
  مروري بر شش سيگما و مفاهيم مرتبط با آن
 

  :چكيده
 امروز مقبوليت بسياري يافته است شش سيگما به عنوان يكي از متدولوژيهاي بهبود فرايند در صنعت

بگونه اي كه امروزه معيارهاي مورد استفاده در اين متدولوژي به عنوان معيار مقايسه اي سازمانهاي 
مي پردازد، سپس اين مفهوم را از   بيان تاريخچه شش سيگمابه  ابتداهاين مقال. مختلف مطرح مي باشد

  در ادامه. دو ديدگاه آماري و تجاري بررسي كرده و تفاوت آن را با ساير روشهاي كيفي بيان مي دارد
زيرساختارها و نقشهاي مورد نياز در پياده سازي  ژيهاي مورد استفاده در شش سيگما ومهمترين متدولو

 مقاله بحث خواهد شد و در نهايت مهمترين عوامل تاثيرگذار بر موفقيت پروژه هاي ندر ايا شش سيگم
  . شش سيگما بيان خواهد شد

 DFSS، متدولوژي DMAICروشهاي كيفيت، متدولوژي  شش سيگما، :كلمات كليدي
  
  : مقدمه - 1

ان همواره غذاهاي مثابه يك رستوران است، همانطور كه در يك رستور دنياي كسب و كار امروز به

شود، در دنياي كسب و كار نيز هر روزه ابزارهاي متنوع و جديدي به  متنوعي به مشتريان ارائه مي

درواقع، هرساله تئوريها و روشهاي جديدي براي بهبود سازمان به . گردد مديران سازمانها پيشنهاد مي

اقب نحوه انجام كار توسط مديران شود و مشاوران و راهنمايان مديريت همواره مر مديران ارائه مي

در اينجا مطرح  مهمي كه سوال. كنند هستند و ابزارها و تكنيكهاي كاربردي زيادي را به آنها معرفي مي

در اين مقاله سعي بر آن است كه يكي  چه ابزار و روشي براي سازمان مفيد است؟مي شود اين است كه 

 جزو كارآترين كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران سيگما، از اين ابزارها و تكنيكهاي جديد، به نام شش

  .معرفي شودتكنيكهاست، 

رويكرد مديريتي است كه براي بهبود محصوالت، خدمات و فرايندها بكار گرفته مي شش سيگما يك 

شش سيگما يك استراتژي تجاري است .  و روش كار آن كاهش خرابي در فرايندهاي سازمان استشود

د درك نيازمنديهاي مشتري، سيستمهاي تجاري، بهره وري و عملكرد مالي تمركز مي كه روي بهبو
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به بسياري از سازمانها اين امكان را مي دهد كه با يكپارچه كردن  شش سيگما  روشهايكاربرد. كند

  .[2]دانش خود از فرايند با علم آمار، مهندسي و مديريت پروژه بتوانند فوايد رقابتي خود را حفظ كنند

به عنوان مثال در سال . امروزه صنايع توليدي و خدماتي به طور عميقي شش سيگما را به كار مي گيرند

بيش از نيم ميليارد دالر صرف بكارگيري اين متدولوژي كرد و از اين   شركت جنرال الكتريك1999

 موتوروال شش سيگما مفهومي است كه توسط شركت. طريق بيش از دو ميليارد دالر سود آوري داشت

 يعني زماني كه اين شركت با خطر رقباي ژاپني رو به رو بود، در اياالت متحده آمريكا 1985حدود سال 

 خرابي در 3,4شش سيگما راهي بود كه موتوروال از آن طريق هدف كيفيتي خود يعني  .پايه گذاري شد

رابي در فرايند است كه از فرصت خرابي برابر شكست يا خ. (را بيان مي كرد يك ميليون فرصت خرابي

موتوروال براي فرايندها خود اين هدف را قرار داد به گونه اي كه .) نظر مشتري پر اهميت تلقي مي شود

 است كه ميزان گيري اندازه يك معيار سيگما. [1] باشدσ6±تغييرات فرايند حول ميانگين آن 

 سيگما معياري سطح، هرسازماندر . دهد ميگين فرآيند را نشان ها حول ميان كندگي يا توزيع دادهاپر

 سيگما چه سطحهر . دهد  در فرآيند را نشان ميخرابياست كه عملكرد فرآيند و ميزان احتمال وقوع 

جديدي است كه فرآيندي استاندارد  ،سيگما شش.  فرآيند كمتر استهاي خرابيبيشتر باشد، تغييرات و 

 4.3يك ميليون فرصت خرابي تنها  ازاي هر  حدي خوب است كه بهبهقرار دارد   سيگماكه در اين سطح

  .[3] كند ايجاد ميخرابي 

.  را براي شش سيگما بيان كرده اند تعاريف بسياريسازمانهاي مختلفهمانطور كه مشخص شد، افراد و 

آيا يك ديدگاه است؟ آيا  ر است؟آيا يك معيا سيگما چيست؟ آيد كه شش حال اين سؤال پيش مي

به كارگيري افراد در فلسفه است؟ آيا سيستم است؟ و آيا ابزاري براي تمركز بر مشتري، بهبود مستمر و 

اين مقاله به بيان تاريخچه شش سيگما، تعريف شش سيگما از ديدگاههاي مختلف،  فرآيندهاست؟

لوژيهاي مورد استفاده در اين مفهوم، زير مقايسه اين روش با ساير روشهاي كيفيت، مهمترين متدو
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 مهمترين عوامل موفقيت اجراي پروژه هاي شش سيگما مي رها و نقشهاي درگير در اين مفهوم وساختا

  . پردازد

  

 تاريخچه شش سيگما - 2

 ميالدي شركت موتوروال ، تحت رهبري رابرت گالوين اولين شركت ايجاد كننده 80در اواسط دهه 

 اسميت، .در اكثر مراجع بيل اسميت به عنوان مخترع شش سيگما مطرح شده است. شش سيگما بود

