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 چكيده             

 خدمات،اهمیت و محصوالت ارائه در برتر و نوین های تکنولوژی به دستیابی سمت به جهانی تحوالت سیر

 .است نموده ناپذیر اجتناب را آن به توجه لزوم و کیفیت

 و شده گذاری پایه بخشی، اثر و نتیجه بر تأکید با و گرا فرایند روش یك بعنوان سیگما شش متدلوژی

 مراکز کشورها، سایر با همگام نیز ما کشور در .فرآیندهاست و خدمات کیفیت محصوالت، ی ارتقا بدنبال

 این باالی توان از دنیا صنعتی مراکز و سازمانها سایر با تبادل اطالعات با و سرعت به خدماتی و صنعتی

 .ه اند شد ترغیب آن اجرای به و یافته آگاهی ابزار

به « مهندسی ارزش»و .میباشد فرایندها بهبود برای سیستماتیك روشی و نوین رویکردی سیگما شش

های اخیر در عرصه صنعت خودرو، رشد و توسعه چشمگیری عنوان رویکردی خالق و اثربخش در سال

های غیرضروری، خالقیت و دستیابی به بهترین ایده برای صاحبان صنایع، جهت حذف هزینه داشته است.

 اند.ها، به رویکرد علمی و سیستماتیك مهندسی ارزش روی آوردهانجام پروژه

 دو عنوان به سیگما شش و ارزش مهندسی متدولوژیهای موجود، مسأله حل خالق یکردهای رو میان از

 به نسبت دو این البته .گیرند می قرار سازمانها استفاده مورد که سالهاست غالب، رویکردهای از نمونه

. پروژه  شوند سازی غنی یکدیگر های ویژگی طریق از توانند می که هستند هایی کاستی یکدیگردارای

 سازی غنی به سیگما شش با مقایسه در ارزش مهندسی های برتری و تمایز وجوه تطبیقیِ مطالعه با حاضر

 .است پرداخته ارزش مهندسی ش آفرینی ارز کلیدی نقاط طریق از رویکرد این
 

 خالقیت، مهندسی ارزش ، سیگما شش : کليدی واژگان  
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 مقدمه

 است داده تغییر را مشتریان تجارت راهبری طریق خدمات، و تولید اطالعات، به دسترسی در عمل سرعت و شدن جهانی

 سیگما شش . است نگذاشته باقی را اشتباه برای جایی امروز، رقابت محیط که چرا نیست عملی دیگر تجارت قدیمی مدل های 

 .گردد می قلمداد مشتریان رضایتمندی عرصه در جدید فرهنگی بعنوان آن، کیفیت وعوامل

 شناخت ی برا ی زیاد آماری ی ها نمونه یا نیستند، مشخص ابتدا از مشکل آورنده بوجود عوامل که مزمن و کالن مسائل ی برا

 دارند  دخالت مشکل بروز در ی زیاد ی پارامترها یا است نیاز آنهامورد

 به «ماسیگ شش» متدولوژی دارد، رقابتی شرایط در ماندن باقی جهت ها برترین به نیاز رقابتی دنیای که زمان از برهه این در 

کز بر روی فرآیند ها، تحلیل و مقایسه آنها و تمر برای مستمر بهبود ابزارهای از ای مجموعه شامل سیستماتیك روشی عنوان

 تخصیا منابع به فرآیندهایی که نیازمند توجه بیشتر هستند شناخته می شود.

ها و بهبود کیفیت در انجام امور فنی و مهندسی است. به عبارت از جدیدترین راهکارها برای کاهش هزینه4 ارزشومهندسی

های غیرضروری به اجرای پروژه و یا ی ارزش از میان برداشتن یا اصالح عواملی است که باعث تحمیل هزینهدیگر، هدف مهندس

 شود، بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی سیستم وارد کند.طرح صنعتی و فنی می

ای کارکرد گرا شیوه شده و  بحث مهندسی ارزش که در حال حاضر به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در علم مدیریت مطرح

جویی بیشتر در عرصه های گوناگون است، نشان داده است که از ابزارهای موثر در دستیابی به طراحی و اجرای بهتر و صرفه

   طرحهای اجرایی است.

 زمان، از صحیح استفاده راهکارها، نمودن بهینه با مگر رسید، نخواهد منزل سر به رقابتی دنیای در بشری جوامع تالش امروزه

 چند را کوشش و تالش ، صنعت و اقتصاد های چرخ درآوردن حرکت به برای باید راستا این در انسانی، نیروی و مالی منابع

 باید نیز و است ثانیه های میلیونیم و ها هزارم ها، صدم عصر یکم و بیست قرن . بود پیروز رقابت عرصه در بتوان تا کرد، برابر

 کشورمان در جدید علوم این از گیری بهره با تا شد آشنا ... و پزشکی انسانی، مهندسی، درعلوم پیشرفته رویکردهای با

 تر فزون روز به روز هرزمینه در را خود دانش و آگاهی اینکه مگر افتاد نخواهد اتفاق مسئله این و اشت برد قدم ،پیروزمندانه

 در اطالعاتی، ابزارهای که کنیم می زندگی درجهانی زیرا ، است پذیر امکان سادگی به کنونی جهان در مورد این و نمائیم

 به دستیابی نهایتا و وری بهره افزایش منظور به ها ازمانس رسد، می نظر به ضروری اینرو از.دارد قرار آن افراد همه دسترس

 و مشکالت مسائل، رفع به را خود توجه و تمرکز از وسیعی بخش جهانی، تجارت عرصه در پایدار ماندگاری جهت رقابتی مزیت

 سازمان که موانعی و مسائل ماهیت و ابعاد تنوع همچنین . نمایند معطوف خود فرایندهای و ها سیستم در موجود ضعف نقاط

 ابزارهایی . نمایند استفاده موجود موانع رفع جهت مختلفی ابزارهای از سازمانها مدیران که کند می ایجاب روبروست، آنها با

 رویکرد اما شد خواهند آن های فرایند کیفیت و زمان سا در بهبود موجب نهایت در آنها از هر کدام کارگیری به چندهر که

  است متفاوت شان توجه وکانون

 به رسیدن جهت در کیفی، مختلف ابزارهای منسجم بکارگیری جهت سیستماتیك روش یك عنوان به امروزه که ابزارهایی از

 می باشد و مهندسی ارزش سیگما شش رویکرد گیرد می قرار استفاده مورد عالی کیفیت سطح

 تحوالت کار، و کسب ههای بنگا بین تعامالت سرعت و پیچیدگی رقابت، شدت ، صنعتی جوامع گسترش با اخیر سالیان طی

 باشد می بیشتر آنها گوناگونی و تعدد و تر پیچیده ما، دوران مسائل . است کرده ایجاد سازمانی مسائل ماهیت در ای گسترده

 تضمین امروز رقابتی دنیای در را خود بقای تا کنند حل را آنها ممکن زمان کوتاهترین در و هزینه حداقل با باید سازمانها و

 را سازمان سایه به سایه که است رقبایی از گرفتن فاصله معنای به امروز کار و کسب دنیای در تعللی گونه هر که چرا نمایند

