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 چکیده

نیاز به تولید محصوالت و ارائه خدمات قابل اطمینان به طور روز افزونی بیشتر می  توجه به رقابت های شدید تجاری، با 

ش هزینه ها کاه ونیاز به آزمون و بازرسی . با استفاده از این روش روش شش سیگما ابزاری برای بهبود کیفیت استشود. 

و  DMAICمقاله سعی دارد با معرفی فرآیند این ری بهتر تأمین می شود.و رضایت مشتمی یابند، چرخه تولید کوتاه تر 

و ابزارهای ما در این مقاله استفاده از مقاله های خارجی و کتاب شش شما را با شش سیگما آشنا سازد  DFSSروش 

این روش در بخش  و در انتها به بررسی آماریسیگما برای همه و تحلیل و سایت های اینترنتی در این زمینه می باشد. 

. اجرای صحیح این روش نیازمند آموزش های مستمر درون سازمانی می باشد ولی در پروژه های یممی پرداز مختلف

از  صداق این امر جلوگیریمعمرانی به دلیل ثابت نبودن افراد بایستی به طور شایسته در تفکر مدیر پروژه نهادینه شود که 

 باال بردن کیفیت مصالح، شناخت کامل چالش های پیش رو و ... می باشد.دوباره کاری ها، کاهش خطا ها، 

 فلسفه مدیریتی، کیفیت، فرآیندواژه های کلیدی: شش سیگما، 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

شش سیگما فلسفه مدیریت محبوب در طی سالهای اخیر بوده است. در جو اقتصادی امروز، برای دستیابی به توفیق، الزم 

تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات به امر بهینه سازی کامال متعهد باشند. ما باید همواره به دنبال یافتن راه است که منابع و 

ها و انجام خدمات باشیم. این بهبود مستمر را می توان از راه جلب رضایت  حل کارا و سود بخش برای تولید محصول

جلب رضایت مشتریان می بایست هدف اصلی  کسب کرد.مشتریان داخلی و خارجی سازمان ها، موسسات و شرکت ها 

 هر موسسه قرار گیرد.

برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای اینکه بتوان تغییرات کیفیتی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این 

می باشد، ولی منطقی تر آن تغییرات را شناخت و سپس علل پیدایش آن را تشخیص داد. اگر چه تعداد این تغییرات زیاد 

است که از بین آنها مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل مورد توجه قرار گیرد و به طور فراگیر و جامع، کل سازمان در 

بوده و هر چه این مقدار کمتر  جهت رفع آن اقدام کند. یکی از پارامترهایی که نشان دهنده میزان تغییرات در فرآیند است 

سه مؤلفه اصلی است: مؤلفه اول با استراتژی)راهبرد( دهنده یکنواخت بودن فرآیند می باشد. شش سیگما شامل  باشد نشان

شش سیگما ارتباط دارد، مؤلفه دوم شش سیگما به تاکتیکهایی مربوط است که چگونگی عمل اعضای گروه پروژه در 

 وم مسائل فرهنگی است.بهبود فرآیندی شکسته و جزء جزء شده را مشخص می کند و مؤلفه س

 شش سیگما چیست؟

( یکی از حروف الفبای یونانی و از شاخص های مهم پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سیگما)

 سنجش انحراف است.

است سیگما بیانگر آن است که یک فرآیند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره ای 

شش سیگما همچنین یک فلسفه مدیریتی است که بر روی حذف نقص برای دقت فوق العاده در کاهش هزینه های کیفیت. 

 ها از طریق عملکرد تمرکز می کند که بر فهم، اندازه گیری و بهبود فرآیند تاکید می کند.

