

* Responsivenessاألماف

* Assuranceالتعاطف  Sympathyثـ تمتيا دراسات تنقح ىذا المقياس لذات
المؤلفيف كتطبقو فى مجاالت خدمة متعددة كتقيـ تكقعات العميل كدرجة رضاه :
ىى( Zeithaml (، )Parauraman et al , 1991 ()Zeithaml et al.,1990
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 )et al.,1993كالدراسة المتميزة ليـ أيضا كالتى كانت نقطة اإلنطبلؽ ألداة مف
أدكات ستة سيجما أال كىى صكت العميل (  ) VTCكصكت األعماؿ ()VTB
فيما بعد كىى ( . ) Berry . et al .,1997
كقػػد طػػكرت د ارسػػات كػػل مػػف ( )Silvestro and Johnston, 1990
 ، )Johnston and Clark, 2005( )Johnston, 1995 b(،الد ارسػة التقميديػة
ذات األبعػػاد العش ػرة () Parasuraman et al.,1988ككضػػعت ىػػذه األبعػػاد فػػى
تصػػنيف جديػػد يكضػػح عبلقتيػػا بإحتمػػاؿ تحقػػق الرضػػا كالسػػعادة لمعميػػل كفقػػا لجػػكدة
الخدم ػػة المدرك ػػة كى ػػذا التص ػػنيف ى ػػك ال ػػذػ يعتم ػػده الباح ػػث لمد ارس ػػة الحالي ػػة كال ػػذػ
يتمثل فى أف أبعاد أك عناصر جكدة الخدمة تنقسـ إلى أربعة تقسيمات ىى:
 -1العناصر الصحية لمخدمة

Hygiene Factors

كىى العناصر التى تحقق الرضا لمعميل كفػى نفػس الكقػت مػف المحتمػل أال
تحق ػػق الس ػػعادة ل ػػو (رض ػػا ع ػػاؿ كس ػػعادة منخفض ػػو ) كتش ػػمل*إتاحيو الخدم ػػة

*

Availabilityاالعتمادية * Reliabilityالكرامة كالنزاىة * Integrityالمعرفػة
الكظيفية 1* Functionalityألماف . Security
 -2العناصر المعززة لمخدمو

Enhancers Factors

كىػى العناصػػر التػػى تحقػػق الرضػػا المػػنحفض لمعميػل كلكػػف فػػى نفػػس الكقػػت إحتمػػاؿ
تحقق السعادة لو مرتفع (رضا منخفض كسعادة مرتفعة) كتشمل :
*االنتب ػػاة

* Attentivenessالرعاي ػػة

* Careالص ػػداقة

*المركنو * Flexibilityالمياقة كالمطف . Courtesy
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Friendliness

 -3العناصر الحرجة أواألساسية

Critical Factors

كىػػى العناصػػر التػػى تحقػػق الرضػػا المرتفػػع لمعميػػل كفػػى نفػػس الكقػػت إحتمػػاؿ تحقػػق
السعادة لمعميل مرتفع أيضا ( رضا مرتفع كسعادة مرتفعة) كتشمل :
* س ػػرعة االس ػػتجابو

 * Responsivenessاالتص ػػاؿ

Communication

*القدرة أك الكفاءه . Competence
 -4العناصر المحايده

Neutrals Factors

كىى العناصر التى تحقق الرضا المنخفض كفى نفس الكقت إحتماؿ تحقػق السػعادة
لمعميػػل منحفض(رض ػػا م ػػنحفض كسػػعادة م ػػنخفض ) كتش ػػمل * ال ارح ػػة Comfort
*كالجماؿ .Aesthetics
كقػػد طػػكر ى ػؤالء ىػػذا المقيػػاس لبيػػاف أػ العناصػػر التػػى تكػػكف ليػػا األكلكيػػة
األكلى فى تحديد جكده الخدمة المدركة .
ولقياس جودة الخدمة فيناك مقياسان ىما :
المقياس األول  :ىك  SERVQUALكالذػ إبتكره كما سبق تكضيحة
( )Parasuraman et al.,1985, 1988كما تبعو مف دراسات لنفس الباحثيف
كالمعركؼ بنمكذج ( )PZBأك نمكذج الفجكات

Gaps Modelحيث تكصل

الباحثيف إلى أف الجكدة المدركة لمخدمة ىى الفجكه بيف المستكػ المتكقع ألداء
الخدمة كالمستكػ الفعمى لذلؾ األداء فإذا كانت الخدمة المدركة أقل مف تكقعات
العمبلء فإف المنظمة تفقد مصداقيتيا عندىـ أما إذا كانت الخدمة المدركة تساكػ
أك تزيد عف تكقعات العمبلء فإنيـ يقبمكف عمى تكرار الشراء كالتعامل كمف ثـ فإف:
جودة الخدمة = توقعات العمالء – األداء الفعمى
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المقيــاس الثــانى  :كىػػك  SERVPERFكالػػذػ ابتكػره كػػل مػػف ( Cronin and
)Taylor, 1992
كيعبر عنو بمقياس األداء الفعمى حيث يعتبر أكثر بساطة فى قياس جػكدة
الخدمة بإستخداـ إتجاىات العمبلء نحك األداء الفعمى لمخدمة المقدمة ليـ كمف ثـ
جودة الخدمة = األداء الفعمى
* قياس تميز جودة الخدمة

انطبلقا مما حدده كل مف ( ) Johnston and Clark,2005مف أف

مفيكـ الخدمة يجب أف يغمف بمعمكمات عف تنظيـ الفكرة  ،خبرة الخدمة  ،ناتج
الخدمة  ،عممية الخدمة  ،قيمة الخدمة ،كأيضا مف تحديدىـ لعناصر جكدة الخدمة
كالتى تشمل أربعة مجمكعات تحتكػ عمى مستكيات مختمفة مف الرضا كالسعادة
حيث تتضمف العناصر الصحية لمخدمة  ،كالعناصر المعززة لمخدمة  ،كالعناصر
الحرجة أك األساسية لمخدمة كأخي ار العناصر المحايده ،يمكف لممؤلف عمل تكليفو
مف ىذه كتمؾ بحيث يقترح المتغيرات المبلئمة لمعنصر المحدد فى مفيكـ الخدمة
كما يمى :
 -1تنظيـ الفكرة كيبلئميا مقياس إتاحية الخدمة .
 -2خبرة الخدمة كيبلئميا كل مف االعتمادية  ،الكرامة كالنزاىة ،
المعرفة الكظيفة كاألماف كتمثل العناصر الصحية لمخدمة .

 -3ناتج الخدمة كيبلئميا كل مف االنتباه  ،الرعاية  ،الصداقة ،
المركنة  ،المياقة كالمطف كتمثل العناصر المعززة لمخدمة .

 -4عممية الخدمة كيبلئميا سرعة االستجابة ،االتصاؿ  ،القدرة كتمثل
العناصر الحرجة أك األساسية لمخدمة .

