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  شش سيگما در مديريت اطالعات سالمت

  مقدمه
كه معناي آماري آن انحراف از  بوده سيگما حرف هيجدهم از حروف الفباي يوناني 

واقع مقياسي براي سنجش انحراف است؛   درو عيت مطلوب (انحراف استاندارد) وض

سيگما بيانگر آن است كه يك فرايند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، 

و  افزايش كيفيت خدمات آن هدف كهاست  مديريتي متدولوژي يك  شش سيگمادر واقع 

  ست.خطاهابا تمركز بر كاهش تعداد  كاهش هزينه ها

  تاريخچه
شود . وي كه در دهه هفتاد و هشتاد ميالدي بعنوان مهندس  نام و ايده آغازين شش سيگما به بيل اسميت نسبت داده مي

با  فعاليت مشغول بود اكنون پدر شش سيگما نام دارد . بيل اسميتدر كمپاني موتوروال به  ارشد كيفيت و قابليت اطمينان

مشاهده افزايش نرخ خطا در نتيجه افزايش پيچيدگي محصوالت و اضافه شدن 

د بودن سطح كيفيت سه سيگما پي برد و با  قطعات آنها به نا كارآم بر تعداد

ازين ايده آغ ،اطمينان و تكنيك هاي مهندسي كيفيت تلفيق مفاهيم قابليت

 مطرح نمود  )باب گالوين( موتوروال  شش سيگما را در حضور مدير عامل

شش سيگما  وي با تشخيص ژرف نگري بيل اسميت او را به بسط تئوري

به صورت رسمي توسط ١٩٨٧ژانويه ١٥ترغيب نمود . برنامه شش سيگما در 

  باب گالوين در موتوروال معرفي گرديد . 

  سازمان ها در قرن بيستم به شرح زير بوده است : ت درسير تكاملي سيستم هاي كيفي

  ) Total Quality Controlو (  Quality Contorl = QC: ( ٥٠دهه 

  TQMو  TQC:  ٦٠دهة 

  TQM: تحول در  ٧٠دهة 

  TQM: تحول در  ٨٠دهة 

  و ايجاد روش شناسي شش سيگما TQM: تحول در  ٩٠دهة 

  چيست؟ شش سيگما
  شش سيگما يك برنامه هدايت شده از سوي مديريت سازمان است كه تمركز آن بر استفاده از استراتژي بهبود جهش 

)Break through improvement(  يك روش همچنين  باشد.در جهت رضايت مشتري و عملكردهاي مالي مي

يك سيگما شش  نظام مند براي بهبود فرايندها و محصوالت است كه بر كارهاي اصلي و نيازهاي مشتري تمركز دارد.

 معيار سنجش براي ارزيابي عملكرد كيفي است كه با استفاده از آن سطح كيفي محصوالت و فرايندها در عملكرد

  حسوب مي شود.مازمان استاندارد سرآمدي سو به عنوان  شود نشان داده مي %٩٩,٩٩
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مستمر است و به سمت  ،موفق است كه برخوردار از همه موارد فوق باشد.فلسفه بهبود خدمتيبديهي است فرآيند و يا 

سيستمي است كه تعيين مي كند كجا قرار گرفتيم، دوست داريم  6sigma  .رود مي  پيش "كارها همه در شدن عالي"

   كجا باشيم، چگونه به آن مقصد مي رسيم و چگونه در طول راه پيشرفت مي كنيم.

