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  چکيده 
ه بھبود بھره وری يکی از مھمترين اھداف سازمان ھا وموسسات می باشد که استفاده امروز

حداکثری ازمنابع و امکانات جھت بھبود کيفيت ھمواره مورد توجه و نظر صاحب نظران 
يگما امروزه با صنايع و ارائه کنندگان خدمت بوده و خواھد بود. روش بھبود کيفيت شش س

اقبال خوبی از سوی مديران روبرو شده است ويک شيوه تحولی مديريت است که باعث 
ارتقا و بھبود کيفيت می شود واز رخداد اشتباھات قبل از وقوع پيشگيری ميکند.رضايت 
مشتريان سيستم ھای توليدی و خدماتی در دنيای کسب وکار مدرن طی سال ھای اخير مورد 

ار گرفته است. برای دستيابی به اين مقصود روش متعددی مورد استفاده قرار توجه واقع قر
گرفته و توسعه ھای زيادی برای انھا ارائه گرديده است. در اين تحقيق از رويکرد شش 
سيگما به عنوان رويکردی نوين وپيشرفته جھت بھبود عملکرد فرايندھای توليد استفاده 

ھم را مورد تجزيه وتحليل قرار دھد. ضمن اينکه نتايج ان گرديده است تا ابعاد مختلف اين س
  نيز عالوه بر منافع مالی تجارب گرانبھايی برای مديران خواھد داشت.

  رضايت مشتری ،شش سيگما، کيفيتواژگان كليدي: 
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 مقدمه 

وکار مديريت کيفيت طی چند دھه اخير با ارائه تفکر بھبود بر پايه حرکت به سمت نقص صفردنيای کسب 
وارايه خدمت را متحول کرده است. بطوريکه کمتر سازمانی را می توان يافت که دغدغه بھبود کيفيت ارائه 
خدمت را نداشته باشد. اغلب سازمان ھا به منظور افزايش بھره وری ونھايت دستيابی به مزيت رقابتی جھت 

خود را به رفع مسائل مشکالت ماندگاری پايدار در عرصه تجارت جھانی بخش وسيعی از تمرکز وتوجه 
ونقاط ضعف موجود در سيستم ھا وفرايندھای خود می نمايند که رويکردی است منطقی. تنوع ابعاد وماھيت 
مسائل وموانعی که سازمان ھا با انھا روبروست ايجاب می کند که مديران سازمان ھا از ابزار مختلفی جھت 

 Six Sigma  ، 5Sنوين فراوانی از قبيل اضر روش ھای مديريترفع موانع موجود استفاده نمايند. در حال ح
کايزن و ... بوجود امده و رشد يافته اند که از انھاميتوان   برای بھبود بھره وری استفاده نمود.که بدين ترتيب و 
ولوژی) جديد در نظر گرفته شد که در ، طرح يک روش شناسی (متدTQMيک نوع مھندسی مجدد در با

. شش سيگما يک روش شناسی کمی جامع )1383(حسنلی، نھايت به ايجاد مترولوژی شش سيگما منجر شد 
 Yang and)سازمان است  بھبود اثربخش سازمان است که يک روش برای دستيابی به نتايج چشم گير در

Hsieh, 2009)  که باعث سود دھی چشم گير در سازمان می گردد(Linderman et al, 2003).  ھر گاه
درصد از فرصت ھا خطا نبوده اند  9996/99سازمانی به سطح شش سيگما برسد اين بدان معناست که حدود 

 1383وھمکاران،  نورالسناء( خطا در يک ميليون فرصت در سازمان وجود دارد 3.4وبه عبارتی ديگر فقط 

(Knowles et al,2005) ( بنابر انچه گفته شد در اين نوشته برانيم تا بر اساس تجربه و مطالعات انجام .
ولوژی از سوی مديران بطور اثربخشی ست به رفع مشکالت و ايجاد ه پيشين با بکارگيری صحيح اين متدشد

  بھبود مستمر در سازمان ھا اقدام ورزند.
  