 -5قيمة الخدمة كيبلئميا الراحة  ،الجماؿ كتمثل العناصر المحايدة.
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أبعاد كفاءة أداء الخدمة
* مقياس كفاءة ( تكمفة ) األداء لمعاممين :
يحدد (  ) Kaplan and Norton , 1992أربع مجمكعات لمقاييس األداء

البلزمة لعمميات الخدمة ىى :

 -1مقاييس مالية  Financial :وتضم
-

التكاليف الكمية

-

تكمفة العمالة

-

اإلي اردات الكمية

-

تكمفة الخدمة لكل عميل

Cost per Customer
Labor Costs

تكاليف التشغيل

-

إيراد الخدمة لكل عميل

-

ربح الخدمة لكل عميل

-

Total Costs

Processing Costs
Total Revenue
Revenue per Customer

ربح التشغيل

Operating Profit
Profit per Customer

-2

المقاييس الخارجية  Externalوتضم

-

النصيب السكقى

-

كالء العميل

-

معدالت االحتفاظ

-

Market Share

رضا العميل

Customer Satisfaction
Customer loyalty

نكايا إعادة الشراء

Repurchase Intentions
Retention Rates

 -العمبلء الجدد

New Customers

 -عدد الشكاكػ

Number of Complaints

 -نكع الشكاكػ

-3

Type of Complaints

المقاييس التشغيمية  Operationalوتضم

 -تكافر المعدات كالمكظفيف

Equipment or Staff Availability
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 -أكقات االنتظار

Waiting Times

 -أكقات التشغيل

 عدد العمبلء كفقا لنكعيتيـ -عدد المكظفيف لكل عممية

Throughput times
Number of Customer by type
Number of Staff by process

 -التسميـ فى الميعاد

On time Delivery

-استخداـ التسييبلت

Facility Utilization

عدد األخطاء

Number of Faults

 -4مقاييس التطوير

Development Measures

 -عدد االقتراحات

Number of Suggestions

 -عدد التحسينات

Number of Improvements

 شمكؿ المكظفيف فى فرؽ التحسيف Employees Involved InImprovement
Staff Satisfaction
 رضاء المكظفيف -معدؿ دكراف المكظفيف

 -عدد االبتكارات فى الخدمة

Staff Turnover
Number of Service Innovation

* قياس تميز تكمفة الخدمة

إعتمادا عمى ما حدده كل مف (  ) Johnston and Clark ,2005مف أف مفيكـ
الخدمة يجب أف يغمف بمعمكمات عف تنظيـ الفكرة خبرة الخدمة  ،ناتج الخدمة ،
عممية الخدمو ،قيمة الخدمة كاعتماد عمى ما حدده( Kaplan and Norton,
) 1992
مف أف ىناؾ أربع مجمكعات لمقاييس األداء البلزمة لعمميات الخدمة فإف :
-1

تنظيـ الفكرة كيبلئميا المقاييس الخارجية .

-2

خبرة الخدمة كيبلئميا المقاييس التشغيمية .

-3

ناتج الخدمة كيبلئميا المقاييس الخارجية كالمقايس المالية .
- 143 -

-4

عممية الخدمة كيبلئميا المقاييس التشغمية كالمالية .

-5

قيمة الخدمة كيبلئميا مقاييس التطكير كالمقايس المالية

متطمبات التنظيم اإلدارى المالئم لممؤسسات الصحية عمى ضوء
مبادىء منيجية ستة سيجما
جدول يوضح المتطمبات الرئيسية لمتنظيم اإلدارى المتفق مع مبادىء ستة
سيجما
متطمبات التنظيم اإلدارى لممؤسسة الصحية بما يتالءم مع منيجية ستة سيجما

مبادىء ستة سيجما
 -1التوجو بالعميل فى كافة
مجاالت

الق اررات

المرتبطة

بالخدمة والنشاط والبيئة.

 -1صياغة رسالة المؤسسة الصحية وأىدافيا لخدمة العميل وربط منافع ومزايا كافة
األطراف بجودة الخدمة ورضا العميل وسعادتو.

 -2وضع مجموعات من سياسات وقواعد العمل المتباينة والمترابطة فى نفس الوقت بما
يتفق وسمات ومطالب العميل حسب كل نوع من أنواع الخدمات التى تقدميا المؤسسة

الصحية.

 -3تحديد الميام والواجبات وااللتزامات لكافة الوظائف عمى أساس أن كل فرد فى المؤسسة
يكون مسئوال عن خدمة العميل وارضائو ،بجانب أن يقع عميو مسئولية التعاون والرقابة
الذاتية الجماعية لضمان جودة خدمة العميل.
 -2التحرك عمى ضوء البيانات

 -1تحديد الييكل التنظيمى وصياغة االختصاصات والميام وتنظيم العالقات التنظيمية

ببيئة

وقنوات اإلتصال بما يكفل تداول وتحديث البيانات ومعرفة الحقائق التى تساىم فى جودة

والحقائق

المرتبطة

النشاط لتكون كافة الق اررات
والتصرفات

والعالقات

فى

منطقة الرؤية الواضحة بين

خدمة العميل وسرعة االستجابة إلحتياجاتو.

 -2إعداد وتطوير أنظمة وسياسات وقواعد العمل التى تدعم إتجاىات توسيع نطاق
مسئوليات الوظائف وتداخميا بما يسمح بتوافر البيانات ووضوح الحقائق التى تحقق

التكامل والترابط لضمان جودة خدمة العميل

المؤسسة والعميل.

 -3وضع سياسات وقواعد وضوابط العمل التى تحفز العميل لالتصال والتفاعل مع المؤسسة

 -3تكامل التركيز فى التحسين

 -1بناء التنظيم اإلدارى ووضع السياسات اإلدارية والخطط اإلستراتيجية وبرامج العمل لتقديم

الصحية وابداء ما لديو من آراء وتصورات وشكاوى ومالحظات ومقترحات.

والتطوير

عمى

األنشطة

والعمميات واإلدارة ،بما يؤكد
استمرارية دقة ووضوح ويسر

الحزمة المتكاممة من الخدمات الصحية ،وما يرتبط بيا من أنشطة وخدمات أخرى مكممة

ومدعمة ليا.

 -2خمق وتنمية ثقافة تنظيمية تدعم الرغبة فى الحرص عمى إرضاء وسعادة العميل.

 -3وضع سياسات وقواعد العمل التى تسمح بتنوع الخدمات وتنويع أساليب وأدوات تقديميا
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إجراءات العمل دون تعرض

بما يتفق وخصائص قطاعات العمالء.

العميل لمفاجآت أو حاالت من
الغموض.
 -4تنمية الرغبة فى المبادأة

 -1إعداد أنظمة العمل وصياغة السياسات التى تحقق التكامل والتوازن بين أىداف خدمة

وتوفير

العميل وسعادتو وخدمة وارضاء البيئة والمجتمع وأىداف ترشيد التكمفة وضبط تسعير

واالستعداد

لممبادرة

مقومات فعالية اإلدارة من
خالل التركيز عمى األىداف
والمنافع لألطراف المستيدفة

الخدمة.

 -2إعداد وتطوير التنظيم اإلدارى واألنظمة اإلدارية من خالل التوجو بالعنصر البشرى عمى
اعتباره ىو متمقى الخدمة وىو مؤدى الخدمة.

 -3وضع سياسات وقواعد العمل التى تدفع أفراد المؤسسة الصحية لتنويع مالدييم من

مع مراعاة حدود وضوابط

معرفة وميارات تمكنيم من التحدث بمغة مشتركة ويفكرون ويتصرفون وفق توجيات

 -5فتح قنوات االتصاالت

 -1بناء التنظيم اإلدارى ووضع األنظمة وصياغة سياسات وقواعد العمل تمكن أفراد

تكمفة أداء الخدمة

وفرضيات وادراكات وتصورات واحدة.

والتفاعل المستمر بين كافة
األطراف وتفعيميا بما يوفر
مقومات

التعاون

والتكيف

ومن

والتفاعل
تعميق

ثم

االستعداد لالستجابة السريعة
المالئمة.

المؤسسة الصحية من التعامل السريع المالئم مع حاالت الطوارئ والمفاجآت وما يرتبط
بيا من مسببات ضغوط العمل وحاالت القمق والتوتر.

 -2تييئة مناخ العمل الذى يدعم فعالية االتصاالت اإلدارية فى كافة االتجاىات بين الفئات
المينية المتخصصة والفئات الخدمية المعاونة األخرى المعضدة ليا.

 -3صياغة الميام والواجبات وأسس ومعايير التقييم بما يسمح بخدمة وارضاء األطراف ذوى
العالقة بالعميل الذين عادة ما يتحممون قد ار كبي ار من تكمفة الخدمة واالستفادة من

نتائجيا.

