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 چکیده
 بهتوان  میاین موضوع دالیل از جمله  .اند موفق نبودهکارگیری آن ه ها در ب ، بسیاری از شرکت گمایشش سهای مثبت  همه ویژگیبا وجود     

 روابط بینارزیابی  وعوامل  نیابه همراه با اجرای شش سیگما،  باید بنابراین. کرداشاره  گمایها به عوامل موفقیت شش س سازمان نداشتن توجه
) 2یختارمعادالت سا یابی و مدل 1یعامل لیتحل(یآمار های لیتحل با کمکو  یدیتول یها در شرکت شیمایمقاله با انجام پ نیدر ا . توجه شودآنها 
 برای اجرای ییالگو این عوامل پرداخته و تالش شده است نیبروابط  ی، به بررسگمایشش س انیپرسشنامه توسط مجر لیحاصل از تکم یها داده

 .استعامل  10این تحقیق عوامل کلیدی موفقیت مشتمل بر  در.  ردیقرار گ مجریان شش سیگما و  رانیمد اریدر اخت گمایشش س تر اثربخش
   .آنها وجود دارد یندار و مثبت ب یدهد که ارتباط معن یو نشان م ییدأرا ت یگماشش س یتعناصر شناخته شده موفق حاصله، یجتان

  
 یمعادالت ساختار یمدلساز ،یعامل لی، تحل تیموفق یدی، عوامل کل گمایشش س:  یدیکل یواژه ها

  
  مقدمه

ز فنون به استفاده ا یروز افزون لیم ر،یاخ یها در سال    
 شرویپ یها از سازمان یاریآمده است و بس دیپد گمایشش س

را  آن یو کداک به خوب کی، جنرال الکترموتوروال رینظ
 ریپذ جامع و انعطاف ستمیس کی گمایشش س. اند تجربه کرده

است  سازمان تیموفق کردن ، حفظ و حداکثریابیدست یبرا
 یتقاب ارسب ،کار گرفته شوده ب یمنطقه طور اگر ب که

   .خواهد شد ندهایعملکرد فرا
ی شش سیگما  شده در حوزه مرور تحقیقات وسیع انجام    

های شش سیگما  بسیاری از محققان، برنامه دهد که نشان می
 ییشناسابر آنها تمرکز  اغلبرا مورد کنکاش قرار داده و 

بوده  گمایشش س (CSF)3تیموفق یدیعوامل کل
 .]2،3،4،5،6،7،1[است

وعاتی نظیر در موض دقیقتحقیقات آکادمیکی کمبود ا ام      
، گما بر توسعه تئوری مدیریت کیفیتثیر شش سینقش و تأ

ثیر آنها بر عملکرد ی ارتباط بین عناصر کلیدی آن و تأبررس
                                  توسط محققان مختلف عنوان شده است ،سازمانی

ضمن تعریف شش )2008( اسکرودر و همکاران .]8،9،10،11[
شش سیگما را سیگما و تئوری زیربنایی آن عناصر خاص 
، های استراتژیک مشتمل بر تعهد رهبری، انتخاب پروژه

های  ، سنجه DMAICیافته  روش ساختمتخصصان بهبود، 
 زو و. ]8[کنند بیان می) مالی و مشتری محوری(رد عملک

بر حمایت معتقدند که  شش سیگما عالوه   )2008(همکاران
دارد که برای فاکتور مکمل نیز  TQM 3از عناصر کلیدی 

ست و شامل های شش سیگما حیاتی ا اجرای موفق پروژه
کمربند مشکی ارشد، کمربند  ،قهرمان(سیستم کمربندی 
 (DMAIC)یافته بهبود  فرایند ساخت، )مشکی، کمربند سبز
و در کنار هفت عنصر سنتی  استها  و تمرکز بر سنجه

ثر و کسب و کار مؤعملکرد کیفی  یت کیفیت برمدیر
ها از  ضمن بیان افزایش نگرانی )2009(کاکراورتی.]9[است

های شش سیگما، مدلی مشتمل  نبود موفقیت اجرای برنامه
های شش سیگما  شش گام برای اجرای اثربخش پروژه بر

  .]10[دهد ارائه می
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ین های شش سیگما بیانگر ا مرور موارد شکست پروژه     
قات در تحقی CSFsشناسایی با وجودواقعیت است که 

از  .متعدد، جایگاه این عوامل به درستی درک نشده است
کمتر از  کردند که بیان)2005(زیمرمن و وایز جمله 

های شش  های مورد پیمایش از برنامه شرکت درصد50
گزارش )2006(برگ  .]12[گمای خود راضی هستندیس

مورد انتظار ما گران بوده و نتایج دهد که برنامه شش سیگ می
اظهار ) 2008(انگل و پریچارد .]13[از آن حاصل نشده است

های شش سیگما  درصد از کل برنامه60دارند که حدود  می
 .]14[اند تیابی به نتایج مطلوب شکست خوردهدر دس

های شش سیگما را  یک دلیل شکست برنامه) 2008(اندراچ
شش  توجه به بنابراین .]15[ددان ناصحیح آن می عدم اجرای

به فهم تواند  ، میCSFs بین روابط حاکماز منظر  گمایس
 اجرای موفقجایگاه هر یک از این عوامل در اهمیت نقش و 

با مرور  قیتحق نیدر ا. کندهای شش سیگما کمک  پروژه
با انجام ، ها و بیان فرضیه CSFsضمن معرفی  ،اتیادب عیوس
 یدر اجرا که(یرانیا یدیتول یها در سطح شرکت شیمایپ

پرسشنامه توسط  لیو تکم) دارند جربهت گمایشش س
. شود یم یبررس عوامل نیا نیارتباط ب گمایشش س انیمجر
 رینظ یآمار یها با روش ها و بررسی فرضیه ها داده لیتحل
 انجام یمعادالت ساختار یابی ، مدلیعامل لیو تحل هیتجز

  .ردیگ یم
  

  ش سیگماش تیکلیدی موفق عناصر
در  گمایشش س یها پروژهاثربخش  یریکارگه ب یبرا    

 عناصر. شود ییآن شناسا تیموفق یاتیح عوامل دیسازمان با
هستند که بدون  یو ضرور یاتیح یاجزا ،تیکلیدی موفق
ستجو در ج. دارند تیموفق یبرا یها شانس اندک آنها پروژه

دد به تحقیقات متع دردهد که  ادبیات شش سیگما نشان می
و  پرداخته شده است CSFs بندی و اولیت شناسایی

 اند به عوامل گوناگونی اشاره کردهنویسندگان مختلف 
عامل 10ر این تحقیق د .]6،7،16،17،18،19،20،21،22[

تعهد و حمایت مدیریت ارشد، پیوند شش سیگما با مدیریت 
پیوند  مشتری، پیوند شش سیگما بامنابع انسانی، آموزش، 

سیگما با  ما با استراتژی سازمان، پیوند شششش سیگ
ه بندی و انتخاب پروژه، فهم و ب کنندگان، اولویت تأمین