نرخ دپارتمان ارتباطات موتوروال، اعالم كرد كه تست نهايي محصوالت شركت دانشمند و مهندس ارشد 

 عقيده او اين بود كه پيچيدگي زياد سيستم و وجود .براي خرابي محصوالت نشان مي دهدبااليي را 

او به اين . ابي بسيار در فرايند مي تواند علت چنين افزايشي در نرخ خرابي محصوالت باشدفرصتهاي خر

نتيجه رسيد كه موتوروال نيازمند سطح كيفيتي باالتري در داخل خود است، او نظر خود را با گالوين در 

 نظر گرفته يتي موتوروال درميان گذاشت و او را ترغيب كرد كه شش سيگما بايستي به عنوان هدف كيف

 موتوروال مكاني 1980در دهه . موتوروال هميشه در زمينه بهره وري و كيفيت پيشگام بوده است. شود

بود كه برنامه هاي بهبود بهره وري و كيفيتي توسط عده اي از خبرگان از جمله جوزف ژوران، دورين 

مايكل هري برنامه ن خبرگان در ميان اي. شينين، جنيچي تاگوچي، اليا گلدرات و مايكل هري ارائه شد

ابزارهاي تشخيصي ، (SPC) پيشنهاد داد كه سفر كيفيتي ژوران، كنترل كيفيت آماريوتوروالاي را به م

  . را در بر مي گرفت (PE) و آزمايشات برنامه ريزي شده (ADT)پيشرفته شينين 

سه شش سپس مايكل هري با اسميت روي مفهوم جديد شش سيگما كار كرد و كمي بعد موس

اي شش سيگما در نظر گرفته چتر اوليه اي كه اسميت و هري بر. سيگماي موتوروال را پايه گذاري كرد

 را نيز به آن اضافه (DFM) بود و بعدها طراحي براي قابليت توليد PE و SPC ،ADTبودند شامل 
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ا به عملكرد تجاري فرايندها پياده سازي كرده و كيفيت ركردند و كيفيت را با تعريف پروژه هايي در 

 [4]. پيوند دادند

بعد از تولد شش سيگما اين مفهوم به موتوروال كمك كرد كه اولين جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج را 

و از آنجايي كه سياست گالوين مشاركت بود و در پي عالقه اي كه ساير شركتها به . از آن خود سازد

. موتوروال يافته هاي خود را در اختيار ساير شركتها قرار دادايزه بالدريج از خود نشان دادند، كسب ج

 ميالدي لري بوسيدي در شركت االيد سيگنال و جك ولش در جنرال الكتريك به 90در نيمه دهه . [3]

اهميت شش سيگما جهت رهبري سازمانشان پي بردند و توانستند از اين طريق ميلياردها دالر صرفه 

 روزنامه بيزينس ويك گزارش داد كه جنرال الكتريك از راه 1998در سال  .جويي هزينه داشته باشند

 ميليون دالر صرفه جويي داشته است يعني دو برابر آن چيزي كه جك ولش پيش 330شش سيگما 

تا به امروز كه شركتهاي . اين موضوع خود باعث مطرح شدن بيشتر شش سيگما شد. بيني كرده بود

 [4]. كه اين مفهوم را به يك فرهنگ سازماني براي خود تبديل سازندبسياري در تالشند كه اين 

 سيگما چيست؟ شش - 3

تمركز بر بهبود روشي جهت  از  سال گذشته،15در طول شش سيگما يك چارچوب مديريتي است كه 

نتايجي كه . فرايند با كمك ابزارهاي آماري به يك چارچوب جامع براي مديريت فرايند تبديل شده است

 هانيول، موتوروال و بسياري ،تهاي كالس جهاني همچون جنرال الكتريك، جانسون اند جانسونشرك

كم كم شش . ديگر از اجراي شش سيگما به دست آورده اند خود گوياي قدرت اين متدولوژي مي باشد

سيگما به عنوان معادلي براي بهبود كيفيت، كاهش هزينه ها، بهبود وفاداري مشتري و رسيدن به 

  [4]. دآوري مطرح شدسو

  : بطور كلي شش سيگما را مي توان از دو ديدگاه مورد بررسي قرار داد

  ديدگاه آماري -1- 3
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 يك اصطالح معمول در علم آمار است كه پراكندگي يا واريانس خروجيهاي يك سيگمااز نظر فني 

 مي دهد كه فرايند در واقع سيگما نشان(فرايند را حول مقدار ميانگين اين خروجيها نشان مي دهد 

شش سيگما به فرايندهايي بر مي گردد كه در آنها فاصله بين ميانگين .) شما چقدر از هدفش دور است

در اينگونه فرايندها در . عملكرد و نزديكترين حدود مشخصه فرايند شش برابر انحراف استاندارد آن باشد

 چنين عملكردي اغلب تحت عنوان . خرابي اتفاق مي افتد3,4هر يك ميليون فرصت خرابي تنها 

  .[5] شناخته مي شود»كالس جهاني« سطحعملكرد در 

هدف آماري شش سيگما اين است كه ميانگين فرايند را روي مقدار هدف تنظيم كرده و تغييرات فرايند 

همانطور كه قبال ذكر شد فرايند شش سيگما فرايندي است كه به دنبال خرابي صفر . را كاهش دهد

در حاليكه هدف ).  خرابي در يك ميليون فرصتي كه براي وقوع خرابي وجود دارد3,4قط ف(است 

 ميالدي اين بود كه شاخص قابليت 90 و اوايل دهه 80بسياري از رويكردهاي كيفي در طول دهه 

سه سيگما معادل با . ( برسانند كه اين موضوع معادل با معيار سه سيگما بود1فرايند خود را به حداقل 

  .)  خرابي در يك ميليون فرصت خرابي مي باشد66810

 شش سيگما را از 2001 و مونت گمري در سال 2002، هرل و اسني در سال 1999هان در سال 

 به صورتاز ديدگاه آماري اصطالح شش سيگما . ديدگاه كمي، احتمالي و آماري مورد بررسي قرار دادند