شش سیگما یک فلسفه است چون به کمک آن خطای کمتری در کار ایجاد می گردد، یک اندازه گیری آماری است چون 

به دقت اندازه گیری محصول، خدمت و فرآیند کمک می کند، یک ابزار اندازه گیری است چون سیستم اندازه گیری ایجاد 

ال، هزینه را کاهش می دهد. رویکرد شش سیگما کاهش می کند و در نهایت یک استراتژی تجاری است، چون کیفیت با



 

سیگما در کیفیت می باشد. منظور از کاهش خطا در سازمان کاهش  6( سازمان و رسیدن به Variationمشخص خطاهای)

 قع محور بررسی و تحلیل ها در شش سیگما فرآیند می باشد و نه افراد.اخطا در فرآیندها است در و

در یک  3.4به سطحی از کیفیت تولیدات و ارائه خدمات که خطای فرآیندهای کاری به میزان شش سیگما یعنی رسیدن 

 میلیون

نقص در میلیون می باشد  3.4هدف تقلیل عیوب و رسیدن به حداکثر  6موقعیت کاهش یابد. به عبارت دیگر در مبحث  

 قابلتبدیل سیگمای فرآیند جزئی  1درصد قطعات سالم تولید می شوند. در جدول  99966.99که تحت این شرایط 

 .باشدمشاهده می 

 بهره طوالنی مدت سیگمای فرآیند 1000000خطا در هر 

3.4 6 99.99966 
233 5 99.98 
6210 4 99.4 
66807 3 93.3 
158655 2.5 84.1 
308538 2 69.1 
500000 1.5 50.0 
539828 1.4 46.0 
579260 1.3 42.1 
617911 1.2 38.2 
655422 1.1 34.5 
691462 1 30.9 
841345 0.5 15.9 
933193 0 6.7 

 (Eckes,2003,p.34)جدول تبدیل سیگمای فرآیند جزئی  (1)جدول

 تاریخچه شش سیگما

دیده که آمار نیز می آموزش شرکت موتوروال جایی است که شش سیگما را شروع کرد. یک مهندس ماهر، بی پروا و "

دانست، به نام مایکل هری، مطالعه تغییرات در فرآیندهای مختلف شرکت موتوروال را آغاز کرد. او متوجه شد تغییرات 

نیازهای مشتریان را کاهش می  بسیار زیاد در هر فرآیند باعث عدم رضایت مشتریان شده و اثربخشی در تأمین

 .(Eckes,2003,p.16)"دهد



 

د. آنها مجموعه کاملی از نکردند که چه فرآیندهایی بیشترین تغییرات را ایجاد می کن فکررانش در موتوروال هری و همکا

ابزارها را برای کاهش و کنترل تغییرات در فرآیندهایی که عملکرد ضعیف داشتند به کار بردند و اثربخشی و کارآیی آن 

د، باب گالوین را نیز به کار خود عالقمند و ترغیب کردند. خیلی زود فرآیندها را بهبود دادند. آنها همچنین مدیر ارشد خو

ود در آنچه آغاز کرد و شش سیگما را به عنوان فلسفه مدیریتی خگالوین مدیریت تغییرات را در تمام فرآیندهای موتوروال 

 (.Eckes,2003انجام می داد، برگزید)

جنرال الکتریک را ترک کرده بود تا به  1991بعدها باب گالوین مالقاتهایی با مردی به نام الورنس باسیدی که در سال 

مجموعه بزرگی به نام االید سیگنال بپیوندد داشت. در طی چند ماه آقای باسیدی با استفاده از شش سیگما و از طریق 

و ایجاد کارآیی باالتر با مدیریت فرآیندها و به کارگیری کارگروهای شش تمرکز بر اندازه گیری اثربخشی برای مشتریان 

 سیگما، بهبودهایی در 

یق کوچک ر صرفه جویی کرد بدون آنکه از طراثربخشی و کارآیی شرکت خود به وجود آورد. در طی سه سال میلیونها دال

زدیکی با جک ولش، یکی از مدیران ارشد جنرال باسیدی ارتباط ن سازمان یا اخراج افراد هزینه ها را کاهش دهد.سازی 

، پس از آنکه جک ولش در مورد شش سیگما بسیار 1995الکتریک داشت. در طی یک بازی گلف در اوایل سال 

 (.Eckes,2003بطه با فلسفه شش سیگما ارائه داد)کنجکاو و مشتاق نشان می داد، به او توضیحاتی در را

ا در تمام بخشهای شرکت ایجاد ریک تصمیم گرفت شش سیگما رجنرال الکت 1995تا پایان سال "

شرکت جنرال الکتریک با موفقیت شش سیگما را پیاده سازی و آن را در سازمان خود به  (.Eckes,2003,p.18)"کند

