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سیگوا در ارزیابی عولکرد  های رویکرد شش توسعه شاخص

 تولیدی تأهین زنجیره
ءسػَل ًَسالؼٌب، کبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػی كٌبیغ،  1فبطوِ فیشٍصی

  ، اػتبد ،2

 

 ایشاى -تْشاى -آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى جٌَة داًـگبُ  -كٌبیغداًـکذُ هٌْذػی  -1

– firouzi12@gmail.com 

 ایشاى -تْشاى - ػلن ٍ كٌؼتداًـگبُ  -ٌبیغداًـکذُ هٌْذػی ك -2

– rassoul@iust.ac.ir 

ثؼتِ ثِ ًَع هحلَل )یب خذهت( ٍ ًیض تَالی هشاحل دس فشآیٌذّبی صًجیشُ ثِ  تأهیيیک صًجیشُ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ٍاقغ  :چکیده

تالؽ هب تَػؼِ یک چبسچَة  تأهیيجیشُ هیـَد ٍ ًیض ثب تَجِ ثِ ضشٍست اسصیبثی ػولکشد ٍ ثْجَد صً ثٌذی اؿکبل هتفبٍتی دػتِ

هحلَل ٍ تحَیل  ّبی خبف ثب تَجِ ثِ دٍ هـخلِ ػولکشدی کلیذی کیفیت تأهیيػبختبسی دس اسصیبثی ػولکشد ٍ ثْجَد صًجیشُ 

ختبّبی ّوگشا ٍ ػبکِ تشکیجی اص )پیًَذی ثب ػبختبس  تأهیيگیشی کبسایی صًجیشُ  تبُکیذ هب دس ایٌجب سٍی اسصیبثی ٍ اًذاصُ ثوَقغ هیجبؿذ.

ّبی ػولکشدی آى اػت کِ دس ایي اهش اص اثضاسّبی سٍیکشد ؿؾ ػیگوب اػتفبدُ هی ؿَد.  دس ًْبیت  ثب تَجِ ثِ ؿبخقػت( ٍاگشا

دس رات خَد  کِ ّبی سٍیکشد ؿؾ ػیگوب اسائِ هیـَد ثب اػتفبدُ اص ؿبخق تأهیيػبختبسی جبهغ دس اسصیبثی ػولکشد صًجیشُ 

گیشی  د ؿؾ ػیگوب کِ کوی ّؼتٌذ هیجبؿذ. سٍیکشد ؿؾ ػیگوب یک هقیبع اًذاصُی اثضاسّبی سٍیکش بیِگشاػت چشاکِ ثش پ ّذف

 .هٌبػت ثشای ػطح ٍػیؼی اص كٌبیغ ٍ فشآیٌذّب فشآّن هیکٌذ

 

 .RTYؿبخق  ؛ اسصیبثی ػولکشد؛ سٍیکشد ؿؾ ػیگوب؛پیًَذی تأهیيصًجیشُ : کلیذی ٍاطُ ّبی

 

 ٍصیفبطوِ فیشی هؼئَل : ًبم ًَیؼٌذُ

 ، ٍاحذ اٍل44(، تقبطغ فشحضادی، پالک 22کَی ًلش، خیبثبى یَػفی)ی هؼئَل : ًـبًی ًَیؼٌذُ
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 مقدمه .1
اػأت. ثأشای    تأأهیي ػیؼتن پبیؾ ػولکشد اص الضاهبت ّش صًجیشُ 

