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  :كلمات كليدي 

  .شش سيگما، متدلوژي ناب، بهبود فرآيند، كاهش انحرافات، حذف اتالفات 

   :چكيده

 شود كه داراي اصولي نيرومند و ابزارهاي آماري توانـا بـراي كـشف علـل                 امروزه شش سيگما به عنوان روشي شناخته مي       

 ناب در پي بهبـود سـريع        متدلوژياز سوي ديگر با به كارگيري       . اي به منظور حذف ضايعات و كاهش تغييرات است          ريشه

 شـش سـيگما و نـاب، سـازمان را قـادر خواهـد               متدلوژيركيب دو    ت .فات در سازمان هستيم   تالاافزا و حذف      جريان ارزش 

ها و حل مشكالت است و هـم          آوري داده   يي كاربردي براي جمع   ساخت تا از روشي قدرتمند سود برد كه هم داراي ابزارها          

 .توانايي تسريع در بهبود فرآيند را دارد
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  مقدمه -1

دهـي    ، گـزارش    امروزه مديران سازمانها تحت فشار شديدي به منظور بهبود كارايي در فرآيندهاي گوناگون از قبيل كنترل               

اما قبل از اينكه شـروع بـه بهبـود نمـاييم بايـد شـناخت       . ضايت مشتري هستندوري كاركنان و ر     رساني، بهره   مالي، اطالع 

براي تحقق اين امر بايد آگاهي كاملي از        . دقيقي از وضعيت كنوني داشته باشيم و روش رسيدن به بهبود را تعيين نماييم             

  . هاي مورد نياز و توانايي موجود خود داشته باشيم خروجي

اي از ابـزار و اصـو ل بـه             قدرتمند براي بهبود فرآيند هستند كـه شـامل مجموعـه           نگرشناب و شش سيگما دو       متدلوژي

 هدف نهايي از هر بهبودي آنست كه محصوالت يا خدماتي با كيفيت باال            .باشند  سازي نيازهاي مشتريان مي     منظور برآورده 

د اگرچـه روشـي     كننـ   ف را دنبال مي   ناب هركدام به تنهايي اين هد      متدلوژي شش سيگما و     .در اختيار مشتري قرار گيرد    

 شش سيگما داراي ابزار آماري پيشرفته و يك سيستم مديريتي تواناسـت كـه              .ن به اين هدف دارند    متفاوت در دست يافت   

، نـاب  متـدلوژي  از طرف ديگـر      .شود  ها و حذف خطاها متمركز مي       بر روي كاهش تغييرات خروجي بوسيله كنترل ورودي       

با تأمل در ايـن دو روش        . كه به روي حذف تلفات، افزايش سرعت و افزايش خروجي تأكيد دارد            اصول و ابزاري ساده دارد    

 اگرچه متخصـصان    .ممكن است اين فكر به ذهن خطور كند كه كداميك بهتر است يا كداميك زير مجموعه ديگري است                 

   .گيرند مي را در قالب يك روش بكار متدلوژيخبره در زمينه بهبود فرآيند تركيبي از اين دو 

تارهاي صـحيح   هنگامي كه اين تركيب بوسيله زير ساخ      . سيگماست  ناب و شش  اصول   بررسي تركيب    ،هدف از اين مطالعه   

سـيگما و     به تركيب شـش   (سيگماي ناب     عالوه بر  اين شش    . درپي خواهد داشت   اي  العاده  بهبود پشتيباني گردد نتايج فوق    

 هاي مختلـف  در سازمان ،پايدارافزايي   ارزشبهبودهايي با   ان روشي براي ايجاد     امروزه به عنو  ) شود   ناب اطالق مي   متدلوژي

 .شود بكار گرفته مي

  

   نابمتدلوژي -2

با بيشترين كيفيـت وكمتـرين قيمـت در مـدت           ئه خدمات   ا ناب نگرشي است كه به روي تحويل محصوالت يا ار          متدلوژي

 بنـابر   .اي دارد   هايي كه ارزش افزايي ندارند توجه ويـژه          و فعاليت  عالوه بر اينها به حذف تلفات      .زماني معقول متمركز است   