  پژوھش مبنای نظری و مروری بر پيشينه
  .ن را بررسی نمائيمآابعاد  در اين بخش قصد داريم با مروری بر پيشينه تحقيق مفاھيم شش سيگما و

 شش سيگما
) يکی از حروف الفبای يونانی واز شاخص ھای مھم پراکندگی به نام انحراف معيار و در واقع σسيگما (

ن است که يک فرايند چه اندازه از حالت مطلوب خود آمقياسی برای سنجش انحراف است. سيگما بيانگر 
منحرف شده است لذا در واقع استعاره ای است برای دقت فوق العاده در کاھش ھزينه ھای کيفيت . شش سيگما 
فرايندی است بسيار منظم که به سازمان کمک می کند تا بطور مستمر با توسعه و توليد تقريبا عالی محصوالت 

ی مشتريان خود را براورده سازد. شش سيگما مشتری را در اولويت قرار می دھد و جھت و خدمات نياز ھا
 رسيدن به راه حل ھای بھتر از حقيقت ھا و داده ھا استفاده می کند. 

اھداف اصلی شش سيگما که عمدتا از جنس منفعت و قابل ھضم برای مديران مالی و حسابداری می باشد 
  .)1381 (شھرياری و حامد،عبارتند از

  افزايش سھم بازار  
  کاھش راھبردی ھزينه ھا با رويکرد توليد ناب و مطلوب مشتری  
 رشد سود نھايی  

برای يک سازمان خطای بيشتر به منزله ھزينه بيشتر وکيفيت پايين تر ودر نتيجه کاھش ارزش ايجاد شده برای 
برنامه ھای شش سيگما بايد بر مبنای  مشتريان و افزايش ھزينه ھای کيفيت و از دست دادن سطح رقابت است.

  تجزيه وتحليل مناسب ھزينه و سود انتخاب شود .
معموال پروژه ھای شش سيگما برای حل مسائل ساده به کار نمی روند ومديريت پروژه و سيستم حسابداری و 

ان يک قانون کلی اکثر ورده نمايد. بعنوآمالی سازمان بايد بتوتند منافع پروژه را قبول ودر حين اجرا به دقت بر
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ھزار دالر به  100تا  50شرکت ھا انتظار دارند که ھر پروژه شش سيگما حداقل صرفه جويی ساالنه معادل 
ھمراه داشته باشد. معموال پروژه ھای شش سيگما در مقايسه ھای زمانی چھار تا شش ماھه تعريف وتوسط 

ه ھای طوالنی مدت به پروژه ھای کوچک راھبری می شوند. پروژ) BLACK BELTS(کمربند مشکی ھا 
تر تقسيم می شوند که مزايای اين پروژه ھای کوتاه مدت (کمتر از شش ماه) نيز بايد قابل رقابت ودستيابی در 

  ) 1383وھمکاران،  نورالسناء(کوتاه مدت باشند 
 

  :می گرددبطور کلی شش سيگما از طريق موارد زير به اھداف بھيه سازی مستمر در سازمان نائل 
  ايجاد تغيير در فرھنگ و رويه سازمان  )1  
  شناسايی بھبود و يا طراحی مجدد کليه فرايندھای سازمان  )2  
  تمرکز بر مشتری و بکارگيری سنجه ھای پاشير مشتری )3  
  موزش کارکنان ايجاد انگيزه در انھا برای مشارکت وکار گروھی آ )4  

پيش می رود. و به عنوان  "عالی شدن در ھمه کارھا"شش سيگما يک فلسفه بھبود مستمر است که به سمت 
يک سيستم تعيين می کند کجا قرار گرفته ايم؟ می خواھيم در کجا قرار بگيريم؟ چگونه به ان مقصد می رسيم؟ 

ھبرد محور است که با استفاده و چگونه در طول راه پيشرفت می کنيم؟ بنابراين شش سيگما يک مترولوژی را
از ابزارھای کيفی مناسب در سيستم جامع و فرايند گرا با بھره گيری از تيم ھا و گروه ھای کاری اموزش ديده 
و با تمرکز به فرايندھای مشتری مدار باعث حداکثر کردن رضايت مشتريان وسود اوری سازمان در زمينه 

 کسب و کار ميشود. 
 

