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عبدالهي2

 1دانشیار گروه محیطزيست ،دانشکده فني و مهندسي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي
 2دانش آموخته کارشناسي ارشد مديريت محیط زيست ،دانشکده محیطزيست و انرژی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي

(تاريخ دريافت1390/9/29 :؛ تاريخ تصويب)1392/11/21 :

چکيده
در راستای دستیابي به اهداف مديريت محیطزيست ،در اين مقاله سعي شده است ،به کمک روش ششسیگما ،الگوی مديريت محیطزيستي
برای کارخانههای تايرسازی ارايه شود .در اين بررسي ،شرکت ايران ياسا بهعنوان نمونه مطالعاتي برگزيده شده است .برای دستیابي به
هدف مورد نظر ،فرايندهای تولید ،انواع ضايعات و میزان آنها ،وضعیت موجود و محیط زيست تحت تأثیر کارخانه با جزئیات کامل مورد
بررسي قرار گرفت .سپس با استفاده از مدل مربوط به روش ششسیگما ،DMAIC ،اقدام به اجرای اين روش شد .در اين روش از نرمافزار
 MINITABبرای تجزيه و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار گرفت .در فاز اول (تعريف) شناخت مشکل و تعیین هدف انجام ميشود .در
فاز دوم (اندازهگیری) با رسم نمودار پارتو خطايي که بیشترين احتمال بروز را دارد ،با استفاده از حاالت خارج از کنترل نمودار  ،Pعلل مهم
بروز ضايعات و نمودار هیستوگرام درصد بروز ضايعات را مشخص کرده و سپس با استفاده از آزمون  ANOVAو دادههای منتج از مراحل
قبل ،عیب هوا مهمترين نارسايي در نظر گرفته شد .از فاز سوم (تجزيه و تحلیل) به بعد ،تمرکز برای به حداقل رسانیدن بروز اين عیب و
ارايه راهحل برای عدم بازگشت به حالت اولیه است.

کليدواژهها :برنامهريزی ،کیفیت محصول ،ششسیگما ،مديريت محیطزيست ،شرکت تايرسازی ايران ياسا

 نويسنده مسوول:

sajozi@yahoo.comEmail:
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سرآغاز
صنعت تايرسازی همانند بیشتر صننايع تولیندی دارای خطرهنا و
تبعات محیطزيستي هستند .دلیل عمده اين مهنم آن اسنت کنه
محصوالت نهنايي حاصنل از فعالینت کارخاننههنا ،فقنط شنامل
تولیدات برنامهريزی شنده نیسنتند ،بلکنه در کننار آنهنا اغلنب
محصوالت ناخواسته فرعي نیز تولید ميشنوند .در صننعت منورد
مطالعه ،اين موارد شامل مصرف باالی انرژی (آب ،گاز طبیعني و
در صورت نبودن اينها منابع ديگری مانند :سوختهای فسیلي و
مازوت) ،آلودگي هنوا ،فاضنالب (انسناني و صننعتي) ،قطعنات و
تايرهای ضايع شده و زبالههای صنعتي و تايرهای فرسوده اسنت.
در خصوص اين مشکالت ميتنوان بنا اقندامهنای اصنالحي در
فرايند تولید ،خسارت وارده به محیطزيست را تا حند چشنمگیری
کاهش داد.
روش نو ششسیگما را ميتوان راهحل مناسبي برای دسنتينابي
به اين هدف دانست .در اين راستا ،ابتدا بايد مسايل و مشنکالت
شناسايي و سپس چارهای برای جلوگیری از آن انديشنیده شنود.
ششسیگما بیان ميکند که با توجه بنه محندود بنودن مننابع در
دسترس بايد به گونهای عمل شود کنه حنداکرر اسنتفاده از اينن
منابع و بهبود کیفیت محصوالت صنورت گینرد .در واقنع ،شنش
سیگما روشي است که با مقايسه فرايندها و تخصیص مننابع بنه
فرايندهايي که نیازمند توجه بیشتر هسنتند ،از ابزارهنای کیفیتني
بسیار مناسب و روشهای آماری خاص ،با توجه به نوع پروژههنا
بهره ميبرد .با تمرکز به اين عوامل ،ششسیگما با واقعینتهنای
موجود و دادههای حاصل از سنجش وضنعیت فراينند ،اقندام بنه
حذف هرگونه خطا (عیب)) (1از فرايند ميکند ).(Eckes, 2003
بهمنظور برآوردهسازی کیفیت در سطح ششسیگما ،فرايند نبايند
بیش از  3/4خطا در هر يک میلیون فرصت( )2داشته باشند .ننام
ششسیگما مشتق شده از نماد يک حرف يوناني (سنیگما) اسنت
که در علم آمار عالمتي برای بیان انحراف استاندارد استفاده مني
شود و يک وسیله سنجش برای میزان نوسآنها و تغییرات فرايند
است (بهداد و سخاوی .)1384 ،ششسیگما طي يک شنب بنه
وجود نیامده است ،بلکه سابقه آن به بیش از  80سال پنیش بناز
ميگردد .زير بنای ششسیگما از زمان رشد و توسعه مفاهیم علم
مديريت در اياالت متحده تا موفقیت منديريت در ژاپنن ايجناد و
مفاهیم اصلي آن با تالشهای «کیفیت جامع» در دهنه 1970و
 ،1980پايهريزی شد .در واقع منشای ششسنیگما بنه شنرکت
موتوروالی امريکنا در سنال  1986برمنيگنردد .در آن زمنان،
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مسئوالن شرکت بنا تهديند رقابنت ژاپننيهنا در زمیننه صننعت
الکترونیک مواجه و مجبور بودند سطح کیفینت محصوالتشنان را
تا حد زيادی باال ببرند .آنها به اينن نتیجنه رسنیدند کنه بهبنود
کیفیت ،هزينهها را کاهش ميدهد .تربیت اينن پنارادايم ذهنني،
اساس استفاده از روششناسي ششسیگما را قوت بخشید (ملنک
زاده .)1384 ،برای اجرای ششسیگما ،ابتدا بايد تنیمهنايي کنه
متشکل از متخصصان مختلف هسنتند ،در زمیننه اصنال اقندام
کنند .نقشهای کلیدی موفقیت اين روش عبارتند از:
 مدير (رهبر) اجرايي( :)3مدير اجرايني مسنئول تصنمیمگینریبرای اجرای ششسیگما و عملي کردن روشهاست .وی بايند
حوزه فعالیت ششسیگما را تقوينت کنرده تنا مفناهیم آن در
تمامي بخشها توسعه پیدا کند و همه افنراد در اينن سیسنتم
شرکت داده شده و از حمايت آن بهرهمند شوند .مندير اغلنب
در سطح قائم مقنام سنازمان اسنت و بنه طنور مسنتقیم بنه
مديرعامل ،رئیس ،يا يکي ديگر از مديران ارشد گنزارش مني
دهد (شجاع صفت.)1387 ،
 صاحب فرايند (قهرمان)( :)4قهرمان منديران کلیندی سنازمانهستند که وظیفه تهیه منابع و پشتیباني از فرايند را به عهنده
دارند.
 کمربند سیاه( :)5اين شخص فردی است که بهطور تمام وقنتبرای رسیدگي به فرصتهنای بهبنود و هندايت آنهنا بنرای
دستيابي به نتايج ،فعالیت ميکند .وی متخصص در اسنتفاده
از ابزارها برای تشخیص مشکالت و حنل آنهنا ،ينا طراحني
فرايندها و محصوالت است (نورالسناء و همکاران.)1383،
 کمربند سیاه ارشد( :)6در اغلنب سنازمآنهنا معلنم ،مربني ،ينامشاور کمربند سیاهاني است که بر روی پروژههای گونناگون
فعالیت ميکننند .کمربنند سنیاه ارشند متخصصني واقعني در
استفاده از ابزارهای تحلیلي است که بیشنتر از مندارج بناالی
علمي در زمینه مهندسي ،علوم و يا مديريت برخوردار است.
 کمربند سبز( :)7وی فردی است که مهارتهای ششسیگما رااغلب در سطح کمربند سبز آموزش ديده است .کمربنند سنبز
شغلي واقعي در سازمان دارد و بهعننوان عضنوی از تنیم ،ينا
رهبر پارهوقت ششسیگما فعالینت منيکنند (شنجاع صنفت،
.)1387
در برنامه ششسیگما ،روش سیستماتیک و منظمني بنرای حنل
مسأله و پیشبرد پروژهها استفاده ميشود کنه بنه اختصنار چرخنه