نـاب  اصـول  افزايي بـا اسـتفاده از     صورت گرفته است، بهبودهايي كه به منظور ارزش]Devane  ]1مطالعاتي كه توسط 
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ري تعميـرات و    حـذف تلفـات و بكـارگي      انـدازي،     بهبود جريان كاري، كـاهش زمـان راه       : گيرند غالباً عبارتند از      صورت مي 

 و  Black .شـوند    سازمان مي  آيندهاي تجاري و بازگشت سرمايه به     نگهداري پيشگيرانه كه همگي باعث افزايش سرعت فر       

Hunter ]2[ ايـن ده مرحلـه بترتيـب زيـر          .ده مرحله را بايد طـي كـرد        براي تحقق اصول ناب در يك سازمان         معتقدند

  :باشند مي

دهـي مجـدد زيرسـاختارها و تقـسيم سيـستم بـه                سـازمان  :اتيمهندسي مجدد سيستم توليدي يا خـدم       .1

  .طوري كه محصوالت يا خدمات همسان در يك سلول قرار گيرند هاي گوناگون به سلول

كمتر از مدت زمان مورد نياز براي توليد قطعات يا ارائه         اندازي يك سلول بايد       زمان راه : اندازي  كاهش زمان راه   .2

 .خدمات باشد

كنتـرل شـوند و     نحوه انجام عمليات بايد به صورتي باشد كه تـك تـك محـصوالت                :كيفيتبكارگيري كنترل    .3

 . درصد باشد100كيفيت محصوالت خروجي 

آالت نبايد دچار خرابي شوند و تمامي اپراتورهـا بايـد بـا               اشينم: بكارگيري نگهداري و تعميرات پيشگيرانه     .4

 .حداقل اصول تعميرات و نگهداري آشنا باشند

نهايي نبايد صورت گيرد و تعداد قطعـات        ) Layout(گونه تغييراتي در جانمايي       هيچ :ها  سب فعاليت توالي منا  .5

 تـأمين   )upstream(هـاي باالدسـتي     بايد توسط ايـستگاه   ) downstream(دستي  هاي پايين   مورد نياز ايستگاه  

 .مدت زمان سيكل بايد برابر مدت زمان صرف شده براي توليد محصول نهايي باشد. گردد

در زمـان تعيـين شـده       دقيقـاً   محصوالت مـورد نيـاز را       تعداد  بتوانند  ها بايد     سلول: بكارگيري كنترل محصول   .6

 .برآورده سازند

هـاي   تمامي عمليـات ها و اقالمي كه   بين سلولWIPسازي    مينيمم :)WIP (محصوالت نيمه ساخته  كاهش   .7

 .نها انجام گرفته استآدرون سلولي بر روي 

و بكارگيري يك منبـع واحـد بـراي         ) كنندگان  تأمين(كاهش تعداد پيمانكاران  : كنندگان  نسازي تأمي   يكپارچه .8

 .شود هر جزئي كه خريداري ميتأمين 
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 درصد محصوالت بايـد     100( بازرسي بايد به عنوان بخشي از فرآيند توليد تلقي گردد         : سيستم توقف خودكار   .9

 .داده شودمحصول نامنطبق به صورت اتوماتيك تشخيص و ) بازرسي شوند

 .تلفات باشدخدماتي تا جاي ممكن بايد عاري از خطا و سيستم توليدي يا : توليد يكپارچه كامپيوتري .10

ناب در يك محيط توليدي يا خدماتي متدلوژي براي اجراي  به عنوان روشي تعريف شده ، در اين تحقيق،مرحلهاين ده 

اب در يك سازمان اقدام نماييم با كمبودهاي زير مواجه خواهيم اما اگر صرفاً به اجراي اصول ن .مدنظر  قرار گرفته است

  :بود

o شوند فرآيندها تحت كنترل آماري انجام نمي. 

o گيرد گيري صورت نمي اقدامي در خصوص ارزيابي نوسانات يا تغييرات سيستم اندازه 

o مشكالت فرآيند صورت هيچ فعاليتي به منظور برقراري ارتباط بين مفاهيم كيفيتي و ابزار رياضي براي تشخيص 

 .گيرد نمي

o ناتواني در سازگاري با تغييرات. 