 همزمان و هستند پرواز حال در سریع بسیار هواپیمای یك در کهکنند  تصور چنین باید امروز مدیران بیشتر کنند می تعقیب

 و هزینه حداقل با امروز، متعدد و پیچیده مسائل حل برای اساس باشندبراین می هواپیمایی چنین ساخت  حال در آن با
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 یکی . شوند تقویت موجود الگوهای ویا شوند ابداع ما زمانه اقتضائات با متناسب جدیدی مسأله حل الگوهای یا بایست زمان،می

 آفرینی ارزش نقاط طریق از ، الگوها آن ی ساز غنی و آنها بین افزایی هم ایجاد موجودنیز مسأله حل الگوهای تقویت راههای از

 که سیگما شش الگوی است شده تالش تحقیق این در . است بوده هدف این دنبال به نیز حاضر پروژه که باشد، می یکدیگر

 های ویژگی قوت و نقاط از گیری بهره با شود خودرو ایران شرکت در ای گسترده بهبودهای توانسته باعث متمادی سالیان طی

 یعنی ارزشی مهندسی های ناگفته که است بوده دنبال آن به تحقیق این واقع در .شود سازی غنی ارزش مهندسی کلیدی

 آفرینی ارزش کلیدی نقاط طریق از شده غنی سیگمای شش خودرو ایران شرکت در حوزه خبرگان این نزد موجود ضمنی دانش

 .نماید ارائه مهندسی ارزش ابزارهای و

 ادبيات پژوهش:

 بین بانفوذ های ازکمپانی تعدادی تنها اکسپرس آمریکن و موتوروال پاکارد، هیولت الکتریك، جنرال مانند بزرگی سازمانهای

 هزینه کاهش درآمدها، افزایش بهبوددر از نکردنی باور بطوری ، سیگما شش بکارگیری با اخیر های سال در که هستند المللی

 است داشته اعالم ( ولش جك ) الکتریك شرکت جنرال سابق اجرایی مدیر مثال عنوان به .اند برده سود بازار سهم افزایش و ها

 کتاب در اکز جرج.است ساخته محقق شرکت این برای جویی را صرفه دالر بیلیون 43 سال 1 طول در سیگما شش انجام که

  1 از استفاده با که خصوصا انقالبی رویکرد، این پیشگام چند ی دستاوردها و ها روش به استناد ضمن "سیگما 1 انقالب"

 جهانی و معتبر بسیار سازمانهای و نتایج،نهادها این به توجه با که نماید می اشاره اند آورده به وجود خود های درسازمان سیگما

 می سر پشت را خاصی گذار دوران کشورما صنایع.اند داده قرار خود فعالیتهای محور را سیگما 1 اروپا و آمریکا در کیفیت

 افزایش آنها اساسی چالشهای راستا این ودر .شوند جهانی رقابت صحنه بازار به ورود آماده سریعتر هرچه می بایست آنها .گذارند

 .هاست هزینه کاهش و کیفیت

 خود کار دردستور قیمت و کیفیت در جهانی شاخصهای به رسیدن برای را گوناگونی تمهیدات و ها برنامه اگرچه صنایع این

 بیشتر بسیار جهانی رقابت افزادرارزش  شاخصهای بهبود و تغییرات شتاب به که است الزم شرایط، حداقل حصول برای اما دارند

 .باشند حساس موجود سطح از

 امروز ضرورت این دانست کیفیت مدیریت نوین می توان گزاره را سیگما شش سازمانها ی نیازها و ها خواسته این به پاسخ در

 صنعتی کشورهای در سازمانیل  تحو و بهبود حوزه در ای مشاوره و تحقیقاتی ت خدما ها، نظریه ها، اندیشه تمرکز اصلی محور

 شود می اندیشیده آن به ملی سطح و حجم در که رفته پیش تاجایی و است شده

 کسب دنیای نقص صفر، سمت به حرکت برپایه بهبود تفکر ارائه با تا امروز( بیستم قرن نیمه از ) دهه چند طی کیفیت مدیریت

 کنترل 4615 دهه در و شد مطرح ها شرکت در کیفیت کنترل الگوهای و مفاهیم 15  دهه در  .است کرده متحول را کار و

 نیازها با تحوالت این که داد جامع رخ کیفیت در مهمی تحوالت 65 تا 05 های ه ده درحدود .د کر ا پید ظهور جامع کیفیت

 .بود کارهمراه و کسب الزامات و

 ارشد عنوان مهندس به میالدی 05 و 05دهه در که وی .شود می نسبت داده اسمیت بیل به سیگما شش آغازین ایده و نام

 مشاهده با اسمیت بیل. دارد سیگمانام شش پدر اکنون بود، مشغول فعالیت به شرکت موتوروال در اطمینان قابلیت و کیفیت

 کیفیت سطح بودن آمد کار نا به آنها قطعات تعداد بر شدن اضافه و محصوالت پیچیدگی نتیجه افزایش در خطا نرخ افزایش

 مدیر گالوین، باب به را سیگما شش ایده کیفیت، تکنیکهای مهندسی و اطمینان قابلیت مفاهیم تلفیق با و برد سیگماپی سه

  .نمود عرضه شرکت عامل

 چه چیز جدیدی در شش سیگما وجود دارد؟

 سه ویژگی عمده شش سیگما را از سایر برنامه های کیفیت مجزا می سازد:

 بسیار نتیجه گرا استشش سیگما 
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پروژه های شش سیگما باعث بازگشت سرمایه بسیار باالیی می شوند.شش سیگما یك تغییر در عملکرد مدیریت است نه سخت 

 و شدید کار کردن

 سيگما  6دو چشم انداز فرآیند 
  دیدگاه آماری

 نشئت میگیرد.سیگما از آمار و آمار شناس ها  1سیگما دارای دو منظر است. خاستگاه  1روش 

hahn etal (4666 ، )(2002) hoerl andsene ،(2001) antgomery  سیگما را از یك دیدگاه آماری، احتماالتی  1روش

 و کمی مطرح کرده اند. 

 %66/6660خطا به ازای یك میلیون شانس یا یك نرخ موفقیت  1/2سیگما به صورت داشتن کمتر از  1از دیدگاه آماری عبارت 

 است و سیگما عبارتی است که برای نمایش تغییرات حول میانگین فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد. تعریف شده

 اگر یك سازمان در سطح سه سیگما برای کنترل کیفیت عمل می کند، این قضیه بدین صورت تفسیر می شود: 

سیگما یك مفهوم کنترل  1ین رو روش خطا به ازای یك میلیون شانس . از ا 11055یا  %62دستیابی به یك نرخ موفقیت 

  کیفیت خیلی شدید است در حالیکه خیلی از سازمانها هنوز در سطح سه سیگما عمل می کنند.