 DMAICنامیده ميشود DMAIC .شامل پنج مرحله تعريف(،)8
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اندازهگیری( ،)9تجزيه و تحلیل( ،)10بهبود( )11و کنتنرل( )12اسنت.
اين چرخه را ميتنوان چرخنه بهبنود اثنربخش در شنشسنیگما
دانست و الگويي ميباشد که از فرايند تعريف تا کناهش خطنا در
آن شکل ميگیرد.
 تعريف :در اين فاز ،هدف و محدوده پروژه تعیین شده ،اهدافو عوايد حاصل از اجرای آن شفاف ميشود.
 اندازهگیری :هدف در اين فاز جمنعآوری داده و اطالعنات درمورد شرايط فعلي برای حل مسأله است.
 تحلیل :در اين مرحله به شناسايي علل ريشهای و تأيیند ايننعلل با استفاده از دادهها پرداخته ميشود.
 بهبود :هدف اين فاز ،آزمنايش و عملني کنردن راهحنلهنایمرتبط با علل ريشهای است.
 کنتننرل :اي نن مرحلننه ارزي نابي برنامننه و راهحننلهننا و حف ندستاوردها با استفاده از استانداردسازی فرايند است (.)EPA
در هر يک از مراحل (فازها) گفته شده در باال ،از روشهای
مديريت کیفیت و روشهای آماری استفاده ميشود (بهداد،
.)1382
اولین مرحله اجرايي مدل  ،DMAICفاز تعريف است .هدف اين
فاز ،تعیین هندف ،موضنوع و دامننه فعالینت پنروژه ،جمنعآوری
اطالعات در مورد مشتريان و فرايندهاسنت؛ همچننین مشنخص
کردن آنچه فرايند ميتواند به مشتريان (داخلي و خنارجي) اراينه
کند (شجاع صفت.)1387 ،
پیگیری منطقي مرحله تعريف انجام فاز  ،2فاز اندازهگیری اسنت.
بهعالوه اين مرحله پلي برای گام بعدی ،يعني تجزينه و تحلینل
کردن است .مرحله اندازهگیری دارای دو هدف مهم زير ميباشند
(نورالسناء و همکاران:)1383 ،
 .1جمعآوری اطالعات ،تصمیمگیری اعضا در مورد اينن مسنأله
که چه محاسباتي برای کمي کردن اطالعات خود نیناز دارنند
(شجاع صفت.)1387 ،
 .2در فاز اندازهگیری ،هدف اين است که با ايجاد درک واقعي از
مشکالت و شرايط فرايند موجود ،در جستوجوی علل ريشنه
ای بوده و با اندازهگیری فرايند در نقاط حساس و مشنکلدار،
به دنبال تشخیص و ريشهيابي عوامل معندود و منرثر باشنند
(بهداد.)1382 ،
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در فاز اندازهگیری ،ماهیت واقعي فرايندها کامالً آشکار شده و
جنبههايي از آن مرل تعداد و نرخ ضايعات شناخته ميشود (شجاع
صفت.)1387 ،
در فناز تحلیل ،هندف ارزيابني و کاهش متغینرهننا ،استفنناده از
تحلیلهای گرافیکي و آزمونهای فرض ،شناخت عوامل معدود و
مرثر بهمنظور کشف علل ريشهای ضايعات اسنت .اعضنای تنیم،
فرايند را از نظر عوامل بحراني بررسي کرده و تصمیم منيگیرنند
که Xهای معدود و مرثری که بايد کنترل شنوند تنا بهبنودی در
Yها حاصل شوند ،چه باشند .فاز تحلیل ،به کمي کنردن شنکاف
عملکرد (فاصله بین هدف تا واقعیت) و رسیدن به مزايای بهبنود
فرايند و ايدههايي برای بهبنود مسنتمر ،کمنک خواهند کنرد .در
مسیر انجام يک فاز ممکن است فقط يک شاخص بهبود يابد؛ اما
همان يک شاخص بزرگترين اثر را بر سطح ضايعات بگذارد .در
چنین حالتي ديگر نیازی به انجام فازهای بهبود و کنترل در مدل
ششسیگما نیست.
ابزارهای گرافیکي يا نمودارها ،امکان تعیین Xهای معدود و مرثر
را به ما ميدهند .تیم در ابتدای راه تحلیل ،علل ريشهای را
شناسايي ميکند .برای شناخت عوامل بحراني که بیشترين اثر را
بر عملکرد فرايند دارند ،تیم از ابزارهايي مرل نمودار علت و
معلول و جدول پارتو استفاده ميکند .سپس برای تمرکز بر علل
ريشهای عوامل معدود و مرثر ،از آزمون فرض و طراحي آزمايشها
استفاده ميکند.
شروع فاز  4با بهبود ،انتخاب محصوالت و فرايندهايي که
عملکردشان بايد بهبود داده شود و به سطح خاصي برسند ،شروع
ميشود و در پايان مشخصههايي از محصول يا فرايند که مهمترين
منبع نوسانها هستند ،بررسي ميشوند.
در فاز بهبود تیم بايد آماده توسعه ،آزمون و اجرای راهحلهای
بهبوددهنده برای کاهش نوسان در خروجيهای مهم که به دلیل
عوامل معدود و مرثر پیش آمدهاند ،باشد .تیم بايد راهکارهايي
ارايه دهد که واقعاًً کارساز باشد.
در اين فاز ،اعضای تیم همه ايدههای مربوط بنه بهبنود را جمنع
آوری ،تحلیل و ارزيابي ميکنند و از بین آنها بهتنرين گزيننه را
انتخاب کرده و برای اجرای آن برنامهريزی و در پايان هم نتنايج
کار را از نظر آماری ارزيابي ميکنند (شجاع صفت.)1387 ،
مرحله پاياني ،فاز کنترل است .هدف فاز کنترل اجرای برنامههای
عملیاتي الزم برای انعکاس نتايج فاز بهبود و نگهنداری وضنعیت
فرايند در آن حالت بهبود يافته است .تیم بايد مطمنئن شنود کنه
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فرايند جديد با روشهای کنترلي ،مستندسازی و پايش ميشنود.
 EPAنیاز به نتايج پروژه ،گاهي ممکن است فاز کنترل چند بنار
تکرار شود.
تصور دور شدن از پروژهای که تیم چند ماه به آن پنرداخته است،