 

  سيگما شش -3

 فرآينـد  سنجش وضعيتهاي حاصل از  هاي موجود و داده  نيرومند  است كه با توجه به واقعيتمتدلوژيشش سيگما يك   

طح شش سيگما، يـك فرآينـد    سازي كيفيت در س      به منظور برآورده   .نمايد   از فرآيند مي   )عيب(خطااقدام به حذف هرگونه     

 شش سيگما از طريـق بكـارگيري   ]Devane ]1بنابر نظر .  خطا در هر يك ميليون فرصت داشته باشد 3,4نبايد بيش از    

هاي آماري، تمركز بر مشتري، توجه خاص به تك تك فرآيندها و سيستم مديريتي كه بر روي نتـايج                     بهبود فرآيند، روش  

  .كند افزايي در سازمان ايجاد مي هايي را براي ارزش هاي بهبود توجه دارد، فرصت روژهبلند مدت و منافع مالي عظيم پ

براي اولين بار يك الگوي استاندارد براي بهبود فرآيند ارائه داد كه در آن از ابزار مختلف براي سنجش فرآيند و موتوروال 

 DMAICشود كه به اختصار به آن  بندي مي قسيمبراي ت) فاز(اين الگو به پنج مرحله. برد ها سود مي آوري داده جمع

 ، )گيري سنجش يا اندازه (Measure، )تعريف(Define  اختصار پنج كلمه DMAIC. شود اطالق مي
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Analyze)تجزيه و تحليل( ، Improve)بهبود ( وControl )باشد مي) كنترل. DMAIC پنج مرحله اصلي هر پروژه 

  :پردازيم  هر يك از اين مراحل مي در موردبه شرح مختصري در زير .)1 شكل( باشد شش سيگما مي

  .سازي اهداف و عوايد حاصل از اجراي پروژه است  هدف از اين مرحله شفاف:تعريف   :مرحله  اول

  .باشد آوري داده و اطالعات برا ي حل مسئله مي هدف از اين مرحله جمع:  گيري سنجش يا اندازه :مرحله دوم 

نـوع و گـستردگي   ها و نقشه فرآيند بـه منظـور توصـيف          هدف از اين مرحله بررسي داده     :   و تحليل  تجزيه : مرحله سوم 

  .خطاست

 انجـام فرآينـد     بهبود نحوه  هدف از اين مرحله حذف خطاها يا عيوب به منظور افزايش كيفيت و               :  بهبود : مرحله چهارم 

  .باشد مي

  .قبلي استمراحل انجام افع حاصل از مرحله حفظ سود و من هدف از اين :  كنترل: مرحله پنجم

  :كارگيري شش سيگما ممكن است سازمان را با مشكالت زير مواجه سازد به

  .سرعت انجام فرآيندبهبود عدم توجه مستقيم به روي  -

ـ              آعدم بازگشت سرمايه سريع به علت        - راي نكه آموزش كاركنان و به كار بردن ابزار و روشـهاي آمـاري ب

 .باشد بر مي نها زما آوري داده جمع

 .عدم توجه مستقيم به روي كاهش مقدار سرمايه انباشته -

  

  

  

  

  
 

  

 DMAIC چرخه - 1شكل 
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  )Lean Six Sigma (سيگماي ناب شش -4

هـاي توليـدي و غيرتوليـدي         ناب هم بصورت مجزا و هم بصورت تركيبي در بـسياري از سـازمان             متدلوژي  شش سيگما و    

( اند به سطوح بااليي از كارايي برسند بصورت ناخودآگاه            ها كه توانسته    بيشتر سازمان . اند  آميزي اجرا شده    بصورت موفقيت 

اند، اگرچه ممكن است آنهـا همـواره بـه ايـن              ناب و شش سيگما را به كارگرفته      اصول  تركيبي از   ) در برخي موارد آگاهانه   

ان آن را حاصـل  گـ  كـه هم GE هـاي  براي مثال بخـشي از موفقيـت   . اطالق نكنند")LSS(شش سيگماي ناب "تركيب 

تالفـات  ادانند با استفاده از تركيب عناصر كاهش زمان چرخه توليـد و حـذف                 كارگيري شش سيگما در اين سازمان مي        به

  . بدست آمده است) باشند كه جزء عناصر شش سيگما مي(با ابزار آماري پيشرفته ) كه جزء عناصر ناب هستند(

به عنوان   . ديگر پوشش داد   متدلوژي كمبودهاي موجود در يكي را با استفاده از عناصر           توان   مي متدلوژيبا تركيب اين دو     