کارگیری متدولوژی و ابزارها، مدیریت فرایند و تغییرات 
بندی ما از  از مرور ادبیات و جمعحاصل استخراج  ،فرهنگی

 به تشریح هر عاملدر بخش بعد که  است ها این مطالعه
  .شود می بیان روابط بین این عوامل پرداختههمراه با 

  

  و ارائه مدل پیشنهادی ها بیان فرضیه
در این بخش بر اساس مرور ادبیات موضوع، ضمن تشریح     

از عوامل کلیدی موفقیت شش سیگما، به بیان  هر یک
 CSFsبین  اتو ارائه چارچوب پیشنهادی ارتباط ها فرضیه

  . شود شش سیگما پرداخته می
  

  د و حمایت مدیریت ارشدتعه
، حمایت مدیریت ارشد برای اجرای شش TQMهمانند     

جانبه مدیریت  مشارکت و حمایت همه. سیگما حیاتی است
 .]8،16[استسیگما  شش اجرای موفق بنیان هر ،ارشد

تسهیل اجرای شش  برایمدیریت ارشد باید منابع الزم 
ی آموزش شش سانی براسیگما را فراهم و در منابع مالی و ان

چرا که بدون آموزش مناسب  ند؛گذاری ک سیگما سرمایه
 و امکان بهبود فرایندهای سازمانی وجود ندارد  ،نیروی کار

 برایعنوان راهی ه های جاری را ب تواند روند آموزش می
 .]9[کندتوسعه مشارکت پرسنل در بهبود کیفیت تسهیل 

بهبود  برایکه مدیریت ارشد استراتژی روشن  زمانی    
، سیستم کیفیت قال دهدکیفیت را در سراسر سازمان انت

 همچنین .شود یریت نیروی کار ایجاد و حمایت میمحور مد
های بهبود و  توجه به مشارکت بیشتر پرسنل در فعالیت

ی ارتقا و پاداش ها ها و برنامه اهمیت عملکرد کیفی در طرح
ط مثبت نیز ارتبا TQMادبیات  در. یابد پرسنل افزایش می

حمایت مدیریت با مدیریت منابع انسانی به اثبات رسیده 
  .]9،23،24،25[است 
(H1 حمایت مدیریت ارشد ارتباط مثبت با مدیریت منابع

  . انسانی دارد
(H2حمایت مدیریت ارشد ارتباط مثبت با آموزش دارد .  

تواند ارتباط با مشتری و  حمایت مدیریت ارشد می       
، تریمهم از دیدگاه مش عوامل. هبود بخشدکننده را ب تأمین
. بهبود فرایند هستند های گروههای ضروری برای  ورودی

های مشتری  کند که خواسته مدیریت باید اطمینان حاصل
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 وجود. شود می های بهبود شش سیگما دخیل در فعالیت
 ،تواند توسط مدیریت میسر شود ارتباط قوی با مشتری می

دادن به  راه اولویتتواند از  کننده می نهمچنین ارتباط با تأمی
کیفیت بیش از قیمت در معیارهای انتخاب آنها از سوی 

ط استراتژیک با تعداد مدیریت ارشد، تشویق به تماس و ارتبا
کنندگان کلیدی و اجازه تبادل اطالعات با  اندکی از تأمین

  .]9،23،24،25،26[تقویت شود آنها
(H3  مثبت با پیوند شش  مدیریت ارشد ارتباطحمایت

 .ری داردسیگما با مشت
(H4  باط مثبت با پیوند شش مدیریت ارشد ارتحمایت

 .کنندگان دارد  سیگما با تأمین
نتخاب و ا بندی مهم شش سیگما اولویت عواملیکی از      

اب پروژه گیری در مورد انتخ اغلب حق تصمیم. پروژه است 
معیارهای  شود که بر اساس به مدیریت ارشد داده می

پذیری، پروژه را  ری و کسب و کار و امکاناثرگذاری بر مشت
منجر به اطمینان از انتخاب  موضوعاین . کند انتخاب می

ه بر اساس اهمیت استراتژیک و سودآوری مالی آن پروژ
ین مدیریت ارشد اهداف و همچن .]2،8[شود می

سازی آن  بهبود کیفیت را تعیین و بر پیادههای  استراتژی
ثر اهداف و سازی مؤ راه پیادهباید از  وی. نظارت دارد

پیگیری عملکرد از پیوند پروژه شش سیگما با  های روش
   .]9،24،26،28[استراتژی شرکت اطمینان حاصل کند

(H5  مدیریت ارشد ارتباط مثبت با پیوند پروژه حمایت
 .شش سیگما با استراتژی سازمان دارد

(H6  بندی و  مثبت با اولویت مدیریت ارشد ارتباطحمایت
  .انتخاب پروژه دارد 

نیازمند نگاهی صادقانه به فرهنگ کنونی  ،تغییر و تحول     
سازمان، شهامت، جسارت و وجود محیطی پشتیبان برای 

 .استهای متناسب با آن  پذیرش ریسک باخالقیت همراه 
 صیتشخ برایارشد  رانیتحول فرهنگ مستلزم کمک مد

 یاساس یها اصالحات الزم در ارزش جادیفرهنگ موجود و ا
در آغاز سفر  ترین چالشی که مدیریت مهم .استسازمان 

، ایجاد فرهنگی است که توانایی شش سیگما مواجه است
. در مسیر بهبود مستمر را داشته باشد الزمجذب تغییرات 

ایجاد  :شاملوظیفه رهبر برای ایجاد فرهنگ جدید، 

 یجادا ،یتخالق یمناسب برا نهیزم یجادا ،انداز مشترک چشم
  .]26،29،30،31است ییگرایندفراو   یزهانگ

(H7باط مثبت با تغییرات فرهنگی داردمدیریت ارشد ارت.  
  

   پیوند شش سیگما با مدیریت منابع انسانی
شش سیگما یک برنامه بهبود در سراسر که از آنجا          

دهای کاری و تمایل به آنالیز و ارتقای فراین است سازمان
، داردبه رضایت بهتر مشتری و سود بیشتر  برای دستیابی

در شش سیگما . استنیازمند مشارکت فعال کلیه پرسنل 
های مدیریتی برای تقویت امنیت کاری ، ایجاد انگیزه  سیستم

، ایجاد حمایت تکنیکی و در پرسنل ، اجازه اظهار نظر کردن
پاداش و های  به سیستم آن پیوند. رود ه کار میروانی ب
، نقش ستم حقوق و دستمزد و ارتقای شغلیسی ،تشویق

های بهبود  کلیدی در ایجاد انگیزه در پرسنل در تالش
  .کند مستمر ایفا می

های شش سیگما گاه رویکرد پایین به باال در  سازمان     
درگیر در  به طور مستقیمیعنی پرسنل . انتخاب پروژه  دارند

