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  رویکرد شش سیگما و مدیریت پروژه در بهبود فرآیندهاي کسب و کار
  محمد مهدي قرائی، محمد رضا مهدیزاده، اقدس اسفندیارپور

  

  چکیده
اساسی در به کارگیري آن را می توان در مواردي سعی بر کاهش انحرافات فرایندها می باشد که اهداف  تدولوژي شش سیگما م

دیریت فرایند م شامل کاهش تغییرات، کاهش عیوب، بهبود بازدهی، باال بردن رضایت مشتري و بهبود در مسائل مالی خالصه نمود
 SixSigma لوژيمرحله به طور طبیعی با متدو 5این . باشد مرحله زیر می 5است که شامل ) اي چرخه(سازمان یک فرایند تکراري 

روش مدیریت پروژه شرکت را قادر می سازد نیازهاي تولیدي آینده را بدون ایجاد اختالل در برآوردن تقاضاي کنونی  .مطابقت دارد
مشتریان برآورده سازد و همچنین ارتباطات مداوم این اطمینان را می دهد که همه افراد در دایره تغییرات فرآیند حضور دارند و بطور 

  .مر فرآیندها را براي بهبود بالقوه و افزایش اثربخشی شرکت در تطابق با تغییر نیازهاي مشتریانشان مورد بازنگري قرار دهندمست
  

  بهبود فرآیند، شش سیگما، مدیریت پروژه: واژگان کلیدي
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  :مقدمه

در این متدولوژي سعی بر . مختلف کیفی مطرح گردیدبه عنوان روشی سیستماتیک جهت به کارگیري منسجم از ابزارهاي  تدولوژي شش سیگما م
ی، کاهش انحرافات فرایندها می باشد که اهداف اساسی در به کارگیري آن را می توان در مواردي شامل کاهش تغییرات، کاهش عیوب، بهبود بازده

عنوان یک ابزار قوي و مؤثر کاربرد خواهد داشت شش سیگما زمانی در صنعت به . باال بردن رضایت مشتري و بهبود در مسائل مالی خالصه نمود
در صورت نیاز به شناخت علل اساسی و مزمن ایجاد انحراف . که اقدامات اصالحی و پیشگیرانه کوتاه مدت یا بلند مدت قادر به بهبود فرایند نباشند

سازمان این است که کلیه فرآیند در معرض وقوع خرابی  وجه مشترك فرآیندهاي مختلف یک .ذاتی در فرایند، استفاده از این روش بسیار مفید است
شش سیگما با تعریف معیار هایی . شود  ها باعث دوباره کاري اتالف هزینه ونیروي انسانی می تمام فرآیندها خرابی ایجاد میکنند و این خرابی. هستند

فرآیندهاي مختلف را فراهم می آورد و به سازمان براي تصمیم که نشان دهنده میزان خرابی در فرآیند هستند، امکان مقایسه وضعیت عملکردي 
  . کند گیري در مورد محل تمرکز منابع جهت عملکرد بهتر کمک می

همچنین روش مدیریت پروژه شرکت را قادر می سازد نیازهاي تولیدي آینده را بدون ایجاد اختالل در برآوردن تقاضاي کنونی مشتریان برآورده سازد 
ارتباطات مداوم این اطمینان را می دهد که همه افراد در . کوچکترین قطعی در خط تولید در حالیکه فرآیند جدید آزمایش و ارزیابی می شودبدون 

افزایش مشارکت کارکنان در چگونگی بهیود فرآیند جهت برآوردن بهتر نیازهاي مشتریان سود می  از دایره تغییرات فرآیند حضور دارند و در واقع
بعالوه بازنگري مستمر و تطبیق با برنامه مدیریت ریسک این اطمینان را   می دهد که نتایج بخوبی سنجیده و تست شده است و همچنین این . برند

  . اطمینان را می دهد که هر گونه اختاللی در تغییرات پیشنهاد شده بالفاصله شناسایی و می تواند نشان داده شود

دارد مدیریت پروژه شرکت را در انجام اثربخش پروژه با ریسک باال در بودجه و زمان قابل قبول در برآوردن اهداف بلند منطبق بودن با یک استان
  .  مدت استراتژیک قادر می سازد

  رویکرد مدیریت پروژه در بهبود فرآیندهاي کسب و کار

حتی اگر هدف بهبود فرآیند یک .  ژه هاي کلیدي درون سازمان هستندابتکار عمل بهبود فرآیندها ي تجاري،  صرفنظر از اندازه سازمان اغلب پرو
ژیک مدیریت واحد سازمانی باشد تاثیر تغییر آن برکل سازمان خواهد بود در صورتیکه اطمینان داشته باشیم این بهبود فرآیند بعنوان یک پروژه استرات