يا آغاز پروژهای ديگر و بازگشت به کنار معمنولي ،ممکنن اسنت
دشوار باشد .اما در مرحله کنترل ،تیمها اين کار را نیز انجام مني
دهند .موفقیت نهايي پروژه ششسیگما مربوط به افنرادی اسنت
که پروژه حل شنده در حیطنه فعالینتهنای روزمنره آنهاسنت.
هنگاميکه اين افراد ارزش راهحلهای جديد نتايج آن را کنه بنه
واسطه فرايند  DMAICتوسعه يافته ميبینند ،توانمنندی بنالقوه
سیستم ششسیگما را درک ميکنند و اين توفینق واقعني پنروژه
ششسیگماست ).)Kimball, 2004
در زمینه مورد مطالعه ،کتابها و مقالههای زيادی در کشورهای
مختلف منتشر شده است .در زير به برخي از منابع مورد اعتماد
که در اين نوشتار نیز به آنها استناد شده است ،اشاره ميشود:
 مقاله استفاده از ششسیگما در طراحي سیستم مديريت محیطزيستيفرضیه تحقیق آن است که روش شنشسنیگما را منيتنوان بنرای
طراحي سیستم مديريت محیطزيستي بهکار بست .اين روش به اين
دلیل انتخاب شده بود کنه بنهطنور موفقینتآمینزی در بسنیاری از
شرکتهای بزرگ با هدف بهبود کیفیت محصنوالت و فراينندهای
تجاری اجرا شده بود.
ششسیگما روش مشخص و دارای ساختاری را فراهم ميآورد
که تعريف مشکل يا فرصت ،سنجش ،تجزيهوتحلیل ،بهبود و
کنترل آنها را میسر ميسازد .اين موضوع به شیوهای منجر مي
شود که ميتوان از آن بارها و بارها برای طراحي يا بهبود سیستم
مديريت محیطزيستي بهره جست .با اينحال ،فرايند ششسیگما
بهخودی خود ساختاری است که شايد در طراحي سیستم مديريت
محیطزيستي بسیار مفید باشد و در مقابل تمرکز بر ابزارهايي قرار
ميگیرد که طي فرايند  DMAICمورد استفاده هستند
).(Campbell, 2004
در مقالننه ت نأثیر شننشس نیگما در عملکننرد برنامننه پیشننگیری از
آلودگي،اشاره شده که گسترش پیشگیری از آلودگي با موانع بنین
المللي مرل ايستادگي در برابنر تغیینر ،حماينت ناکنافي از جاننب
مسئوالن تصمیمگیر ،رهبری نامشنخص پنروژههنا ،پاسنخگويي
ناکافي کارمندان و ساختارهای تغییرناپذير سازماني مواجه اسنت.
تحلیلهای کمي  2096پروژه پیشگیری از آلودگي که بین سال
های  1995تا  2007انجام گرفته از اين نتیجهگینری حماينت
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ميکند که اجرای برنامه کنترل آلودگي پس از انجام برنامه شش
سیگما با افزايش روبهرو بوده است .افزونبر اينن 1096 ،منورد
تحلیل جلوگیری از آلودگي و  31133برنامه ششسیگما بنرای
کاهش هزينهها در  27کشور مبین آن است کنه در کشنورهايي
است که اجرای ششسنیگما در آنهنا معننادارتر اسنت ،آلنودگي
بیشتر از کشنورهايي کنه اجنرای شنشسنیگما در آنهنا بندون
معناست .تحلیلهای آماری فرضیه اين تحقیق را اثبات کنرد .در
واقع ،اجرای همراه بنا سناختار سنازماني و روش پنووهش شنش
سیگما بهصورت چشمگیری اجرای برنامه پیشگیری از آلودگي را
مرثرتر کرده است .بنابراين ،با مقايسه  6سال قبل از اجرای شش
سیگما با  6سال پس از اجرای آن به اين نکته پي برده شند کنه
تعداد کل پروژههای پیشگیری از آلودگي  6/9برابر افزايش يافته
است و میزان کلي آلودگي جلوگیری شده تنا  %62بیشنتر شنده
است .در همه موارد اين تحقیق به تعريف تأثیر روشني سنازماني
برای بهتر ساختن اجرای برنامه پیشگیری از آلودگي کمنک مني
کند ).(Ceravolacalia et al., 2009
در گزارش محیط زيست ،بهداشت و ايمني شرکت گودير در سال
 ،2004آمده که شرکت  Good Yearدر چهارمین سال سفر
خود از ششسیگما استفاده کرده است .همچنین اشاره شده است
که برای اجرای ششسیگما به تعهد کامل مديريتي برای برتری،
رضايت مشتری ،پیشرفت فرايندها و تصمیمگیری مستقیم نیاز
است .اين شرکت دستاوردهای خود را در استفاده از ششسیگما
اينگونه اعالم ميدارد:
افزايش نتايج شغلي بههمراه ارج و رضايت مشتری با ششسیگما
پروژهها بهصورت موفق موجب کاهش اتالف هزينههای تولید،
صرفهجويي در انرژی ،کاهش استفاده از مواد خام ،کاهش هزينه
ها ،کاهش عوامل ريسک اقتصادی و کاهش میزان خسارت شده
اند .افراد مجرب حوزه ششسیگما در  Global EHSدارای
وظايف کادری زير بودهاند :افزايش بازده آزمايشگاهي ،کوتاه
کردن تصويب فرايند  EHSبرای مواد خام ،صرفهجويي روغن
همزن ،کاهش میزان ضايعات فرستاده شده به محلهای دفن
زباله و بهبود فرايندهای مديريتي ،هزينه محل درمان ناتواني
آموزشي .پروژههای ششسیگما و پروژههای پیشرفت فرايند،
صرفهجويي را افزايش داده و از مواد خام استفاده مجدد ميکنند.
افزونبر اين که ،آگاهي و دسترسي به اطالعات مخاطرهآمیز را
افزايش ميدهد.
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در گزارش ،به نحوه مديريت محیطزيستي اين شرکت نیز اشاره
شده است.
سیستم مديريت محیطزيستي  Goodyearشامل ارزيابي مداوم
خطمشيهای جهاني محیطزيستي و بهبود اجرای خطمشيهای