يا از . توان برطرف كرد سيگما مي ناب را با استفاده از ابزار آماري موجود در ششمتدلوژي مثال كمبود ارزيابي نوسانات در 

 افـزايش سـرعت انجـام    ( هش زمـان سـيكل    كـا سيگما به طور مستقيم به روي          شش گرديدسوي ديگر همانطور كه اشاره      

   .توان اين نقصان را مرتفع ساخت ناب مي متدلوژي تأكيد ندارد در حاليكه با بكارگيري )فرآيند

   كليديعناصر -4-1

ما در اينجـا بـه ذكـر هفـت     . نمايند  پيشنهاد ميLSSمتخصصان و محققين مختلف عناصر گوناگوني را به منظور اجراي          

  :پردازيم تقريباً در بين تمام متخصصان عموميت دارد، ميعنصر با اهميت كه 

  CTQنداي مشتري و . 1

  )معيارها ( ها  سنجه. 2

  افزايي ندارند هايي كه ارزش حذف اتالفات و فعاليت. 3

  فرآيند. 4

  نوسانات يا تغييرات ناخواسته. 5

  هاي ارزش افزا جريان. 6

 DMAICفرآيند بهبود . 7
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   CTQنداي مشتري و  -4-1-1

 اگـر   .زنـد   مـداري حـرف اول و آخـر را مـي            سيگماي ناب هم مـشتري      هاي مديريت كيفيت در شش      همانند اغلب سيستم  

ها   هاي بهبود، سنجه     بنابراين كاركنان بايد تمام فعاليت     .معني خواهد بود    مشتري وجود نداشته باشد وجود هر سازماني بي       

 CTQ) Critical Toها و انتظـارات مـشتري را    نيازمندي .ر گيرندكا مشتري بهافزايش رضايت ها را در جهت  و سرمايه

Quality(هـا و     ترين اقداماتي كه اعضاي تـيم بايـد انجـام دهنـد، تعيـين ويژگـي                 در ابتداي پروژه يكي از ابتدايي     . گويند

ا مـدنظر   هCTQدر حين اجراي پروژه بهبود فرآيند، همواره        . باشد   ها مي  CTQخصوصيات محصول يا سرويس يا همان       

شود منجـر بـه برآمـورده         گيرند تا از اين طريق اطمينان حاصل شود كه منابع سازماني كه صرف پروژه بهبود مي                 قرار مي 

  .ها و در نهايت رضايت مشتري خواهد شد  سازي نيازمندي

  )معيارها  ( ها سنجه -4-1-2

اين معيارها ضمن آنكه بايد . وند، استفاده مي شودسنجه ها و معيارها براي ارزيابي مقاديري كه از يك فرآيند منتج مي ش

آنها بايد بـه    . بصورت شفاف تعريف شوند، بايد اين قابليت را داشته باشند كه بتوان آنها را بسادگي محاسبه و تحليل نمود                  

 دارنـد، قابـل    اي باشند كه در ابزارهايي مانند نمودارهاي كنترلي كه امكان تخمين در مورد نحوه عملكـرد فرآينـد را                    گونه

آنهـا بايـد نگرشـي را بـه سيـستم و نحـوه اجـراي                . ها بايد چيزي بيش از يك گزارش ساده باشـند           سنجه. استفاده باشند 

ها بايد به منظور آگـاهي سـازمان از     برخي از سنجه  . فرآيندها تزريق كنند تا در زمان مورد نياز عمل تخصيص انجام گيرد           

  . گرفته شوندهاي عملياتي به كار  افزايش هزينه

باشـد ولـي ايـن قاعـده در تمـامي مـوارد صـدق                 ها، مطمئن مـي     ترين نوع سنجه    رسد كه بكارگيري ساده     اگرچه بنظر مي  

آنها در مراحـل    .  در ابتدا ممكن است كمي سردرگم باشند       ،هاي مورد نياز    هاي بهبود به منظور تعيين سنجه       تيم. كند  نمي

به علت همين امـر آنهـا       (چقدر در مورد نحوه عملكرد كنوني فرآيند آگاهي دارند          ) فال: كنند تا دريابند      ابتدايي سعي مي  

  )  فوراً شروع مي كنند به سنجش برخي از خصوصيات فرآيند

بهبـود  به عنوان مثال به موردي كه يك تـيم  . چه مقدار اتالف در برخي عملياتها براي ساليان سال وجود داشته است           ) ب