 چنانچه سازماني در سطح كيفيتي سه سيگما .شود درصد تعريف مي 99,9997نرخ موفقيتي برابر 

بنابراين شش سيگما .  درصد مي باشد93فعاليت كند اين موضوع به معناي رسيدن به نرخ موفقيت 

اما هنوز هم بسياري از سازمانها در سطح سه سيگما عمل . بسيار موفق تر از سه سيگما عمل مي كند

  . [2]مي كنند

  ديدگاه تجاري  -2- 3

وري، بهبود اثربخشي و ستراتژي تجاري براي بهبود سودآا"ي تجارت، شش سيگما به عنوان يك در دنيا

 رويكرد شش ".كارآيي كليه عمليات جهت برآورده سازي نيازها و انتظارات مشتري بيان مي شود
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ي بكارگرفته شد و سپس به ساير زمينه ها از جمله، بازاريابي، مهندسي، عمليات توليدسيگما ابتدا در 

گسترش شش سيگما بيشتر بر پايه اين واقعيت بود كه سازمانها قادر . گسترش يافت... خريد، خدمات و 

زينه به به عبارت ديگر بهبود فرايند با صرفه جويي ه. بودند فوايد شش سيگما را به زبان مالي بيان كنند

  . [2]ستي پيوند خورده بوددر

 سيگما را به عنوان يك با يك ديد كلي مي توان شش. شش سيگما به طرق مختلف تعريف مي شود

 مديريتي دانست كه روشهاي مختلف حل مساله و بهبود فرايند را بكار مي گيرد تا با فلسفه كنشي

. بود عملكرد فرايند را تسهيل كند به،شناسايي و حذف فعاليتهاي غير ارزش افزوده، اتالفات و خرابيها

 اين .بزرگترين نتيجه بكارگيري شش سيگما را مي توان افزايش رضايت مشتري و كاهش هزينه دانست

در . برنامه يك برنامه بلند مدت است كه بدون مشاركت كامل مديريت ارشد به نتيجه نخواهد رسيد

كيفيتي اين است كه برنامه شش سيگما يك يكي از تفاوتهاي شش سيگما از ساير برنامه هاي حقيقت 

شش سيگما با  .است يعني نيازمند مشاركت دقيق مديريت ارشد مي باشد» باال به پايين«برنامه از 

آموزش تصميم گيري بر مبناي داده و اطالعات به كليه سطوح سازمان، مسير تفكر سازمان را تغيير 

 يك DNAدر واقع شش سيگما . ت ترغيب مي كندداده و آنها را به تصميم گيري بر مبناي واقعي

در افراد آن سازمان، تغيير مي سازمان را با تغيير تفكر مديران آن سازمان و ايجاد مهارتهاي مديريتي 

  .[4] دهد

  

  مقايسه شش سيگما با ساير روشهاي كيفيت -4

با . شود تر مي ختها نيز س هاي موجود در رقابت شود، چالش همانطور كه منابع در دسترس كمتر مي

ها بايستي براي بهبود كيفيت و رضايت مشتري و در عين حال كاهش  تر شدن رقابت، سازمان سخت

توانند به حيات خود  هايي مي در عرصه رقابت تنها سازمان. هزينه و افزايش خروجي كاري تالش كنند

د بهبود در سازمان خود را هاي جديد، زمينه ايجا تهديدها و شناسايي فرصت ادامه دهند كه با درك 
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ها كمك كند  تواند به اين سازمان ساختار يافته مي عنوان يك متدولوژي سيگما به شش. آورند فراهم مي

طور معقول  البته اگر اين متدولوژي به(تا هنگام رويارويي با بازارهاي رقابتي برتري خود را نشان دهند 

  .)سازي شود پياده

سيگما با ساير ابزارهاي بهبود شركت هماهنگ  چطور شش«د اين است كه شو سؤالي كه اغلب مطرح مي

عنوان يك ابزار جديد نگاه شود  سيگما نبايستي به  كه به ششند معتقدبسياري از صاحبنظران» شود؟    مي

عنوان يك  كند و به ها و ساير ابزارها را با يكديگر تلفيق مي سيگما ابزاري است كه برنامه بلكه شش

سيگما  سيگما نبايستي جانشين ساير ابزارها شود بلكه شش شش. باشد تژي كلي تجاري مطرح مياسترا

  .باشد يك متدولوژي فني است كه هدف آن تعيين بهترين موقعيت، براي يك فرآيند مشخص مي

شش سيگما بسيار جامع تر از رويكردهاي كيفيتي قبلي همچون مديريت كيفيت جامع و بهبود مستمر 

شش سيگما نتايج مالي را اندازه گيري و گزارش مي كند، ابزارهاي پيشرفته تحليل داده را . دمي باش

بكار مي گيرد، برروي نيازمنديهاي مشتري متمركز مي شود وابزارها و روشهاي مديريت پروژه را بكار 

 :[2]  مي توانيم به صورت ذيل بيان كنيمTQM/CQIدر واقع ارتباط شش سيگما را با . مي گيرد

مديريت پروژه+نتايج مالي+ابزارهاي تحليل اطالعات+تمركز بر مشتري+مديريت كيفيت جامع = شش سيگما  

 

سادگي  نگرند و به هاي پيشرفته آماري در سازمان مي سازي ابزار سيگما به چشم پياده بعضي افراد به شش

سيگما ارائه  عنوان شش ا بهشان را در كنار هم جمع كرده و آن ر  قبليTQMهاي  اجزاء آماري برنامه

اي است كه كارآيي و  سيگما در واقع تركيب عاقالنه ابزارهاي آماري در سازمان بگونه اما شش .دهند مي

هدف نهايي بهبود، . طور همزمان برآورده شود بخشي سازمان در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان به اثر