ها در  در این رویکرد، پروژه.]27[تندهسپروسه انتخاب پروژه 
 هر .شود یاتی شرکت توسط پرسنل پیشنهاد میسطح عمل

بهبود  های شناسایی فرصت ،چند که مزیت اصلی این رویکرد
تواند منجر به تعهد  می، اما تر سازمان است از سطوح پایین
 نبوددسترس و  ، انتخاب پروژه دلخواه و درکمتر مدیریت
 .]32[ضایت مشتری و استراتژی شرکت شودپیوند پروژه با ر

 (H8بع انسانی ارتباط مثبت با پیوند با مدیریت منا
  .بندی و انتخاب پروژه دارد اولویت

توانند از طریق  پس می ؛هستند فرایند هدایتگر ،پرسنل     
مدیریت پرسنل . کنندفرایندها در جهت بهبود کیفیت عمل 

ابزارهای کیفی و با ترویج و تشویق استفاده صحیح از 
های  ، ورودیمسئلههای بین بخشی حل  استفاده از تیم

از  .کند میرا میسر  آنهامناسب فرایندها را فراهم و بهبود 
ه دنبال و ب بودهفرایندمحور  یآنجا که شش سیگما رویکرد

 ثر ومؤ، وجود مدیریت پرسنل ها است کاهش انحراف
مشارکت پرسنل در بهبود فرایندها ضروری 

  .]9،24،25،26،33[تاس
 (H9 پیوند با مدیریت منابع انسانی ارتباط مثبت با مدیریت

  .فرایند دارد
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  آموزش 
 های روش از آنجا که در شش سیگما تنوع اصول و    

 درکلیدی پیشرفته آماری وجود دارد، آموزش پرسنل، عامل 
های استاندارد در  خالف آموزش بر. شود محسوب می موفقیت

، شش سیگما اغلب سطوح مختلفی از یت سنتمدیریت کیفی
، قهرمان، کمربند مشکی ارشد(با سیستم کمربندیآموزش را 

 موضوعاین  .دهد ارائه می) بند مشکی و کمربند سبزکمر
، ی شش سیگما در هر برنامه. کند می تسهیلرا  آناجرای 

، متدولوژی بهبود، وجود دانش نسبت به عملکرد فرایند
، های تیم پروژه ، فعالیتماری فرایندای آه ابزارها و تکنیک

فعاالن . مشتری ضروری است های ه کارگیری الزاماجرا و ب
 یها اصول و روش یریکارگه ب دیدر سازمان با گمایشش س
  .]9،19،34[نندیآموزش بب لیرا به تفص گمایشش س
(H10تدولوژی کارگیری مه ب آموزش ارتباط مثبت با فهم و

  . دارد و ابزارهای شش سیگما
ایجاد تغییر  ،شش سیگماموفق بخش بزرگی از اجرای          

وقتی تغییرات مهمی اغلب . استدر فرهنگ و نگرش افراد 
نیاز به تغییر  و ، پرسنل ترس از ناآگاهی دارنددهد روی می

آموزش با کمک به پرسنل در  بنابراین. کنند را حس نمی
به همراه که شش سیگما  یو پذیرش تغییرات درک بهتر

مناسب برای  یراه و استبرای سازمان مفید  ،خواهد داشت
   .]16،29،31[است غلبه بر مقاومت در برابر تغییر

(H11 آموزش ارتباط مثبت با ایجاد تغییرات فرهنگی دارد.  
ختلف در قالب های م در شش سیگما استفاده از آموزش     

های مختلف مدیریت منابع  سیستم کمربندی حوزه
) کرد و رضایت پرسنل برنامه ریزی ، مشارکت ، عمل(انیانس

عنوان مثال آموزش و استفاده از سیستم ه ب. دهد را ارتقا می
 .استمستمر پرسنل  شرفتیمشوق رشد و پ کمربندی

، گسترش زم مفید در انتخاب و ارتقا افرادهمچنین مکانی
های  گروهی و  مشارکت در تالشهای کاری، انجام کار مهارت

  .]9[استود کیفیت بهب
 (H12د شش سیگما با منابع آموزش ارتباط مثبت با پیون

  .انسانی دارد
  

  پیوند شش سیگما با مشتری 
  و شش سیگما TQMتمرکز بر مشتری از عناصر مهم در    

د ورودی مشتری در دو سطح مهم در هر دو رویکر. است 
، در سطح سازمان. در سطح سازمان و در سطح پروژه: است
دی مشتری در تعیین اینکه کدام فرایند و محصول نیاز ورو

ک دارد حیاتی است و در سطح پروژه، در به بهبود استراتژی
بنابراین  .]8[ضروری استبحرانی کیفیت های  تعیین مشخصه

همواره سرلوحه یک  بایددرک مشتری از کیفیت  ارزیابی
   .قرار گیرد پروژه بهبود شش سیگما اجرایانتخاب و فرایند 

اهمیت شناسایی اطالعات مفید برای تعیین پروژه شش 
جمله منابع  از .استسیگما گام کلیدی در انتخاب پروژه 

  .]27[توان به مشتری اشاره کرد  برای تعیین پروژه می
 (H13بندی و  با مشتری ارتباط مثبت با اولویت پیوند

مین حفظ ارتباط نزدیک با مشتری در تأ .انتخاب پروژه دارد
شنیدن صدای  تسهیل در. ضروری است ی ویها ستهخوا

انجام مصاحبه با و  هاهای ارزیابی نظر شاجرای رو ،مشتری
نیازمند بهبود  های حوزهروشن کردن  به مشتریان کلیدی

توان  مشتری در فرایندها می مشارکتبا . کند کمک می
بازخورد از مشتری اجازه  .کردمین را بهتر تأ ویخواسته 

صالح عملیات و بهبود محصول را ا ود تنظیم فراین
   .]24،25،26،28[دهد می

 (H14پیوند با مشتری ارتباط مثبت با مدیریت فرایند دارد.   
  

  پیوند شش سیگما با استراتژی سازمان
شش سیگما باید برای بهبود فرایندها و محصوالتی    

روی اهداف عملیاتی و  به طور مستقیمگذاری شود که  هدف
 اصلیبا فرایندهای   ارتباط پروژه باید. است گذارثیرأمالی ت

سود  کسب، هر شرکتنهایی که هدف  از آنجا .شودمشخص 
، شش سیگما با حذف انحراف فرایندها آنها را سودآورتر است
با استراتژی سازمان  آنارتباط  بایدپروژه انتخاب در . کند می

مفید  ابزار QFDروش  استفاده ازدر این مرحله،  .تعیین شود
های تمرکز استراتژیک که  شتری به حیطهم در تبدیل نیاز

دهد  اطمینان می و است ،بر منافع شرکت دارند بیشترثیر تأ
دار سازمان و  ها صرف رفع نیازهای اولویت که منابع پروژه