 -6تعميق اإليمان برسالة

 -1تدريب وتأىيل العاممين فى المؤسسة الصحية بما يمكنيم من االستفادة بمزايا الجمع

من

بين أنشطة تقديم الخدمة لمعميل والتعمم والتدريب والبحث والدراسات فى أن واحد والقدرة

الكمال

Perfection

خالل خمق وتنمية
والقدرة
واالستعداد

لالبداع
لتحمل

الرغبة
واالبتكار
متطمبات

المخاطرة من أجل التطوير
والتحديث لعدم ترك

مجال

عمى تجنب المخاطر واحتماالت المشكالت وحدوث األزمات فى نفس الوقت.

 -2وضع نظام ممارسة السمطات والصالحيات وفق منيج خمق وتعميق الدافع لدى جميع
أفراد المؤسسة الصحية لممشاركة الفعالة فى كافة مراحل اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية.

 -3إعداد إطار تنظيمي وآلية نظامية توجو القيادات ومسئولي األنشطة فى إعداد ممفات
تتعمق بمصادر واح تماالت المخاطر والقيود والتيديدات بما يوفر الجاىزية لمتعامل معيا

عند وجود مؤشرات إلحتماالت حدوثيا.

لمعشوائية والثغرات ،ومن ثم
التحرك الدائم تجاه الكمال فى
خدمة العميل.
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خصائص مكونات التنظيم اإلدارى المالئم لتطبيق مبادئ ستة سيجما
فى المؤسسات الصحية.
 -1الييكل التنظيمى واالختصاصات التنظيمية.
 عدد أقل مف المستكيات اإلدارية. تكسيع نطاؽ اإلشراؼ. قنكات اتصاؿ رسمية كغير رسمية فى كل االتجاىات. تعميق البلمركزية فى التصرؼ كاتخاذ الق اررات. صياغة االختصاصات كالمياـ كفق التكجو بخدمة كارضاء العميل كاسعادهكيدؼ استراتيجى محكرػ لكل كحدات المؤسسة الصحية.

 تخفيض درجة التقييد الشكمى بالقكاعد اإلجرائية السابقة لمتصرؼ ،كأىميةتكثيقيا كالتأكد مف دقتيا بعد االستجابة الحتياجات العميل.
 تتضمف اختصاصات الكحدات مياـ تتعمق بأطراؼ متنكعة فى البيئةالخارجية ذكػ العبلقة بالعميل األساسى لخدمات المؤسسة الصحية.

 تكفير متطمبات كمقكمات التطبيق الفعاؿ لمدخل تنظيـ المصفكفة أكالتنظيـ الدائرػ.

-2الييكل الوظيفى والواجبات الوظيفية.
 عدـ التكسع فى الكظائف اإلدارية كاإلشرافية دكف مبرر قكػ كاضح. -التكسع فى الكظائف التخصصية المينية الفنية.
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 اشتراط تنكع المعرفة كالميارات كالقدرات. صياغة الكاجبات كالمسئكليات كالسمطات كالصبلحيات الكظيفية بالتكجونحك االستجابة الفكرية السميمة الحتياجات العميل.

 تككف مسئكلية خدمة العميل كالتأكد مف رضاه كسعادتو ضمف التزاماتككاجبات كل كظيفة فى المؤسسة الصحية.
 -يفترض أف تمثل تكمفة المكارد البشرية نسبة كبيرة فى تكمفة الخدمة ،عمى

افتراض أف العمالة ىى العنصر الجكىرػ االستراتيجي فى جكدة الخدمات

التى تقدميا المؤسسة الصحية.

 تعميق مفيكـ المسئكلية التضامنية عند صياغة كاجبات كمسئكلياتالكظائف كأسس كمعايير قياس كتقييـ األداء.
-3الموارد البشرية وسياسات وقواعد العمل.
-

تأىيل كتنمية قدرات األفراد لممارسة الصبلحيات كاالتصاالت الشفيية
المباشرة.

 تنمية االستعداد كالرغبة عمى ممارسة الرقابة الذاتية كالعمل الجماعىكالتفاعل الذاتى االرادػ لمتعاكف فى خدمة العميل.

 تكفير مقكمات االستقرار كاألماف الكظيفى سكاء ما يتعمق بالمرتبات أكغيرىا مف الحقكؽ كالمنافع المالية كالمادية كالمعنكية.

 تجنب سياسة الربط بيف أنكاع كمستكػ الدخل بنكع كمستكػ األداء،كضركرة الربط بيف أدائو لمخدمة بالمكاصفات المعتمدة كبقائو فى المؤسسة

الصحية.
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 تصميـ نظـ كسياسات كقكاعد التحفيز لتربط بيف االلتزاـ بالمستكػالمستيدؼ المعتمد لجكدة الخدمة مف جانب كضبط تكمفة الخدمة كالسيطرة

عمييا مف جانب آخر.

 -4أنظمة وسياسات المتابعة والرقابة والتقويم:
 تحديد المكاصفات القياسية لمستكػ جكدة خدمة العميل كفق تكقعاتو،كتحديد أسس كمعايير متابعتيا كقياسيا بصكرة متكاصمة تغطى كافة

مجاالت كبنكد الخدمة.

 كضع آلية نظامية تيسر لعميل المؤسسة الصحية مف تقديـ كافة البياناتكالمعمكمات المتعمقة بتكقعاتو كرؤيتو لخدمات المؤسسة.

 كضع سياسات كقكاعد تحقق التكازف بيف االلتزاـ باإلجراءات كالتعميماتالرسمية المعتمدة ،كمركنة التصرؼ عمى ضكء خصائص المكقف لتقديـ

الخدمات لمعميل بالمكاصفات المعتمدة.

 -كضع أنظمة كسياسات كقكاعد المتابعة بيدؼ تحقيق التغذية المباشرة

الفكرية بالبيانات كالمعمكمات لضماف جكدة خدمة العميل كالتأكد مف رضاه

كسعادتو بيا.

 التكصيف الدقيق لئلجراءات الفنية ألداء الخدمة مع تعميق االعتقاد بأفالغرض مف إعدادىا لمساعدة األفراد كتعضيدىـ لتقديـ الخدمة بالجكدة

المستيدفة.

مفيوم سيجما اإلنسانية

Haman Sigma Concept

ابتكػرت د ارسػة (Fleming, et al.,Harvard Business Review.

)August 2005
مفيػػكـ سػػيجما اإلنسػػانية ، Human Sigmaكتػػذكر الد ارسػػة أف مثميػػا مثػػل سػػتة
سػػيجما فػػإف سػػيجما اإلنسػػانية تركػػز عمػػى تخفػػيض التغي ػرات كتحسػػيف األداء ،كلكػػف
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بينما سػتة سػيجما تطبػق عمػى العمميػات كالػنظـ كجػكدة المخرجػات فػإف منيجيػة سػتو
سػػيجما اإلنسػػانية تنظػػر إلػػى جػػكدة المقابمػػة بػػيف العميػػل كالمكظػػف (مقػػدـ الخدمػػة)
محققة إنسجاما مف أجل تنظيـ كادارة تحسيف العممية .
كقد تـ التكصل إلى عػدة مبػادغ جكىريػة لقيػاس كادارة التفاعػل بػيف العمػبلء
كالمكظفيف :
 مػػف الضػػركرػ عػػدـ التفكيػػر مثػػل رجػػل االقتصػػاد أك المينػػدس حينمػػا تقػػكـ
بتقيػػيـ تفػػاعبلت العميػػل كالمكظػػف ،فػػالعكاطف  Emotionتتحػػكؿ كتتغيػػر

لتش ػػكيل كػ ػػل جكان ػػب الحكػػػـ كالسػ ػػمكؾ بص ػػكرة أكثػ ػػر ق ػػكة م ػػف التػػػى تفعميػػػا

المنطقية أك الرشد فى التعامل . Rationality

 يجب أف يتـ قياس كادارة مقابمة العميل بالمكظف محميا (داخميػا) ألف ىنػاؾ
متغيرات متعددة فى جكدة مجمكعة العمل كمستكيات الفرد .