 موفقيت شش سيگما
  

 ارتباط شش سيگما در اجرای موفق ان :
  تعھد بسيار مشھود مديريت با نگرش باال به پائين. کارکنان بايد راھبری و ھدايت فعالی را در طول

  اجرای پروژه ھا از سوی مديريت ارشد سازمان شاھد باشند. 
  از تالش يک سيستم اندازه گيری برای رديابی و دنبال کردن پيشرفت. اين امر يک تصور ملموس

  ھای سازمان را ايجاد می کند.
  الگو برداری داخلی و خارجی از محصوالت خدمات وفرايندھای سازمان. اين اطالعات زمانيکه

سازمان شروع به بحث و درک راجع به موفقيت واقعی بازار فروش نمود منجر به بروز تحولی بسيار 
  ر اساس فلسفه حل مساله می شود. چشمگير می شود. اين تجربه منجر به شکل گرفتن سازمان ب

 موزش کليه سطوح سازمان. بدون اموزش ھای الزم افراد نمی توانند نگرش و فلسفه بھبود را کامال آ
 درک نمايند. 
 تاکتيکھای شش سيگما

ھدف بنيادی روش شش سيگما اجرای راھبردی مبتنی بر اندازه گيری عملکرد است و از اين طريق اجرای 
د دھنده شش سيگما سعی در کاھش نواسانات فرايند وبھبود ان دارد. اين کار به کمک دو روش پروژه ھای بھبو

يکی از ابزارھای اجرای شش سيگما  در شش سيگما انجام می شود.  DMAICو DMADVفرعی 
ولوژی نتيجه گرايی است که پروژھای شش سيگما بر مبنای دمت  DMAICمی باشد. چرخه  DMAICچرخه

روش سيستماتيک و منظمی است برای حل مسائل و   DMAICگيرد. بعبارت ساده تر چرخهان انجام می 
  پيشبرد اين دست پروژه ھا. 

DMAIC  مخفف کلماتDEFIN  (تعريف)، MEASURE (اندازه گيری)،ANALYZE  (تحليل)، 
IMPROVE  ( بھبود )، CONTROL   (کنترل) می باشد  

وشامل پنج فاز ذيل می  ھمه جانبه برای بھبود فرايند استو يک رويکرد ساخت يافته منسجم  DMAICچرخه
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باشد . دليل  باشد که ھر فاز بطور منطقی ھمانطور که به فاز بعدی مرتبط است به فاز قبلی نيز مربوط می
واحد فراوانی در ميليون می  3.4ولوژی منسجمی رسيدن به ھدف متعالی شش سيگما دنبال کردن چنين متد

  باشد
  

  
  DMAICچرخه  - 1

  
  مراحل پنج گانه تاکتيک ھای شش سيگما - 1

  نتيجه  ابزار کيفيت مورد استفاده  فعاليت  فاز

  فاز يک   
  (تعريف)

تعيين نياز  –مالک پروه  ,شناسايی پروژه 
اھداف و منابع   ,تعريف مساله –مشتری 

 ترسيم نقشه فرايند–پروژه تعريف ذينفعان

نقشه  –تحليل ذينفعان  –منشور پروژه 
صدای مشتری نمودار  –کلی فرايند 

 وابستگی

  ,حاميان –شناسايی اھميت پروژه 
نوع فرايند  –مشاوران و رھبران 
  و ميزان بازده فرايند

     
  فاز دو 

  (اندازه گيری)

انجام  –تعيين ورودی و خروجی پروژه 
برقراری  –تعريف عملياتی متغيرھا 

و تدوين طرح نمونه استانداردھای عملکرد 
 برداری و جمع اوری داده ھا

برنامه و فرضھای جمع اوری داده ھا 
 –پارتو  ,فراوانی ,نمودارھای کنترل –

  قابليت فرايند –ماتريس اولويت بندی 

شناسايی  - شناسايی مشکالت فرايند
  الگوی داده ھا وقابليت فعلی فرايند

  فاز سه     
  (تحليل)

راری روابط علی با برق–الگوبرداری فرايند 
تحليل نقشه فرايند تعيين  –استفاده از داده ھا 

  علل ريشه ای مشکالت

 ,علت ومعلول ,نمودار وابستگی 
پارتوو طوفان  ,جريان وفراوانی ,کنترل
  فکری

سرمايه  ,شناسايی علل بالقوه
گذاری بر روی علل وچگونگی 

  تغيير داده ھا
  فاز چھار    

  (بھبود)
ارزيابی ريسک وموفقيت  - توسعه راه حل ھا

اجرای راه  -صحه گذاری راه حلھا–راه حلھا 
  حلھا وتعيين اثربخشی انھا

تحليل  –ازمون فرض  - طرح ازمايشات
  اجماع - جلسه طوفان فکری –ذينفعان 

معيارھای - شناسايی راه حل ھا
انتخاب وامتياز دھی راه حل ھا 

  وپياده سازی
       
  فاز پنج     

  (کنترل)