   .]8،27،30،34[مشتری خواهد شد
 (H15 پیوند با استراتژی سازمان ارتباط مثبت با اولویت

  .خاب پروژه دارد بندی و انت
  

  پیوند شش سیگما با تامین کنندگان
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بدون  ،ی باشیدیتوانید یک سازمان شش سیگما شما نمی"   
ایجاد فرهنگ شش سیگمایی  شما در کنندگان تأمینآنکه 

 هکنند بهبود ارتباط با تأمین .]35["داشته باشندنمشارکت 
طعات تحویل به موقع ق راهمدیریت فرایند از  یمنجر به ارتقا

فلسفه شش سیگما، یک راه برای  طبق. استاندارد خواهد شد
ح سط با هکنند مینتعداد محدود تĤ ، داشتنکاهش انحراف

با انتخاب  .]36[استعملکرد سیگمای باال  کیفیت و
را به بهبود مستمر در  وی ،بر اساس کیفیت هکنند تأمین

 ازنتیجه انحراف فرایندها ناشی  کیفیت قطعات تشویق و در
یک شرکت شش  .یابد می شده کاهش قطعات خریداری

کنندگان خود را تشویق  به طور معمول تأمینی یسیگما
را داشته های شش سیگمایی خاص خود  کند تا برنامه می

کنندگان این است که وجود  ضرورت مشارکت تأمین. باشند
آنها به فرایندهای شرکت در مواد و محصوالت  ها نوسان

شرکت  برای بهبود در عملکرد نابراینب. شود منتقل می
های بهبود روی فرایندهای  ضروری است بسیاری از پروژه

 .]9،23،24،25،26[کنندگان انجام شود تأمین
(H16کنندگان ارتباط مثبت با مدیریت  پیوند با تأمین

  .فرایند دارد
  

  اولویت بندی و انتخاب پروژه
 ،است حورمکه شش سیگما یک متدولوژی پروژه  از آنجا    

رای ب را هایی که بیشترین سودآوری مالی مهم است که پروژه
ترتیب ه بآنها . شوندبندی  تعیین و اولویت ،سازمان دارند

 وهای مشتریان  تأمین خواسته، با اهداف سازمان  نزدیکی
انتخاب  طوریهر پروژه باید . شوند یانتخاب ممنافع مالی 

 و، قابلیت سوددهی ابتیمزیت رقدر بهبود  سازمانبه شود تا 
در انتخاب پروژه باید به . کندکمک زمانی فرایند  دوره

خطا در  ،)COPQ( 4هزینه کیفیت ضعیف نظیر معیارهایی
، زمان چرخه، رضایت مشتری (DPMO) 5هر میلیون فرصت

   . و عملکرد داخلی توجه شود
 تا دکن میشناخت اولویت خروجی پروژه کمک    

های کاندیدا انجام  از بین پروژه بهتری ای های پروژه انتخاب
مهم تعریف  مسئلهشود ،  انتخاب می  که پروژه  هنگامی .شود

 رویدهد تیم  ن است که نشان میآ های محدودیتو دامنه 
 باید، اهداف پروژه عالوهه ب. کند چه مواردی کار می

. های کیفی بحرانی از سوی مشتری باشدزنیاگر  انعکاس

، به اعضای تیم شش کلیدیود فرایندهای توجه به اصل بهب
کند تا فرایندهای کلیدی را شناسایی و   سیگما کمک م

دستیابی به اهداف استراتژیک موضوع برای این  .بهبود دهند
سازمان و ایجاد منافع برای مشتری و سازمان ضروری 

 .]27،35،36[است
(H17 بندی و انتخاب پروژه ارتباط مثبت با مدیریت  اولویت

  .رایند داردف
  

  کارگیری متدولوژی و ابزارهاه ب فهم و 
سه  ،کارکنان،یکمربندسیستم با  در طول آموزش        

 شاملگیرند که  را یاد می هاها و ابزار گروه اصلی از روش
  . استرهای تیمی، فرایندی و رهبری اابز

فازهای  به اجرایباید قادر  شده با دانش کسب پرسنل    
 روشاین دو . باشندشش سیگما های  یمختلف متدولوژ

 یه رویکردک DMAIC 6روش حل مسئله)1:از  ندعبارت
 تعریف، برای بهبود فرایندهای جاری و شامل فازهای

روش پشگیرانه )2. است کنترل و ، تحلیل، بهبودگیری اندازه
 شامل مراحلشش سیگما است و  ایحی براکه همان طر

و اعتباربخشی،  ، تحلیل، طراحیگیری تعریف، اندازه
)DMADV(7 است.  

یریتی و تکنیکی در مدیریت فرایند از ابزارهای مد     
آن وابسته به میزان  شود و اثربخشی مختلف استفاده می

   .کارگیری این ابزارها دارده های بهبود در ب توانایی تیم
رویکرد استانداردی را به  های ذکرشده روشدر این راستا     
د تا ابزارهای مناسب را نکن ا پیشنهاد میهای شش سیگم تیم

مسئله در آنها را کار گیرند و قابلیت حل ه در هر مرحله ب
   .دنده ارتقا می

را طی  ها روشاین  مراحلدقت ه ب ها گروهکه  زمانی    
 .یابند ها و بهبود عملکرد دست می ، به اهداف پروژهکنند
ه به تعدد با توج. ژه استمهم دیگر انتخاب پرو موضوع    

که امکان تعریف پروژه بهبود شش سیگما روی  هایی موضوع
بندی و  از به مکانیزم مناسب برای اولویتنی ،آنها وجود دارد

. انتخاب پروژه مبتنی بر استراتژی سازمان نیازی جدی است
شناخت و تسلط بر ابزارها و معیارهای متناسب، در  بنابراین
  ار مفید و حیاتی استخاب پروژه بسیبندی و انت اولویت

]8،9،27،34،35،37[.  
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  (H18کارگیری متدولوژی و ابزارها ارتباط مثبت ه فهم و ب
  . با مدیریت فرایند دارد

(H19 و ابزارها ارتباط مثبت کارگیری متدولوژی ه فهم و ب
  .بندی و انتخاب پروژه دارد با اولویت

  

  تغییرات فرهنگی
 رهنگ جدیدی استاجرای موفق شش سیگما در ایجاد ف   

نیاز برای دستیابی به بهبود  که قادر باشد تغییرات مورد
اعمال تغییر در سازمان نیازمند نگرش  .دکنمستمر را ایجاد 

از  حرکتبرای . ادقانه به فرهنگ جاری سازمان استص
تغییر فرایندها  دربارهخوبی  فرهنگ موجود که نظرسمت 
مستمر است، باید  به سمت فرهنگی که پذیرای بهبود ،ندارد

ر برابر تغییر ی مقاوم دو نیروها های اعمال تغییر ضرورت
منظور مهار نیروهای مخالف ه برنامه استراتژیک بو شناسایی 

گذار  از جمله عوامل تأثیر .شود تهیهو تقویت نیروهای موافق 
توان به ایجاد انگیزه در پرسنل و  بر ایجاد این تغییر می