در حـدود دو    «در يك كارخانه توليدي زمان سيكل كاري توسط مـدير فرآينـد             .  است توجه كنيد   اخيراً به آن دست يافته    

آوري كرده و فرآيند را مدلسازي كردند دريافتند  هاي الزم را جمع كه تيم پروژه داده هنگامي. تخمين زده شده بود» هفته
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انجام تنها يك بار اجراي فرآينـد در مـدت زمـان دو    عالوه بر اين .  دقيقه قابل انجام است    17كه فرآيند ذكر شده تنها در       

 $200 دقيقـه، در حـدود       17 در برداشت در حاليكه انجام همان فرآيند در مـدت زمـان              $32000اي معادل    هفته هزينه 

  . هزينه در بردارد

  افزايي ندارند هايي كه ارزش حذف اتالفات و فعاليت -4-1-3

ارزش   هـاي بـي     كسي است كه نخواهد از دسـت فعاليـت          چه. اي به نظر برسد     هوم تا حدي كليشه   در نگاه اول شايد اين مف     

به جز تعداد معدود كاركناني كه با جديت درپي از بين بردن اتالفات هستند،              .  اما حقيقت چيز ديگري است     .خالصي يابد 

 بـه طـول انجاميـدن چرخـه توليـد           اي است كـه باعـث كنـد شـدن فرآينـدها و در نتيجـه                 نحوه عملكرد سايرين به گونه    

گردد به علت زمان انتظاري اسـت كـه            درصد زماني كه صرف توليد محصول مي       95هاي توليدي     در اغلب محيط  .شوند  مي

 سال اخيـر پيرامـون      20مطالعات صورت گرفته در      .مواد بايد در صف بمانند تا فرآيند مورد نظر به روي آنها صورت گيرد             

هاي كليـدي،   آوري داده و اطالعات درباره زمان تأخير بين عمليات  جمع . نظر اجماع دارند    مورد در اين اين موضوع همگي    

اندازي و تعـداد كاركنـاني كـه يـك وظيفـه       هايي كه ارزش افزوده ندارند، مدت زمان راه افزا و زمان   هاي ارزش   تعيين زمان 

  .توانند مفيد واقع شوند تالفات در فرآيند ميمشخص را برعهده دارند از جمله مواردي هستند كه به منظور كاهش ا

 فرآيند -4-1-4

ها و تصميمات كه به منظور ايجاد يك خروجي براي مـشتري داخلـي يـا     اي از فعاليت يك فرآيند عبارت است از مجموعه  

ه را خـاطر    دمينگ همـواره ايـن نكتـ      . فرآيندها در سراسر سازمان گسترده هستند     . اند  خارجي در كنار يكديگر قرار گرفته     

خروجي خود را مـاكزيمم كنـد، هـيچ         ميزان  اگر در يك گروه اركستر هركسي سعي داشته باشد كه           « : كرد كه     نشان مي 

بنابراين كاركنان سازمان نبايد همواره درپي ماكزيمم كردن مقـدار كمـي كـاري كـه انجـام                  . »موسيقي خلق نخواهد شد   

  .دهند، باشند مي

به (  اين فرآيند واحد بازيابي.محصول جديد در يك شركت توليدي پيشرفته را در نظر بگيريدبه عنوان مثال فرآيند توليد 

اطمينان از اينكه   ( ، واحد توليد  )به منظور طراحي محصول   ( ، واحد مهندسي  )خواهد  منظور شفاف سازي آنچه مشتري مي     

ورد نياز در دسترس هستند يـا       قالم م ا( ، واحد خريد  )محصول طراحي شده به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه هست يا نه           

اگر محصول در محل مشتري دچار خرابـي شـود آيـا بـه راحتـي قابـل شناسـايي و تعميـر                       (و خدمات پس از فروش      ) نه
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كنند، بسياري از كاركنـان فرآينـدها را اجـرا       كاركنان برا ي حذف اتالف از فرآيندها تالش مي         .گيرد  را در بر مي   ) باشد  مي

  .گمارند منظور كاهش تغييرات در فرآيندهاي كليدي همت مي ي ديگر بهنمايند و برخ مي

  تغييرات ناخواسته -4-1-5

كارايي فرآينـدهاي توليـدي يـا خـدماتي         ) و در برخي مواردكاهش   (تغييرات ناخواسته نقش بسيار مهمي در عدم افزايش         