-تعيين کنترل ھاو اندازه گيری مورد نياز
نمايان ساختن منافع حاصل - اجرای کنترل ھا

ختم پروژه وانتقال اطالعات ونتايج  - از اجرا
  ن آ

نمودارھای  -کنترل اماری فرايند
برنامه اجرايی خارج از حدود  -کنترل

کنترل وتغييرات در طراحی به منظور 
  حذف نقايص

زی روشھای چگونگی استانداردسا
نحوه نظارت بر فرايندھا  - جديد

  ونحوه بھبود فرايندھا
  

  
  

می باشد که جھت توسعه فرايند يا ساخت  DMADVيکی ديگر از ابزارھای اجرايی شش سيگما چرخه 

تعريف  1
Define

اندازه گيری  2
measure

تحليل  3
Analyze

بھبود   4
Improve

کنترل  5
control
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محصول جديد بکار برده می شود و ھمچنين اين چرخه در مواقعی که يک فرايند نياز بيشتری به افزايش بھبود 
طراحی   ,پردازش ,اندازه گيری ,عبارتند از: تعريف  DMADVدارد نيز به کار برده می شود. چرخه 

  وتصديق
 

 
 DMADV چرخه -2

 
  ساختار شش سيگما

به نوعی با اين موضوع مواجه خواھند گرديد اما پروژه ھای شش سيگما از اگر چه بسياری از افراد سازمان 
افراد انتخابی استفاده می کند. گسترش افراد درگير در برنامه ھای بھبود الزما نتايج مثبتی را به ھمراه نخواھد 

کمربند  ,کمربند مشکی ھا  ,قھرمانان  ,داشت. در اجرای پروژه شش سيگما تيم اجرايی متشکل از مديران ارشد
  سبزھا وعوامل اجرايی در قالب تيم شش سيگما تشکيل می گردد که به شرح ذيل به معرفی انھا می پردازيم.

مديران ارشد : مدير يا مديران ارشدی که نيروی رويکرد به شش سيگما را در سازمان جاری می کنند و نسبت 
 به اجرای ان متعھد و پاسخگو ھستند. 

 نان : افرادی که وظيفه تھييج ومعرفی فلسفی وفرھنگی شش سيگما را بر عھده دارند و راھبران قھرما
 فکری و روحی ايجاد وبسط اين مترولوژی ھستند. 

  .مديران کمربند مشکی ھا: افرادی که پروژه ھای جامع شش سيگما را مديريت و ھدايت می کنند
 ربند مشکی ھا راتربيت می کنند.باالترين سطح تخصص فنی وسازمانی می باشند وکم

  کمربند مشکی ھا: افرادی که مديريت اجرايی پروژه ھای شش سيگما را بر عھده داشته وبرنامه ھای
 معرفی رويکرد و ابزارھای ان را تدوين واجرا می کنند. ,اموزش

 ی بھبود به کمربند سبزھا : افرادی که ھدايت اجرا پروژه ھای شش سيگما و استفاده از ابزارھای اصل
 عھده انھاست.

 .پرسنل: افرادی که برنامه ھای مشخص تعريف شده بھبود را بصورت عملياتی اجرا می کنند 
 

تعريف  1
Define

اندازه  2
گيری 

Measure

تحليل  3
Analyze

طراحی  4
Design

تصديق  5
Verify
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  گيریبحث و نتيجه

يک اندازه  ,شش سيگما يک فلسفه است چون به کمک ان خطای کمتری در کار وفرايندھا ايجاد می گردد  
يک ابزار اندازه گيری  ,خدمت و فرايند کمک می کند  ,گيری اماری است چون به دقت اندازه گيری محصول 

است چون سيستم اندازه گيری ايجاد می کند ودر نھايت يک استراتژی تجاری است چون کيفيت باال و ھزينه را 
دھای توليد می تواند حاصل شود افزايش سطح کاھش می دھد. نتيجه ای از اجرای پروژه شش سيگما در فراين

رضايت مندی مشتری در نھايت تکريم ارباب رجوع خواھد بود.مھمتر از ان استقرار يک سيستم بھبود مستمر 
که دارای زنگ خطری بنام سطح عملکرد سيگمايی است در ھر لحظه با توجه به داده ھای توليد شده وضعيت 

خاب راھکارھای بھبود و تدابير مديران به اصالح وبھبود فرايند می پردازد. سيستم را نمايش می دھد وبا انت
      بنابراين شش سيگما يک روش ارتقاء کيفيت مستمر فرايند است.
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