  . و اداره می شود شانس موفقیت افزایش خواهد یافت

مجدداً براي همگام با رشد سازمان بهبود فرآیندها بصورت مستمر انجام خواهد شد زیرا آنها نیاز دارند بطور پیوسته فرآیندهایشان را تجزیه تحلیل و 
  . نی می دهدمیزان سازي دقیق فرآیندها به سازمان مزیت رقابتی در بازار جها. اطمینان از اثربخشی و کارائی فعالیتهاي سازمان تعریف نمایند 

یک هدف کلیدي همه سازمانها . در برآوردن اهداف کوتاه و بلند مدت می باشدبهبود فرآیندها یک استراتژي است و یک ابزار براي کمک به سازمان 
ادغام ها و  تغییر تقاضاي مشتریان بدلیل فاکتورهاي اقتصادي، ارائه محصوالت جدید، . برآوردن تقاضاي مشتریان داخل و برون سازمانی اشت

افزایش اثربخشی شرکت در تطابق با تغییر نیازهاي مشتریانشان براي بهبود بالقوه و را فرآیندها مستمر  بطور گسترش یا ادغام  رخ دهد اکتسابات، 
 [1].مورد بازنگري قرار دهند

در صورتیکه یک شرکت فرآیند سفارش فروش اي مثال بعضی مواقع بهبود یک فرآیند ممکن است تاثیر متعارضی رو بر دیگر فرآیندها داشته باشد بر
در انجام سفارش واحد دتولید ایجاد خواهد  1را تغییر دهد بمحض اینکه فرآیند بهبود داده شد بهبود فرآیند بصورت ظاهري خواهد بود و یک پس افت

کرد یک نگرش مدیریت پروژه چنین مباحثی را بعنوان قسمتی از ریسک برنامه ریزي نشان می دهد و فرآیند انجام سفارش بعنوان یک فرآیند 

                                                             
1 backlog  
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یند فروش به نفع شرکت به عنوان یک کل با پروژه ابتداً براي تعیین اینکه آیا تغییر فرآسفارش فروش بسط یافته مورد بازنگري قرار می گیرد یا 
 [2].توجه به سرمایه گذاري مورد نیاز براي دیگر بخش ها ي شرکت خواهد بود مورد ارزیابی قرار می گیرد

  :در ادامه شکل زیر سیکل بهبود فرآیند را نشان می دهد

  

 

 

 

 

 

 

 

در حالیکه این ممکن است اگرچه براي یک پروژه شروع و پایان تعریف می شود در این شکل یک سیکل جهت بهبود مستمر نمایش داده شده است 
پروژه جداگانه براي هر سیکل بهبود نگریست در ننده باشد آن را باید بعنوان یک روژه بهبود ابتدائی فرآیند گیج کبراي عملیات مستمر بعد از توسعه پ

صورتیکه نظارت عملیاتی باشد بمحض اینکه نیاز براي بهبود تشخیص داده شد یک پروژه با شروع و پایان تعریف شده و با مجموعه اهداف و 
 [2].اهدافی که دست یافته شوند تعریف می شود

عهده دار می شوند، از ) نوع پروژ ه ایی -با تجربه در بهبود فرآیندهاي( ري مدیر پروژه با تجربههنگامیکه بهبود فرآیند بوسیله یک تیم پروژه به رهب
  :مراحل کلی که مشابه کار پروژه ایی را شامل می شود پیروي می کنند

 آنالیز(مستند سازي فرآیندهاي جاري جهت تجزیه و تحلیل( 

 متریک ها ممکن است مشتري مدار یا سازمان مدار . و توسعه یک خط مبنا) معیارهاجمع آوري متریک ها یا (ارزیابی فرآیندهاي جاري
 .باشند

o متریک هاي مشتري مدار ممکن است شامل: 
 رضایت مشتري 
 سطح سرویس یا خدمت 
 1زمان بازار 
 صحت و دقت در سفارش مشتري 

o متریک هاي سازمان مدار ممکن است شامل: 
 استفاده از منابع 
 استفاده خط تولید 

                                                             
1 Time to market 

  

 تعریف مجدد فرآیند

 بهبود فرآیند
 سنجش فرآیند

 آنالیز فرآیند

بهبود مستمر 
 فرآیندها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

 

4 

 

 ینه هر واحد براي توسعههز 

 اعتبار سنجی فرآیندهاي جاري مستند شده و اطمینان از اینکه متریک ها بطور مناسب خط مبنا هستند. 