 هایی که پرسنل آنها سازمان. اره کردسازی آنها اش توانمند
از سطح باالی  ،کنند ود از تغییرات پیروی میمیل خ طبق

 .]38،39،40[.مندند بهره انگیزش
طور وسیع در ادبیات شش ه اهمیت فرهنگ سازمانی ب     

ه عنوان که فرهنگ ب طوریه ب است، سیگما بررسی شده
اجرای موفق  نیاز برای ثر بر اثربخشی تغییرات موردعامل مؤ

ر های فرهنگی نظی توجه به شاخص. شناخته شده استآن 
، اعتماد و توجه ، حمایت رهبری، مشارکتخالقیت، ارتباطات
های بهبود و ایجاد  ، مسهل تعامل بین تیمبه منابع انسانی

در محیط تواند  میشش سیگما  .انگیزه در پرسنل است
  .]2،16،30[واقع شود ترثرحمایتی مؤ

(H20 د تغییرات فرهنگی ارتباط مثبت با پیوند شش ایجا
   .  سیگما با مدیریت منابع انسانی دارد

  

  مدیریت فرایند
ای از فرایندها با ارتباطات و پیوستگی  ها مجموعه سازمان    

متقابل هستند و بهبود فرایندها، پایه و اساس بهبود عملکرد 
ای یریت بر فرایندهبنابراین باید سیستمی برای مد. است

، تولید و تحویل به موقع محصوالت به اصلی که طراحی
مدیریت فرایند مشتمل . شودایجاد  ،مشتری را بر عهده دارند

از قبیل  ؛رویکرد پیشگیرانه در بهبود کیفیت است دریافتبر 

عیب  ده از تعمیرات نگهداری پیشگیرانه، طراحی بیاستفا
جه به کیفیت در تو راهپذیر و از  فرایند، برنامه تولید انعطاف

. کید داردیند تأمراحل تولید بر کاهش انحراف فرا همه
فزایش همسانی خروجی و منجر به ا ،کاهش انحراف فرایند

مطالعات تجربی . شود کاری می ها و دوباره کاهش ضایعه
ند بر کیفیت ثیر مستقیم و مثبت مدیریت فرایحاکی از تأ

   .]9،23،24،25،26،28[محصول و عملکرد کیفی است
  

  چارچوب مفهومی پیشنهادی
بیان  و) عامل10(شش سیگما  CSFsبا معرفی     

 چارچوب، در این بخش )فرضیه 20(تحقیق های فرضیه
نمایش ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت  برایپیشنهادی 

برای هر پیکان  )1(مطابق شکل. شود ارائه میشش سیگما 
آموزش ای مثال بر(دهد  ثیر عوامل بر هم را نشان میسمت تأ

 ).بر ایجاد تغییرات فرهنگی موثر است
  

  روش تحقیق
های تولیدی  با انجام پیمایش در شرکت پژوهشدر این      

برای  و است پرداخته شده ذکرشده های به بررسی فرضیه
ای لیکرت  از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ها  دریافت داده

 باولیه اعتبارسنجی پرسشنامه ا .است شدهاستفاده 
و مجریان شش  ، مشاوراننظرسنجی و مصاحبه با خبرگان

انجام  ها و شرکت ها دانشگاه در سیگما و افراد آشنا با موضوع
و نظر  نفر مصاحبه حضوری انجام 11در مجموع با که  شد

و نظرات  طبق پیشنهادها. شد گرفتهآنها درباره پرسشنامه 
در و  شدذف تغییر و یا ح ها سؤالاصالحی خبرگان برخی 

 تکمیل از پس .]41[شد نیتدو یینها امهپرسشننهایت 
و  آماری تحلیل ها توسط مجریان شش سیگما، پرسشنامه

 معادالتو روش تحلیل عاملی  با کمک ها یهآزمون فرض
  .انجام شد  (SEM)ساختاری

  
  های گردآوری اطالعات روش

شامل های گردآوری اطالعات در این تحقیق  روش    
و برای  است تحقیقات میدانیو  ای کتابخانه مطالعات

با . شداستفاده  گردآوری اطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه
پرسشنامه با  های ؤالبندی ادبیات موضوع، س مطالعه و جمع

.شدتوجه به متغیرهای موجود در مدل طراحی 
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.ما و عملکرد سازمانیچارچوب پیشنهادی ارتباط بین عوامل کلیدی شش سیگ :1شکل
  

 تحقیق مکانی یقلمرو 
تولیدی ایرانی های  شرکتاین تحقیق  مکانی یقلمرو    

 .دارند تجربهشش سیگما  های پروژهسازی  است که در پیاده
ها  اطالعات، تعداد دقیق این شرکت نبوددلیل ه البته ب

های  شرکتکار بررسی محدود به  بنابراینمشخص نیست، 
، مگاموتور، ، ایدم، مهرکام پارسمحورسازان ،ایران خودرو

های وابسته به  ها و شرکت سازمان شرکت پلی اکریل ایران،
در  ،پرسشنامه 156پس از ارسال تعداد  . شدصنایع دفاعی 

مجریان شش سیگما پرسشنامه قابل استفاده از  105مجموع 
 . )درصد67نرخ پاسخ ( شدمراکز جمع آوری  ینادر 

  

  ها داده تجزیه و تحلیل
 Amos افزار ها با استفاده از نرم هبه طور کلی تحلیل داد     

 :در دو مرحله به شرح زیر انجام شده است
که با استفاده از  CSFs گیری برای های اندازه مدل آزمایش •

 های مدل .تأییدی انجام شده استاکتشافی و تحلیل عاملی 
عمومی تک  گیری برای هر ساختار به عنوان یک مدل اندازه
 .دهد های مرتبط را نشان می ؤالارتباط بین عامل و س ،عاملی

درک عوامل  درباره یمعتبر و این عوامل، اطالعات پایا
  .دهند ارائه می شش سیگما موفقیت

که در  شش سیگما عوامل موفقیت ارزیابی ارتباطات بین • 
  .قالب مدلسازی معادالت ساختاری انجام شده است

  

  ابزار سنجش ییاو رو یاییپا 
و  یریپذتکرار یتابزاری است که خاص ،معتبر یا یاابزار پا    

پرسشنامه به کمک آلفای  پایایی .دارد یکسان یجسنجش نتا
 ه طوربپرسشنامه  20 یقتحق یندر ا .شد یابیکرونباخ ارز

 )1(در جدول  هر یک از عوامل پایایی، شدتوزیع  آزمایشی
  .آورده شده است

دهد که  به این پرسش پاسخ می )روایی(ر اعتبا مفهوم    
  .سنجد ی تا چه حد خصیصه مورد نظر را میگیر زهابزار اندا

ای بررسی  یق اعتبار محتوایی و اعتبار سازهدر این تحق     
 11مصاحبه با مرور ادبیات و نیز کمک  بهاعتبار محتوا  .شد