 ،شکلی هیجان انگیز اجرا کرد تا اثربخشی و کارآیی شرکت بهبود یابد. کمتر از دو سال بعد از اولین کاربرد شش سیگما

، تا سه چهارم بیلیون دالر در 1998 میلیون دالر در هزینه ها صرفه جویی کرد. تا سال 320جنرال الکتریک بیش از 

 (.Eckes,2003بالغ بر یک بیلیون دالر شد) 1999 تا سالهزینه های خود صرفه جویی کرد و این رقم 

 DMAICفرآیند 

فرآیند روش سیستماتیک و منظمی برای حل مسائل و پیشبرد پروژه می باشد که فرآیندهای ناکارآمد را حذف می نماید. 

DMAIC  فاز تقسیم می شود 5روشی است در جهت رسیدن به شش سیگما که به(Kwak,Anbari,2006). 

 



 

 فرآیندهای اصلی گام های اساسی شش سیگما

 تعریف

 تعریف خواسته ها و انتظارات مشتریان

 تعریف حدود و مرزهای پروژه

 تعریف فرآیندها از طریق جریانات تجاری

 اندازه گیری و سنجش
 سنجش فرآیندها جهت ارضای نیاز مشتریان اندازه گیری و

 توسعه طرح جهت جمع آوری داده

 تجزیه و تحلیل

 تحلیل دالیل نقص ها و منابع انحرافات

 تعیین انحرافات موجود در فرآیندها

 جهت دسترسی به پیشرفت های بیشتراولویت بندی فرصت ها 

 بهبود
 بهبود فرآیندها جهت حذف انحرافات

 خالق و ابتکاری و اجرای طرح های ارتقا یافتهتوسعه گزینه های 

 کنترل

 کنترل انحرافات فرآیندها برای ارضای نیازهای مشتریان

 توسعه نوعی استراتژی برای کنترل و نظارت برای فرآیندهای بهبود یافته

 اجرای راه های پیشرفت شناسایی شده در بخش سیستم ها و ساختارها

 DMAIC(Kwak,Anbari,2006,p.709)گام های اساسی شش سیگما با استفاده از فرآیند   (2)جدول

 DFSSسبک 

یندها و آشیوه ای سیستماتیک است که از ابزارها و معیارهای خاصی استفاده می کند تا بدین وسیله سازمان فر"

تولید این محصوالت و فرآیندها بایستی که محصوالتی را طراحی نماید که انتظار مشتریان را برآورده سازد. بدیهی است 

 در چارچوب سطوح کیفی شش سیگما باشد.

دستیابی به حداقل میزان نقص و سطح شش سیگما و حداکثر اثرات مثبتی است که طی توسعه مراحل  DFSSهدف 

برای توسعه محصوالت و خدمات جدید در چارچوب شاخص ها، قابلیت ها و  DFSSمختلف محصول رخ می دهد. از 

از مجموعه متنوعی از ابزارها و تکنیک های کیفیت محور استفاده   DFSSعملکرد رویکرد شش سیگما استفاده می شود.

دید تمرکز دارد که منجر به می کند تا نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده سازد. فرآیند آن نیز بر طرح های ابداعی یا ج

 عبارتند از:  DFSSعملکرد بهینه تر در ساختار تولیدی می گردد. عناصر هفتگانه 

 طراحی و انطباق فرآیندهای مشتری مدار با قابلیت های شش سیگما 

 پیش بینی کیفیت طرح ها از ابتدا 



 

 ادغام تمام مسائل کارکردی 

  انطباق معیارهای کیفیت 

  پیش بینی در فازهای اولیه طرحبهبود قابلیت های 

  تصمیمات نهاییاستفاده از قابلیت های فرآیندی جهت اخذ 

 .نظارت و کنترل بر فرآیندها جهت تصدیق این نکته که نیازهای مشتریان برآورده شده است 

شده  یر صنایع فرآیندگرا اجرا، جنرال الکتریک و ساNCRموفقیت آمیزی در شرکت هایی نظیر  به صورت DFSSسبک 

 (.Kwak,Anbari,2006,pp.709-710)"است

 1980گزارش شده حاصل از اجرای شش سیگما از سال منافع 

 بخش تولید

شرکت موتوروال نخستین شرکتی بود که از مفهوم شش سیگما به عنوان بخشی از برنامه های پیشرفت در معیارهای کیفی "