 دیدگاه تجاری 

سیگما به عنوان یك استراتژی تجاری برای بهبود سوددهی باال بردن کارایی و بازده تمام عملیات ها برای  1در جهان تجارت، 

  اتر رفتن از نیازها و توقعات مشتریان تعریف شده است .رسیدن و حتی فر

سیگما برای اولین باردر عملیات تولیدی مورد استفاده قرار گرفت و به سرعت در نواحی کارکردی مختلف اعم از  1نظریه 

علی  -دریافتندبه محض اینکه سازمانها مزایای آنرا -بازاریابی، مهندسی، خرید، خدمات و پشتیبانی اجرایی گسترش یافت 

سیگما که در عواید مالی مشهود 1سیگما با توجه به این واقعیت که سازمانها قادر بودند مزایای  1الخصوص کاربردهای وسیع 

 ممکن بودند. ،بودند را با ربط دادن بهبود فرآیند با صرفه جویی در هزینه به تفضیل بیان کنند

 سيگما شش سرآغاز

 هزینه و باالتر کیفیت بین وابستگی و ارتباط که بود زمان این در .گرفت صورت موتورال در 4606 سال در سیگما شش تولد

 باور این بر آمریکایی شرکتهای اکثر درزمانیکه .گرفت قرار توجه مورد و شد شناخته محصوالت، تولید در تر پایین توسعه های

 خواهد کاهش را ها هزینه ، کیفیت بهبود که کرد درك درستی به را واقعیت این موتورال کند، می ایجاد هزینه کیفیت که بودند

 درآمد از درصد 45 الی 1 موتورال.بخشید قوت را سیگما شش متدولوژی کارگیری به اساس ذهنی، پارادایم این تثبیت و و داد

 موجب دگرگونی این .نمود پایین کیفیت نمودن برطرف راصرف فروش درآمد از درصد 35 شرایط ربرخید و را خود سالیانه

 .گردید باالتر کیفیت با فرایندهایی وجود دلیل به / شرکت برای دالر بیلیون 3 سال، هر در دالر میلیون 655 تا 055 برگرداندن

 4662 سال در .بود ممکن غیر شرکتها اکثر در که دادند انجام را کاری موتورال در سیگما شش گذاران پایه .سال 1 از بعد

 دیگر صنایع کلیه در سیگما شش زمانی، اندك در و گرفت کار به خود تولیدی فرایندهای از بسیاری در را سیگما شش موتورال

 کیفیت موردافزایش در ذهنی الگوی انتقال یك ایجاد است، شده مدیران استقبال موجب چیز هر از بیش که آنچه یافت بسط

 کیفیت بهبود عامل را هزینه افزایش و تولید سرعت کاهش که قبلی نظریات برخالف .باشد می سازمان خدمات /محصوالت

 این بر بنابراین .گردد می تولید های هزینه کاهش و تولید سرعت افزایش موجب کیفیت بهبود جدید نظریه دانستند،در می

 .اثر نه است علت کیفیت که گفت توان می اساس

 مهندسي ارزش

ها ساز و کارهای ها و نهادهای تولیدی و خدماتی، مجهز شدن به نظامالزمه بقای بنگاهتردید در شرایط امروز اقتصاد جهانی، بی

های هاست که ظرفیتهای قابل رقابت و پاسخگوئی سریع به فرصتمدیریت استراتژیك هزینه و تولید کاالها و خدمات با قیمت
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کند. در عصر امروز کاهش هزینه و ارتباط بود فعالیت میها و ایجادبهناشناخته سازمان و بنگاه را آشکار و در مسیر حذف اتالف

وری به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد صنعت، همواره مورد توجه آن با زنجیره ارزش و نیز تأثیر آن بر افزایش بهره

نه آغاز کرده و به موفقیتهایی را در این زمیهای بزرگ صنعتی کشور تالشنظران بوده و به همین منظور برخی از بنگاهصاحب

 اند.هایی نیز دست یافته

 تعریف مهندسي ارزش از لحاظ لغوی 

 به معنای باشد؛ مهندسی یك واژه عربی و از ریشه هندسه است ومی و ارزش مهندسی ارزش مرکب از دو واژه مهندسی
 باشد.کشاورزی و یا ساختن انواع ماشین می های ساختمان و معماری، راهسازی،گیرنده، عالم هندسه، متخصص ایجاد طرحاندازه

مهندسی علمی است که از طریق آن خواص مواد و منابع نیرو در طبیعت به صورتی مفید در جهت کاربرد و آسایش انسان در 

ا یت تهای مهندسی از مدیریابد. گستره فعالیتهای گوناگون تجسم میآمده و در ساختارها، ماشین آالت و تجهیزات و فرآورده

های دست انسان را ها را در برگرفته و کل طبیعت و همچنین ساختهها، فرآیند و نظامطراحی، تولید، ساخت، کاربرد فرآورده

آالت، تجهیزات و تأسیسات شود. در شکل نوین خود مهندسی در بر گیرنده انسان، سرمایه )در اشکال پولی، ماشینشامل می

 .(310، ص4205ت )مهدوی، آن( و همچنین مواد و انرژی اس

 تاریخچه مهندسي ارزش

سال فعالیت پژوهشی در ارتباط با کاهش هزینه های تولید به انجام رسید از سال  43در این زمینه در شرکت جنرال الکتریك 

 های نظامی این کشور شد.هزینهاین روش به ارتش امریکا راه یافت و عنصر اصلی حرکت و کاهش  4611

گردد و از آن زمان تاکنون نتایج مهمی را دربر داشته است، به سال قبل باز می 25ورود مهندسی ارزش به طرحهای عمرانی به 

به تشریح دستاوردهای مهندسی ارزش  4602که در سال ” انجمن آمریکایی مهندسان ارزش”طوری که در چهاردهمین اجالس 

جویی در دالر صرفه 12/1، مشخص شد که به ازای هر یك دالر سرمایه گذاری برای اجرای مهندسی ارزش پرداخته شد

 0/4معادل  4602های اجرایی بدست آمده است، به نحوی که از زمان به کارگیری مهندسی ارزش در آمریکا تا سال هزینه

میلیارد دالر افزایش یافته است. بازده مهندسی  2/1ه بیش از ب 4606جویی شده است. این صرفه جویی تا سال میلیارد دالر صرفه

 دالر بوده است. 25تا  41میالدی برای هر یك دالر هزینه سرمایه گذاری شده، مبلغی حدود  4661تا سال  4602ارزش ازسال 

 در ایران پيشينه تحقيق

 همدان توسط در خودرو قطعات کننده تولید سازمان یك در ضایعات کاهش جهت سیگما شش رویکرد ن نامه ای بکارگیریاپای

 هرقدر و شده تولید ضایعات نرخ کاهش سبب سیگما شش که دادند نشان نتایج که انجام شد 00صفت در سال  شجاع اعظم

 تعاریف مهندسي ارزش

مهندسی ارزش از جمله مباحث نسبتاَ جدید در سیستم و نظام مدیریتی سازمانها و نهادهای مختلف است. بررسی ها حاکی از 

گذاری در طرحهای بزرگ عمران و صنعتی می شود، در آن است که همه ساله بخش عظیمی از بودجه کشور صرف سرمایه

درصد است. برخی از این طرحها با تاخیر مواجه  45جویی در هزینه این طرحها به طور متوسط حداقل که ظرفیت صرفهصورتی

اندازی مجدد و یا تکمیل آنها به وجود می شوند که تاخیر در اجرای آنها ضمن آنکه هزینه های قابل مالحظه ای را برای راه