ثِ ثْجَد هأذاٍم   تأهیيهَفقیت دس هحیط کؼت ٍ کبس، صًجیشُ ی 

 تأهیيػولکشد صًجیشُ ی  ًیبص داسد. ثشای ایي هٌظَس الصم اػت کِ

اسصیبثی ؿذُ ٍ هؼیبسّبی ػولکشدی آى اػأتخشا  گأشدد. تحلیأل    

ٍ  ّأبی ػولکأشدی کلیأذی آى    ٍ توشکض ثش ؿأبخق  تأهیيصًجیشُ 

هیجبؿذ. اثأضاس هأَسد اػأتفبدُ     ي تحقیقپبیؾ ػیؼتن اص اّذاف ای

، اثضاسّبی ؿؾ ػیگوب هی ثبؿذ. ؿأؾ ػأیگوب، داسای یأک    ؿذُ

DMAIC مًبهتذلَطی ثْجَد ثِ 
ّأبی   کِ اص طشیق آى ٍ ؿبخق *

ؿؾ ػیگوب ، دس هؼیش ثْجَد فشایٌذّب هأب  هتذٍلَطی گیشی  اًذاصُ

 سا یبسی هی کٌذ.

اػتفبدُ اص اػأتبًذاسد ؿأؾ   ثِ  2003اٍلیي ثبس داػگَپتب دس ػبل 

ثأشای   ی خطأی تأهیٌػیگوب ثشای اًذاصُ گیشی ٍ ثْجَد صًجیشُ ی 

 [1]پشداختِ اػت.  تک هـخلِ ثحشاًی

اص سٍؽ طشاحی ؿؾ ػأیگوب   خَد دس هقبلِ( 2002َػف ػبهش )ی

ٍ اًذاصُ گیأشی ػولکأشد آى اػأتفبدُ     تأهیيثشای طشاحی صًجیشُ 

یأک اص اػاأب صًجیأشُ ثبیأذ      ّأش  کِ ؿَد دس آًجب ػٌَاى هیکشدُ. 

خشٍجأی قبثأل اًأأذاصُ گیأشی داؿأتِ ثبؿأأذ تأب هیأضاى ثْجأأَد دس       

ی هٌبػأجی  پغ ًیبص اػأت یأک هؼیبسّأب   ، فشآیٌذّب هـخق ؿَد

IDDOVچشخِ ٍی دس ایي ساُ اص  .ثشای صًجیشُ ؿٌبػبیی ؿَد
† 

اػتجأبس ػأٌجی(    –ثْیٌأِ ػأبصی   –طشاحأی  –تؼشیأف  –)ؿٌبخت

کِ ثیـتش سٍی الگَ ثشداسی تبُکیأذ داسًأذ. اهأب     اػتفبدُ کشدُ اػت

ًیبص ثِ چبسچَة ّبی گؼتشدُ تشی اػت تب ثتأَاى ثْجَدّأب سا ثأِ    

ی کلیأذی ػولکأشد ٍ اّأذاف    ّأب  ّبی اػتشاتظیک، ؿأبخق  ثشًبهِ

 [2]ثْجَد هشتجط ػبخت. 

 تأهیيگیشی ػولکشد صًجیشُ  ، احوذ ػوبس دس اًذاص2011ُدس ػبل 

 [3] گیشد. ّبی ؿؾ ػیگوب ثْشُ هی ٍ ثْجَد آى اص اثضاس خطی

 اػبػأب   تأهیي صًجیشُ ػولکشد کِ داؿت اظْبس تَاى هی ٍضَح ثِ

 تحَیل ٍ ثتثب کیفیت ؿبهل کلیذی ػولکشدی ی هـخلِ دٍ ثِ

 هؼیَة خذهت یک یب هؼیَة هحلَل یک .اػت ٍاثؼتِ هَقغ ثِ

                                                 
* difine-measurement- analyse- improve- control 
† identify- define- design-optimize-validate 

ِ  اگأش  حتأی  ؿذ، خَاّذ هـتشی سضبیت ػذم ثِ هٌجش  هَقأغ  ثأ

دس ایأي هقبلأِ یأک سٍؽ     .ثأشػکغ  ٍ ؿأَد  دادُ هـتشی تحَیل

ٍ ًْبدّأبیؾ ثأِ    تأأهیي ػبختبس یبفتِ کِ دس آى ػولکشد صًجیشُ  

ٍ ثْجأَد دادُ ؿأَد، ثأِ     تَاًذ اًذاصُ گیشی، ثشسػأی  ثش هیؤطَس ه

 کوک اػتبًذاسد ؿؾ ػیگوب ثشسػی ؿذُ اػت.