است كه طريقه حركت، چشم انداز و جهت  "فلسفه"حوزه اصلي وجود دارد: حوزه اول  ٣،  6sigma در مبحث

است كه به سازمان اين امكان را مي دهد تا به طور دقيق نحوه  "مقياس"سازمان را تعيين مي كند. حوزه دوم حركت 

است. روش شناسي يك فرآيند سيستماتيك است كه  "روش شناسي"عملكرد فرآيندها را مشخص كند. حوزه سوم نيز 

  يك فرآيند مي شود. موجب شناسايي، تبيين، اندازه گيري، تحليل، توسعه و استاندارد شدن

ها بيشتر باشد ميزان خطا كمتر است. هر چه تغييرات كوچكتر باشند هزينه كمتر است. بهترين  6sigma هر چه تعداد

عدد  ٦٢٠٠سيگما بكار مي گيرند كه اين تعداد، احتمال بروز خطا در يك ميليون واحد را به  ٤يا  ٣ها حدود  سازمان

واحد در هر يك ميليون واحد كاهش پيدا كند و اين به معني  ٤/٣طاها مي تواند تا مي رساند. به طور عملي تعداد خ

  ها دالر صرفه جويي است. ميليون

تعداد سيگماي اجرا 

  شده

تعداد خدمات ارائه 

  شده
  تعداد خطا

درصد خدمت 

  بدون خطا

٢٣/٣٠  ٦٩٧,٧٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١  
١٥/٦٩  ٣٠٨,٥٤٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢  
٣٢/٩٣  ٦٦,٨٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٣  
٣٨/٩٩  ٦,٢١٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٤  
٩٨/٩٩  ٢٣٣  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٥  
٩٩/٩٩  ٤/٣  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٦  

  

به طور ويژه مي توان  است. را از ساير اصول كيفيت متمايز مي كند پيشگبري قبل از وقوع اشتباهات  6sigma  كه چيزي

 سنجش مورد نزديك از ها بخش همه يك تالش نظم يافته است كه فرآيندهاي تكرار شوند سازمان را در  6sigma  گفت

  مي كند.يك متد آماري است كه نيازهاي مشتري را به صورت وظايف جداگانه تعريف همچنين   6sigma .دهد مي قرار

  مزاياي شش سيگما :
  باداوم و مستمر موفقيت خلق -

  سازمان سطوح كليه در مشترك هدفي ايجاد -

  مشتري بر مؤثر و كارا تمركز -

  ر سازماند يادگيري ترويج و ترقي -

  راهبردي تغييرات تحقق -

  بهبود تسريع -

   



 

٤ 

 

  شش سيگما در مديريت اطالعات سالمت

  اصول شش سيگما :
  ارباب رجوع بر حقيقي تمركز -

  واقعيات و اطالعات اساس بر مديريت -

  آنها بهبود و مديريت فرآيندها، بر تمركز -

  پيشگيرانه مديريت -

  نامتناهي همكاري -

  قدرت تحمل خطا)و  خطاشدن  صفر( كمال سوي به حركت -

  سيگما رويكرد شش
رويكرد شش سيگما ، كاهش مشخص كليه خطاهاي سازمان و رسيدن به سطح شش سيگما در خطا مي باشد . در اين 

  رابطه بايد به نكات زير اشاره كرد:

  تعداد خدمات قابل ارائهافزايش - ١

  كاهش هزينه ها  - ٢

   درآمدرشد  - ٣

درون خود از ساختار برنامه و ابزارهاي توانمند يك روش شناسي جامع بهبوداثربخش سازماني است كه در   شش سيگما

 ٦سطح  سازمان و رسيدن به كاهش مشخص خطاهاي  شش سيگما رويكرد كيفيت برخوردار مي باشد مديريت

 در واقع معرف روش شناسي  شش سيگماته توجه نمود كه نكاين در كيفيت مي باشد در اين رابطه بايد به   سيگما

از مراحل در جهت كاهش خطا، است كه بايستي  يهدف مشخص  شش سيگما است كه سيگماها است اين به آن معنا

  خطا در فرآيند ها است  منظور از كاهش خطا در سازمان كاهش .وسطوح قبلي سيگماها بگذرد

 ها ساختار شش سيگما در سازمان

) است . اين پروژه ها به حل مسائل  Project Basedشش سيگما يك رويكرد تيمي بر مبناي پروژه هاي متعدد ( 

  بازيگران تيم شش سيگما عبارتند از : ( اسامي اعضاء از ورزش كاراته گرفته شده است )مي پردازند. ي مشتريان لاص

١( Executive ) مديراني هستند كه نيروي شش سيگما را در سازمان جاري ): ارشد مديراناجرا كننده ها يا

اين افراد الزم نيست كه تسلط كامل به شش سيگما داشته باشند ولي بايد آن را بشناسند و در  مي سازند .