محیطزيستي شرکت است .مسئولیت اجتماعي و فرايندهای
گسترش تجارت با مالحظه مديريت برتر در طراحي آينده تجاری
گنجانده شده است .مسايل محیطزيستي ،بهداشتي و ايمني
) (EHSاز طريق فرايندهای جديد تولید مورد بررسي قرار گرفته
اند .از اين طريق است که همه کارخانهها گواهي ISO 14001را
دارا هستند.
اين شرکت هر جا که ممکن باشد به دنبال روشهای جايگزين
استفاده برای مواد زايد است تا استفاده از محل دفن زباله را
کاهش دهد .افزونبر برنامههای فروش يا استفاده مجدد تايرهای
فرسوده ،به دنبال راههايي برای استفاده مجدد و بازيافت همه
مواد زايد هستند.
 Goodyearبا استفاده از روشهای زير و ديگر تالشها در سال
 2004به اين موفقیتها دست يافت:
 7/5درصد کاهش در انتشار حاللها و  9درصد کاهش در
ضايعات روانه شده به محلهای دفن زباله در هر تن از تولید.
در سال  ،2004تأکید  Goodyearبر بهبود مستمر از طريق
ششسیگما به تالشها برای صرفهجويي کمک کرده و پروژهها
را بهسوی بهبود بازده انرژی سوق داده است.
در گزارش محیط زيست ،بهداشت و ايمني شرکت گودير در سال
 2005اشاره شده است که اين شرکت با استفاده از ابزار بهبود
مستمر ،رويکرد هماهنگي را برای دستيابي به عملکرد استاندارد
جهاني در زمینه بهداشت ،ايمني و محیطزيست دنبال کرد.
عبارت «بهبود مستمر» بر استفاده يکپارچه  Goodyearاز شش
سیگما EPA ،و ديگر روشهای پیشرفت و ارتقای کیفیت اشاره
دارد.
برنامههای محیطزيستي ،بهداشت و ايمني ،منجر به کاهش
ضايعات ارسالي به محلهای دفن زباله ،استفاده از حاللهای
آلي و انتشار آنها و همچنین کاهش مصرف منابع طبیعي مانند
آب و انرژی شده است ).(Goodyear, 2005
 Goodyearبه کمک اصل ( )13(3-Rکاهش ،استفاده مجدد و
بازيافت) همه ضايعات احتمالي را ارزيابي ميکند ،قبل از اين که
هر نوع موادی را برای دفن بهعنوان زباله ارسال کند .ابتدا
رويکرد را کاهش ميدهد ،پس از آن به دنبال استفاده مجدد
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است و در پايان بازيافت را در نظر ميگیرد .به دلیل اين که دفن
ضايعات ،سابقه بدی از نظر محیطزيستي دارد -بهدلیل از دست
دادن منابع قابل استفاده مجدد و آلودگي احتمالي که از مواد دفن
شده منتج ميشود ،Goodyear -کاهش مقدار ضايعات فرستاده
شده برای دفن را در اولويت قرار ميدهد .از سال  ،2001اين
شرکت توانسته است  31درصد مقدار ضايعات دفن شده در هر
تن تولید را کاهش دهد ).(Goodyear, 2004
مواد و روشها
ابتدا با مراجعه به کتابخاننه مرکنزی ،دانشنکده محنیطزيسنت و
انرژی دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقنات ،سنايتهنای
اينترنتي ،کتابها و مقالههايي که درخصوص صننعت تايرسنازی،
مديريت نوشته شده و برنامههای ارايه شده در اين صنعت مطالب
مرتبط با روش ششسیگما ،اطالعات پايه جمعآوری شد .سنپس
برای ادامه تحقیق ،بازديد از شرکت ايران ياسنا و گنردآوری داده
های مربوط به اين کارخانه ،صورت پذيرفت .در اين شرکت برای
اطمینان از اطالعات جمعآوری شده و انجام روش شنشسنیگما،
جلساتي با حضور کارشناسان مربوط برگزار شد .استخراج نتايج به
وسیله نرمافزار  MINITAB16بوده است.
در ادامه ،ابزارهايي که در اين پروژه برای اجرای مدل DMAIC
استفاده شده است ،به اختصار توضیح داده ميشود.
در ابتدای فاز ،تعريف منشور پروژه شکل ميگیرد که قراردادی
بین رهبر سازمان و تیم پروژه ميباشد .اين مدرک همزمان با
شروع پروژه شروع شده ،در فاز تعريف توسعه مييابد و طي
پروژه تکامل پیدا ميکند .اين منشور به پروژه و تیم پروژه رسمیت
ميدهد ،هدف و موضوع کار را معین ميکند و در نتیجه آن
میزان مصرف منابع و زمان برای پروژه ،با اين منشور روشن مي
شود.)EPA( .
تهیه اين فرم الزامي است ،زيرا به وسیله آن هر فرد در سازمان
ميتواند به اصول و مبنای پروژه واقف شده ،بداند چه چیزی
مدنظر پروژه است ،چه کساني درگیر هستند ،چه زماني پروژه
شروع خواهد شد و اصوالً چرا چنین پروژهای در دست اقدام است.
از ديگر ابزارهای مورد استفاده در اين روش ،نقشه کلي فرايند
ميباشد .تیم بايد فرايند کلیدی را که پروژه بر آن متمرکز خواهد
شد ،مشخص کند .اين کار شامل طراحي نقشه ،يا نمودار جريان
عملکرد است که فرايندها را تعريف ميکند .در اين نقشه نقاط
شروع و پايان فرايند مشخص ميشود (شجاعصفت.)1387 ،
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نقشه جامع فرايند ،SIPOC ،شامل تأمینکنندگان( ،)14داده ها)،)15
فرايند( ،)16ستاندهها( )17و مشتريان( )18است.
براساس خروجي فرايند در مورد کیفیت قضاوت ميشود .کیفیت
خروجي فرايند با تحلیل ورودیها و متغیرهای فرايند بهبود داده
ميشود.
 SIPOCيک ابزار ارتباطي بسیار کاراست .تهیه  SIPOCاين
اطمینان را فراهم ميکند که تمام اعضای تیم ،فرايند را به يک