حاصل  متخصصان شش سیگما در صنعت و دانشگاهتن از 
که اعتبار عاملی ای نیز از  برای بررسی اعتبار سازه .شد

، آید دست میه از طریق تحلیل عاملی ب واست  آنصورتی از 
   .شداستفاده 

که آیا  کردتوان مشخص  تحلیل عاملی می کمک با     
 گیری می کند یا های موردنظر را اندازه پرسشنامه شاخص

ی ارزیابی یک که برا هایی ؤالدر تحلیل عاملی باید س. خیر
عاملی مشترک  یک بار ،اند شاخص یا صفت خاص طرح شده

  .باشندداشته 
 به دو هدف عاملی یلاستفاده از روش آماری تحل      

که در این تحقیق هر دو نوع آن  شود میگوناگون انجام 
  (CFA) 9ییدیأ،  ت(EFA) 8یاکتشاف: شدبررسی 
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  .شش سیگما و مدل نهایی)عوامل کلیدی موفقیت(پایایی و روایی ساختارهای :1جدول

   
 برای (SEM) از مدلسازی معادالت ساختاری در نهایت     

طور کلی ه ب. شدپیشنهادی استفاده  ی مدلسنجاعتبار
SEM  توان به تحلیل عامل تأئیدی  ن میانواع آکه از جمله

به آزمون آن شود که در  اشاره کرد، به مدلی اطالق می
ها با یک ساختار  کند که داده می ها پرداخته و تعیین فرضیه

  . ا نهیی معین که در فرضیه آمده هماهنگ است عامل
  

 (EFA)اکتشافی  عاملتحلیل 
با عوامل پرسشنامه مرتبط با هر یک از  مواردابتدا     

تا اطمینان حاصل شود که  شدبررسی EFA  استفاده از
گیری عوامل  معتبری برای اندازه های قابل اعتماد و شاخص
همبستگی پیرسن بین  از طریق ضریب عواملفسیر ت. هستند
نامیده Loading  به اصطالحبا متغیرهای اصلی که  عوامل

 /.4از با مقادیر بیشتر ها  Loading .شود ، انجام میشوند می
نتایح برای  .دخالت داده شد یاستخراج عواملدر تفسیر 

  .شود مشاهده می )2(در جدول 4/0تر از  مقادیر بزرگ
  

عامل تحلیل های اندازه گیری با  آزمایش مدل
  (CFA)یدیتأی
به  CFA، با کمک قبل از ارزیابی چارچوب پیشنهادی    

هر  )متغیرهای مشاهده شده(های سؤالبررسی ارتباط بین 
  پرداخته) یا متغیر مکنون فاکتورعامل، ( ساختارهاو  ساختار

   
  

  
گیری برای اطمینان  های اندازه مدل آزمایش در واقع. شود می

گیری ساختارها  شده برای اندازه تفادهاز اینکه موارد اس
   .شود ، انجام میمناسب هستند

 ر، مجذو)ضرایب مسیر(استاندارد  ضرایب رگرسیون   
که بیانگر نسبت واریانس (R²) 10همبستگی چندگانه

و  استشده توسط متغیر مکنون  شده متغیر مشاهده تبیین
ی کلید نیکویی برازش برای هر یک از عوامل های نیز شاخص

   .)2و1جداول (است  شدهمحاسبه 
محاسبه  بادار بودن ضریب مسیر قابل ذکر است که معنا     

P-value فقط ضرایب و در این تحقیق  شود می تعیین
های  شاخصاز همچنین  .شوند مسیر معنادار بررسی می

و اینکه آیا  شنهادییمدل پ رد ای شریپذ برای نیکویی برازش
   .شود یدهد استفاده م پوشش میرا  ها مدل به خوبی داده

ر ئنسبت کای اسکو عالوه بر گیری تناسب مدل برای اندازه    
، (CFI)شاخص تناسب تطبیقی،  (χ²/df) به درجه آزادی

شده  شاخص تعدیل ،(GFI) شاخص برازندگی
 (RMR) پسماند ریشه میانگین مجذور ،(AGFI)برازندگی

 استفاده (RMSEA)  واریانس خطای تقریب جذر برآوردو 
، مقدار بیشتر  3کمتر از  χ²/dfحد مطلوب نسبت  .شود می
نزدیک صفر بودن  ،AGFI، CFI، GFI برای 9/0از 
  .]24[است RMSEA برای0 /1کمتر از و  RMRبرای

  
  

CFI GFI  AGFI  RMR RMSEA Cronbach’s 
α χ²/df  Factor  

0.947 0.924 0.85 0.05 0.1 0.867 2.27 1.top management support 

0.955 0.976 0.89 0.044 0.1 0.768  2.6 2. Education & Training 

0.99 099 0.95 0.028 0.029 0.813  1.08 3. Linking Six Sigma  to supplier  

0.958 0.933 0.84 0.056 0.01 0.887  2.5 4. Cultural change 

1 1 1 0 0 0.868  0.1 5. understand method & tool  

0.934 0.931 0.89 0.04 0.028 0.861  2.7 6. Linking Six Sigma  to customer  

1 0.991 0.945 0.017 0.008 0.777  1.01 7. Linking Six Sigma  to strategy  

1 0.992 0.961 0.02 0 0.776  0.81 8. Process management  

1 0.995 0.973 0.016 0 0.809  0.57 9. Project selection  

0.957 0.977 0.9 0.05 0.1 0.688  2.38 10. Linking Six Sigma  to HRM.  

0.963 0.948 0.904 0.09 0.08 0.963 1.7 Final Model  
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از مناسب بودن ساختارهای  ها حاکی نتایج تحلیل    
های  و شاخص هستندگیری عوامل کلیدی موفقیت  اندازه

گیری، به خوبی  اندازه های دهد که مدل شان میبرازش نیز ن
  .اند ها را پوشش داده داده

  

  ارزیابی چارچوب پیشنهادی
تأییدی و تأیید  عاملی اکتشافی وپس از انجام تحلیل       

پیشنهادی  به بررسی مدلبعد ، در مرحله اعتبار عوامل
ساختاری برای ت از مدلسازی معادال. شود پرداخته می

از  و نمایی ، با روش تخمین حداکثر درستها هیفرض آزمایش
. شدپایه استفاده  به عنوان مدل 1شکل شده در مدل تشریح

در  R²و مقادیر )ضرایب مسیر(نتایج روابط بین عوامل 
مدل  برازشنیکویی های  شاخصشود و  مشاهده می )2(شکل
  .استمشاهده قابل  )1(در جدول  نهایی

  

  مدلحاصل از تحلیل  های یافته - 5
عوامل  بین روابط بررسی ،هدف اصلی این تحقیق     

های کلی حاکی از وجود  یافته. استشش سیگما   موفقیت
نتایج  بیان به بخشدر این . است CSFsارتباط مثبت بین 

  .شود پرداخته می حاصل از تحلیل مدل نهایی
کند که تعهد و حمایت  این تحقیق بار دیگر ثابت می      