 م ػػف الممك ػػف التكص ػػل إل ػػى مقي ػػاس ف ػػردػ لمفعالي ػػة البلزم ػػة لمقابم ػػة العمي ػػل
بالمكظف يرتبط بصكرة كبيرة باألداء المالى .

 لتحسػػيف جػػكدة تفاعػػل العميػػل مػػع المكظػػف يجػػب عمػػى المنظمػػات أف تكجػػو
تداخبلت المعامبلت فى األجل القصػير بالتػدريب ،كالتحػكالت طكيمػة األجػل
عػ ػػف طريػ ػػق تغييػ ػػر عمميػ ػػة التعيػ ػػيف كالترقيػ ػػة لممػ ػػكظفيف  ،كمػ ػػا أف الييكػ ػػل
التنظيمى يجب أف يتـ ضػبطة حتػى يسػتطيع إدارة مقابمػة العميػل بػالمكظف

بصكرة شاممة .

كقػػد تػػـ اختبػػار النتػػائج التػػى تػػـ التكصػػل إلييػػا عبػػر  1979كحػػدة أعمػػاؿ ،

تشمل خػدمات ماليػو كخػدمات مينيػة  ،كالتجػارة كالمبيعػات داخػل عشػرة شػركات كقػد
كانت النتائج متميزة .
فكػػل شػػركة مػػف الشػػركات العشػػر طبقػػت مبػػادغ أفضػػل التطبيقػػات البلزمػػة
إلدارة مقابمػػة العميػػل بػػالمكظف  ،كقػػد تػػـ تأديتيػػا خارجيػػا فػػى أكبػػر خمػػس شػػركات
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من ػػاظرة خ ػػبلؿ ع ػػاـ  2003كزاد ى ػػامش الػ ػربح  .بمق ػػدار  ، %26كزادت المبيع ػػات
بنسػػبة  ، %85كلػػـ نسػػتطيع ضػػماف نتػػائج قابمػػة لممقارنػػة لمقػػارغ  ،كلكننػػا نعتقػػد أف
الرقاب ػػة الناجح ػػة لص ػػحة عبلق ػػات العمي ػػل ب ػػالمكظف س ػػكؼ ين ػػتج عني ػػا تحس ػػينات
جكىرية فى األداء .

* * إطار العواطف لممقابمة :

تعتبػػر عمميػػات سػػتة سػػيجما مشػػتقة لمبيانػػات  ، Data drivenكمنطقيػػة

كتحميميػػة  ،فيػػى تركػػز عمػػى مطابقػػة االحتياجػػات التػػى تػػـ تكصػػيفيا فػػى مصػػطمحات
كظيفية  .ىل يكجػد بػالمنتج أػ عيػكب ؟ ىػل معممػات المنػتج تقػع داخػل مسػمكحات
التصنيع ؟ ىل تـ تسميمة فى الكقت المحدد ؟ فاالنتشار السريع الستخداـ منيجيػات
سػػتة سػػيجما كادارة الجػػكدة الشػػاممة نػػتج عنػػو تحسػػيف ضػػخـ فػػى جػػكدة المنػػتج عمػػى
مدار العقديف األخيريف .
كاعتم ػػادا عم ػػى ى ػػذه التحس ػػينات كاس ػػتمياما مني ػػا  ،ف ػػإف مج ػػاالت األعم ػػاؿ
حاكلت تطبيق مبادغ ستو سيجما فى المبيعات كالخدمات المقدمة  ،كفى المحاكالت
المبكػ ػرة ف ػػإف الم ػػديريف كالبػػػاحثيف كبالطريق ػػة نفس ػػيا افترض ػ ػكا أف العم ػػبلء ف ػػى ى ػػذه
األكض ػػاع س ػػكؼ ي ػػتـ التركي ػػز عم ػػييـ م ػػف منطم ػػق مطابق ػػة االحتياج ػػات كم ػػا يفع ػػل
الميندسيف فى أقساـ اإلنتاج بالمصنع ،كىذه ىى الحالة التػى خمفػت منطقيػة العميػل
كالذػ كازف فى تفاعبلتػو مػع الشػركة بمقػاييس صػارمة كتحميميػة  ،ثػـ أف عػدـ كجػكد
عيب بسيط فى المنتج ينتج عنػو رضػا العميػل كقابميػة لتحقيػق ربػح عمػى مػدار حيػاة
العمبلء .
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كلك ػػف ل ػػيس ىن ػػاؾ إنس ػػانيات كل ػػك بص ػػكرة بس ػػيطة  ،فربم ػػا يعتق ػػد األفػ ػراد أف
سػػمككيـ ىػػك منطقػػى بصػػكرة مجػػردة كلكػػف نػػاد ار مػػا يكػػكف ذلػػؾ  .كفػػى الحقيقػػة فػػإف
الدراسة الحالية تقترح أف العكاطف ربما تمعب الدكر األكسع أكثر مف التحميبلت فػى
تحقيق رضاء العميل .

* * إرتباط العميل

Customer Engagement

ككلد كنشأ العمل فػى عمػـ األعصػاب كاقتصػاديات السػمكؾ كذلػؾ مػف خػبلؿ

البحث فى رضاء كارتباط العميل ،كقد اقترحت الدراسات المتعددة كالمتنامية فى ىػذا
المجاؿ أف (الرضاء الكامػل لمعمػبلء) األفػراد الػذيف لػدييـ معػدالت عاليػة مػف الرضػا
الشامل عف منتجات كخدمات الشركة ،يمكف تصنيفيـ فى مجمكعتيف ىما -:
 الذيف لدييـ اتصاؿ عاطفى قكػ بالشركة

 الذيف ليس لدييـ اتصاؿ عاطفى قكػ بالشركة .

فحينمػػا نختبػػر مؤش ػرات سػػمكؾ العميػػل (مثػػل تك ػرار االسػػتخداـ  ،اإلي ػرادات

الكمية ،التكاليف الكمية) فإف نمط الكضكح كالتأثير فى النفس سكؼ ينشأ  .فالعمبلء
الذيف لدييـ رضا عاطفى يسيمكف بدرجة أكبر فػى نجػاح اإلدارة التنفيذيػة مػف الػذيف
ل ػػدييـ رض ػػا منطق ػػى أك عقبلن ػػى  .كف ػػى حقيق ػػة األم ػػر ف ػػإف س ػػمكؾ الرض ػػا المنطق ػػى
لمعمبلء ينظر إليػو عمػى أنػو مختمػف تمامػا عػف عػدـ رضػا العمػبلء .كالػنمط الظػاىر
فى الدراسة ىك أف معظـ أكضاع الرضا العاطفى كانت متكافرة تخيل أنػؾ يمكػف أف
تنظر خمسة داخل عقكؿ العمبلء لتعرؼ كيف يفكركف كماىك اعتقادىـ أك راييـ فػى
شركتؾ  .ىل األفراد الذيف لدييـ ارتباط عاطفى قكػ بالمنشأة يظير نشاطيـ العقمى
مختمف عف العمبلء اآلخريف ؟
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اإلجابة  :نعـ

حي ػػث أف العممي ػػة تتك ػػكف م ػػف عمي ػػل – ت ػػاجر – بن ػػؾ (ك ػػركت

االئتماف)
فقد تـ دراسة ثبلث مجمكعات مف عمبلء التجار المتميزيف فى الياباف
 المجمكعة األكلػى  :فقػد كانػت مرتبطػة عاطفيػا بصػكرة قكيػة (طبقػا لممقيػاس
المكضكع ارتباط عاطفى (كلع عاطفى)

 المجمكعة الثانية  :تمثل ارتباط عاطفى معتدؿ .
 المجمكعة الثالثة  :كاف لدييا ارتباط عػاطفى ضػعيف أك حتػى غيػر مكجػكد
أصبل .