  تعیین متریک هاي جدید براي فرآیندهایی که براي اهداف بلند مدت سازمان مبنا هستند بعنوان مثال بهبود ممکن است ارتقاء سطح
دالر در یک دوره زمانی یک  15دالر به  25براي یک دوره زمانی نه ماهه یا کاهش هزینه هر واحد از % 95به % 85رضایت مشتریان از 

 .ساله باشد

 تجزیه تحلیل فرآیندهاي مستند سازي شده جهت انجام اصالحات 
o این مرحله همراه با مرحله مستند سازي فرآیند می تواند بیشترین زمان یک پروژه را بخود اختصاص دهد. 

 راحی و توسعه تغییرات فرآیندها براي اطمینان از بهبودي که مورد انتظار بوده استط. 

 اعتبار بخشیدن یا تائید طراحی فرآیند 

 بکارگیري فرآیند جدید تغییر یافته 

 بازنگري و ارزیابی نتایج تغییر فرآیند جدید 
o [1] ارزیابی در مقابل متریک هاي مبنا در یک دوره زمانی مشخص شده 

 

 رویکرد شش سیگما در بهبود فرآیندهاي کسب و کار

 تعریف شش سیگما

را می توان یک ابزار مدیریتی نیرومند و فراگیر جهت ایجاد تغییر در سازمان و انطباق بر خواسته هاي مشتري ) sixsigma( شش سیگما
  .و سمبل را نیز دربردارد  بلکه یک چشم انداز ،هدف. بر خالف سایر رویکردهاي کیفیت تنها یک متد نبوده) sixsigma(شش سیگما .نامید

نظیر نداشتن سنجه  TQMمی باشد با این حال از کاستی ها ي  TQMبسیار تحت تاثیر متدلوژي ) sixsigma(علی رغم اینکه شش سیگما 
 [3].ازمان، مبرا می باشداي جهت ارزیابی و پایش میزان پیشرفت، ملموس نبودن اهداف کالن و عدم اتصال به پایه هاي اقتصادي س

 :را بر اساس سه محور زیر تعریف می کند) sixsigma(شش سیگما 

  تمرکز بر مشتري و سودآوري سازمان     

  مجموعه اي از تکنیک ها و سنجه هاي آماري    

  متدلوژي جهت بهبود فرآین    

 SixSigma مرحله به طور طبیعی با متدولوژي 5این . باشد مرحله زیر می 5است که شامل ) اي چرخه(دیریت فرایند سازمان یک فرایند تکراري م
 .مطابقت دارد

  (Process Identification) شناسایی فرایند .1
  (Process Documentation)مستندسازي فرایند .2
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 (Process Analysis)تجزیه و تحلیل فرایند .3
 (Process Improvment)بهبود فرایند .4
 [ 4](Process Monitoring and Continuous Improvement) آن پایش فرایند و بهبود مستمر .5

  

 

  شناسایی فرایند: گام اول

هاي  شما باید نتایج مورد نظر خود و فرایند. شود خواهید به رفع آن بپردازید، شروع می اي که می شناسایی فرایند با درك روشن شما از مسئله
هدف از این مرحله این است که درك کنید کدام فرایندها روي نتایج . موثرند را شناسایی کنیدبحرانی و عواملی که روي نتایج خواسته شده 

  .مطلوب شما تاثیر گذارند

دهی به کارها  ها، اولویت مسئولیت شناسایی پروژه SixSigma تیم. است (Define) اولین مرحله انتخاب و تعریف پروژه SixSigmaدر 
کاهش (پروژه در سازمان شناسایی شده که روي اهداف مورد نظر،  5حالتی را در نظر بگیرید که . بر عهده دارد و تعریف اهداف را در این مرحله

پروژه شرایط مشکل شناسایی  5براي تمام این . تاثیر گذارند...) زمان سیکل، حذف نقص، کاهش منابع استفاده شده، بهبود رضایت مشتري و
یکی از این  (Process Map) ولی نقشه فرایند. اند بود که متوجه سازمان خواهد شد تخمین زده شدهشده و سود و بهره ناشی از اجراي به

کند،  پروژه اخیر را انتخاب می Sixsigmaتیم. ها در آن موجود است ها از بقیه کاملتر است و اطالعات کاملتري از نحوه انجام فعالیت پروژه
به طور خالصه در این مرحله اهداف و  .آن در اختیار دارد، احتمال بیشتري براي موفقیت قائل استزیرا براي فرایندي که اطالعات بیشتري از 

شناسایی شده، اطالعات کافی از آنها کسب شده و ) یا آنهایی که بیشترین تاثیر را دارند(هاي موثر بر آن  ها مشخص شده، فرایند استراتژي
 .شود تعیین می هاي مفید براي ارزیابی بیشتر فرایندها شاخص