می شود. دلیل اصلی این مساله این است که درصد قابل توجهی از طرحهای می آورد در حقیقت سبب از دست رفتن منابع 

عمرانی درمرحله اجرا دارای مشکالت اساسی در طراحی هستند.برای رفع مسایل فوق مهندسی ارزش که یك فن آوری شناخته 

های زایی در کاهش هزینهشده و پذیرفته در جوامع صنعتی است به تدریج در جامعه فنی ایران نیز مطرح می شود و نقش بس

 مربوط به اجرای طرحها خواهد داشت.
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 توانست پژوهش این.یابد می بیشتری کاهش ضایعات نرخ میزان شود، می بیشتر سیگما شش سازی پیاده در شرکت تجربه که

 محصول کیفیت افزایش سبب و دهد کاهش را تعدادضایعات تواند می که است موفقی رویکرد سیگما شش که دهد نشان بخوبی

 موفقیت کنند کسب تجربه آن اجرای در مدیران و کارکنان و بیفتد جا بیشتر سازمان فضای در که هرچقدر روش این . شود

 دنآورمی دست  به بیشتری

 شش متدولوژی در آزمایشات طراحی ازتکنیك استفاده با خدماتی فرایندهای در زمان کارایی تحت عنوان بهبوددیگری مقاله 

 خودرو ایران صنعتی خدمات مهندسی شرکت سپاری پیمان قراردادهای عقد فرایند انجام زمان مدت کاهش سیگما برای

 این صورت بودانجام شد که نتیجه آن به  00صدقیانی در سال  صالحی )ایسیکو( توسط دکترجمشید

 خود به نیز را خدماتی نهای سازما تمایل است توانسته سرعت به ولی شد، معرفی تولیدی بخشهای در ابتدا سیگما شش اگرچه

 هسته روش سیگما، شش DOE آنها سازی بهینه و خروجی بر موثر عوامل شناسایی برای رویکرد بهبود فاز در .سازد معطوف

 .باشد می سیگما شش DOE شش رویکرد در شك بدون .رود کار به تواند می ، DOE بهبود برای آماری ابزارهای اصلی

 عوامل تشریح سیگما شش رویکرد مقاله این در .گردید معرفی ایسیکو شرکت در سیگما کاربرد تشریح مقاله، این اصلی هدف

 ادامه در .شدند شناسایی سپاری پیمان قرارداد روش از استفاده با آن بهبود فاز در و شده DOE، عقد زمان برکارایی موثر

 .است یافته کاهش روز 40  به روز  21  از قرارداد عقد انجام زمان مدت متوسط که گردیدند،بطوری پیشنهاد بهبود راهکارهای

 تحقیقات دیگری که در ایران انجام شده در زیر آورده شده است

 عالمه دانشگاه – جعفری جوان احمد – خودرو ایران شرکت در سیگما شش اجرای تأثیر بررسی . 4

 4201 طباطبایی

 مصطفی – خودرو ایران مجاز نمایندگی یك در ضایعات کاهش در سیگما شش بکارگیری.  3

  4201 شیراز دانشگاه –خواجه

 دانشگاه – نعمتیان حامد – اجرایی راهکارهای ارائه و سیگما شش بکارگیری های چالش بررسی.  2

  4201 تهران

 محمد – ایرانی منتخب شرکتهای در سیگما شش های پروژه سازی پیاده بحرانی عوامل ارزیابی.  1

 4201مدرس تربیت رستمی دانشگاه باقر

 
 مدل مفهومي پژوهش 1شكل شماره 
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 روش تحقيق

چند ویژگی مشترك باشند گفته ای از افراد، رویدادها، اشیاء، مکانها و اموری که دارای یك یا به مجموعه  :جامعـه آمـاری

می شود و معموالً در هر تحقیق جامعه آماری شامل کلیه افراد یا موادی است که محقق عالقه مند است، نتایج تحقیق را به آنها 

 (.4200تعمیم دهد) حسن زاده، 

 نمونـه آمــاری 

شوند  و یا بخشی از به زیر مجموعه ای از جامعه و یا گروه کوچکی از جامعه که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب  می

جامعه آماری که طبق ضابطه ای معین انتخاب می شوند و معرف جامعه به حساب می آیند، نمونه آماری گفته می شود )حسن 

 (. 4200زاده، 

 روش نمونه گيری 

صلی نمونه گیری، برآورد مقادیر جامعه به کمك مقادیر نمونه است. نمونه گیری باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می اهداف ا

 (. 4200شود و کار  تحقیق را ساده و امکان پذیر  می کند ) حسن زاده، 

 نای مختلف مر بوط به صنعت ایراروش تحقیق در این پروژه : در این پروژه از روش میدانی، کتابخانه ای و از کتابها و سایته

 مده است.خودرو اطالعات مورد نیاز بدست آ

کارخانجات صنعتی در سیگما شش و ارزش مهندسی نفر ازخبرگان 15 با اکتشافی مصاحبه 10 انجام با محققان پژوهش این در

 آفرینی ارزش نقاط طریق از شش سیگما متدولوژی سازی غنی جهت در کیفی کدگذاری فرایند طی آنها تحلیل و تجزیه و

 ابزارهای و آفرینی ارزش کلیدی نقاط وسیله به شده غنی سیگمای شش کار این حاصل .ه اند نمود تالش ارزش مهندسی

 شرکت در شش سیگما و مهندسی ارزش خبرگان با اکتشافی های مصاحبه انجام با باشدمحققان ارزش می مهندسی مکمل

الگوی  به کیفی، کدگذاری ارزش کلیدی نقاط بوسیله شده غنی سیگمای طریق شش از آنها تحلیل و تجزیه و خودرو ایران

 نقاط استخراج برای که اکتشافی مصاحبه 10 مجموع در.گردد می ارائه مبحث این در آن های مؤلفه و عناصر که یافتند دست

 فرعی مقوله 5 مفهوم،12 ، شد انجام ها مصاحبه از حاصل های داده تحلیل و تجزیه و ارزش، آفرینی مهندسی ارزش کلیدی

 سازی غنی قابل سیگما شش یند فرا آنها با که ارزش مهندسی ابزارهای کلیدی و آفرینی ارزش نقاط عنوان به اصلی مقوله 3 و

 شدند، باشدشناسایی می
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 این سازی غنی به سیگما شش با مقایسه در ارزش مهندسی های برتری و تمایز وجوه تطبیقیِ مطالعه با حاضردر واقع پروژه   

 .است پرداخته ارزش مهندسی ش آفرینی ارز کلیدی نقاط طریق از رویکرد

 :که چرا است شده انتخاب پدیدارشناختی وپارادایم کیفی رویکرد پژوهش این برای

 است نگری کل نیازمند مسأله، حل خصوص در مطالعه .4

 تحقیق؛ زمینه و بستر به توجه .لزوم3

 مدیریتی فرهنگی، انسانی، عوامل مسأله )مانند حوزه حل بر تأثیرگذار عوامل از توجهی قابل بخش نبودن سازی کمی قابل .2

 ؛ سازمانی( تغییر و

 سیگما شش های متدولوژی جانبه همه سازی خصوص غنی در معتبری و شفاف های فرضیه و پذیر همه الگوهای وجود عدم .1