شش سيگما بايستي به بنابراين .  و سازمان استايجاد بهبود نيست بلكه سود اقتصادي مشترك مشتري

   برنامه كيفيتييك تنها  نه شود و مطرح برنامه تجاري استراتژيك يك عنوان
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  سيگما شش كار نحوه - 5

پياده سازي شش سيگما با ترغيب مديريت ارشد به تصميم گيري بر مبناي واقعيت فرايند و در مواردي 

هنگامي كه شش سيگما به عنوان يك . استراتژيك آغاز مي شودبا وارد كردن شش سيگما به برنامه 

به همين دليل است كه بيشتر پروژه  استراتژي تجاري پياده سازي شود موفقيت آن بيشتر خواهد بود

  . [4] سازمان مرتبط مي شوندمعيارهاي ماليهاي شش سيگما مستقيما به معيارهاي تجاري و 

ارد مي كنند اين است كه شش سيگما چيز جديدي نيست بلكه يكي از انتقاداتي كه به شش سيگما و

در واقع شش سيگما يك . تنها از كنار هم قراردادن ساير تكنيكهاي آماري به دست آمده است

متدولوژي خيلي خاص است، درست است كه تنها برخي از اجزا اين متدولوژي به نظر جديد مي آيد، اما 

د دارد اين است كه شش سيگما تمام اجزا را با يك سيستم چيز خاصي كه در مورد شش سيگما وجو

منظم، جامع و ساختاريافته در كنار هم گردآورده است و بسياري از مشكالت سازمان كه با كمك ساير 

متدولوژيها قابل حل نيست به نظر مي آيد كه با كمك اين متد مبتني بر علم آمار به راحتي قابل 

  . ارزيابي باشد

به يق علم آمار و با تحليل داده ها به معيار شش سيگما متدولوژيهايي ايجاد شد كه از طربراي رسيدن 

شناسايي علل اصلي مشكالت كيفيتي مي پرداخت و در صدد ايجاد كنترلهايي براي اين علل كليدي بر 

اير اگرچه شش سيگما در ابتدا براي بهبود صنايع توليدي پايه گذاري شد اما به زودي در س. مي آمد

  . نيز به كار گرفته شد... و  مديريت زنجيره تاميندهاي تجاري از قبيل طراحي محصول،فراين

برخي از اين متدولوژيها . براي انجام پروژه هاي شش سيگما متدولوژيهاي مختلفي استفاده مي شود

ه از جمل(و برخي روي طراحي وضعيت جديد ) DMAICاز جمله متدولوژي(روي بهبود وضعيت فعلي 

  .[2]اكثر اين متدولوژيها روند تقريبا يكساني را دنبال مي كنند. متمركز هستند)  DFSSمتدولوژي

يك رويكردي است كه براي بهبود فرايند بكار گرفته مي شود و سيگما   ششمتدولوژيمعروفترين 

  : فاز5و مشتمل بر  مبتني بر پروژه رويكرد
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هاي مشتري،  ها از روي نيازمندي پروژه. باشد مي بهبود و كنترل تحليل،گيري،   اندازهتعريف،

 انتخاب و تعريف ،هاي اجرايي ها با استراتژي  و ارتباط اين نيازمنديسازمانيهاي عملياتي و  نيازمندي

 به منظور شناسايي فرايند، وشود  ميگيري ارزيابي  سيستم اندازه، گيري اندازه فاز در .شوند مي

 يك منابع تغييرات شناسايي شده و بهبود، و تحليل در فاز .شود ميشاخصهاي مربوط به آن محاسبه 

 براي بهبود اي زمينهشود و به اين ترتيب  گذاري مي هاي ورودي و خروجي پايه ارتباط آماري بين متغير

 حفظ بهبودهاي ايجادشده در فرآيند برايدر فاز كنترل از ابزارهاي سنتي و آماري . آيد فرآيند فراهم مي

هاي مهم فرآيند را كنترل كند تا   است كه ورودياينعمده تاكيد اين متدولوژي بر . شود ده مياستفا

 در ادامه به توضيح بيشتر اين متدولوژي [6] . به دست آيدمشتريهاي مهم مطابق با خواسته  خروجي

  .مي پردازيم

   DMAIC مدل -5-1
Define – Measure – Analyse – Improve – Control 

 فاز براي مشخص كردن و بهبود فرآيندهاي پنج ابزارهاست كه در از اي مجموعه DMAIC مدل

 فاز را به ترتيب منطقي و زماني 5هر پروژه الزم است كه اين . شود استفاده مي كسب و كارصنعتي و 

  .كندتكميل 

ابزارها / تها سپس مراحل، فعاليدر ادامه به توضيح مختصري در مورد فازهاي اين متدولوژي مي پردازيم

   : [3]و خروجيهاي هر فاز را در قالب جدولي بيان مي كنيم

  

  

  

  تعريف فاز -1- 1- 5
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و محصوالتي كه بايد بهبود داده شوند،  شود و فرآيندها  مشتري بيان ميهاي نيازمندي فاز تعريف، در

  .شوند  ميشناسايي

 )ها( خروجي ابزارها/ ها فعاليت مراحل
 )چيستي(فرآيندبود به ي ازتعريف • مشكل تعريف

 )چرا(سوابق تغييرات فرايند  •
   اهداف پروژهتعريف •
  پروژهنفعان   ذيشناسايي •
  مشتريانشناسايي •

  مشكلتعريف •
   پروژهمحدوده •
  پروژهاهداف •
 اعضاي پروژه •
 

 موارد بحراني شناسايي
  برا ي كيفيت

 مشتريشده   مشخصيازهاين • موارد بحراني درختي نمودار •

 استانداردهاي تعريف
 ملكرديع

 عملكردي معيارهاي شناسايي •
   ماليتحليل •
 كلي كردن فرآيند به طور تصوير •
• SIPOC نمودار كلي فعاليتهاي ،