. شش سیگما ضروری است برای اجرای موفقمدیریت ارشد 
حمایت مدیریت ارشد ارتباط  از آن است که حاکیها  یافته

 ،شش سیگما با مدیریت منابع انسانیمستقیم با پیوند 
 شش سیگما با استراتژی آموزش، تغییرات فرهنگی، پیوند

  . کننده دارد پیوند شش سیگما با مشتری و تأمین
باید در شروع برنامه شش سیگما تعهد ها  بنابراین سازمان     

زیرا او باید اهداف و . و حمایت مدیریت ارشد را داشته باشند
ها را در راستای استراتژی سازمان خلق، در منابع  ارزش

کنندگان را  همکاری با مشتریان و تأمینگذاری و  سرمایه
غییرات مهم مورد نیاز برای ت ایجادهمچنین . کندتسهیل 

شش سیگما وابسته به این است که آیا مدیریت سازی  پیاده
ارشد اصول شش سیگما را درک کرده و پذیرفته است و آیا 

های  تمایلی به حمایت از تجدید بنا و نوسازی در سیاست
های  های مطالعه نتایج حاصله، یافته . سازمانی را دارد یا نه

حمایت  .]9[کند قبلی در حوزه شش سیگما را تأیید می

روش گیری ه کارمستقیم با فهم و بارشد ارتباط غیرمدیریت 
ها و  بندی و انتخاب پروژه و ابزارهای شش سیگما، اولویت

عنادار بین در این میان ارتباط م. مدیریت فرایند دارد
. ها مشاهده نشد بندی و انتخاب پروژه مدیریت ارشد و اولویت

ین مستقیم با واسطه سایر عوامل، اهر چند که از طریق غیر
  .ارتباط وجود دارد

طور مشابه آموزش ارتباط مستقیم با تغییرات فرهنگی ه ب    
. یگما داردو ابزارهای شش س روشکارگیری ه و فهم و ب

بندی و  غیرمستقیمی بر اولویت ثیرهمچنین آموزش، تأ
های  در شرکتالبته  . داردمدیریت فرایند و  ها انتخاب پروژه
بین آموزش و پیوند شش  ارتباط مستقیم ،مورد مطالعه

  . سیگما با مدیریت منابع انسانی مشاهده نشد
ها  به شرکت ،کمربندی در آموزشسیستم  استفاده از     

های تکنیکی و  کند تا افراد مناسب با مهارت کمک می
 بتوانندکار گیرند و ه های بهبود ب ارتباطی مورد نیاز را در تیم

منابع  ای سنتی مدیریتکارکرده یبرای ارتقا ظرفیتاز این 
 ی، پاداش و ارتقاریزی منابع انسانی انسانی از قبیل برنامه

ضرورت توجه بیشتر  سئلهاین م .کردشغلی استفاده 
  .طلبد های آموزشی را می ئوالن به ارزیابی اثربخشی دورهمس
کنندگان دارای ارتباط  پیوند شش سیگما با تأمین    

دهد که  ها نشان می افتهی .مستقیم با مدیریت فرایند است
مدت با  داشتن ارتباطات و همکاری بلندTQMهمانند 

زیرا . کنندگان کلیدی در شش سیگما نیز حیاتی است تأمین
های کیفی مناسب  برای داشتن فرایندهای پایدار باید ورودی

  . کنندگان وجود داشته باشد از سوی تأمین
ر قالب ها د شود شرکت در این زمینه پیشنهاد می     
ی سطح سیگمای فرایندهای های همکاری به ارتقا پروژه
ه سوی شش سیگما کمک کنندگان کلیدی خود ب تأمین
در این زمینه را  ]9[ زو و همکاران نتایج حاصله، یافته. کنند

ثیر مستقیم تغییرات فرهنگی بیانگر تأها  یافته .کند  تأیید می
ییدی تأ و است بر پیوند شش سیگما با مدیریت منابع انسانی

بر این واقعیت است که ایجاد فرهنگی که حامی تغییرات 
 ،استمورد نیاز شش سیگما بوده و پذیرای بهبود فرایند 

همچنین وجود محیطی پشتیبان برای خالقیت همراه با 
تواند منجر به ایجاد  های متناسب با آن، می پذیرش ریسک

  .شودوژه های پر انگیزه در افراد و اثربخشی بیشتر تیم
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.ییدی هر یک از عوامل کلیدی موفقیت شش سیگمانتایج تحلیل عامل اکتشافی و تأ :2جدول

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  .سیگما موفقیت شش مدل نهایی ارتباط بین عوامل کلیدی  :2شکل

Linking Six Sigma  to 
customer  

c1 0.74 0.64 0.41 

c2 0.83 0.81 0.65 

c3 0.85 0.84 0.71 

c4 0.76 0.66 0.44 

c5 0.83 0.77 0.59 

Linking Six Sigma  to 
supplier 

su3 0.91 0.64 0.41 

su4 0.87 0.86 0.74 

su5 0.77 0.58 0.34 

su6 0.74 0.94 0.89 

Project selection 

p1 0.75 0.65 0.42 

p2 0.84 0.79 0.63 

p3 0.82 0.76 0.57 

p4 0.77 0.68 0.46 

understand method & 
tool 

u1 0.76 0.78 0.61 

u2 0.79 0.65 0.42 

u4 0.72 0.54 0.3 

Process management 

pm1 0.77 0.67 0.44 

pm2 0.80 0.73 0.54 

pm3 0.74 0.62 0.38 

pm4 0.79 0.71 0.5 

Cultural change 

cc1 0.89 0.9 0.81 

cc2 0.73 0.66 0.43 

cc3 0.69 0.57 0.33 

cc4 0.81 0.74 0.55 

cc5 0.81 0.76 0.59 

cc6 0.86 0.86 0.74 

Factor Variable Factor 
loading 

path 
coefficient R² 

top management 
support 

m1 0.86 0.85 0.72 

m2 0.73 0.65 0.43 

m3 0.78 0.75 0.57 

m4 0.85 0.83 0.69 

m5 0.66 0.59 0.34 

m6 0.74 0.68 0.46 

m7 0.71 0.65 0.42 

Linking Six 
Sigma  to 
strategy 

s1 0.74 0.60 0.36 

s2 0.63 0.49 0.24 

s3 0.66 0.57 0.31 

s4 0.78 0.75 0.57 

s5 0.83 0.84 0.71 

Linking Six 
Sigma  to HRM.

h1 0.70 0.53 0.3 

h2 0.69 0.59 0.35 

h3 0.79 0.75 0.56 

h4 0.69 0.54 0.29 

Education & 
Training 

ed1 0.68 0.63 0.4 

ed2 0.74 0.72 0.52 

ed5 0.69 0.55 0.3 

ed6 0.61 0.49 .29 

ed7 0.75 0.6 0.36 
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ش سیگما ارتباط و ابزارهای ش روشکارگیری ه فهم و ب     
ها و مدیریت فرایند  بندی و انتخاب پروژه مستقیم با اولویت