صورت ميبینند .همچنین  SIPOCبه رهبران تیم نشان ميدهد
که اعضای تیم به طور دقیق برروی چه چیزی کار ميکنند.
بنابراين SIPOC ،بايد در مراحل اولیه پروژه انجام شود (بهداد،
.)1382
نمودار پارتو يکي ديگر از ابزارهنايي اسنت کنه در اجنرای شنش
سیگما و در اين پروژه از آن استفاده ميشود.
بهندرت اتفاق ميافتد که تیم ششسیگما بتوانند ينا بخواهند بنه
تمام علل ريشهای مسألهای حمله کند .اغلب الزم اسنت کنه بنر
مهمترين آنها متمرکز شد ،آن را تحلیل کنرد ،بهبنود بخشنید و
کنترل کرد .اين نمنودار ،براسناس اصنل اثبنات شنده 80 -20
«ويلفرد پارتو» بنا نهاده شده است %80 :از معلنولهنا ناشني از
 %20علل هستند .بنابراين ،تیم پروژه بايد بتواند عوامل معدود و
مرثر را از ساير عوامل متعدد و کماهمیت تشنخیص دهند .روش
معمول برای تشخیص عوامل معدود و منرثر اسنتفاده از تحلینل
پارتو است (شجاعصفت.)1387 ،
نمودار پارتو ،فراواني نسبي يا اندازه مربنوط بنه مشنکالت را بنه
شکل میلنهای و بنه ترتینب نزولني نشنان منيدهند و بنر روی
مشکالتي که قدرت بیشتری برای بهبود دارند ،تأکید ميکند .بنه
طور معمنول ،بلنندترين میلنه نشناندهننده مشنکلي اسنت کنه
بیشترين سهم را داشته است و اينگونه به نظر ميرسد کنه رفنع
اين مشکل در اولويت قرار دارد (بهداد و سخاوی.)1384 ،
نمودارهای کنترلي ،ابزاری هستند که دادهها را در قالنب الگنويي
نشان ميدهند که ميتوان آنها را از نظر آماری آزمايش کنرد و
در نتیجه اطالعاتي در مورد رفتار محصول يا فرايند بهدست آورد.
برای ارزيابي اين رفتار از آمارهای اولیه فرايند ،مانند میانگینهنا،
نوسآنهای استاندارد ،حدود کنترلي آماری و آزمونهای مختلنف
در مورد شرايط خارج از کنترل استفاده ميشود.
نمودار کنترلي از جهت افقي به محدودههايي تقسیم ميشود که
مبین مقادير آماری زيرگروههای فرايند هستند .خط مرکزی
اغلب میانگین نقاط است ،بدون توجه به اين که چه آماری در
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نمودار کنترلي به نمايش درآمده است .دو خط ديگر افقي نیز
وجود دارند که در فاصله قراردادی  ±3سیگما از خط مرکزی
قرار دارند .اين خطوط همان حد باالی کنترل( )19و حد پايین
کنترل( )20هستند و طوری طراحي شدهاند که در فرايندی که
تحت کنترل باشد %99/73 ،نقاط بین اين دو خط قرار مي
گیرند .اگر فرايندی خارج از کنترل باشد ،نقاط ،خارج از حدود
کنترلي قرار گرفته و پراکندگي آنها حالتي منظم و دارای الگو
خواهد داشت .شراط خارج از کنترل نشان ميدهد که رفتار فرايند
بهطور چشمگیری تغییر يافته است .بنابراين ،بايد مورد بررسي
قرار گرفته و برای آن اقدام اصالحي تعريف شود .ابزار آماری
ديگری که استفاده ميشود تجزيهوتحلیل واريانس است .هدف
 ANOVAآزمودن تفاوتهای مهم بین دو يا چند ابزار از نظر
واريانسهای بین گروهي است .از  ANOVAبرای محاسبه
مقدار واريانس فرايند و تعیین اين که آيا اين واريانس واقعي بوده
يا تصادفي ،استفاده ميشود (شجاعصفت.)1387 ،
یافتهها
جهت انجام پروژه فنوق ،شنرکت اينران ياسنا بنهعننوان نموننه
مطالعاتي و حوزه عمل اين روش انتخاب شند .تمرکنز عمنده در
اين مسأله ،پیدا کردن عوامنل ريشنهای بنروز ضنايعات در اينن
کارخانه است .متأسفانه در ايران حجم عمده ضنايعات حاصنل از
محصوالت کارخانههای تايرسازی بهدلیل محدود بنودن شنرکت
های بازيافت قابل استفاده مجدد ،يا بازيافت نیستند .اين در حالي
است که اثر محیطزيستي آنها ،غیرقابل انکنار اسنت .بننابراين،
پول ،انرژی و منبع از دسترفتنه تلقني منيشنود .بنا توجنه بنه
اطالعات بهدست آمده از شرکت ايران ياسا ،ضنايعات سناالنه در
حدود  ٪0/85است که چنانچه عوامل بروز مشکالت مشخص
شدند ،پیشبیني ميشود که اين عدد به کمتنر از نصنف کناهش
يابد و ميتوان با ارايه راهحل ،مشکالت محیطزيسنتي حاصنل از
آن را نیز کنترل کرد.
برای رسیدن به هدف فوق ،فعالیت تولیدی کارخانه مورد نظنر در
بخش تاير ،در  3ماه ارديبهشت ،خرداد و تیر سال  1389جمنع
آوری شد (ماه فروردين بهدلیل وجنود تعطنیالت زيناد و شنرايط
کاری خاص در مطالعه وارد نشد) .با توجه به ظرفیت باالی تولید
روزانه و  2شیفت کاری ،مدت زمان در نظنر گرفتنه شنده بنرای
بررسي اطالعات کافي است.
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در مرحله اول ،انواع ضايعات تاير مشخص شد .در اينن کارخاننه
ضايعات به  28مورد دستهبندی ميشنوند .حنال بايند مشنخص
شود که از بین اين خطاها کدام يک بیشتر از همه بروز ميکنند.
برای پيبردن به اين مطلنب از نمنودار پنارتو کنه در شنکل ()1
نشان داده شده است ،استفاده ميشود.
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شکل ( :)1نمودار پارتو خطاها