كقد أجاب العمبلء ببساطة كىػـ داخػل ماكينػة التصػكير لمػرنيف المغناطيسػى

الػكظيفى ) Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRIإمػػا
بالمكافقة أك عدـ المكافقة عف التاجر كعف مظػاىر مختمفػة فػى الحيػاة اليكميػة  ،كقػد
تبػػيف أف عقػػكؿ العمػػبلء الػػذيف لػػدييـ مسػػتكيات قكيػػة مػػف االرتبػػاط العػػاطفى لمتػػاجر
كػػانك أكثػػر فعاليػػة بصػػكرة جكىريػػة بينمػػا ىػػـ يفكػػركف فػػى مكضػػكعات عػػف الشػػركة .
فالنشاط المتزايد تركز فى أجزاء العقل (المخ)  .المرتبطة بالعاطفة  ،تشغيل اإلدراؾ
العػػاطفى كالػػذاكرة  ،عػػبلكة عمػػى ذلػػؾ فػػإف النشػػاط ال ازئػػد لممػػخ أك لمعقػػل كػػاف محػػدد
لمشػػركة  ،فػػالعمبلء الػػذيف كػػانكا انفعػػاليف (غاضػػبيف) عمػػى التػػاجر كلكػػف لػػيس عمػػى
البنػػؾ لػػـ يظيػػركا نفػػس الزيػػادة فػػى مسػػتكػ النشػػاط العقمػػى حينمػػا كػػاف تفكيػػرىـ عػػف
البنؾ .
( دراسة االتجاه التى استخدمت لفصل المكضكعات فى داخل كل مجمكعة
مػ ػػف المجمكعػ ػػات الػ ػػثبلث ثػ ػػـ تصػ ػػديقيا أك تكثيقيػ ػػا ألف تكػ ػػكف ككيػ ػػل جيػ ػػد لد ارسػ ػػة
). (FMRI
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كفػػى ذلػػؾ اعتماديػػة متكقعػػة حيػػث يظيػػر األف ػراد مسػػتكيات النشػػاط ال ازئػػدة،
كبصػػكرة متسػػاكية فػػإف معظػػـ التػػأثير االنفعػػالى كػػاف لمعبلقػػة بػػيف االرتبػػاط العػػاطفى
كنصػػيب المشػػاركة الذاتيػػة لمنفقػػات حيػػث كػػاف االرتبػػاط إيجػػابى قػػكػ عنػػد  0.6كقػػد
اقترح لنا ذلؾ  ،التأكيد عمى ألية عمـ األعصاب كالذػ يرتبط مػع أك يصػل االرتبػاط
العاطفى لمسمكؾ التالى .
كبصكرة كاضحة فإف منيج ستو سيجما لقياس كادارة جكدة تفاعل العميػل –
المكظف يتطمػب أخػذ عكاطػف العمػبلء فػى االعتبػار أك بنػاء عمػى عمػل االستشػارػ
النفسػػى Ben Schneider

كأسػػتاذ إدارة األعمػػاؿ David Brown .

 ،فقػػد

طػػكرت الد ارسػػة مقيػػاس مجػػرد لضػػماف العميػػل  ،فيػػك يجمػػع مقػػاييس تقميديػػة ل ػكالء
العميل ( الرضا عمكمػا  ،احتمػاؿ إعػادة الشػراء ،احتمػاؿ التفضػيل) مػع تقيػيـ طبيعػة
العاطفة إللتزاـ العمبلء .
البعــد األول  :ينظػػر نحػػك الثقػػة  Confidenceىػػل الشػػركة دائمػػا تػػكفى
ُ 
بكعكدىا ؟ كىل أفرادىا متنافسكف ؟ .
البعــــد الثــــانى  :ىػ ػػك المياق ػػة أك المطػػػف  Integrityىػ ػػل الشػ ػػركة تعػ ػػاممنى
ُ 
بالطريقػػة التػػى أسػػتحق أف أعامػػل بيػػا ؟ كىػػل إذا حصػػمت عمػػى شػػئ غيػػر
صحيح فيل يمكف أف أحسب ذلؾ عمى الشركة لتعالجو بسرعة .

البعد الثالث  :ىك الكبرياء كىك اإلدراؾ لمتحديد اإليجابى مع الشركة .
ُ 
البعــد الرابــع  :كىػػك االنفعػػاؿ أكالغضػػب ىػػل الشػػركة يتعػػذر عمػػى اسػػتبداليا
ُ 
فى حياتى  ،كىى مناسبة بصكرة كاممة بالنسبة لى ؟

كفػػى الحقيقػػة فػػإف انفعػػاؿ العمػػبلء شػػئ نػػادر ألنيػػـ عمػػبلء لحيػػاتيـ كلػػدييـ
القدرة عمى تقييـ الشئ الثميف .
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* * إرتباط الموظف

Employee Engagement

عند كل تفاعػل فػإف المكظػف لديػو فرصػو كبيػرة مػع العميػل لمتكضػيح كالشػرح لبنػاء

ارتباط عاطفى أك التقميل مػف ىػذا االرتبػاط العػاطفى  ،كبكضػكح تػاـ فػإف التفػاعبلت
ليست ىى الطريقة الكحيده إلػى قمػب العميػل ،كلكػف ىنػاؾ مصػدر عػريض ال ينتيػى
مف الطرؽ أك الكسائل لذلؾ .
كطبقػػا لبيانػػات  Gallup pollفػػإف  %29مػػف العػػامميف بالكاليػػات المتحػػدة
لػػدييـ طاقػػة كالت ػزاـ فػػى العمػػل  ،كمػػا أف  %54يفعمػػكف أقػػل ممػػا ىػػك متكقػػع مػػنيـ
كالنسػبة الباقيػة ( )54+29كىػى تسػاكػ  %17لػػيس لػدييـ أػ ضػماف  .كقػد اتضػػح
أف أعضاء مجمكعات العمل كالذيف لدييـ ضماف إيجابى فإف لدييـ مستكيات عالية
مف االنتاجية كالربحية كلدييـ أماف أفضل  ،ككثيػر مػف الفعاليػة فػى ضػماف العمػبلء
الذيف يقدمكف ليـ الخدمات .
كق ػػد اتض ػػح أيض ػػا أف الع ػػامميف ال ػػذيف ل ػػيس لي ػػـ أػ ض ػػماف يممك ػػكف ت ػػاثير
عميق ،كقدرت الدراسات أف ىؤالء يكمفػكف الشػركات  300مميػار دكالر كػل عػاـ فػى
فقد اإلنتاجية فػى الكاليػات المتحػدة كحػدىا  .كمػا أنيػـ يػدمركف العبلقػات مػع العميػل
حتػػى مػػع تػكافر تسػػييبلت إسػػتثنائية  .فمقػػاييس األداء التػػى تعتػػرؼ بأىميػػة الضػػماف
العػػاطفى لكػػل مػػف العمػػبلء كالمػػكظفيف تػػزكد بعبلقػػات أكثػػر قػػكة لتحقيػػق نتػػائج ماليػػة
كتشغيمية مرغكبة  ،كلكف تحديد أػ المقاييس يستخدـ كخطكة أكلى نحك فعالية إدارة
المقابمػػة بػػيف العميػػل كالمكظػػف  ،ككيػػف يػػتـ نشػػرىا ىػػى نقطػػة ىامػػة أخػػرػ كلسػػكء
الحع فإف المقاييس فػى عديػد مػف الشػركات تصػمـ لغػرض مناسػب كصػحيح كلكنيػا
غالبا ما يتـ نشرىا بالطريقة الخطأ بيف العامميف .
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* * أنماط الرضا العاطفى :