 
  مستندسازي فرایندها: گام دوم

ها از  بسیاري از سازمان. از چگونگی اجراي فرایند است -یک عکس -منظور ایجاد یک سابقه هدف از این مرحله مستندسازي مراحل فرایند به
نمایش تصویرط فرایند  :ندات شامل دو عنصر استاین مست. کنند ها و روابط استفاده می اي براي استاندارد کردن فعالیت عنوان وسیله این گام به

  ، )مثل نقشه فرایند(

تواند شامل اطالعات مهمی از قبیل تعداد منبع مصرف شده در هر مرحله، میانگین هزینه صرف شده در هر دوره از  هاي کمی می شاخص
مرحله باعث میشود تا وضعیت فرایند بیش از پیش روشن  اغلب این. شود، باشد ها و اینکه در کجا و چگونه ارزش افزوده یا کاسته می فعالیت

  .گردد هاي بهبود با سرعت بیشتر می شود و منجر به خلق ایده

منطبق بوده و هدف از آن کمی کردن فرایند است، زیرا تا وقتی که نتوانیم  Sixsigmsپروژه (Measure) گیري این مرحله با فاز اندازه
هاي کمی که براي ارزیابی و اندازه گیري فرایند در مرحله قبل تعریف  شاخص. ات ما در مورد آن ناقص استگیري کنیم اطاع چیزي را اندازه

شاخص هایی از قبیل میانگین و انحراف استاندارد فرایند، زمان سیکل، بازده . شده مفید شناخته شدند، در این مرحله محاسبه خواهند شد
هر عدد و  ...، عدد رضایت مشتري و(R&R) گیري ، شاخص تکرارپذیري سیستم اندازه)(Cpkیا  (Cp) فرآیند، نسبت کارآیی فرآیند

  .شاخص که فرآیند مورد نظر را عددي و کمی کند
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  تجزیه و تحلیل فرآیند: گام سوم

ها و مواد اولیه،  ل وروديبوسیله شناسایی عوامل موثر بر فرایند از قبی. تري از فرآیند کسب خواهند کرد در این مرحله، تیم پروژه درك عمیق
و اینکه کدام یک از این عوامل، تاثیر بیشتري بر روي فرایند ... گیري، شرایط و محیط، تجهیزات و تکنولوژي و کارکنان و پرسنل، سیستم اندازه

ثرات متقابل بین عوامل نیز همچنین باید در این مرحله ا. شوند خواهند داشت، متغیرهاي کلیدي و حیاتی روي کیفیت خروجی فرایند تعریف می
  .شوند شاید بعضی از عوامل به تنهایی تاثیر روي فرایند نداشته باشند ولی در ترکیب با سایر عوامل تاثیرگذار می. مورد بررسی قرار گیرد

گذاري شده بودند، اصالح  یهها و مقادیري را که در فاز قبلی پا هاي جدید تعریف نمود و یا اینکه شاخص توان شاخص از اطالعات این مرحله می
این احتمال وجود داردکه در این مرحله به علت مطالعات بیشتر و شناسایی برخی عوامل که تا به حال در مورد آنها اطالعی وجود نداشت، . کرد

 .کامال مطابقت دارد Sixsigma یک پروژه Analyse این مرحله با فاز. هاي جدیدي تعریف شود شاخص
 

  بود فرایندبه: گام چهارم

در این مرحله بر مبناي عوامل و متغیرهایی براي . هایی براي بهبود و رسیدن به هدف تعریف شده است ارائه را ه حل و گزینه ,هدف از این گام
عبارت  به. شود پیشنهاد بهبود ارائه می ,هاي بیشتر روي آنها آزمایشات و تحلیل, و انجام محاسبات) مرحله قبل)اند  کیفیت فرایند مهم تلقی شده

باید تعیین نمود که متغیرها و عوامل موثر بر , مطابقت کامل دارد SixSigma یک پروژه Improvementکه با فاز , دیگر در این فاز
هاي زمانی مختلف به  وره، در دSixsigma هاي ما در برنامه Black Belt .اي باشد تا خروجی فرآیند بهینه باشد فرآیند در سطح و اندازه

هاي آماري روي آنها اقدامات الزم براي  گیري و انجام تحلیل پردازند و با جمع آوري اطالعات حاصل و اندازه انجام آزمایشاتی روي فرایند می
ناسایی میزان تاثیر هر توانند در افزایش سرعت آزمایش و ش سازي فرایندها می سازي و شبیه ، مدل(DDE)کنند بهبود فرایند را شناسایی می

 [6].فرصت و پیشنهاد بهبود بسیار موثر باشند
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