کارگیری متدولوژی  هنظیر ب مواردیاشاره به  ودارد 
DMAIC ه ب. های شش سیگما دارد و استفاده از سنجه
کند که  اطمینان را ایجاد می این ،یافته ساختروش کارگیری 

های  ها و سنجه ئله از دادهدر طی فرایند حل مس ها گروه
همچنین از . کنند مرحله استفاده میمناسب در هر 

طح کیفیت های شش سیگما نظیر قابلیت فرایند و س سنجه
بنابراین فهم و . شود  ها استفاده می انتخاب پروژهدر  سیگما

ها و  ثرتر پروژه، به انتخاب مؤو ابزارها روشکارگیری بهتر ه ب
مشابه این نتیجه در پژوهش . کنند میمدیریت فرایند کمک 

  .نیز وجود داشت ]9[ زو و همکاران 
دیریت ثیر مستقیم بر مپیوند شش سیگما با مشتری تأ     

از آنجا که هدف نهایی بهبودهای . دهد شان میفرایند را ن
های  حاصل از شش سیگما، کسب رضایت و تأمین الزام

ازهای او و داشتن درک صحیح از نی بنابراین، مشتری است
در واقع فرایندهایی که نیازمند . توجه به آن ضروری است

 یها و یا پیشنهادها روش پایش شکایتاز  هستند،بهبود 
  . مشتریان قابل شناسایی خواهند بود

و  کردهبه مدیریت فرایندهای شرکت کمک  موضوعاین     
البته ارتباط . ارتقای کیفیت محصوالت خواهیم بودشاهد 
بندی و  یوند شش سیگما با مشتری و اولویتدار بین پ معنی

بنابراین الزم است تا در . ها مشاهده نشد انتخاب پروژه
ی مشتری در کردن صدا می برای دخیلها مکانیز شرکت

  .های بهبود شش سیگما ایجاد شود انتخاب پروژه
ثیر مستقیم بر د شش سیگما با استراتژی سازمان تأپیون    

از آنجا که . دهد ها را نشان می بندی و انتخاب پروژه اولویت
بهبود فرایندها و محصولی های شش سیگما باید بر  پروژه
ثیر مستقیم بر اهداف مالی و عملیاتی گذاری شود که تأ هدف

 در. این نتیجه دور از انتظار نبود بنابراین ،شرکت داشته باشد
. هر پروژه باید ارتباط پروژه با استراتژی سازمان تعیین شود

، این پیوند اهداف پروژه با اهداف استراتژیک سازمان
ها صرف رفع  کند که منابع پروژه اطمینان را ایجاد می

  . دار سازمان و مشتریان خواهد شد ی اولویتنیازها
مدیریت فرایند از عناصر کلیدی در اجرای موفق شش    

مدیریت فرایند با طراحی فرایندهای عاری از . استسیگما 

فرایندها و خلق  های برای کاهش انحراف و نوسانعیب 
همچنین با . استفرایندهای پایدار در بهبود عملکرد سهیم 

 برایگیرانه تجهیزات  پیش میرات و نگهداریاستفاده از تع
 های آالت و کاهش توقف افزایش قابلیت اطمینان ماشین

کالت کیفی در راستای کاهش تولید و با شناسایی و رفع مش
  .   استکاری و اسقاط در بهبود عملکرد کیفی دخیل  دوباره

      

  بعدیگیری و پیشنهاد مطالعات  نتیجه
ده است تا ضمن بررسی عناصر و در این تحقیق سعی ش    

که برای اجرای موفق شش سیگما در سازمان ضروری  عوامل
 عوامل، چارچوب مفهومی برای بیان ارتباط بین این است
های آماری به بررسی روابط و  شود و با انجام تحلیلارائه 

  . ها پرداخته شود اثبات فرضیه
های  ژگیتوجه به ابعاد چندگانه شش سیگما از جمله وی    

  . استاین مدل 
های دانشگاهی است که  ی سایر تحقیق این مطالعه در ادامه 

، اند کرده تر ابعاد مختلف شش سیگما شروع به بررسی دقیق
ه طور ب . اشاره کرد ]8،9[توان به تحقیق که از جمله آنها می

، اهمیت و نقش عوامل شده در این تحقیق کلی مدل ارائه
دهد و برخی  ا را نشان میشش سیگمکلیدی موفقیت 

که مدیران هنگام اجرای پروژه شش سیگما  را های مهم حوزه
ه ب. کند میآشکار  شودتوجه آن به دارند در سازمان نیاز 

ثیر مستقیم بر پیوند عنوان نمونه، حمایت مدیریت ارشد تأ
آموزش، تغییرات  ،شش سیگما با مدیریت منابع انسانی

و اجرای موفق شش  گرفتنبرای یعنی  .داردغیره  فرهنگی و
سیگما ضروری است که مدیریت ارشد مفاهیم شش سیگما 

کردن را بپذیرد و تمایل به تخصیص منابع کافی برای سازگار 
و  گرفتنهای سازمانی برای  ، ساختار و سیاستفرایندها

  .اجرای رویکرد شش سیگما را داشته باشد
کمک ش سیگما توسعه دانش ش بههای این تحقیق  یافته     
در شواهد تجربی و  ی با ارائه است زیرا تالش شده کند، می

 ،های ایرانی قالب مدل اجرایی متناسب با شرایط سازمان
ها قرار گیرد  سازمان ریزان الگویی در اختیار مدیران و برنامه

های  اولویت و منابع میزان و شرایط به توجه با تا بتوانند
 های شش سیگما پروژه اجرای و تدوین ی درباره سازمانی
  .بگیرندبهتری  های تصمیم
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نظیر حجم  هایی در مجموع، انجام این مطالعه با محدودیت  

تفاوت ادراکی ، های تولیدی ، محدود بودن به شرکتنمونه
  . رو بوده ب دهندگان از مفاهیم پرسشنامه رو بین پاسخ

صل، اعتبارسنجی بهتر مدل و تعمیم نتایج حا برای       
نمونه باید برای اطمینان از تغییرپذیری و کنترل  ی اندازه

 هایی در انتها پیشنهادا .تغییرات احتمالی خارجی افزایش یابد
  : شود میارائه  بعدی های پژوهش برای

  
  

هایی نظیر مصاحبه عمیق با  کارگیری روشه ب 
تقویت و  برایتئوری دایگراف  وخبرگان، روش دلفی 

 . مطرح شده های بهبود فرضیه
سازی  تی و بهینهصنایع خدما ا دره هآوری داد جمع 

 . مدل پیشنهادی
ثیر عوامل موفقیت شش سیگما بر ابعاد بررسی تأ 

 .مختلف عملکرد سازمانی
سایر رویکردهای نبود ثیر وجود یا بررسی تأ 

 .مدیریت کیفیت نظیر ایزو بر مدل پیشنهادی
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