فرايند است كه شامل تامين 
 فعاليتهاي كلي – ورودي –كنندگان 

 .باشد  خروجي و مشتريان مي–

 فاصله بين وضعيت تحليل •
  مطلوبوضعيتموجود و 

اندازها و  پس( تجاري پروژهتاثير •
  ) حاصل از پروژههاي جويي صرفه

   پروژهتعريف •
   پروژهمنشور •
  پروژه كاري و زماني برنامه •
  )SIPOC( كلي فرآيندنقشه •
 عملكردي معيارهاي تعريف •

  مراحل، فعاليتها و خروجيهاي فاز تعريف: 1جدول 

  

  

  

  
 

  گيري اندازه فاز -2- 1- 5
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شود، متغيرهاي   ميمشخصفرآيند وضعيت فعلي نتظار فرآيند و  مورداعملكردگيري   فاز اندازهدر

 اگر متغير خروجي .شوند گيري ارزيابي مي هاي اندازه شوند، و سيستم  ميتعريفخروجي فرآيند / ورودي

 نشان دهيم، xعوامل درون فرايند يا متغيرهاي مستقل را با / و متغيرهاي ورودي yيا وابسته را با

 كه و تفسيري از yدر اين فاز متغير وابسته . ه بين اين دو متغير را بيان ميكند رابط y= f(x)معادله

  .گيري مي شود مشكل ميباشد، اندازه

ابزارها/ ها فعاليت مراحل  )ها( خروجي 

 فرآيند و درك
ارزيابي سيستم 

 گيري اندازه

 فرآيند و شناسايي وضعيت فعلي رسم •
 فرآيندهاي  خروجي/ ها  وروديشناسايي •
  دادهآوري معجطرح  •
  دادهآوري  جمع/ گيري  نمونهبرنامه •
 هاي yگيري   سيستم اندازهارزيابي •

 فرآيند

 فرآيند مربوط به جزئيات نقشه •
و ) هاy (-فرايند  خروجي متغيرهاي •

   به آنهامربوطهاي  اندازه
  )هاx (–فرايند ورودي متغيرهاي •
  شده عملكردي ارزيابي هاي داده •
 هاyموردگيري در   سيستم اندازهقابليت •

 قابليت تعيين
 فرآيند

 هايy نمودارهاي كنترلي براي رسم •
 فرآيند

   و توانائي فرايند قابليتتحليلتجزيه و  •
 هاي گرافيكي   تكنيكبكارگيري •

 پايه كنترلي نمودارهاي •
   پايه فرآيندقابليت •
• DPMO  
 )Z) Z valueمقدار •

 كردن نهايي
عملكردياهداف   

 معلول تحليل علت و انجام •
  FMEA انجام •
 پروژههاي   اهداف و برنامهبازنگري •

 پروژه بازنگري شده اهداف •
   كمي پروژهاهداف •
  شده مالي برآورد اهداف •
  پروژه تجديدنظر شده برنامه •
 شدهبندي   اولويتهاي ريسك •

 
  مراحل، فعاليتها و خروجيهاي فاز اندازه گيري: 2جدول 

  تحليل فاز - 1-3- 5 

 فرآيندهاي   بر خروجي و درون فرايند كه وروديعوامل مترين  مهها، با استفاده از داده فاز تحليل در

 .شوند مشخص مي  هستند،تاثيرگذار
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ابزارها/ ها فعاليت مراحل  )ها( خروجي 

 منابع شناسايي
 تغييرات

 كردن و مشخص كردن تصوير •
 فرآيندجزئيات 

   فكريطوفان •
  ماهي  استخواننمودار •
   علت و معلولماتريس •
• FMEA  
• SPC مورد در yوها  xها  
• MSA يا تحليل سيستم اندازه 

 هاx مورد در گيري

  شناخته شده تغييرات منابع •
 3ورودي فرايند متغيرهاي مهمترين •
  فرآيند به روز شده نقشه •
• FMEA روزشدهبه  

 كردن علل مشخص
 بالقوه

   گرافيكيهاي تحليل •
   فرضهاي آزمون •
   چند متغيرهتحليل •
 همبستگي رگرسيون و تحليل •

• xبراي عملكرد  كهاي بالقوه هاي 
  هستندبحرانيفرآيند 

  شناسايي شده براي بهبود هاي فرصت •
   KPIV مربوط به هاي داده •
 ها داده آماري مربوط به هاي تحليل •

  مراحل، فعاليتها و خروجيهاي فاز تحليل: 3جدول 

  

   بهبود فاز - 4- 1- 5

كاهش خرابي / فرآيند و حذفهاي  سازي خروجي  و بهبودهايي كه منجر به بهينهها فعاليت فاز بهبود، در

 در فاز تحليل كه  شدهخته شناxمتغيرهاي در اين فاز . شود شوند، شناسايي مي  در فرآيند ميتغييراتو 

  .شود مي و عملكرد فرآيند جديد ارزيابي شده اند بهبود يافته تعيين y=f(x) رابطه در

 

ابزارها/ ها فعاليت مراحل  )ها( خروجي 

  طراحي شدهزمايشاتآ • y=f(x) رابطه تعيين
   رگرسيونتحليل •
• ANOVA  

 هاyها و xارتباطات بين  •
 براي KPIVتنظيمات  •

هاي فرآيند  كردن خروجي بهينه
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و حداقل كردن تغييرات   سازيشبيه •
 خروجي

 هاي تلورانس و ايجاد گذاري پايه
 عملياتي

  هاy و هاx ارتباط بين ايجاد •
كارگيري و استفاده از مقادير ب •

  xبهينه
  فرآيندبليت جديد  قاتعيين •
 هزينه/  سودتحليل •

مقادير بهينه تعيين شده براي  •
xهاي آنها ها و تلورانس 
 برنامه به روز شده پروژه •
 برنامه پياده سازي •