 .كنـد   سازي تغييرات نقش كليدي را ايفـا مـي          نيممقابل اطمينان و پايدار، مي      به منظور داشتن فرآيندي تكرارپذير،    . دارند

بـه عنـوان مثـال      .توانند با پرسش سئواالتي كه بر روي فرآيند تمركز دارنـد، كمـك كننـد                براي تحقق اين امر مديران مي     

باشد   درصد ميX، 70بازده فرآيند براي محصول « : گويد شنود كه يكي از اعضاي تيم بهبود مي هنگامي كه يك مدير مي

 فرآينـدي كـه محـصول را توليـد           )انحراف معيـار  (قابليت تغيير «: يك مدير خبره بايد از وي بپرسد      »  اين بسيار بد است    و

  .»نمايد، چقدر است مي

  افزا هاي ارزش جريان -4-1-6

 .ردگي  ها و تصميماتي است كه براي يك خانواده از محصوالت يا خدمات صورت مي               اي از فعاليت    مجموعهافزا    جريان ارزش 

انـدازي خـط    شـود و بـا راه     آغاز مي  ريزي  طرحكه از مفهوم    (ايجاد يك محصول جديد     : افزا وجود دارد    دو نوع جريان ارزش   

 با حمل و نقل به مـشتري خاتمـه          گردد و   كه از مواد خام آغاز مي     () Delivery(و تحويل يا ترخيص   ) يابد  توليد پايان مي  

  .)يابد مي

  DMAICفرآيند بهبود  -4-1-7

 بـه صـورت اصـولي،       - امـا مـؤثر    -كارگيري اين پنج اصل ساده      با به . ر مورد اين فرآيند بهبود قبالً توضيحاتي ارائه گرديد        د

  : عبارتند ازDMAICكارگيري  مزاياي به .را در فرآيند ايجاد نماينداي  العاده ها قادر خواهند بود بهبودهاي فوق تيم

o    جلوگيري از طراحـي و اجـراي   .(هايي كه پس از اجرا پايدار باقي بمانند حل  ها در طراحي راه     ياري رساندن به تيم

 )راهكارهاي زودگذر

o كارگيري ابزار در زمان مناسب تهيه چارچوبي براي به 

o در هر يك از مراحل بهبودكارگيري صحيح ابزار تعيين نحوه به  
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بايد ، سيگماي ناب اي اجراي شش سازمان برهستند كه مديران ارشد يكمفاهيمي  كه در باال بدانها اشاره گرديد عناصري

  .شناخت كامل داشته باشنددر مورد آنها 

 : هاي كليدي نقش -4-2

اگرچـه در بـسياري از مـوارد نحـوه انتخـاب و شـرح               . سيگماي ناب وجود دارد     سازي يك شش     نقش كليدي در پياده    پنج

شـوند بايـد      هاي متفاوت انتخاب مـي      دي كه براي نقش   القاعده افرا   باشد اما علي    سيگما مي   وظايف آنها براساس اصول شش    

اي از شـرح      خالصـه .  )2شـكل    ( نـاب باشـند    متـدلوژي سيگما و     ها و تجربيات كافي در هر دو زمينه شش          داراي آموزش 

  :سيگماي ناب در زير آورده شده است وظايف افراد كليدي در يك شش

د مشكي فردي است كه به طور تمام وقت جهت رسـيدگي بـه           كمربن.دبر عهده دار  مهمترين نقش را در     : كمربند مشكي 

همچنين وي يك متخصص در بكارگيري ابزارها       . كند  فرصت هاي بهبود و هدايت آنها براي دستيابي به نتايج، فعاليت مي           

هـا وظيفـه آمـوزش، رهبـري،          كمربند مشكي . براي تشخيص مشكالت و حل آنها و يا طراحي فرآيندها و محصوالت است            

 در ي نـاب شـش سـيگما  سـازي   پيـاده ها و شناخت اثرات حاصل از استفاده روشهاي مختلف   ال دانش، تعييين فرصت   انتق

 هـستند و در قبـال سـنجش، تجزيـه و تحليـل، بهبـود و                 ي ناب سيگما آنها رهبران تيم هاي شش    .سازمان را برعهده دارد   