1

در ادامه نمودار  ،Pشکل ( )2کنه نشنان دهننده درصند قطعنات
ضايعاتي است ،رسم ميشود.
11
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شکل ( :)3نمودار تست احتمال نرمال
993.27
0.005

1.0

0.4

LCL=0

100

%percent

Anderson-Darling Normality Test
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P=0.009
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نیست .مطلب ديگری که در اين تست مشخص است ،دادههنای
جدا افتاده هستند.
برای بررسي بهتر نمونهها ،از نمودار اندرسون -دارلینن کنه در
شکل ( )4نشان داده شده است ،استفاده ميشود.
نمودار نشان ميدهد که رفتار دادهها از دو جامعه مجزا تبعیت مي
کند .جامعه اول که در آن ضايعات مشاهده شده کمتر از  ،%30و
جامعه دوم که در آن ضايعات مشاهده شده حدود  %100اسنت.
بديهي است اين دو جامعه را نميتوان باهم مقايسه کرد و

A-Squared
< P-Value

0.982
4.274
18.263
20.090
457.529
4397

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

0.000
0.000
0.075
1.085
100.000

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum
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84

70
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42

0

95% Confidence Interval for Mean
1.109

0.856

95% Confidence Interval for Median
0.214

0.000

95% Confidence Interval for StDev
4.365

95% Confidence Intervals

4.186

Mean

0.2
0.0

Median
1.0
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0.6

0.4
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0.0

شکل ( :)4نمودار اندرسون دارلينگ

1

Sample
Tests performed with unequal sample sizes

شکل ( :)2نمودار  Pدرصد ضایعات

مطالبي که در اين نمودار قابل تشخیص است ،حند پنايین و حند
باالی کنترل ،درصد میانگین قطعات ننامنطبق فراينند اسنت .در
اين نمودار ( )7نقطه خارج از کنترل وجود دارد کنه  %100جنزء
ضايعات بوده و در مراحل بعد بايد بررسي دقیقتری بنر روی آن
ها صورت گیرد.
پس از اين مرحله ،با استفاده از تست احتمال نرمال ،شکل ( ،)3و
توجه به اين نکته که  ،P-Value<0/005توزيع جامعنه نرمنال

بايد از هم جدا شوند .با جدا کردن اين دو جامعنه مشنخص شند
جامعه دوم صرفاً از  7نمونه تشکیل شده است .از تعداد تولید اين
نمونهها چنین استنتاج ميشود که تولیدها آزمايشي بودهاند .يعني
در هر بار ،فقط يک يا دو نمونه تولید شده کنه آن هنم ضنايعات
بوده اسنت .بننابراين ،دادههنا بنرای جلنوگیری از بنروز خطنا در
محاسبات ،از اين مرحله به بعد حذف شد و شکل نمنودار همنان
طور در شکل ( )5نشان داده شده است ،تغییر ميکند.
 درصد بروز ضايعه در  2194داده صفر :رن مشکي  1034داده ،درصد بروز ضايعه تا  :%1رن قرمز -در  889داده ،درصد بروز ضايعه تا  :%3رن سبز
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 در  234داده ،درصد بروز ضايعه تا  :%7رن آبي  39داده ،درصد بروز ضايعه باالی  :%7رن نارنجينتیجهای که از موارد ذکر شده در باال ميتوان گرفت بدينصورت
است که:
 -درصد بروز ضايعه در  %50داده ها ،صفر

)*( SP 4397 0.003 0.078
)*( PS 4397 0.045 0.274
)*SP_1 4397 0.068 0.378 (-
NET 4397 0.224 1.243
)*(
)*( B 4397 0.020 0.210
)AMT 4397 0.056 0.262 (*-
)*( SL 4397 0.003 0.075
OC 4397 0.123 0.750
)*(
EPNB 4397 0.689 2.405
)*(-
NB 4397 0.350 1.429
)*(
EP 4397 0.204 0.860
)*(
A 4397 0.895 3.526
)*(
M
)4397 0.009 0.129 (*-
)U 4397 0.082 1.038 (*-
UC 4397 0.097 0.553
)*(
UI 4397 0.207 0.751
)(*-
)BP 4397 0.081 0.415 (*-
-+---------+---------+---------+------0.00
0.25
0.50 0.75
Pooled StDev = 1.096
بنابراين ،با اطمینان از اين مطلب که خطای  Aبیشترين بنروز را

 75%دادهها زير %1

داراست ،از اين مرحله به بعد فقط با تمرکز بر اين خطا به بررسي
پرداخته ميشود.

Summary for %percent
Anderson-Darling Normality Test
543.68
0.005

A-Squared
< P-Value

0.8246
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2.6301
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N
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شکل ( :)5نمودار هيستوگرام با حذف دادههاي %100

 25% -دادهها ،درصد بروز ضايعه در آنها کمتر از %1

 کمتر از  40عدد باالی %7همانگونه که از نمودار ( )1بر ميآيد ،خطاها هوا ( )Aبین سناير
خطاها بیشترين بروز -از نظر تعداد  3935و  %27از خطاهنا -
را داراست.
برای اطمینان از صحت نتیجهگینری بناال از آزمنون ANOVA
استفاده ميشود.
One-way ANOVA: SS, JC, AS, BDF, DF, SP, PS,
SP_1, ...
Source DF
SS MS
F P
Factor 21 4794.0 228.3 189.91 0.000
Error 96712 116252.1 1.2
Total 96733 121046.1
S = 1.096 R-Sq = 3.96% R-Sq(adj) = 3.94%
Individual 95% CIs For Mean
Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev -+---------+---------+--------+-------)*( SS 4397 0.000 0.000
)*( JC 4397 0.000 0.000
)*AS 4397 0.064 0.764 (-
)*( BDF 4397 0.071 0.457
)*( DF 4397 0.025 0.266