 

 تأهینگیری عولکرد زنجیره  اندازه یافته ساختار توسعه .2

یأک   لأضٍم ایجأبد   هأی تأَاى   ػبختبسّبی پیـأیي  ثب ثشسػی هشٍس

چبسچَة ٍ یب اػتشاطی ثشای یک صًجیشُ تبهیي ایجبد کشد کأِ دس  

ایٌذ آهبسی، ؿأؾ ػأیگوب ٍ   آى اص تشکیجی اص سٍؽ ّبی کٌتشل فش

طشاحی تلشاًغ اػتفبدُ کشد. کبّؾ تغییش پأزیشی فشایٌأذّب هأی    

تَاًذ هٌجش ثأِ فـأشدُ ؿأذى صهأبى ػأیکل ٍ دس ًتیجأِ ثْجأَد        

ػولکشد تحَیل ؿأَد. ثأشای ایأي هٌظأَس، دس ایأي پبیأبى ًبهأِ اص        

ؿبخق ّبی قبثلیت فشایٌذ ثشای طشاحأی تلأشاًغ ؿأؾ ػأیگوب     

 ل اػتفبدُ ؿذُ اػت.ثشای ثْجَد ػولکشد تحَی

 تأهینگام اول: ترسین شبکه زنجیره 

 تأهیيّبیی کلی ثشای تشػین ؿجکِ صًجیشُ  ( گبم1441لوجشت )

اسائِ داد کِ ؿبهل ػِ هشحلِ اكلی ؿٌبػبیی ًْبدّبی صًجیشُ 

، ؿٌبػبیی فشآیٌذّبی کلیذی، ٍ تؼشیف یک ػبختبس تأهیي

ثؼتِ ثِ ًَع  تأهیيصًجیشُ  ای ثشای ّش فشآیٌذ هیجبؿذ. ؿجکِ

هحلَل )یب خذهت( ٍ ًیض تَالی هشاحل دس فشآیٌذّبی صًجیشُ 

ّب دس یک طجقِ  ؿَد. ثب تَجِ ثِ ایي پیچیذگی دػتِ ثٌذی هی

ی جشیبى هَاد ثیي تؼْیالت هیتَاى  ثٌذی ػبختبسی ثش پبیِ

ّوگشا)هًَتبطی(، ٍاگشا)دسختی(،  سا دس چْبس دػتِ تأهیيصًجیشُ 

 (. 2001ای( )ثیوَى  ی کشد: )ؿجکِثٌذ طجقِ پیًَذی ٍ ػوَهی

ّب کوتش ثِ كَست خطی یبفت  تأهیيدس دًیبی ٍاقؼی صًجیشُ 

تشی خَاٌّذ داؿت، لزا ػبختبسّبی  ؿًَذ ٍ اؿکبل پیچیذُ هی

پیـیي کبسایی هحذٍدی خَاّذ داؿت. دس اجشای کبساتش ایي 

پیًَذی کِ تشکیجی  تأهیيای صًجیشُ  ی آى ًوًَِ ػبختبس ٍ تَػؼِ

  گیشین. ثبؿذ سا دس ًظش هی یٌذّبی ّوگشا ٍ ٍاگشا هیاص فشآ

شش سیگوا روی  DMAICسازی چرخه  گام دوم: پیاده

 تأهینزنجیره 

، داخل کشدى تأهیيدس ایي ػبختبس ساّکبس اسصیبثی صًجیشُ 

اػت. ثب پیبدُ کشدى  تأهیيهتذٍلَطی ؿؾ ػیگوب دس صًجیشُ 

حذّبی ؿؾ ػیگوب هشصّبی اػتبًذاسد ٍا DMAICهتذٍلَطی 
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سا ثب یک چبسچَة هٌبػت هـخق کشدُ ٍ ثب  تأهیيصًجیشُ 

ؿبخق ّبی آهبسی ٍ کیفی ؿؾ ػیگوب آًشا اسصیبثی کشدُ ٍ 

  ثْجَد هیجخـین.