  .تأثير مي گذارند، مسئوليت دارندكنترل فرآيندهاي كليدي كه بر روي رضايت مشتري و يا رشد بازدهي 

معلم، مربي و يا مشاور كمربند سياهاني است كه بر ) MMB( در اغلب سازمانها كمربند سياه ارشد :كمربند سياه ارشد

كمربند سياه ارشد يك متخصص واقعي در بكارگيري ابزارهاي تحليلـي اسـت             . كنند  روي پروژه هاي گوناگون فعاليت مي     

 ممكن  MMBعالوه بر اين يك     . ج باالي علمي در زمينه مهندسي، علوم و يا مديريت برخوردار مي باشد            كه غالباً از مدار   

مرتبط، نظير بررسي نيازهاي مشتري يا تعيين معيارهاي سنجش بـراي فرآينـدهاي             ناب  سيگماي   است در پروژهاي شش   

  .كليدي همكاري كند

آنها با نحـوه    .  سطح يك كمربند مشكي آموزش ديده است       فردي است كه مهارت هاي شش سيگما را در         :كمربند سبز  

 در صد كثيري از كاركنـان بـه عنـوان           GEدر برخي سازمانها همانند     . جمع آوري و تفسير داد ها به خوبي آشنايي دارند         

  . آموزش داده مي شوندكمربند سبزها 
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.  و پشتيباني از فرآيند را برعهده دارند        در حقيقت مديران كليدي سازمان هستند كه وظيفه تهيه منابع          ):قهرمان(حامي

تر روشهاي بكارگرفته شده و مخصوصاً نحوه سنجش فرآيندها و تفاسـير حاصـل از آنهـا را درك             آنها بايد به صورت عميق    

  . كنند

، اعضاي آن از بين مديران سطح باالي سازمان انتخاب مي شوند، معموالً مسئوليت تعيين پروژه ها: كننده كميته هدايت

هاي اجرايي و بازنگري اثربخـشي       اتخاذ تدابير و استراتژي    ها، تخصيص منابع، پايش پيشرفت پروژه،      تعيين كمربند مشكي  

  .آنها را برعهده دارد

  
  شش سيگماي ناب براي اجراي گروهي ساختار -  2شكل 

  

  سيگماي ناب هاي بارز شش ويژگي -4-3

  :زسيگماي ناب عبارتند ا هشت ويژگي قابل توجه شش

 .شوند  محسوب مي ابزاري مهم براي كاهش تغييرات در فرآيندها.هاي آماري روش .1

اسـت  ها و اصـولي       اي از دستورالعمل    مجموعهسيگماي ناب داراي      شش .دهي ابزار   كاري و سازمان    توجه به محيط   .2

سـتفاده،  بـه منظـور تـسهيل دسترسـي و ا          كاري منظم و با انظبـاط شـده و ابـزار و مـواد               كه باعث ايجاد محيط   

 .اند بندي شده طبقه
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 ناب و مديريت كيفيت تمايز ي كليدي كه بين شش سيگماريكي از عناص .بر روي مشتري خارجيفراوان تمركز  .3

. باشـد  هـا و انتظـارات مـشتريان خـارجي و سـازمان مـي       سازي نيازمندي كند توجه بسيار براي برآورده  ايجاد مي 

دهـيم چـه اثـري بـر روي           ام مـي  آنچه ما انج  «: پرسند  اره از خود مي   مديران ارشد همانند اعضاي تيم بهبود همو      

 ».مشتري دارد

 بنابراين بهبود آنها باعث خواهد شد كه عوايد مـالي         . اند  فرآيندها سرتاسر سازمان را احاطه كرده      .توجه به فرآيند   .4

 .باشند سيگماي ناب مي فرآيندها همانند قلب شش. فراواني نصيب سازمان گردد

 يكـي از    .راستا بودن آنها با استراتژي سازمان و بازده مالي آنها           هاي بهبود براي اطمينان از هم       وم پروژه پايش مدا  .5

سـازي اهـداف      بـرآوده هاي بهبود همـواره در جهـت          بسيار مهم در مديريت كيفيت سنتي آنست كه پروژه        موارد  

 .گردد  بوده و در نهايت منجر به بازده مالي تعيين شده يسازمان

سيگماي ناب كاركنان در تمامي سـطوح بـراي           در شش . كنند  نان در صورت بروز اشتباه احساس امنيت مي       كارك .6