 ارزش؛ مهندسی و

 کیفی؛ تحقیق یافته های بودن خودجوش و .انعطاف1

 خبرگان؛ اذهان در موجود ضمنی دانش استخراج .لزوم1

 مرحله به بدست آوردن اطالعات الزم رسیدن با آن طی و ه کرد عمل تطبیقی مطالعه تحقیق اساس روش بر حاضر پژوهش

 شش بهبود قابل نقاط کیفی،توانسته کدگذاری روش به ها داده وتحلیل سیگما، شش و ارزش مهندسی متدولوژی دو از  اشباع

 مسأله حل قابلیت رفتن باال تواندباعث می که را مواردی و کند شناسایی ارزش، مهندسی قوت نقاط و ابزارها رابوسیله سیگما

  .بگنجاند DMAICفرایند  در کامل، دقت با شود سیگما شش متدولوژی

 

 

 یافته ها

 جوامع است بوده همراه جوامع صنعتی شدن با عمدتاً  که مسأله ها تنوع و زندگی فرایندهای شدن ه تر پیچید با همزمان

مشهود  عالئم بروز انتظار به و پرداخت ها مسأله حل و تعریف به توان نمی های غریزی روش با که دریافتند صنعتی پیشرفته

 .کرد استفاده خطا و سعی از شده، ایجاد شرایط به واکنش در آنگاه و نشست مسأله

 :کرد بیان است، آمدهزیر نمودار  در که تکاملی، مسیر در توان می را ها مسأله با بشری جوامع برخورد نحوه
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 ادوار تاریخي بشر در تعریف و حل : 2شكل شماره 

 مهمترین توان می را صنعتی های سازمان دارد،ولی وجود بشر زندگی های ه حوز همه در مسأله حل و تعریف فرایند چه اگر

 سو ازیك صنعتی متقن استانداردهای و تکرارپذیر فرایندهای چراکه دانست، مسأله وحل تعریف علمی های شیوه رویش بستر

 به تشویق برای توانمندی پیشران دیگر سوی واز کرده می فراهم علمی های روش بکارگیری برای توجهی قابل های ظرفیت

 .شد محسوب می ها روش این بکارگیری

 که کرد طراحی الگوهایی توان می که نمود راتقویت ایده این کردند، می پیروی مشابه رفتاری الگوهای از که هایی مسأله تکرار

 مسأله، های حل تجربه انباشت با ترتیب بدین . کنند ایجاد ها مسأله حل و تعریف برای قدرت بیشتری خطا، و سعی کاهش با

 تبدیل و مسأله حل های تجربه نمودن ساختارمند هدف با الگوها این . آمد وجود به مسائل حل برای ای یافته نظام الگوهای

 حالت رااز مسأله حل داشتند سعی و شده تدوین آشکار، دانش به خطا و سعی متمادی طی سالیان آمده بدست ضمنی دانش

 الگوهای ترتیب بدین . باشند داشته را آنها بکارگیری همگان قدرت که نمایند معرفی را الگوریتمهایی و نموده خارج محوری فرد

 گرفته بکار مختلف توسط سازمانهای الگوها این سالهاست و آمدند وجود به سیگما شش و ارزش چون مهندسی ای مسأله حل

 .شوند می

 تحوالت کار، و کسب ههای بنگا بین سرعت تعامالت و پیچیدگی رقابت، شدت ، صنعتی جوامع گسترش با اخیر سالیان طی

 باشدو می بیشتر آنها گوناگونی و تعدد و تر پیچیده ما، دوران مسائل . است کرده سازمانی ایجاد مسائل ماهیت در ای گسترده

 تضمین امروز رقابتی دنیای در را بقای خود تا کنند حل را آنها ممکن زمان کوتاهترین در و هزینه حداقل با باید سازمانها

 را سازمان سایه به سایه که است رقبایی از گرفتن فاصله معنای به امروز کار کسب و دنیای در تعللی گونه هر که چرا نمایند

 بسیار هواپیمای یك در که کنند تصور چنین باید امروز مدیران بیشتر «مدیریت  دانشمندان از یکی گفته به .کنند تعقیب می

 پیچیده مسائل حل برای اساس براین« باشند  می هواپیمایی چنین ساختحال  در آن با همزمان و هستند پرواز حال در سریع

 زمان، و هزینه حداقل با امروز، متعدد و
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 از یکی . شوند تقویت موجود الگوهای ویا شوند ابداع ما زمانه اقتضائات با متناسب جدیدی مسأله حل الگوهای یا بایست می

آفرینی  ارزش نقاط طریق از ، الگوها آن ی ساز غنی و آنها بین افزایی هم ایجاد موجودنیز مسأله حل الگوهای یت تقو راههای

 مسأله حل الگوهای توسعه سیرتاریخی زیر نمودار در . است بوده هدف این دنبال به نیز حاضر تحقیق که یکدیگرمی باشد،

 است. شده ارائه

 

 
` 

 مسأله حل الگوهای توسعه سيرتاریخي:  1نمودار شماره 

 

 و ه کرد عمل تطبیقی مطالعه تحقیق روش اساس بر حاضر پژوهش . است شده بیان مختلفی های روش کیفی تحقیقات برای

 روش به ها داده وتحلیل سیگما، شش و ارزش مهندسی متدولوژی دو(  اشباع مرحله به تارسیدن گردآوری اطالعات) با آن طی

 مواردی و کند شناسایی ارزش، مهندسی قوت نقاط و ابزارها رابوسیله سیگما شش بهبود قابل نقاط توانسته کیفی، کدگذاری

 .بگنجاند DMAICدر فرایند  کامل، دقت با شود سیگما شش متدولوژی مسأله حل قابلیت رفتن باال باعث تواند می که ا ر

  ها قضیه و ها مقوله - مفاهیم : از عبارتند کدگذاری روش به ها داده کیفی تحلیل در اصلی عنصر سه

 .مفاهيم1

 آنها طریق از واژه() کلمه یك مفهوم یك.شود می ساخته آنها وسیله به دانش ساختمان که هستند ای معنایی بلوکهای مفاهیم

مفهوم،واژه  دیگر عبارت به .د شو می گفته هستند مشترکی وجود دارای که ها داده گروهی از به مفهوم . شود می داده انتقال

 .دهد می تشکیل کند می داللت جزیی موارد برکلیه که را ای طبقه و است شده انتزاع جزیی موارد تعمیم طریق از که است ای

 ها( )طبقه ها .مقوله2
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 گرفتن قرار هم کنار یا ترکیب یعنی .قراردارند باالتری سطح در و یتر تجرید دهند می نشان مفاهیم آنچه به نسبت ها مقوله

 تا شود می طی ای مقایسه تحلیلی فرایند نیز ها، مقوله گیری شکل برای .دهد رامی طبقه یا مقوله یك تشکیل مفهوم، چند

 . شود مشخص شود، می استفاده تر پایین سطح مفاهیم ایجاد برای که تفاوتهایی شباهتهاو

 ها قضيه .3

 این دیگرند. های مقوله و آن مفاهیم و مقوله ) طبقه( یك بین یافته تعمیم روابط بیانگر که ها هستند عنصر قضیه سومین