مقياس االرتباط العاطفى يقيس أربعة أبعاد ىى :
* المياقة أك المطف

* الثقة

* الكبرياء

* االنفعاؿ أك الغضب

فػػى أكبػػر بنػػؾ تجػػارػ بالكاليػػات المتح ػدة كػػاف معػػدؿ االحتكػػاؾ Attrition
لمعمبلء الغير راضيف ناد ار ما يختمف عػف " الرضػا المنطقػى" لمعمػبلء ،فيػؤالء كػانكا
يصػػفكا أنفسػػيـ بػػأنيـ ارضػػيف إلػػى حػػد بعيػػد  ،كعمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ فػػإف معػػدؿ
االحتكػػاؾ لمعمػػبلء الػػذيف بكصػػفكف بػػأنيـ " ارضػػيف عاطفيػػا" عػػف البنػػؾ كػػاف %3.8
فى المتكسط  ،كبصكرة مشابية فإف العمبلء غير الراضيف عف البنػؾ كػاف األمػر ال
يختمف بالنسبة ليـ عف الرضا المنطقى ،كالغيػر ال ارضػيف عاطفيػا عػف العكامػل مثػل
الخدمة ،الخصائص  ،كالصكرة الذىنية لمعبلمة التجاريػة كػانكا يػدفعكف فػى المتكسػط
أكثػػر مػػف األفػراد فػػى المجمكعػػات األخػػرػ ( .مجمكعػػة الرضػػا العػػاطفى أيضػػا زادت
م ػػف إنفاقي ػػا  %67عم ػػى م ػػدار  12ش ػػير  ،مقارن ػػة ب ػ ػ  %8لممجمكع ػػة ذات الرض ػػا
المنطقى ) .
كيكضػػح الشػػكل التػػالى معػػدؿ االحتكػػاؾ لعمػػبلء البنػػؾ تحػػت تصػػنيفات مختمفػػة مػػف

الرضا كعدـ الرضا كما يمى :
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شكل ( ) معدؿ االحتكاؾ لعمبلء البنؾ

%6
%5.8

6-

5%3.8
4-

3-

يتضح مف الشكل السابق أف معدؿ االحتكاؾ لمعمبلء فى حالػة عػدـ الرضػا

يكاد يقترب مف الرضا المنطقى فى حيف ينخفض ذلؾ عند الرضا العاطفى.

كيكضح الشكل التالى متكسط االنفاؽ الشيرػ لعمبلء البنؾ" ،عمبلء بطاقة

االئتماف " تحت الحاالت الثبلث مف الرضا كعدـ الرضا المكضحة مف قبل.
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شكل ( ) متكسط االنفاؽ الشيرػ لعمبلء بطاقة االئتماف

 251دوالر

 136دوالر

ليمة االنفاق

 136دوالر

** قياس املقابلة داخليا :
The Encounter must be measured locally:
لتحقيػػق الفيػػـ الػػدقيق لمقابم ػػة المكظػػف بالعميػػل بصػػكرة كمي ػػة  ،فػػإف األمػػر يتطم ػػب
مقاييس تذىب بعيدا بصكرة أعمق داخل المنظمة .

عمى سبيل المثاؿ فى بنؾ (ب) فقد تكصل القاده التنفيذييف إلى أف
العامميف يمكف أف يؤثركا عمى الربحية مف خبلؿ مساريف منفصميف ىما :
المسار األول  :كفاءة التكمفة المباشػرة  Direct cost Efficienciesتعيػد كالتػزاـ
العامميف يكلد أك يحقق مخرجات متزايدة مع مسػتكػ جػكدة مرتفػع أكثػر مػف العػامميف
غيػر الممتػػزميف  ،فيػػـ يظمػػكف مػػدة أطػػكؿ بالمنشػػأة حيػػث تكػػكف الحاجػػة إلػػى التػػدريب
أق ػػل نتيج ػػة تػ ػكافر عنص ػػر المعرف ػػة  ،ى ػػذا ع ػػف الممت ػػزميف أم ػػا غي ػػر الممت ػػزميف ف ػػإف
تكاليف اإلحبلؿ ليـ تككف عالية ألف ىذه الكفاءات يتـ ترجمتيا بصػكرة مباشػرة إلػى
ربحية متزايدة .
المسار الثانى  :النتائج غير المباشرة لمعميل Indirect Customer Outcome
العامػػل المنػػتج كالممتػػزـ يكلػػد أك يحقػػق اتصػػاؿ قػػكػ مػػع العميػػل كيػػؤدػ ذلػػؾ إلػػى
مسػػػتكيات عاليػػػة مػػػف االحتفػ ػػاظ بالعميػ ػػل

 retentionكيحق ػػق الربحي ػػة كالنمػ ػػك.

كالمجيكدات المبكرة فى ىذا الشأف كانت لفيـ كيفية زيادة إنتاجيػة كالتػزاـ العػامميف ،
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كيقيـ التنفيذييف فى البنػؾ (ب) العػامميف بصػكرة ركتينيػة  ،فيػتـ استقصػاء اآلراء مػف
خػػبلؿ د ارسػػة عينػػة عش ػكائية مػػف ى ػؤالء العػػامميف  ،كقػػد اسػػتيدؼ المسػػئكليف بالبنػػؾ
كضػػع قضػػايا رئيسػػية  ،حيػػث إذا تػػـ تحسػػينيا سػػكؼ تجعػػل العػػامميف أكثػػر سػػعادة
كانتاجية  ،كلكف النتائج كانت مخيبة لآلماؿ  .ألنيا لـ تقـ بتقييـ اتجاىػات العػامميف
عمى مستكػ الفػركع بالقػدر الػذػ يبػدأكف بػو التقػدـ فػى كظػائفيـ  ،كفػى الفػركع اتجػو
العػػاممكف نحػػك تنفيػػذ سمسػػمة كاممػػة تبػػدأ مػػف السػػركر كتنتيػػى عنػػد االشػػمئزاز  ،كألف
البن ػػؾ يق ػػيس بص ػػكرة مح ػػددة المس ػػتكػ الص ػػحيح فق ػػد اكتش ػػف أف بع ػػض مجمكع ػػات
العمل المحمى قامكا بتمخيص المستكيات العاليا مف التميز بينما البعض اآلخر كانكا
مرتبكيف كمعنكياتيـ ضعيفة بصكرة كمية .
فتغيػػر األداء المحم ػػى (الػػداخمى) يعتب ػػر كارثػػة لممنظم ػػات التػػى تطم ػػح إل ػػى
تحقي ػػق األداء المرتف ػػع  ،ككم ػػا ى ػػك مع ػػركؼ ف ػػإف التكزي ػػع الطبيع ػػى ل ػػؤلداء يكضػ ػح
التغيرات حكؿ المتكسط ألنو ببساطة ممخص يقيد تمثيل معظـ الخبرات الفعمية لمفرد
 ،حجػػـ التغيريػػة ىػػك مقيػػاس لمصػػحة التنظيميػػة  ،كقػػد حػػددا كػػل مػػف Edward
 Deming' Joseph Juranمنػػذ عقػديف مػػف الزمػاف أف ىػػذه التغيريػة فػػى المنشػػأة
ترجػع إلػى أف العمػػل ال يػدار بفعاليػػة  ،كبػالفطره إتضػح أف معػػدؿ األداء األعمػى فػػى
مقاييس األداء الضركرية  ،ىك األعمى تكمفة لمعمل الذػ يتـ تشغيمو .
كلسػػكء الحػػع فػػى معظػػـ المنظمػػات ترجػػع التغيريػػة فػػى فعاليػػة مقابمػػة المكظػػف
كالعميػػل بصػػكرة كبيػرة إلػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى التشػػخيص السػػميـ  ،ككنتيجػػة لػػذلؾ فػػإف
االيرادات كاألرباح تتقمص كالنمك ينخفض  .كيمكف دراسة المعدؿ الكمى لمتغييػر فػى
األداء المحمػػى (الػػداخمى) لكػػل شػػركة حينمػػا ال يكػػكف ىنػػاؾ ثقافػػة كاحػػدة لممنظمػػة أك
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عبلقػػة مكحػػدة ليػػا  ،فينػػاؾ دائمػػا ثقافػػات متعػػددة كعبلقػػات تجاريػػة متعػػددة كمػػا أف
ىناؾ مجمكعات عمل محمية كنقاط تقارب مع العميل .
كأحيانػػا ينتقػػد المػػدير المحمػػى التغيريػػة مػػف مكقػػع إلػػى مكقػػع فػػى المصػػنع مثػػل
حج ػػـ التخػ ػزيف  ،العم ػػر  ،المحمي ػػة كالت ػػى تق ػػع خ ػػارج نط ػػاؽ الرقاب ػػة  ،بم ػػاذا يمك ػػف
تكضػػيح التغيريػػة المحميػػة  ،العناصػػر السػػابقة عبػػر كػػل منظمػػة ىػػى المنػػتج السػػعر ،
العمميات  ،السياسات كىػى التػى تعػرؼ ب ػ 4ps (Product , Price , Process ,
)  Policiesكىذه غالبا مػا تمعػب دكر حيػكػ فػى اشػتقاؽ ضػماف العميػل  ،فػإذا لػـ
تتغير ىذه العناصر مف مكػاف إلػى مكػاف فػإف المػتيـ الكحيػد يظػل ىػك الطريقػة التػى
تطبق بيا العمميات كالسياسات كىذا يجعمنا نحاكؿ معرفة مف ىك القائـ عمػى عمميػة
التطبيق ككيف تدار عممية التطبيق  ،كلتخفيض التغيريػة فػى خبػرة العميػل يجػب أف
تركز األعماؿ عمى تخفيض التغيرية فى األفراد العامميف فى العمميػات المحميػة (مػف
ىك ككيف يطبق؟) فقكة المحمية تركز عمى تخفيض التغيرية التى تحدث حيث تتسـ
كػػل كحػػدة بالمركنػػة كالبسػػاطة كيكػػكف لػػدييا القػػدرة عمػػى تحديػػد كتصػػحيح أك معالجػػة
مشكبلتيا الخاصة .