 DMAICچشخِ 

کِ ؿبهل تؼشیف هؼبلِ ٍ اّذاف آى، هحشٍسیت ّب  فبص تؼشیف: -1

ٍ فشضیبت هؼبلِ، تؼییي صًجیشُ ّبی هَسدًظش اػن اص هـتشی، 

تؼییي ، ٍ هـتشیْب ، تَصیغ کٌٌذُُ، تَصیغ کٌٌذُکٌٌذ تأهیي

CTQ
ثب تَجِ ثِ ًَع  ّبی ثحشاًی کیفیت کِ یب هـخلِ ‡

ثشای  هثال  .ؿَد هـتشی ٍ كذای ّشًَع هـتشی تؼییي هی

 –یٌفؼبى فقط ػَد هْن اػت ٍ ثشای هـتشی کیفیت هحلَلر

 .فشٍؽ اص پغ خذهبت هَقغ ثِ تحَیل

 فشضیبت ػبختبس هَسد ًظش :

 شد توبم هشاحل صًجیشُ هؼتقل اص ّن ّؼتٌذ.ػولک-

 پیًَذی ٍ تک هحلَلی هیجبؿذ. تأهیيصًجیشُ -

تحَیل ثِ هَقغ اسصیبثی  ٍ دٍ ؿبخق ػولکشدی کلیذی کیفیت،-

 هیـَد.

داسای کیفیت کبسکشدی قبثل  ،یک هحلَل )یب خذهت( هؼیَة-

 قجَل ًیؼت یب دسٍى پٌجشُ صهبًی تحَیل هقشس قشاس ًگشفتِ اػت.

-CTQُثٌذی  دػتِ تأهیي ّب سا ثش حؼت ٍاحذّبی صًجیش

ّبی  هیکٌین، ثذیي كَست کِ دس ّش ٍاحذ صًجیشُ تبهیي هـخلِ

 کیفی تؼشیف هیکٌین.ثحشاًی کیفیت سا کوی ٍ 

 گیشی فبص اًذاصُ -2

گیشی دس ایي هشحلِ تؼشیف هیگشدد. اػتقشاس  ؿبخق اًذاصُ

ض اص خشٍجی ّبی گیشی ًی صیشثٌبی فشآیٌذ ٍ اسصیبثی ػیؼتن اًذاصُ

 هیجبؿذ. DMAICفبص دٍم چشخِ 

RTY(، 2000)یفَگلٍ ثش یّش
ؿبخق  یکسا ثِ ػٌَاى  §

کِ  کشدًذ یفتؼش یٌذفشآ یکهشاحل دس  یتوبه یػولکشد خشٍج

DPMO یّب دس ٍاقغ دادُ
هحلَل  یب یٌذفشآ یک یسا ثشا **

اػت کِ ػطح  یشیگ ؿبخق اًذاصُ یِ RTY. کٌذ یخالكِ ه

 ..گیشد یسا اًذاصُ ه یّوبى خشٍج یب یٌذفشآ یفیتک یکل

                                                 
‡ Critical To Quality  
§ Rolled Throughput Yield 

** Defect Per Million Oportunity 

)کِ  ّب یهٌجش ثِ آؿکبس ؿذى دٍثبسُ کبس RTYػٌجِ  ثکبسگیشی

 یکلٍ ػ یٌِّض یؾپٌْبى، هَجت افضا یّب ثِ ػٌَاى کبسخبًِ

 کٌذ یٍ آًْب سا اص هحبػجبت ثبصدُ خبس  ه یذُ( گشدؿًَذ یه یذتَل

دس  فشآیٌذ پیn هیذاًین کِ ػولکشد یک صًجیشُ تأهیي خطی ثب 

پی اص حبكلاشة ػولکشد صیشفشآیٌذّب ثذػت هیبیذ. ثشای صًجیشُ 

، ػولکشد کلی ثلَست صیش دس 1تأهیي پیًَذی ػبختبس ؿکل 

 هیبیذ

1 2

1

min{ , ,..., }
j

RT i j j n

i

Y Y Y Y Y 



  