 :می آیند بوجود کیفی کدگذاری درفرایند زیر رویه سه طی عناصر

 .گردند می تشریح و شناسایی ازآنها حاصل های مقوله و ، مفاهیم آن طی که ها داده تحلیل فرایند : باز . کدگذاری1

 .است فرعی های ومقوله اصلی های مقوله تعیین ها، مقوله بین ارتباط ایجاد  :ی محور . کدگذاری2

 .الگو یك قالب در مقوله ها سازی یکپارچه :انتخابي .کدگذاری 3

 مقوله ساخت انتخابی، و محوری باز، کدگذاری سه رویه طی آنها تحلیل و ها داده آوری جمع با محقق کیفی، کدگذاری در

 های ای داده حاشیه ارزش آن در که است شرایطی اشباع وضعیت .دهد می ادامه اشباع به مرحله دستیابی تا را خود های

 روش به تحلیل نتیجه ، نمی کند اضافه ها یافته به را جدیدی مقوله جدید، دادة کردن اضافه و رسد می حداقل به جدید

 محوری کدگذاری طی و اند شده بندی دسته ها زیرمقوله و ها قالب مقوله در که است مفاهیم از ای مجموعه کیفی، کدگذاری

 .گیرد می شکل الگو سرانجام شده و ایجاد مفاهیم از هایی شبکه مفاهیم، و ها مقوله ارتباط بین طریق از

که با استفاده از اطالعات درج شده در سایت ایران خودرو و مقاله های مختلف  ارزش، آفرینی مهندسی ارزش کلیدی نقاط

 ازآنها در ادامه آورده شده است. حاصل های داده تحلیل و تجزیه استخراج شدو

 مفاهيم 

 :از عبارتند زمینه این در آمده دست به مفهوم دوازده

 سيگما شش در ای ریشه علل شناسایي جهت FASTنمودار  از استفاده-

 شش تحلیل در فاز مسأله ای ریشه علل شناسایی برای تواند می که ارزش مهندسی ابزارهای از همانطور که گفته شد یکی 

 چه و چگونه چرا، »منطق با شود می باعث فاز این در FAST نمودار از استفاده .است FAST نمودار شود استفاده سیگما

 و شده آن مشخص به وابسته متغیرهای ، فرایند گامهای بین روابط ترسیم با ترتیب بدین و شده کشف ای ریشه علل «وقت

 .گیرد انجام بیشتری اطمینان با ای ریشه علل شناسایی

 
 

 سيگما شش پروژه بيشتر چه هر نمودن کوتاه در سعي-

 عجین مسأله با تیم اعضای شود می باعث این امر و دهند می اختصاص خود به زیادی زمان مدت اغلب سیگما شش های پروژه

 لذاتوانایی و بدهند دست از را مسأله به نسبت اولیه ذهنی تازگی و شوند مسأله تفکردرباره اینرسی دچار دلیل همین به و شده

 کاری فرایند کردن کوتاه با ارزش مهندسی طرف دیگر از .د شو می ضعیف مسأله حل در تازه و بدیع های ایده ارائه در آنها

 کوتاه شود امکان تاحد نیز سیگما شش فرایند شود می توصیه لذا .کند می جلوگیری اینرسی تفکر این آمدن وجود به از خود

 .فراهم گردد سیگما شش تیم اعضای طرف از کننده متحول های ایده ارائه امکان تا

 ارزش مهندسي همانند سيگما شش در فرضها پيش بردن سؤال زیر-3-1
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 سعی و شوند تلقی مفروض اصولی ان عنو به فرضهای اولیه پیش و اردها استاند که دارد وجود آفت این سیگما شش فرایند در

 در موجود تفکرکارکردگرای بنابر ارزش مهندسی فرایند در دیگر طرف از .یابد ارتقا آن استانداردها براساس سیگما سطح شود

 چیست؟  استاندارد این کارکرد »شود که  می پرسیده سؤال این و سؤال رفته زیر نیز استانداردها ابتدا همان از متدولوژی، این

 ارتقاء سپس و ه شد ارزش اصالح مهندسی فرایند ابتدای همان در باشند، شده تعریف اشتباه ها استاندارد اگر ترتیب بدین «. 

کارکردگرای  دیدگاه طریق از سیگما شش فرایند است الزم بنابراین .گیرد صورت می شده اصالح های استاندارد مبنای بر ارزش

 سطح صحیح، های فرض پیش برمبنای وسپس کرد توجه فرضها پیش به تعریف، فاز در و فرایند ی ابتدا از ارزش، مهندسی

 .دهد ارتقاء را سیگما

 :سيگما شش در ارزش مهندسي سيستماتيك و جامع دیدگاه ایجاد -4-1

 حل و شناسایی در سیستمی رویکرد یك از این متدولوژی که است آن ارزش مهندسی متدولوژی برجسته ویژگیهای از یکی

 نگریسته به مسأله کیفی و لی ما استراتژیك، مختلف های دیدگاه از ارزش مهندسی که بدین مفهوم . کند می استفاده مسأله

 آماری ابزارهای و روشها بر مبتنی سیگما شش دیگرمتدولوژی طرف از .پردازد می مسأله حل و شناسایی به جامع دید یك با و

 است الزم لذا .شده است مسائل حل و بررسی در نگر کل و جامع دیدگاه از دوری و جزءنگری مواردباعث بسیاری در و است

 خرد های مسأله کالن های ریشه شناسایی به کالن یك دیدگاه با و شده سازی غنی منظر این از نیز سیگما شش متدولوژی

 .بپردازد سیستماتیك نگرش با یك آنها جامع حل و سازمان

 سيگما شش در ارزش مهندسي تيم ترکيب از استفاده-

 از ارزش مهندسی تیم و دارد وجود تیم ارزش در زنجیره افراد تمام حضور به خاصی حساسیت ارزش مهندسی متدولوژی در

که  شود می تشکیل خارجی تسهیلگر یك همچنین و کنندگان حمایت )مشتریان(، مجریان ، برداران ه بهر کلیه نمایندگان

 :می آید ذیل در آنها تعریف

 محصول؛ یا پروژه نهایی مشتریان :برداران . بهره 4

 دارند؛ نقش پروژه اجرای در نحوی به که واحدهایی کلیه :. مجریان 3

 است؛ پروژه موفقیت شرط آنها حمایت که واحدهایی کلیه :گنندگان . حمایت 2

 قرار آن اجرای منفی یا مثبت تاثیر تحت پروژه ببرند اجرای از نفعی آنکه بدون که واحدهایی کلیه : تاثیر تحت . واحدهای 1

 می گیرند؛

 یك با و نبوده نیز تیم عضو که پروژه ص موضوع خصو در مختلف های تجربه دارای و متخصص فرد :خارجی . تسهیلگر 1

 ای کننده های متحول ایده تواند می بعضاً و نیست تیم اعضای فکری قالبهای دچار لذا و نگرد مسأله می به خارجی دیدگاه

 .دهد ارائه

 و رفته بین از سازمانی دیوارهای شود باعث می تخصصی چند و بخشی بین تیم یك ایجاد با ارزش مهندسی ترتیب بدین