** التفاعل بين إرتباط العميل وارتباط الموظف

كحػػدات األعمػػاؿ المحميػػة التػػى تتػكافر فييػػا مسػػتكيات معقكلػػة مػػف االرتفػػاع بكػػل

مػف إرتبػاط المكظػف كالعميػل ىػى فػى المتكسػط أكثػر فعاليػة مػف الناحيػة الماليػة مػف
الكحدات التى تتكافر فييا مستكيات أكثر ارتفاعا مف طرؼ كمستكيات منخفضو مف
الطرؼ األخر .
كالشكل التالى يكضح المستكيات المختمفو مف إرتباط العميل كارتباط المكظف.
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شكل ( ) فعالية كحدات األعماؿ مع إرتباط العميل كالمكظف
أكثــر فعاليــة مــن وحــدات خــط جزئيــة وىــى أكثــر فعاليــة مــن

ضمان

ىــــذه الوحــــدات مثاليــــة وىــــى ىــذه الوحــدات مثاليــة بصــورة

مرتفع

العميل

وحدات خط األساس
األساس
] [ 1.7
] [ 3.4
ىــذه الوحــدات مثاليــة بصــورة وحـــدات خـــط األســـاس الغيـــر

جزئيــة وىــى أكثــر فعاليــة مــن أمثمية

وحدات خط األساس
] [ 1.7
مرتفع

][1
منخفض

إرتباط الموظف

** عالقة إرتباط العميل إرتباط الموظف بالحيوية  Vitalityالمالية
:

يطكر مفيكـ سػيجما االنسػانية طريقػة لتكحيػد إرتبػاط المكظػف مػع العميػل كالتػى

تتحدد بمقدار عند مسػتكػ كحػدة األعمػاؿ المحميػة يحقػق مقػدار فػردػ يعتمػد كيػرتبط
بالحيكية المالية الكمية ( ارجػع الرياضػيات كراء مقػدار سػيجما اإلنسػانية) ىػذا المقػدار
الفػػردػ مػػف الحيكيػػة الماليػػة يسػػمح بتصػػنيف كحػػدات األعمػػاؿ إلػػى سػػتة مسػػتكيات
كاس ػػعة م ػػف األداء  .فالكح ػػدات الت ػػى ف ػػى المس ػػتكييف المنخفض ػػيف ف ػػى حاج ػػة ممح ػػة
لمتحسػػيف  :كتتميػػز بإرتبػػاط المػػكظفيف  ،كبػػدكف إريبػػاط العمػػبلء فػػإف األمػػر يصػػبح
مجػػرد تركيػػز داخمػػى بصػػكرة مكثفػػة كيفق ػػد االتجػػاه السػػميـ ىػػذا مسػػتكػ  ،كالمس ػػتكػ
الثػػانى المػػنخفض يتميػػز بإرتبػػاط العمػػبلء  ،كبػػدكف إرتبػػاط المػػكظفيف كعمػػى مسػػتكػ
األج ػ ػػل الطكي ػ ػػل كف ػ ػػى ظ ػ ػػل ى ػ ػػذا الكض ػ ػػع ف ػ ػػإف إرتب ػ ػػاط العمي ػ ػػل س ػ ػػكؼ يتج ػ ػػو إل ػ ػػى
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االضػػمحبلؿ كالػػزكاؿ  .كالمسػػتكػ الثالػػث يتميػػز بمسػػتكػ متكسػػط مػػف إرتبػػاط العميػػل
كارتب ػػاط المكظ ػػف كم ػػف ث ػػـ مس ػػتكػ متكس ػػط م ػػف الحيكي ػػة المالي ػػة .أم ػػا فيم ػػا يتعم ػػق
بالكحدات التى فػى المسػتكيات الػثبلث األعمػى فيػى مثاليػة إلػى درجػة كبيػرة  ،كنحػف
نعتق ػػد أف المنظم ػػات التجاري ػػة كالمنظم ػػات الخدمي ػػة يج ػػب أف تناض ػػل لمتح ػػرؾ بك ػػل
كحػػداتيا المحمي ػػة إلػػى مس ػػتكػ األداء األعمػػى  ،كى ػػذا يعنػػى أن ػػو بمػػركر الكق ػػت ف ػػإف
التغيػػر فػػى األداء المحمػػى يجػػب أف يػػنخفض كمػػف ثػػـ األداء الكمػػى يرتفػػع  ،كبينمػػا
يبػػدك األمػػر صػػعب فػػإف كػػل التحسػػينات ىػػى حقػػا ممكنػػة كتحػػرؾ كحػػدات األعمػػاؿ
بصػػكرة متتابعػػو نحػػك المسػػتكيات العميػػا مػػف سػػيجما االنسػػانية يحقػػق ليػػا أداء مػػالى
مرتفع .