بحث و نتيجه گيري
با توجه به گسترده بودن روش ششسیگما ،سعي بر اين است که
در هر پروژه ،تمرکز بر يک ،يا دو عامنل مهنم بنهوجنود آورننده
مشکل باشد .به همین علت در اينجا فقط خطای  Aمورد بررسي
قرار گرفته است.
در بررسيهای بعد به اين نکته پي برده شد که خطای هوا در ماه
های مختلف سال متفاوت بوده ،بنهگوننهای کنه در مناه  2و 4
افزايش و در ماه  3کاهش داشتهاست.
One-way ANOVA: A% versus month
Source DF
SS
MS
F P
month
2 0.0012822 0.0006411 10.42 0.000
Error 4387 0.2698042 0.0000615
Total 4389 0.2710864
S = 0.007842 R-Sq = 0.47% R-Sq(adj) = 0.43%
Individual 95% CIs For Mean
Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev -+---------+--------+---------+-------2
1529 0.002527 0.009322
(--)----*------
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ارتباط ديگری مبني بر اينکه میزان بروز خطای هوا در
محصوالت غیردوچرخهای بیشتر از محصوالت دوچرخهای است
به چشم ميخورد:
One-way ANOVA: A% versus TYPE
Source DF
SS
MS F P
TYPE
1 0.0004287 0.0004287 6.95 0.008
Error 4388 0.2706577 0.0000617
Total 4389 0.2710864
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Sample
Tests performed with unequal sample sizes

شکل (P Chart :)6ماه اردیبهشت
همانطور که در اين نمودار ديده ميشود ،در ارديبهشت ماه ابتدا
میزان خطای هوا باال بوده که ناگهان از حدود نقطه  90به طرز
چشمگیری کاهش يافته است.
P Chart of A
1

0.07
0.06

1

S = 0.007854 R-Sq = 0.16% R-Sq(adj) = 0.14%
1

0.05

1 11

1

0.04

Individual 95% CIs For Mean
Pooled StDev
Level
N Mean StDev ----+---------+--------+---------+----byc 1009 0.001515 0.004527 (-----------*------)----
No byc 3381 0.002257 0.008600
)(-----*------
----+---------+---------+--------+----0.00120 0.00160 0.00200
0.00240
Pooled StDev = 0.007854
برای بررسي علت بروز اين اختالف ،نمودار کنترلني  Pهرينک از

ماهها به تفکیک در شکلهای ( 7 ،6و  )8نشان داده شده است.
در هر يک از نمودارهای زير نقاط خارج از کنترل مشخص اسنت
که بايد به بررسي آنها پرداخته شود.
در نمودار خنرداد مناه مشخنص منيشود که خطای هوا در اغلب
موارد پايین بوده است .با وجود اين ،يک افزايش چشمگیر از
حدود نقطه  100تا  180مشاهده ميشود .اين تغییر نسبت به
ساير ماهها کوچک است؛ اما بدون ترديد ارزش بررسي دارد .بايد
توجه کرد که میانگین اين نمودار بسیار پايینتر از دو ماه ديگر
است.

UCL=0.02532

_
P=0.00259

LCL=0

0.03

1

0.02

1

Proportion

1

Based on

Proportion

3
)1486 0.001334 0.005310 (-------*-------
4
1375 0.002410 0.008322
(----)--*-------
-+---------+---------+---------+------0.00100 0.00150 0.00200
0.00250
Pooled StDev = 0.007842
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Tests performed with unequal sample sizes

شکل ( P Chart :)7ماه خرداد
در نمودار تیر ،تکرار افزايش ناگهاني خطای هوا از حدود نقطه
 50تا پايان ماه ديده ميشود .بررسي تغییرات و مشاهدات خط
تولید دوچرخه در تمامي اين زمآنها ما را به علل ريشهای بروز
خطای هوا هدايت خواهد کرد.
نقاط خارج از کنترل نمودارهای باال که برگرفتنه از تحلینلهنای
نرمافزاری مینيتب است (با کلیک بر روی هرينک از اينن نقناط
تاريخ بنروز مشنکل مشنخص منيشنود) را بايند در فاينلهنای
اطالعات تولیدی کارخانه ارجناع کنرد و مورد بررسي قنرار داد تا
بدين ترتیب به تحلیلبندی بهتری رسید.
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تولید نیست استفاده کنند ،و ديگر توقف ماشین ها در صورت
آماده نبودن ماده اولیه است.

P Chart of A
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Proportion

1

0.12

یادداشتها
 .1در ششسیگما ،خطا به هر چینزی کنه خنارج از مشخصنات
تعیین شده از سوی مشتری باشد گفته ميشود.
 .2فرصت ،حداکرر تعداد دفعاتي است که هر عیب مجال حضور
در يک محصول ،يا فرايند را پیدا ميکند.
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1

Sample
Tests performed with unequal sample sizes

شکل ( P Chart :)8ماه تير

با توجه به مطالب گفته شده در باال و بررسيهای انجام شده بنر
روی قطعات و زمآنهايي که میزان بروز خطای هنوا در آنهنا از
ساير موارد بیشتر بنوده اسنت ،دو عامنل مهنم بنروز اينن خطنا
مشخص شد:
 Stiffness .1نخ استفاده شده در فرايند تولید
 .2آماده نبودن کامپاند.
برای رفع مشکل اول بايد در انتخاب منبع تأمینکننده اين ماده
اولیه دقت بیشتری کرد و برای مسأله دوم ،دو راهحل ميتوان
درنظر گرفت .يکي توجه به موجودی انبار تا در صورت کافي
نبودن آن مجبور نباشند از کامپاندی که هنوز آماده ورود به خط

3. Implement ion Leader
4. Champion
5. Black Belt
6. Master Black Belt
7. Green Belt
8. Define
9. Measure
10. Analyze
11. Improve
12. Control
13. Reduce, Reuse, and Recycle
14. Suppliers
15. Inputs
16. Process
17. Outputs
18. Customers
19. UCL
20. LCL
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