 شده آشنا موجود مشکالت با همگی غیره و کنندگان تأمین و مشتریان درنتیجه و شود گرفته نظر در ذینفعان تمام نظرات

 چرا رود می باال پروژه، پذیری ریسك آنهاقدرت بین نظر اتفاق آمدن وجود به دلیل به نهایت در و کنند می اعالم را ونظراتشان

 ذینفعان تمام آوری هم گرد در را فوق نظر دقت سیگما شش متدولوژی ولی.است قرارگرفته توجه مورد ذینفعان تمام نظرات که

 ایده از تیم در مشتری حضور علت عدم به ، مشتری صدای از استفاده وجود با ترتیب بدین و نداشته خارجی نیزتسهیلگر و

 . شود نمی شکسته تیم تفکر اینرسی و نشده استفاده نیز خارجی تسهیلگر دیگراز طرف از و شود نمی استفاده او خالقانه های

 تا نماید استفاده فوق گانة پنج های تمام گروه از تعریف، فاز در تیم اعضای تعیین هنگام در نیز سیگما شش تیم الزم است لذا

 .آید دست به الزم اثربخشی
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 و تصوری های محدودیت حذف واقعي و های محدودیت شناسایي هدف با سيگما شش در محدودیتها بررسي-

 برطرف سازی قابل

 :دارد اساسی کارکرد سه محدودیتها تعیین ارزش مهندسی فرایند در

 شود؛ آنهاانجام قالب در گیری تصمیم باید که واقعی های محدودیت شدن . مشخص 4

 حضور دلیل به شدند می تلقی واقعی ابتدا در محدودیتها که از بسیاری فازاطالعات در : تصوری های محدودیت رفتن بین از .3

 به و بوده تصوری واقع در ها این محدودیت چراکه شوند؛ می حذف تیمی بررسی و بحث از پس وذینفع، درگیر عوامل تمام

 اند؛ بوده آمده بوجودکافی  ارتباطات وجود عدم دلیل

 حمایت برای موجود واقعی های محدودیت وتأثیر اهمیت ، اطالعات فاز در : واقعی های محدودیت تأثیر و اهمیت درك .2

 محدودیت این رفع در آنها،سعی برای ها محدودیت منفی تاثیر درست تبیین صورت در افراد واین شن شده رو کلیدی کنندگان

 که مدیران شوند می تلقی محدودیت دلیل این به ها محدودیت از بسیاری داشت زیرا خواهند منابع( تخصیص طریق )از ها

 را آنها توانند می اثرات، این اهمیت درك با لذا و ندارند درك درستی پروژه کل بر آنها منفی اثر و اهمیت از کنندگان وحمایت

 برطرف کنند؛

 و نیامده متدولوژی در واضح صورت به وتأکید توجه این ولی شود می توجه محدودیتها احصاء به سیگما شش درمتدولوژی

 ها، بیان محدودیت کارکرد سه هر از است الزم لذا .شود نمی کافی توجه ها بیان محدودیت سوم و دوم کارکردهای به بویژه

 .شود استفاده سیگما شش فرایند تعریف فاز در

 براساس ایده پردازی و ای علل ریشه های د کارکر تعيين جهت تحليل فاز در کارکرد تحليل از استفاده-

 :بهبود فاز در کارکردها

 رفع و علل این بهبود برای هایی ایده فازبهبود، در تا شوند می شناسایی مسأله ای ریشه علل سیگما شش فرایند تحلیل فاز در

 در سپس و شود شناسایی علل این کارکرد ای، ریشه علل شناسایی از پس فازتحلیل، در شود می توصیه . شود ارائه آنها

 .شود پردازی ایده یك، هر اساس کارکرد بر ، آنها رفع حلهای راه ارائه و ای ریشه علل کردن برطرف برای فازبهبود،

 ارزش ارتقاء به صورت اهداف تعيين و سيگما شش در صرف هزینة جای به ارزش به توجه -

 مهندسی ولی برساند، حداکثر به ا ر آن کنداثرات می سعی و دارد زیادی توجه پروژه مالی اثرات و ها هزینه به سیگما شش

هزینه( را \)زندگی کندشاخص ارزش می سعی و داشته توجه همزمان صورت به وهزینه بها به و داشته تری جامع دید ارزش

 سیگما شش پروژه نتایج تمام و کند آن توجه جامع معنای به ارزش به نیز سیگما شش متدولوژی شود می توصیه . دهد ارتقا

 .بشناسد رسمیت به پروژه درمنشور انجامند، می ارزش ارتقاء به که را

 عمر دوره کل در بهبودها ای هزینه اثرات گرفتن نظر در -

 . پروژه ابتدای صرفاً  نه و باشد می دوره عمر کل ی ها هزینه کاهش دنبال به ای هزینه بعد از ارزش مهندسی متدولوژی

کل  در بهبود ای هزینه تاثیرات از غفلت موجب نباید مالی اثرات تحقق و دامنه است بر تمرکز نیز سیگما شش های درپروژه

 دوره کل های هزینه به باید ، های اصالحی ایده انتخاب برای بهبود فاز در اساس این بر . شود سیستم یا محصول عمر دوره

 .نگیرد قرار توجه بهبودمورد مقطعی نتایج تنها و شود توجه عمر

 عمر دوره کل در بهبودها کارکردی اثرات گرفتن نظر در -

 بخشهایی ساخت یا اجرا از ترتیب بدین و توجه شده عمر دوره کل در ل(  محصو/ طرح/)پروژه کارکرد به ارزش مهندسی در

 فرایند شش در شود می توصیه .شود می جلوگیری سازند، نمی برآورده را مشتری مورد انتظار کارکرد عمر دوره کل در که

 توجه مورد نیز عمر دوره کل در حاصله کارکردی بهبودهای اثرات بلکه ، ندهند اهمیت بهبود مقطعی اثرات به فقط نیز سیگما
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 را نیازمشتری مورد کارکردهای که درآید اجرا به بهبودهایی تنها ارزش، مهندسی همانند متدولوژی ترتیب بدین تا گیرد قرار

 .سازند می برآورده عمر دوره کل در

 شكست بالقوه حاالتRPN کاهش جهت FMEA ریسكهادر  کارکرد تحليل از استفاده -

 نموده استفاده کارکرد تحلیل از توان می (RPN)ریسك   اولویت عدد سرانجام و شکست بالقوه حاالت شدن مشخص از پس

 .نمود رسم نیز را شکست بالقوه حاالت  FASTنمودار  لزوم صورت در حتی و کرد استخراجرا  شکست بالقوه حاالت کارکرد و

 را کمتری ریسك حال عین در و برسانند موردنظر به کارکرد را ما توانند می که جایگزینی نظرات پردازی ایده طریق از سپس

 .شود می ا اجر FMEA فرایند ادامه سپس و شناسایی کنند، می حذف را ریسك یا حتی و کنند می طرح متوجه

 
 او مطلوب محصول به مشتری نياز ترجمه برای کارکرد تحليل از استفاده -

 ارزش مدیریت که است کارکرد،مفهومی .محصول است و نیاز بین ارتباط حلقه کارکرد، و شود می محصول تولید موجب نیاز،