  تاييدآزمايشات • بهبودها نتايج و ارزيابي تاييد
   فرآيندهاي نقشه •
• MSA  
   كنترلنمودارهاي •
   فرآيندقابليت •
  اصالحياقدامات •

 فرآيند، هاي به روزشده نقشه •
FMEAآوري  ، برنامه جمع

 داده
نتايج حاصل از اجراي  •

 آزمايشي
گيري  هاي اندازه سيستم •

سازي  ارزيابي شده بعد از پياده
 )هاyها و  x(بهبودها 

 قابليت بهبود يافته •
  مراحل، فعاليتها و خروجيهاي فاز بهبود: 4جدول 

  
 

  فاز كنترل -5- 1- 5

شود و مسووالني جهت  بودهاي ايجاد شده، مستند و نظارت ميآوردهاي حاصل از به در فاز كنترل دست

 .شوند ها تعيين مي پيگيري اين يافته

ابزارها/ ها فعاليت مراحل  )ها( خروجي 

هاي  تعريف مجدد قابليت
  هاyها و  xفرآيند در مورد

 x در مورد SPCبرنامه كنترلي  •
 هاyها و

 تحليل قابليت •

 برنامه كنترلي •
 نمودارهاي كنترل •
• DPMO 
• Z-Value 

گذاري و ايجاد  پايه
 كنترل فرآيند

 هاي خطاناپذير ايجاد سيستم •
 هاي استاندارد رويه •
 هاي مربوط به پاسخگويي  مميزي •

 بي شده كنترلفرآيند ارزيا •
عملكردي كه حفظ قابليت آن  •

 .تضمين شده است
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هاي مربوط به  مميزي •
 پذيري افراد مسووليت

كردن عمليات براي صاحب  نهايي •
 فرآيند

• FMEA 
 تعميرات و نگهداري پيشگيرانه •
 هاي كنترل گيج برنامه •

 برنامه نظارت •
• RPN محاسبه شده حاصل از 

  FMEAانجام مجدد 
گذاري  تغييرات سيستم براي پايه •

 بهبودها

 ارزيابي مالي • تكميل مستندات پروژه
برگزاري جلسات با مشتريان و  •

 نفعان ذي
 تكميل برنامه رديابي پروژه •
 موجود براي هاي شناسايي فرصت •

هاي جديد و  تعاريف پروژه
بكارگيري نتايج حاصل از پروژه در 

 هاي موجود فرصت

هاي به  درسها و بهترين يافته •
 دست آمده

موفقيت حاصل از پروژه كه به  •
 رسد  اطالع افراد مي

 گزارش پروژه •
 خالصه اجرايي •
 هاي نهايي  يافته •
 بازخوردهاي مشتري •

  جيهاي فاز كنترلمراحل، فعاليتها و خرو: 5جدول 

  DFSSمتدولوژي  - 2- 5

  .  مورد استفاده قرار مي گيردطراحي وضعيت جديد براي DFSSهمانطور كه قبال اشاره شد، متدولوژي 

 DFSSسازمان را ، يك متدولوژي سيستماتيك است كه با بكارگيري ابزارها، آموزشها و اندازه گيريها 

 مشتري را برآورده نموده و بتواند طراحي كند كه انتظاراتقادر مي سازد كه محصوالت و فرايندهايي را 

 به عبارت ديگر هدف شش سيگما رسيدن به حداقل نرخ .ددر سطح كيفيتي شش سيگما عمل كن

 [2]. شكست مي باشد

كنيم و با معرفي تعدادي از   در ادامه به برخي از پارامترها و عوامل موفقيت سازمانهاي ژاپني اشاره مي

  .دهيم  را توضيح ميDFSSجديد طراحي، متدولوژي ابزارهاي 

 :[4]زارا تحت تاثير قرار داده، عبارت اند هاي موفق ژاپني   فرهنگ كمپانياخيراچهار موضوعي كه 

  تفكر آماري - 1
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 تمركز بر رضايت مشتري - 2

 .اي كه مشخصات محصول مطابق با صداي مشتري باشد گونه  طراحي محصول به - 3

ا نه تنها در طراحي محصوالتي مطابق با خواسته مشتري تالش اين شركته: مهندسي همزمان - 4

كنند كه زمان طراحي و توسعه محصوالت را تا حد امكان  مي كنند، بلكه همواره سعي مي

 .اين كار به طرق ذيل قابل انجام است. فشرده سازند

  كارايي باالي متخصصان طراحي) الف

  )طور سري ف طراحي قطعات محصول بهبر خال(انجام فعاليت طراحي به طور همزمان ) ب

  حذف دخالتهاي عملياتي در فرايند طراحي محصول) ج

  هاي چند تخصصي ايجاد تيم) د

شوند ما در اينجا  ابزارها و تكنيكهاي زيادي وجود دارند كه براي طراحي محصوالت بكار گرفته مي

 [4].يمپرداز  مي،به ذكر سه مورد از آنها كه از اهميت بيشتري برخوردارند

  (QFD) جاري سازي عملكرد كيفي -

 فلسفه تاگوچي براي مهندسي -

 تعديل تحويل كيفيت با قيمتي است كه DFMهدف  : (DFM)طراحي براي قابليت توليد -

 :شود اين كار با توجه به فاكتورها و عوامل ذيل انجام مي. هنوز مشتري را خشنود سازد

  كاهش قيمت قطعه •

 هاي ماژوالر بكارگيري طراحي •

 هاي غيرضروري ذف پيچيدگيح •

 استانداردسازي و بكارگيري قطعات و مواداوليه معمول •

  طراحي به منظور قابليت فرايند •
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. ناميم سيگما مي  يك بخش مهم از روشي است كه امروزه آن را طراحي براي ششDFMجعبه ابزار 

الت و خدماتي را سازي، محصو  اطمينان از اين موضوع است كه فرايندهاي پيادهDFSSهدف فرايند 

 توضيح بيشتر در مورد اين  .كنند دهند كه در باالترين سطح سيگماي ممكن فعاليت مي تحويل مي