   سازمان جاري كنند .

٢( Champion )مديران ارشدي گفته مي شوند كه پروژه هاي شش سيگما را انتخاب و نظارت  به): قهرمانان

به عهده دارند  و فرهنگي شش سيگما رادر واقع قهرمانان افرادي هستند كه وظيفه معرفي فلسفي مي كنند. 

مسئوليت ايشان اين است كه منابع مورد نياز را حاصل كرده، كمك و همراهي سايرين را در صورت لزوم .

  كسب نمايد.

) : افرادي هستند كه پروژه هاي جامع شش  Master black Beltsمديران كمربند مشكي يا متخصصين (  )٣

 هاي آماري و تحليلي پيشرفته هستند . ي كنند . آنها متخصصين روشسيگما را مديريت فني و هدايت م
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٤ ( Master Black Belt ) مشكي): افرادي كه پروژه هاي جامع شش سيگما را مديران كمربند متخصصين يا

حمايت و راهنمايي است. تنها تعدادي  ،هدايت استراتژي كسب و كار ،نقش مرشدان هدايت و راهبري مي كنند.

 يا مرشد استاد كمربند مشكي"از اين افراد به سومين سطح كه باالترين اليه نيز مي باشد راه پيدا كرده و اصطالحًا 

 " مرشدان"مي شوند. البته قبل از دريافت گواهينامه مذكور موظف به هدايت چندين تيم و پروژه مي گردند.  "

 متخصصين   و تئوري آن مي باشند بايد فرآيندها را آموزش دهند. اين افراد  6sigma  اجراي در واقع كارشناس

ه يكپارچ فرآيند ضمناً . باشند مي سازمان سطوح همه در بهبود ابزار بكارگيري و شناسي روش در كيفيت

  كنند.با استراتژي كسب و كار سازمان و برنامه هاي عملياتي آن را نيز رهبري مي   6sigma  سازي

٥ ( Black Belt ) هاي فني كه پروژه اطالق مي شودافرادي كمربند مشكي ها): اين اصطالح به مغزهاي اجرايي يا

كنند و برنامه هاي آموزشي و ابزارهاي آماري بهبود را مديريت مي نمايند . اين افراد شش سيگما را رهبري مي

عمومًا برگزار كنندة دوره هاي آموزشي براي كمربند هستند . اين افراد  رهبران اجراي پروژه هاي شش سيگما

 و ارشاد ها، پروژه اجراي و ريزي برنامه امور، به دادن اولويت جهت در نيز را مديران اين بر عالوهسبزها هستند .

  . كنند مي هدايت

٦( Green Belt )از  افرادي هستند كه اجراي پروژه هاي شش سيگما را هدايت مي كنند و): سبزها كمربند

 بهبود هاي گروه ،اعضاي افراد اين.  نمايند مي استفاده ها پروژه در بهبود ايجاد براي اريممفاهيم و ابزارهاي آ

نقش كمربند سبزها اين است كه با بكارگيري  . كنند مي كار سيگما شش دانش روي بر و هستند سيگما شش

سازماني با تيم همكاري مي كنند و اين در مورد موضوعات روز درون   6sigma  هاي فني خود در مهارت

  فرصتي براي بهبود است.

٧( Team Members ) افرادي هستند كه برنامه هاي مشخص و تعريف شدة بهبود را به ): اجرايي تيماعضاي

 صورت عملياتي اجرا يا نظارت مي كنند .

 هاي شش سيگما ابزارها و روش

را بهينه خدمات براي استفاده از اطالعات، وجود يك سري ابزارهاي آماري كه بتوان به وسيله آنها عملكرد فرآيندها و 

نمود، بسيار ضروري است. در دنياي رقابتي امروز، كيفيت خوب يك ويژگي تجمالتي نيست بلكه از ديدگاه هر دوي 

هاي هاي متعدد كيفيت، يك سري ويژگي صرف نظر از تعريف   توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك نياز بنيادي است.