سازمان های تولیدی دیگر نطیر جنرال الکتریک، بویینگ،  خویش استفاده نمود. شش سیگما به طور موفقیت آمیزی در

سازمان ها، طرح ها، منابع، پیشرفت ها و صرفه  3توشیبا، سی گیت، کودک، هانیول، سونی و غیره به اجرا درآمد. جدول 

 (.Kwak,Anbari,2006,p.710)"صه نشان می دهدجویی های حاصل از اجرای فرآیند شش سیگما را به صورت خال

 

 منافع و صرفه جویی ها استانداردها و مقیاس ها شرکت-وژهپر

 (1999دو میلیارد دالر) مالی جنرال الکتریک

 سال 11پانزده میلیارد دالر طی  مالی (1999)موتوروال

Honeywell یک میلیارد و دویست میلیون دالر مالی 

Texas instruments ششصد میلیون دالر مالی 

Johnson & Johnson پانصد میلیون دالر مالی 

Hughes aircraft s missiles 
systems group/wave 

 به ترتیب هزار و پانصد درصد کیفیت و بهره وری

GE/Railcar leasing business شصت و دو درصد کاهش زمان توقف و حصول در ایستگاه های تعمیر 

 (Kwak,Anbari,2006,p.711)تولیدمنافع حاصل از اجرای فرآیند شش سیگما در بخش   (3)جدول



 

 بخش مالی

حفظ مزیت رقابتی شرکت دارایی در سال های اخیر، بخش های مالی و اعتباری متحمل فشارهای فراوانی شده اند تا برای 

سسات مالی عواملی نظیر ارتقای ضریب اطمینان وجوه ؤوجوه نقد خویش را کاهش دهند. پروژه های شش سیگما در م

اعتبار گزارشات، کاهش اختالالت و نقص ها در روند مستندسازی اعتبارات و غیره را  خت خودکار، ارتقاینقد، بازپردا

شامل می گردد. بانک آمریکا یکی از پیشگامان اجرای مفاهیم شش سیگما در مقوله های مالی است. این بانک هزاران 

وند اجرای امور، تسریع در رود پروژه شش سیگما را در مقوله های مختلفی نظیر حل مشکالت مالی، سپرده گذاری و بهب

در صدی رضایتمندی  10.4امور مربوط به پرداخت ها و بازپرداخت ها و غیره بکار می گیرد. این بانک از افزایش 

 (.Kwak,Anbari,2006) درصدی حل مشکالت مشتریان پس از اجرای شش سیگما خبر داد 24مشتریان و بهبود 

 بخش بهداشت و درمان

و درمان و پروژه شش سیگما قرابت و انسجام بسیاری حاکم است، زیرا کلیه تالش های این بخش بر بین بخش بهداشت 

غیرقابل جبران می گردد. برخی کاهش و حذف کامل اشتباهات پزشکی متمرکز است که برخی اوقات باعث ایجاد صدمات 

، عبارتنداز: کاهش موجودی انبار از طرح های شش سیگما که در این بخش به صورت موفقیت آمیز صورت گرفته اند

ایات مربوط به سهل انگاری لوازم جراحی و بهینه سازی آن، تمرکز بر ارتقای بهداشت و درمان و کاهش شک

 (.Kwak,Anbari,2006پزشکان)

 بخش تحقیق و توسعه

هدف از اجرای شش سیگما در سازمان های تحقیق و توسعه، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت دسترسی به بازار و بهبود 

فرآیندهای تحقیق و توسعه است. برای اندازه گیری میزان اثربخشی شش سیگما، سازمان ها نیازمند به تمرکز بر نرخ بهبود 

 یافته 

عه در فرآیندهای کاری منظم اطالعات و ادغام بخش تحقیق و توس موفقیت پروژه ها، بازبینی های معطوف به

 (.Kwak,Anbari,2006هستند)

 بخش ساختمانی و مهندسی



 

 200از صرفه جویی  -یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی و مهندسی در جهان -Bechtelشرکت  2002در سال "