متدولوژي خارج از حوصله اين مقاله است بنابراين به همين مقدار توضيح راجع به اين متدولوژي اكتفا 

  .مي كنيم

 

 

 

 

 سيگما چه هستند؟ ي ششساز هاي مورد نياز براي پياده ها و مسووليت نقش -6

قدم اول در پياده سازي شش سيگما درگير كردن مديريت ارشد است، اين يك حرف كليشه اي نيست 

بلكه براي موفقيت شش سيگما يك موضوع بحراني است زيرا پياده سازي اين متدولوژي نيازمند انرژي 

جاد يك زير ساختار پشتيبان قدم بعدي اي. و زمان زياد و بالطبع مشاركت واقعي مديريت ارشد است

براي حمايت از پروژه هاي شش سيگما مي باشد، اين زير ساختار پشتيبان همه چيز را در بر مي گيرد 

بعد از اينكه . از تيمها و افراد درگير در پروژه هاي شش سيگما گرفته تا حمايتهاي مالي از اجراي پروژه

اي آشنايي با پروژه هاي شش سيگما آماده است و مي سيستم پشتيباني از پروژه ايجاد شد، سازمان بر

  .تواند آموزشهاي مورد نياز در اين زمينه را آغاز كند

ها  ها، نقش سازي آن در داخل سازمان سازي متدولوژي و پس از پياده سازي، در حين پياده پيش از پياده

هاي  اي با فعاليت ي بطور پايهآورند كه، متدولوژ ها هستند كه اين اطمينان را فراهم مي و مسووليت

دادن چه فعاليتي است اين امكان   كسي مسوول انجام درك اين نكته كه چه. سازمان آميخته شده است

وجود زير ساختارها و   به عبارت ديگرسازي شود كارآ و موثر پيادهآورد كه متدولوژي بطور  را فراهم مي
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روژه هاي شش سيگما بسيار تاثيرگذار است در نقشهاي مناسب جهت اجراي شش سيگما در موفقيت پ

 .ادامه راجع به اين نقشها و مسئوليتها بيشتر بحث خواهيم كرد

هاي مختلف  سيگما اصطالحات مختلفي توسط شركت هاي درگير در شش ها و مسووليت براي نقش 

د، همانطور كه اين نقشها و مسئوليتها طبق رده بندي ورزش كارآته نامگذاري شده ان. ه استمطرح شد

در ورزش كارآته افراد با ديدن آموزشهاي بيشتر و كسب تجربه قادر خواهند بود رده باالتري را كسب 

كنند، در شش سيگما نيز افراد با ديدن آموزش و كسب تجربه بيشتر رتبه علمي و تجربي باالتري را 

 الكتريك و موتوروال استفاده در اينجا به بعضي از اين اصطالحات كه توسط جنرال. كسب خواهند كرد

  .)عمده فعاليتهاي هر نقش نيز در ادامه آورده شده است (:[3]كنيم شود، اشاره مي مي

 و كمربند سبز مدير پروژه، كمربند سياه ارشد، كمربند سياه صاحب فرآيند يا حامي پروژه

  مدير پروژه  -6-1

 :مدير پروژه نقشهاي زير را بر عهده دارد

 .كند كند و محدوده پروژه را تعريف مي ها را رهبري مي روژهبندي پ اولويت •

 .دهد به آنها مشاوره مي ها را انتخاب و كمربند سياه •

ها را برداشته و منابع را در راستاي اجراي پروژه بسيج  موانع موجود بر سر راه كمربند سياه •

 .كند مي

 .كند  كمك ميدر تعيين زيرساختارهاي مربوط به شش سيگما به مديران اجرايي •

ها را به اطالع مديران اجرايي و صاحبان فرآيند  گزارشات و نتايج حاصل از پيشرفت پروژه •

 .رساند مي

  كمربند سياه ارشد -6-2

  : نقشهاي زير را بر عهده داردكمربند سياه ارشد
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 .سيگما يك فرد خبره است در زمينه ابزارها و مفاهيم شش •

آنها ابزارها و متدولوژي را به  كند كه  اطمينان حاصل ميدهد و  ها را آموزش مي كمربندسياه •

 .گيرند درستي به كار مي

 .كند ها و كمربندسبزها عمل مي به عنوان مربي و مشاور براي كمربند سياه •

 .كند دهد و دانش آنها را به روز مي هر جا كه الزم باشد افراد را آموزش مي •

ها و واحدهاي سازمان  ها بين بخش  اين پروژهكند كه بيشتر هاي كلي كار مي بر روي پروژه •

 .شوند تعريف مي

  .كند ها و صاحبان فرآيند در انتخاب، مديريت و اجراي پروژه كمك مي به مديران پروژه •

  كمربند سياه - 6-3

  : نقشهاي زير را بر عهده داردكمربند سياه

 .سيگما را بر عهده دارد هاي شش مسووليت رهبري، اجرا و تكميل پروژه •

 .دهد سيگما را به اعضاي تيم آموزش مي متدولوژي و ابزارهاي شش •

 .كمربندهاي سبز را انتخاب و معرفي ميكند •

هاي بهبود براي تعريف پروژه و تعيين جزئيات و محدوده پروژه كمك  در شناسايي فرصت •

 .كند مي

 .ساندر نتايج حاصل از پيشرفت پروژه را به اطالع رهبران پروژه و صاحبان فرآيند مي •

 .كند ها و ديگر افراد سازمان منتقل مي دانش و اطالعات خود را به ساير كمربند سياه •

  .دهد به كمربند سبزها مشاوره مي •

  صاحب فرآيند -6-4

  : نقشهاي زير را بر عهده داردصاحب فرايند
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 .سيگما است  عضوي از تيم شش •