  كه عبارتند از : مشترك جهاني براي آن درنظر گرفته شده است

  عملكرد دقيق -

  حداقل تغيير -

  .هزينه كمترين -

ل دانشمندان و مهندسيني كه به طور عمومي و كلي با مسائل برخورد مي كنند عالقمند به مورد اول، آمارگران، متماي

گرچه روش ها و ابزارهاي شش سيگما بسياري از به مورد دوم و مديران تجاري دوستار مورد سوم مي باشند. 

  ابزارهاي آماري را كه در ساير اقدامات بهبود كيفيت به كار گرفته است در برمي گيرد، 
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   قرار مي گيرند:مورد استفاده اي اما بطور كلي همه اين ابزارها در قالب دو روش سيستماتيك پروژه 

  حال به توضيحات بيشتري در رابطه با اين دو روش مي پردازيم :.   DMADV روشو   DMAIC روش

   : DMAICالف ) روش 
شكل مي گيرد . از لحاظ مفهومي ، اين چرخه  DMAICفرآيند تعريف تا كاهش خطا در حد شش سيگما در چرخه 

است . اهميت اين  PDSAو PDCAشكل غني شدة چرخه هاي بهبود 

بايد از  DMAICروش در روش ساختاري آن است . روش شناسي 

باالترين سطوح سازمان ( سطوح رهبري ) به كار گرفته شود . در اينجا 

  مراحل مختلف اين چرخه به اختصار شرح داده مي شود :

هاي كار و استراتژي كسب و) : تعريف در دو سطح  Defıneتعريف (  - ١

و در مرحله تعريف وسعت پروژه ، اهداف آن  فرآيند هاي عملياتي و  آن

  سيستم اندازه گيري دقيقاً تدوين مي گردند . 

) : در اين مرحله وضعيت جاري سازمان ، با استفاده ازسيستم اندازه گيري تعريف شده در  Measureاندازه گيري (  - ٢

 اطالعات بر تمركز، ي وضعيت موجودبارت است از : تعيين كمّ خروجي هاي اين مرحله عشود. مرحله اول ، بازيابي مي 

  اصلي مشكالت و مسائل تشخيص، حياتي فرآيند هاي شاخص و

سازمان مورد بررسي قرار  ) : در اين مرحله علل ريشه اي بروز عيوب و مشكالت در Analyzeتجزيه و تحليل (  - ٣

  پروژة شش سيگما تجزيه و تحليل مي شود .مي گيرند و فاصله موجود بين وضعيت جاري و اهداف 

) : به معناي بهبود فرآيند از نقطه نظر حذف خطاها وعيوب است . مرحلة بهبود سعي بر آن دارد  Improveبهبود (  - ٤

 يدآمي بدست زماني ها بهبود ماندگارترين و بهترينكه فاصلة موجود بين وضعيت جاري و مطلوب را به حداقل برساند . 

 بروز از جلوگيري جهت توان مي را عوامل اين.  شوند شناخته باشند ساز مشكل آينده در است ممكن كه امليعو كه

  . نمود كنترل وقوع از قبل ، مشكالت و مسائل

بتوان بهبود را  از زماني كه مرحله بهبود آغاز مي شود ، كنترل فرآيند ضرورت پيدا مي كند تا ) : Controlكنترل (  - ٥

قابل قبولي حفظ نمود . بدون انجام عمل كنترل، عادات قديمي باز مي گردند و منافع حاصل از بهبودها به سرعت در حد 

  از بين مي رود .

  

  درسازمان ها DMAICداليل استفاده از 

 - DMAIC  را به دنبال داردكاهش استراتژيك هزينه ها.  