سیگما خبر داد. این صرفه جویی از طریق شناسایی  میلیون دالر بر روی پروژه شش 30با صرف  میلیون دالری خویش

عیوب، دوباره کاری ها، مشکالت فرآیندی و ساختاری در طرح های ساختمانی و استقرار رویه های خاص جهت تحویل 

 (.Kwak,Anbari,2006,p.711)"پروژه های ساختمانی صورت پذیرفت به موقع

 cross railپروژه 

 آغاز گردیده و قرار است در سال  2009بزرگترین پروژه عمرانی حال حاضر اروپا می باشد که از سال  cross railپروژه 

به عنوان پیمانکار و مدیر پروژه مسئول اجرای پروژه می باشد. این پروژه  Bechtel میالدی به پایان برسد. شرکت 2018

شرق لندن را به غرب آن متصل می کند و  این پروژهایستگاه جدید مترو می باشد. 7کیلومتر تونل و  21شامل اجرای 

))هیترو(( دارد. این کار باید در منطقه ای بسیار متراکم شامل تعدادی لندن یک مسیر ارتباطی به بزرگترین فرودگاههمچنین 

 رودخانه ها و دیگر تأسیسات زیرزمینی انجام شود. ،دیگرموجود از متروهای 

 چالش های پیش رو

جهت استفاده  1878تونلی است که در سال -Connaughtمعمول عبارت است از نوسازی تونل قدیمی چالش های غیر

 و تأمین فضای بیشتر از وضع موجود جهت عبور قطارهای سریع السیر برقی جدید.-قطارهای بخار ساخته شده بود

 2گنجایش الزم را ندارد در نتیجه باید در حدود  ،ضای موجودفهای جدید دارای خطوط هوایی برقی می باشد، چون قطار

آزمایش اولیه این روش به طور متوسط  2متر تونل عمیقتر گردد که این امر با روش جایگزینی معکوس انجام گردید. در 

ین روز برای این کار دیده شده بود. در نتیجه مدیران پروژه به فکر ا 21که در برنامه روز زمان برد در صورتی  44.5

بسیار آرام، پرهزینه و دست  استفرآیندی  .با علم به اینکهافتادند تا عمل جایگزینی معکوس در زمان کمتری انجام پذیرد

در نتیجه تیمی از بهترین کارشناسان شش سیگما  می باشد شامل خطرات بسیار جدی همچون فروریختن تونل کهوپا گیر 

 تشکیل گردید.

 توسط تیم شش سیگمانقشه فرآیند شش سیگما تهیه 

تخریب دیوار -3نصب نگهدارنده های موقت -2شروع -1:اولین قدم تهیه نقشه فرآیند شش سیگما بود به این شکل

 پایان-7برداشتن نگهدارنده های موقت -6بتن ریزی -5نصب آرماتورها -4موجود   



 

 شناسایی خطرات زود هنگام و دستورالعمل کاهش آن

باید خطرات پیش رو را شناسایی کرده ودستورالعملهایی در جهت کاهش آن که از اصول اصلی پس از انجام مرحله باال 

. به عنوان مثال خطر زودبرداشتن نگهدارنده های موقت را با استفاده از چسباندن روش شش سیگما می باشد،ارائه نماییم

 برچسب های مجوز برای عدم بارگذاری رفع کنیم.

 Cross Rail روژهنتایج عملی شش سیگما در پ

مدت زمان اجرای بخش  ،و کاهش دوباره کاری ها و کاهش خطاهادر این پروژه با استفاده از تکنیک های شش سیگما 

 هفته کاهش دادند. 30.5هفته به  38.5عمیقتر کردن تونل را از 

 نتیجه گیری 

زمینه شش سیگما را شاهد خواهد بود. بدون شک ادبیات مدیریتی کشور ما در آینده ای نزدیک گفتگوهای مفصلی در 

دولتی یا خصوصی( و  -تولیدی یا خدماتی -همچنین رویکرد به شش سیگما برای کلیه سازمان ها )کوچک یا بزرگ

مخصوصا صنایع بزرگ یک ضرورت است ونه یک انتخاب، این موضوع را سازمان های متعدد کوچک و بزرگ دنیا که 

 یکرد روی آورده اند عنوان می کنند.طی دو دهه گذشته به سمت این رو
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