 .دزماني كه پروژه به اتمام رسيده مالكيت پروژه را در دست دار •

 .هاي حاصل از پروژه را بر عهده دارد آوردها و يافته مسووليت حفظ دست •

  .كند ها را رفع مي سياه موانع موجود بر سر راه كمربند •

  كمربند سبز -6-5

  : نقشهاي زير را بر عهده داردكمربند سبز

 .سيگما را ديده است هاي مربوط به متدولوژي و ابزارهاي شش اي از آموزش زيرمجموعه •

 .كند هاي كوچك، عموما در محدوده كاري خودش فعاليت مي روي پروژهبر  •

 ها باشد تواند يك عضو كارآ در تيم كمربند سياه مي •

 نقشها و وژيهاي مورد استفاده در شش سيگما وتا اينجا با مفهوم شش سيگما، مهمترين متدول

ه توضيح مهمترين عوامل در ادامه ب. آشنا شديمزيرساختارهاي مناسب جهت پياده سازي شش سيگما 

  .تاثيرگذار بر موفقيت پروژه ها مي پردازيم

 

 فاكتورهاي كليدي جهت پياده سازي موفق يك برنامه شش سيگما  -7

 نشان داده است كه عوامل بسياري بر موفقيت پروژه مختلفتجربه اجراي شش سيگما در شركتهاي 

  :  [2]ارتند ازهاي شش سيگما تاثيرگذار است، برخي از اين عوامل عب

  مشاركت مشهود مديريت ارشد -

 ابزارها و تكنيكهاي شش سيگما/درك متدولوژي -

 مرتبط كردن شش سيگما با استراتژي تجاري سازمان -

 مرتبط كردن شش سيگما به مشتريان -

 انتخاب پروژه، بازنگريها و پيگيري و اطمينان از انجام پروژه -
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 )ر پروژه هاي شش سيگما استمنظور افراد درگير د(زيرساختارهاي سازماني  -

 تغيير فرهنگ -

 مهارتهاي مديريت پروژه -

 مرتبط كردن شش سيگما به تامين كنندگان -

 آموزش مستمر مديران و كاركنان سازمان -

 مرتبط كردن شش سيگما به منابع انساني -

 قرار دادن اهداف مشخص براي پروژه ها و انتخاب دقيق رهبران پروژه -
  

   نتيجه گيري- 8

 سازمانها در بكارگيري اين  مندي عالقهدر سالهاي اخير باعث  موفقيت آميز شش سيگماپياده سازي

 در واقع همانطور ،هدف اين مقاله آشنايي بيشتر خواننده با مفهوم شش سيگما بود. شده استمفهوم 

آيا  چيست؟  سيگماششمشخص كنيم كه در مقدمه ذكر شد، در اين مقاله ما به دنبال اين بوديم كه 

آيا يك ديدگاه است؟ آيا فلسفه است؟ آيا سيستم است؟ و آيا ابزاري براي تمركز بر   معيار است؟يك

  به كارگيري افراد در فرآيندهاست؟ مشتري، بهبود مستمر و 

سيگما يك  شش .گيرد سيگما تمام موارد گفته شده را در برمي شش. پاسخ تمام اين سؤاالت بله است

گيرد و شاخصي را براي انجام اقدامات اصالحي  اخل يك فرآيند را اندازه ميهاي د معيار است زيرا خرابي

براي مقايسه فرايندهاي  ديدگاهي راسيگما  شش. آورد گيري در مورد فرآيندها فراهم مي و تصميم

  . آنها با يكديگر فراهم مي آوردزني محكمختلف و 

سيگما  شش.  مختلف كاري استسيگما فلسفه بهبود مستمر و حركت به سمت تعالي در وجوه شش

رسيم و  خواهيم به كجا برويم و چطور به هدف مي كند كجا هستيم، مي سيستمي است كه تعيين مي

سيگما ابزاري است كه فرآيندهاي  شش .سازيم چطور ميزان پيشرفت خود را در طول مسير مشخص مي
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درگيري افراد داخل و خارج از هاي مشتري، بهبود مستمر و  سازمان را به سمت رسيدن به نيازمندي

 اما با وجود تمام اين تعاريف بايستي توجه داشته .دهد هاي مشتري سوق مي سازمان بر روي نيازمندي

باشيم كه شش سيگما يك معجون جادويي يا يك شعار روز جديد نيست بلكه خود اين مفهوم جهت 

مواردي از قبيل درگيري  (د است،پياده سازي مناسب در سازمان نيازمند پيش زمينه هاي خاص خو

كه هر يك به نوبه  )مديريت، مشاركت سازماني در اجراي پروژه ها، تغيير فرهنگ و آموزشهاي مستمر

  . خود در موفقيت اجراي آن تاثيرگذار هستند

  

  مطالعات آتي- 9

عنوان به همچنان بر خالف بسياري از متدولوژيهاي موقتي، اين احتمال وجود دارد كه شش سيگما 

تمركز اوليه شش سيگما بايستي .  بهبود مديريت فرايند باقي بماند و موفقيكي از رويكردهاي كليدي

محققان و . روي بهبود عملكرد كلي مديريت باشد، نه صرفا روي شمارش تعداد خرابيها در سازمان

اين ق سازند كه صاحبنظران در تالشند كه شش سيگما را با ساير ابزارهاي مديريت به گونه اي تلفي

يكپارچه سازي و .  را شروع نكرده اند جذاب سازندآنرا براي سازمانهايي كه تاكنون پياده سازي روش 

مقايسه اجزاء و خصوصيات شش سيگما با مديريت كيفيت جامع، مديريت منابع انساني، توليد ناب، ايزو 

 افزايش اثرات مثبت شش سيگما همگي بخشي از تالشهايي هستند كه براي... ، و 9001، ايزو 9000

بنابراين يكپارچگي شش سيگما با ساير ابزارها، رويكردها، متدولوژيها و تكنيكها به . انجام شده اند

  .محسوب شودخود مي تواند زمينه اي براي تحقيقات آتي ت خالقانه خصوص تكنيكهاي مديري
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