 

 

 تبهیي ثب ػبختبس پیًَذی : ؿجکِ صًجیشُ 1ؿکل

 

ّب ثلَست ّوگشا تشکیت ؿذُ ٍ ثِ ؿشکت هشکضی  تأهیي کٌٌذُ

ُ( هیشػٌذ. اصآًجبییکِ فشآیٌذ تک هحلَلی دس ًظش )تَلیذ کٌٌذ

ػولکشد کلی طجق گفتِ گشیَ  گشفتِ ؿذُ لزا دس هحبػجِ 

ّب  حبكلاشة ػولکشدّب ثِ ػٌَاى ػولکشد ًْبیی تأهیي کٌٌذُ

ٍاگشا دس حبلتی کِ اص تَلیذ  تأهیيهحبػجِ هیـَد. دس یک صًجیشُ 

ٌیوَم کٌٌذُ ثِ ػوت هـتشی هحلَل حشکت هیکٌذ، اًتخبة هی

 ّبػت. هقذاس ، ثْتشیي ثشآٍسد ثشای هحبػجِ ػولکشد هـتشی

DPUتَاى ثشا هحبػجِ هجوَع  هی RTYاص 
††

ثشای کل فشآیٌذ   

 ًیض اػتفبدُ کشد. 

lnT RTU Y  

 ٍRTY              :ًُشهبلیضُ ؿذ                 m
norm RTY Y 

بهْبی فشآیٌذی ػت، احتوبل ًشهبلیضُ ثشاثش ثب تؼذاد گ mکِ 

1کشدى یک ٍاحذ هؼیَة ثشاثش اػت ثب :  normY هقذاس ٍ .Z 

سا ثِ هب هیذّذ ٍ ػطح ػیگوب ثشاثش stZهٌطجق ثب ایي ػذد 

 خَاّذ ثَد ثب:

                                                 
†† Defect Per Unit 
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Sigma Level = stZ +1.5 

 

کِ ؿبهل ؿٌبػبیی ساّکبسّبی خزف گپ  ِ ٍ تحلیلفبص تجضی -3

ثیي ػولکشد هَجَد ٍ ػولکشد هطلَة هیجبؿذ ٍ ًیض ؿٌبػبیی 

( کِ ثِ طَس تأهیي ّبی کلیذی ػولکشدی صًجیشُ ؿبخقخشٍجی)

 هٌذی هـتشی تبثیش هیگزاسًذ. داس ثش سضبیت هؼٌی

 

، ثْجَد ایذُ ٍ یبفتي ساُ ّبی ثْتش، صًجیشٓ تأهیيفبص ثْجَد  -4

سصاًتش ٍ ػشیغ تش ثشای ػیؼتن اػت، کِ هی تَاًذ ثب ثْتشیي ا

  ػولکشد ٍ ثب الگَ گشایی هَجت ثْجَد فشآیٌذ ؿَد .

ثْجَد جذیذ دس صًجیشٓ تأهیي اًذاصُ  کِ کٌتشل فبص کٌتشل -5

ٍ هذیشیت ًشم افضاسی ثِ ػبدگی سًٍذ ثْجَد صًجیشٓ  ؿذُ گیشی

 تأهیي سا ثِ ًوبیؾ هی گزاسًذ.