 به گروه مفهوم این.پردازد می انتظار مورد حل راه نه و محصول از انتظار مورد عمل نیازبرحسب توصیف به آن از استفاده با

 نباشند استوار الگوی خاص یك بر که کند پیشنهاد خالقانه هایی گزینه تا دهد می اجازه ارزش

 

 

 
 محصول -کارکرد -نياز فرایند:  3شكل شماره 

 
 ترجمه آنها انتظار مورد واقعی محصول مشتریان به نیاز FAST نمودار و کارکرد تحلیل ابزار از استفاده با ارزش سی مهند در

 نمودار  طریق از نیاز، آن چرایی و چگونگی و گرفته قرار کارکرد مشتریان موردتحلیل نیاز که ترتیب بدین . شود می

FASTدر .شود می طراحی کارکردها همان اساس بر و مشخص مشتری انتظار مورد محصول ترتیب بدین و شود می تعیین 

 به را او نیازهای و نموده تحلیل را مشتری صدای FASTنمودار  و کارکرد ابزار تحلیل از استفاده با توان می نیز سیگما شش

  .پرداخت مسأله حل به اساس آن بر سپس و کرد ترجمه واقعیش خروجی
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 ارائه زیر نمودار در ارزش مهندسی وابزارهای برجسته های ویژگی وسیله به شده غنی سیگمای شش الگوی مفهومی شبکه

 .است شده

 
 شده غني سيگمای شش الگوی مفهومي شبكة:  4شكل شماره 
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 مهندسي ارزش ابزارهای و قوت نقاط وسيله به شده غني سيگمای شش تجویزی الگوی:  6شكل شماره 

 
 نتيجه گيری

 

 قدرتمندی ابزارهای به را آنها که هستند ارزش آفرینی کلیدی نقاط دارای یك هر سیگما شش و ارزش مهندسی های متدولوژی

 نیزهستندکه هایی کاستی دارای یکدیگر به نسبت رویکرد دو این طرفی از .است کرده سازمانهاتبدیل مسائل حل و تعریف در

 .شوند سازی دیگری غنی ابزارهای و آفرینی ارزش کلیدی نقاط طریق از توانند می

 از سیگما ش ش رویکرد این سازی به غنی ارزش مهندسی متدولوژی کلیدی ابزارهای و تمایز وجوه مطالعه با پروژه حاضر

عرصه  در تحقیق این از حاصل تلفیقی مدل است الزم اساس این بر .پرداخت مهندسی ارزش آفرینی ارزش کلیدی نقاط طریق

 .شود تبدیل مدلی کاربردی به بدست آمده مفهومی مدل آن، اجرای از حاصل بازخورهای أخذ با و شده گرفته بکار عمل

تواند عوامل و دالیل عملکرد ضعیف و اگر به شکل صحیحی انجام پذیرد میمهندسی ارزش ترکیب اصول شش سیگما و 

ی هاحل آن را ارائه دهد و در نتیجه از خروج منابع شغلی به شرکتهای باال در صنایع تولیدی ما را شناسایی کرده و راههزینه
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های تولیدی بیگانه جلوگیری کند. هر یك از این ابزارها در صورتی که جداگانه استفاده شوند، تنها بخشی از هدف کاهش هزینه

رد آوای قدرتمند از ابزارها را فراهم میکنند، درحالی که کاربرد این ابزارها در کنار هم مجموعهکل و ارتقاء کیفیت را تأمین می

ه روی هم رفت .ها را کم کرد و کیفیت را ارتقا بخشید. زمان تحویل را کاهش دادوری را افزایش داد، هزینهنها بهرهتوان با آکه می

 دهند.ها، افزایش میسیگما و مهندسی ارزش  ارزش مشتری را بوسیله بهینه کردن کیفیت، تحویل و هزینههای ششتکنیك

 موجود متون با گرفته شكل الگوی مقایسه

 شباهت و ها میزان تفاوت بررسی هدف با این کار .است موجود متون با گرفته شکل الگوی مقایسه حاضر، تحقیق مرحله آخرین

  .شود می انجام ها شباهت و ها تفاوت این چرایی و موجود پیشینه  با گرفته شکل الگوی های

 بررسی مقاله 0 حاضر، تحقیق در شکل گرفته الگوی زمینه در .ظهوریافته با پیشینه تحقیق مقایسه می  شود الگوی در ذیل

  .گردند می ارائه ذیل که در شد ذکر مفاهیمی آنها یك هر در و شد
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 شده غني سيگمای شش الگوی مقایسه: 2جدول شماره 

 
 : دارد دنبال به را زیر حاضر،نتایج گرفته تحقیق شکل های مقوله و مفاهیم با پیشین تحقیقات در اشاره مورد مفاهیم مقایسه
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 بنابراین و بود گرفته قرار اشاره مورد تحقیقات پیشین در نیز این از پیش حاضر تحقیق در گرفته شکل مقوله های از برخی -4

 .شوند نمی نفی تحقیق این در آنها از هیچ یك و کند تأییدمی را آنها از آمده دست به نتایج

 فرعی و اصلی های مقوله در آنها جای دادن با و نموده تکمیل را پیشین های پژوهش در گرفته شکل مفاهیم تحقیق این-3

 آنها، توسط نشده اشاره خالی نقاط افزودن با و آورده گرد هم یکپارچه و سیستم چارچوب یك در را پیشین تحقیقات مدون،

 .است نموده تدوین را الگوی منسجمی

 منابع:
 ح.دکترفرتوك زاده .انتشارات فرا-سیگمامعجزه شش ، 02 ،سایبر.چادهوری-4

عضو هیات علمی گروه مهندسی .بکارگیری رویکرد شش سیگما در حمایت از خط مشی و استراتژی مقاله اینترنتی.رسول ،نورالسناء -3

 صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 کنفرانس دومین : تهران ،"سیگما شش و ارزش توأمان مهندسی کاربرد با سازمان در مستمر بهبود به دستیابی " (، 4206 ) ل. .احمدی،2

 .ارزش مهندسی ملی

 "آن بهبود کارهای راه ارائه و صنایع وزارت پوشش تحت واحدهای صنعتی بهبود در تحول طرح تأثیر بررسی " (، 4201 ) م. آیین، .آذر1

 .صص اشتر مالك صنعتی دانشگاه : تهران

 در ملی هجویی صرف جهت راهکاری عنوان به مهندسی ارزش و سیگما شش متدولوژی برآیند در هم افزایی " (، 4201 ) آقایی،د. .1

 . ارزش مهندسی ملی کنفرانس دومین : تهران"ی تجار و صنعتی طرحهای

 .خودرو ایران شرکت سیگما شش آموزشی .جزوات1

 تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول، مبانی مهندسی ارزش، 4206،بیرقی، ح .پور، یقلی   .0

 منابع وماخذاینترنتي:

1. www.sixsigma-quality.com    
2. www.sixsigmapro.com  
3. www.sixsigmapartners.com  
4. www.sixsigma.com  
5. www.6sigmapro.com  
6. www.transition-support.com  
7. www.iie.ir 
 ویکیپدیا .سایت0

 .سایت مگیران6

 .اطالعات بدست امده از ماهنامه های آیران خودرو45
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