كننـد امـا ايـن نكتـه را بايـد بـه خـاطر داشـت كـه بـروز اشـتباه                         رسيدن به باالترين درجات كارايي تالش مي      

عوايـد  اماتي كه ممكـن اسـت   اگر كاركنان امنيت شغلي نداشته باشند هرگز دست به اقد     .باشد  ناپذير مي   اجتناب

 .درخور توجهي را نصيب سازمان نمايد، نخواهند زد

هـايي كـه      سـازمان . گيـرد    در سـطحي بـاال صـورت مـي          )سـنجش (گيـري   محيطي كه تجزيه و تحليـل و انـدازه         .7

هـا    وري اطالعات فراوان و تجزيـه و تحليـل موشـكافانه داده           آ  گيرند اقدام به جمع     كار مي   سيگماي ناب را به     شش

 .شود خشي از كار هر دپارتمان محسوب ميگيري و سنجش ب عبارت ديگر اندازهبه  .نمايند مي

برخـي از مـشكالت سـاده و برخـي ديگـر پيچيـده              . كارگيري ابزار   بندي فرآيندها به منظور تعيين نحوه به        طبقه .8

ت از چه ابزار و اصولي بايد قوانيني درون سازماني ايجاد گردند تا مشخص شود كه به هنگام بروز مشكال           . هستند

 . استفاده گرددمشكالت به منظور حل 

 

  سيگماي ناب نتايج حاصل از بكارگيري شش -4-4

  :توان به نتايج زير دست پيدا كرد ناب به صورت يكپارچه، ميمتدلوژي كارگيري اصول و ابزار شش سيگما و  بهبا 
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o         انـد و بـه       كار گرفتـه شـده      اي است كه بدقت به     افزايش كيفيت و بالطبع سودآوري كه حاصل بكارگيري مجموعه

 .هاي بهبود تمركز دارند روي پروژه

o   اي كـه بـه منظـور اجـراي يكنواخـت             يابي به نتايج حاصل از حذف تلفات و اقدامات پيـشگيرانه            تسريع در دست

 .گيرد فرآيندها صورت مي

o بازگشت سريع سرمايه اوليه پروژه بهبود. 

o نظـم و  گيـري مناسـب، تمركـز بـر مـشتري      ظور پشتيباني مديريت براي تـصميم ها به من آوري دقيق داده    جمع ،

 .دهي مناسب ابزار و توجه به فرآيندها كار، سازمان انظباط در محيط

 

  :گيري نتيجه

George ]3[سيگما يا  هاي مختلف وجود دارد به دليل كمبود دانش شش  عقيده داشت روند كندي كه در بهبود سازمان

  .  يست بلكه به خاطر عدم برقراركردن ارتباط بين مفاهيم تئوري و اصول اجرايي است ناب نمتدلوژي

 را داريم بايد به صورت      شنچه كه قصد بهبود   آفرآيند و مشتري دارند و      تمركز به روي    نياز به    ناب   متدلوژيسيگما و     شش

 در حاليكـه هـدف از اجـراي         سيگما كاهش تغييرات است     هدف اصلي از به كارگيري شش      .شفاف و روشن مشخص گردد    

سـازمان را بـه      متـدلوژي تركيـب صـحيح ايـن دو        .باشـد   افزا و كاهش اتالف مـي       هاي ارزش   اصول توليد ناب بهبود جريان    

  . گرداند هاي چشمگيري نائل مي موفقيت

رعت ايجـاد بهبـود در رضـايت مـشتري، هزينـه، كيفيـت و سـ               با  شود تا     سيگماي ناب باعث مي      شش متدلوژياستفاده از   

بـا كمبـود ابـزار آمـاري بـراي تحـت كنتـرل              ناب  متدولوژي  دليل آنكه      به .افزايي در سازمان ماكزيمم گردد      ارزشفرآيند،  

فرآيندها مواجه است و از سوي ديگر شش سيگما به تنهايي قادر به بهبـود سـريع فرآينـدها و كـاهش سـرمايه                        درآوردن  

راي نيل به اهداف بلندمدت و كوتاه مدت سازماني ضـروري بـه نظـر               بناب  متدلوژي  سيگما و     شش يبكترانباشته نيست،   

 .رسد مي
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