 

 

 :گیشی ًتیجِ

 :گیشی ػولکشد ػبختبس اًذاصُ خالكِ هشاحل

  ُتأهیيتشػین ؿجکِ صًجیش: 

 تأهیي. ؿٌبػبیی ًْبدّبی صًجیشُ ی 1

 تأهیي. ؿٌبػبیی فشآیٌذ ّبی کلیذی کبسی دس صًجیشُ 2

 .  تؼشیف یک ػبختبس ؿجکِ ای ثشای ّش فشآیٌذ3

  ؿٌبػبییCTQ  ّش کذام اص فشآیٌذّبی ثحشاًی ّبی

کشدی، ػولکشد تحَیل، : کیفیت ػولتؼییي ؿذُ

  خذهبت پغ اص فشٍؽ

  تٌظین اػتبًذاسدّب ثشای ّشCTQتؼشیف خشاثی :  

 ِی  ثش پبیCTQ  :آٍسی دادُ  ( جوغ1ّب ٍ اػتبًذاسدّب

ٍ  DPUی  ( هحبػج3ِّبی ًوًَِ  ( اخز داد2ُ

YٍRTY   ثشای ّش CTQ  4ّش فشآیٌذ کلیذی )

ّب ثشای  CTQی  ثِ ػطح ػیگوبی ّوِ  RTYتجذیل 

ی افقی ثشای تؼییي  ( اًجبم هقبیؼ5ِفشآیٌذ کلیذی ّش 

  .قَت ٍ ضؼف فشآیٌذّبی کلیذی

  : دس ثشسػی ایٌکِ یک ثشسػی کٌتشل فشآیٌذ آهبسی

هقبدیش  هحبػجِفشآیٌذ تحت کٌتشل آهبسی ّؼت یب ًِ، 

DPU  ٍRTY  ًُوَداس کٌتشل ٍ تشػین ثشای ّش دٍس

  آى

شصّبی ؿؾ ػیگوب ه  DMAICثب پیبدُ کشدى هتذٍلَطی 

سا ثب یک چبسچَة هٌبػت  تأهیياػتبًذاسد ٍاحذّبی صًجیشُ 

هـخق کشدُ ٍ ثب ؿبخق ّبی آهبسی ٍ کیفی ؿؾ ػیگوب آًشا 

 تأهیيؿبخق ػولکشدی صًجیشُ دٍ دسًظش گشفتي  اسصیبثی کشدین.

اگشچِ ثب اص هحبػي ایي ػبختبس ثـوبس هیشٍد. ثِ طَس ّوضهبى 

س ّوضهبى ٍ ٍصى دسًظش گشفتي چٌذ ؿبخق ػولکشدی ثِ طَ

دّی ثِ آًْب ثشحؼت اّویت دس اسصیبثی، ػولکشد ػیؼتن سا 

استجبطی قَی ثب ضبیؼبت،  RTYؿبخق .کشددقیقتش پبیؾ 

کبسی ٍ سضبیت هـتشی داسد، کِ آًشا ؿبخلی قَی جلَُ  دٍثبسُ

، اثضاسّبیی ثؼیبس  RTY  ٍDPUًوَداسّبی کٌتشلی  هیذّذ.

  ثـوبس هیشًٍذ. تأهیيهٌبػت دس تحلیل ػولکشد صًجیشُ 

پیًَذی ، ثیـتشیي ػوَهیت ثب ػبختبس پیًَذی تأهیيصًجیشُ ؿجکِ 

ّب ثلَست تشکیجی اص استجبطبت  سا داسد ٍ دس اکثش كٌبیغ صًجیشُ

ٍاگشا ٍ ّوگشا یبفت هیـًَذ، لزا ػبختبس هٌبػت تشی ًؼجت ثِ 

  خطی هیجبؿذ. تأهیيػبختبس صًجیشُ 

  ػبصی صًجیشُ دس تؼشیف هؼآلِ ثْجَد ػؼی دس ّوگبم

ثب دسًظش گشفتي دٍ ؿبخق ػولکشدی صهبى  تأهیي

تحَیل ٍ کیفیت داؿتین. اگشچِ حل هؼآلِ ثْیٌِ 

ػبصی ثلَست تئَسیک جَاثگَ ًیؼت ٍ تٌْب ّذف 

  گزاسی ثشای ثْجَد اػت.
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