 - DMAIC  ّو نتيجه گرا مي نمايد . يمراحل اجراي پروژه را شفاف ، اندازه پذير ، كم  

 - DMAIC . در ادبيات شش سيگما ، در بردارنده مجموعه ابزار و فنون اثر بخش بهبود است  

 - DMAIC . امكان خطا را در برآوردهاي اوليه به حداقل مي رساند  

 - DMAIC بود مي نمايد به دليل وجود مرحلة كنترل در آن ، بهبود صورت گرفته را استاندارد و آمادة چرخه بعدي به

.  
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  شش سيگما در مديريت اطالعات سالمت

  : DMADV  ب) روش
در اينجا مراحل مختلف  .طراحي و تصديق است - تجزيه وتحليل - اندازه گيري - مخفف واژه هاي تعريف روشاين 

  اين چرخه به اختصار شرح داده مي شود :

  پروژه اهداف) : تعريف  Defıneتعريف (  )١

  فرآينداندازه گيري عملكرد فعلي ) :  Measureاندازه گيري (  )٢

  تجزيه و تحليل علل ريشه اي بروز عيوب) :  Analyzeتجزيه و تحليل (  )٣

  مراجعينطراحي اجزاي فرآيند براي تامين نيازهاي ) :  Design(  طراحي )٤

  مراجعينهاي  تصديق عملكرد طراحي شده و توانايي فرآيند براي تامين نيازمندي ) : Verify(  تأييد )٥

در جدول زير  .بردنيز بهره مي TQMو  QFDچون  هاي ديگريشش سيگما از ابزار و روش ،شده جز دو متد يادب

  و شش سيگما شده است . TQMمقايسه اي اجمالي بين دو متدولوژي 

  

 شش سيگما (TQM) مديريت جامع كيفيت

 فعاليتها در قالب پروژه فعاليت ها به صورت مستمر

 تغييرات از باال به پايين تغييرات از پايين به باال

 تمركز بر روي نتايج تمركز بر روي فعاليتها

ازافراد سازمان با آن در گير هستند تعداد زيادي  افراد برگزيده در پروژه ها شركت دارند 

  نكات مورد توجه در بكارگيري فرآيند شش سيگما :
  .شبيه هم توليد مي شود ،به خوبي قابل اجرا مي باشد خدماتشش سيگما در فرآيندهايي كه در آنها تعداد زيادي  ) ١

  مانند امور اداري و پرسنلي ، فروش وموارد مشابه بسيار مشكل است .دست يابي به شش سيگما در زمينه هايي  )٢

  .به كارگيري شش سيگما براي مديريتي كه خود در سطح كيفي شش سيگما عمل نمي كند ، بسيار دشوار است ) ٣

ي كند . زماني كه شش سيگما با داده هاي عددي سروكار دارد بسيار بهتر از زماني كه با داده هاي توصيفي كار م ) ٤

  قابل اجرا مي باشد .

  :سخن آخر
شش به طور خالصه ، شش سيگما يك كميت آماري نشان دهنده ميزان تغيير پذيري در يك فرآيند مشخص است . 

صفر نيست . به عنوان مثال بهبود مستمر در نگرش شش  خطاهايسيگما خط پايان جستجو و تالش براي رسيدن به 

صفر  خطاهايمفهوم . سيگما در شركت موتوروال اين شركت را به سمت روش شناسي هستة شش سيگما هدايت كرد

آن ، مورد استفاده قرار گيرد . شش سيگما يك روش استاندارد  مراجعينمي تواند براي هر سازمان ، صرف نظر از تعداد 

در سازمان ها مورد استفاده قرار مراجعين و رضايت  در ارائه خدماتمي تواند براي رسيدن به سطح باالي كيفي  است كه

گيرد . با استفاده از شش سيگما مي توان سازمان را با رقيبان داراي بهترين كيفيت مقايسه كرد و پيشرفت بوجود آمده را 

وان گفت كه هدف اصلي پيدايش و به كارگيري شش سيگما افزايش هر در هر دورة زماني محاسبه نمود . در پايان مي ت

  است .مراجيعن چه بيشتر رضايت 
ید روز با ق و    و