* * مقدار سيجما االنسانية رياضيا :

يحس ػػب مق ػػدار س ػػيجما االنس ػػانية لكح ػػدة األعم ػػاؿ ع ػػف طري ػػق تحكي ػػل قيم ػػة

المتكسػػط إلرتبػػاط العميػػل كارتبػػاط المكظػػف إلػػى نسػػب مئكيػػة متكافئػػة (اعتمػػادا عمػػى
تكزيػػع الق ػيـ المشػػاىده لكػػل مقيػػاس ) فػػإذا كانػػت القػػيـ المحكلػػة لمكحػػدات عمػػى كػػل
المقػػاييس أعمػػى القيمػػة المتكسػػطة لمتكزيػػع  ،فػػإف قيمػػة سػػيجما اإلنسػػانية ىػػى الجػػذر
التربيعػػى لممنػػتج فػػى نسػػبتيف مئػػكيتيف  ،لتصػػحيح الظػػركؼ األساسػػية المحيطػػة ىػػى
القيم ػػة التص ػػحيحية كى ػػى مكافئ ػػة لمنس ػػبة المئكي ػػة األعم ػػى كاألدن ػػى كالت ػػى تنش ػػأ م ػػف
األكس  )0.125فػ ػػإذا كانػ ػػت القيمػ ػػة المحكلػ ػػة لكحػ ػػدة األعمػ ػػاؿ عمػ ػػى أػ المقػ ػػاييس
منخفض ػػو أك أق ػػل م ػػف القيم ػػة المتكس ػػطة لمتكزي ػػع ،ف ػػإف قيم ػػة س ػػيجما اإلنس ػػانية ى ػػى
الجذر التربيعى لممنتج لمنسبتيف المئكيتيف مقسكما عمى . 2
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كىػػذا يقػػدـ قيمػػة مكزعػػة بصػػكرة فرديػػة تسػػتخدـ لتأسػػيس القيمػػة األكليػػة التػػى
تح ػػدد ك ػػل مس ػػتكػ م ػػف مس ػػتكيات س ػػيجما اإلنس ػػانية الس ػػتة كذل ػػؾ م ػػف كاح ػػد س ػػيجما
اإلنسانية كحتى ستة سيجما اإلنسانية .
 فالقيمة األكليةألربعة سيجما اإلنسانية تعرؼ بأنيا عند قيمة , 50

 كالقيمػػة األكليػػة لثبلثػػة سػػيجما اإلنسػػانية تعػػرؼ بأنيػػا انح ػراؼ معي ػارػ كاحػػد
تحت القيمػة األكليػة ألربعػة سػيجما األنسػانية ( يسػتخدـ االنحػراؼ المعيػارػ

لتكزيع قيمة سيجما اإلنسانية ) .

 القيمػػة األكليػػة لخمسػػة سػػيجما اإلنسػػانية تعػػرؼ بأنيػػا انحػراؼ معيػػارػ كاحػػد
أعمى القيمة األكلية ألربعة سيجما اإلنسانية .

 القيمة األكلية المتتابعة ىى كاحد انحراؼ معيارػ إضافى (جانبا أك بعيػدا )
مف المستكػ المجاكر .

 أػ أف القيمػػة األكليػػة إلثنػػيف سػػيجما اإلنسػػانية ىػػى انح ػراؼ معيػػارػ كاحػػد
تحت القيمة األكلية لثبلثة سيجما اإلنسػانية أك إثنػيف انحػراؼ معيػارػ تحػت

القيمة األكلية ألربعة سيجما اإلنسانية .

 القيمة األكلية لكاحد سيجما اإلنسانية ىى كاحد انحراؼ معيارػ تحت القيمة
األكلي ػػة إلثن ػػيف س ػػيجما اإلنس ػػانية أك ثبلث ػػة أنحػ ػراؼ معي ػػارػ تح ػػت القيم ػػة
األكلية ألربعة سيجما اإلنسانية .

 القيمة األكلية لستة سيجما اإلنسانية ىى انحراؼ معيارػ كاحػد أعمػى القيمػة
األكلي ػػة لخمس ػػة س ػػيجما اإلنس ػػانية أك إثن ػػيف انحػ ػراؼ معي ػػارػ أعم ػػى القيم ػػة

األكلية ألربعة سيجما اإلنسانية .
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سيجما اإل نسانية جبريا :
( )1إذا كان ػػت النس ػػبة المئكي ػػة إلرتب ػػاط المكظ ػػف كالنس ػػبة المئكي ػػة إلرتب ػػاط
العميل كمييما أعمى مف  50إذف :
النسبة

النسبة المئوية

المئوية × إلرتباط العميل

سيجما اإلنسانية=

الحد األعمى لمنسبو المئوية 0.125
×
الحد األدنى لمنسبة المئوية

إلرتباط
الموظف

( )2إذااكن ػػت النس ػػبة المئكي ػػة إلرتب ػػاط المكظ ػػف أكالنس ػػبة المئكي ػػة إلرتب ػػاط
العميل أقل مف أك تساكػ  50إذا :

سيجما اإلنسانية =

النسبة المئوية لضمان

النسبة المئوية

إلرتباط الموظف ×

العميل

--------------------------------------------2
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إختبـار

تناول العبارات اآلتية بالتأييد (ص) أو المعارضة (خ) مع ذكر السبب :
( )1خبرة الخدمة ىى الخبره المباشرة لمعميل فيما يتعمق بعممية الخدمة .
( )2ىناؾ مدػ كاسع مف متغيرات العميل كالتى قد تعقد مف خبرة الخدمة.
( )3عممية الخدمة ىى الطريقة التى سكؼ تقدـ بيا الخدمة .

( )4قيمة الخدمة ىى الفائدة المحققػو مػف إدراؾ العمػبلء ألىميػة الخدمػة مقابػل لمتكمفػة المدفكعػة
فى ىذه الخدمة .
( )5خػػدمات مػػف األعمػػاؿ إلػػى المسػػتيمؾ ىػػى التػػى يشػػترييا األف ػراد ألنفسػػيـ أك نيابػػة عػػف أف ػراد
آخريف .

( )6تركيز األعماؿ ىك الذػ يخمق قنكات تشغيمية مختمفة لخمق خبرات مختمفة لمخدمة .
( )7ناتج الخدمة ىى النتائج المادية كغير المادية التى يتمقاىا العميل .
( )8تتشابو منيجية ستو سيجما مع منيجية سيجما اإلنسانية .
( )9يتككف المقياس المجرد لضماف العميل مف ثبلثة أبعاد .

( )10يمكف استخداـ مقياس االرتباط العاطفى لمتعبير عف ضماف العميل .
اإلجـــابـة
اإلجـــابـة

(ص)

(خ)

()1

()6

()2
()3
()4
()5
()7
()8
()9
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()10

أسئمة لممناقشة

( )1تناكؿ باختصار مفيكـ الخدمة .

( )2ناقش عممية الخدمة كادارة عمميات الخدمة .
( )3ناقش منظمات الخدمة .

( )4ناقش المبادغ الجكىرية لقياس كادارة التفاعل بيف العمبلء كالمكظفيف.

( )5تناكؿ باختصار مع الرسـ التفاعل بيف ضماف العميل كضماف المكظف .

تطبيقـات
تمــرين  : 1إحسػػب مقػػدار سػػيجما اإلنسػػانية إذا عممػػت أف النسػػبة المئكيػػة إلرتبػػاط
العميل  %40كالنسبة المئكية إلرتباط المكظف . %30

تمــرين  : 2إحسػػب مقػػدار سػػيجما اإلنسػػانية إذا عممػػت أف النسػػبة المئكيػػة إلرتبػػاط
العميل  %70كالنسبة المئكية إلرتباط المكظف  %60كالحد األعمى
لمنسبة لكمييما  %90كالحد األدنى لكمييما . %55
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حل تمرين 1

النسبة المئوية

سيجما اإلنسانية =
=

النسبة المئويةإلرتباط

×
العميل
إلرتباط الموظف
-----------------------------------------------------2
0.40 × 0.30
0.24 = --------------------2

حل تمرين 2
الحد األعمى لمنسبة المئوية
النسبة النسبة المئوية
المئوية × إلرتباط العميل × -------------------------
الحد األدنى لمنسبة المئوية
سيجما اإلنسانية= إلرتباط
الموظف

=

0.90
-------------- ----- × 0.70 × 0.60
0.55

= 1.06 × 0.65
= 0.69

تقريبا
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0.125

