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 چکيده
روند رو به رشد کیفیت در شرکتها موجب شده است که از روش های گوناگونی در جهت ارتقاء 

هدف از انجام این تحقیق تعیین تأثیر استقرار متدولوژی شش . کیفی محصوالت استفاده گردد

استفاده تحلیل فازی مورد  سیگما  برمیزان افزایش رضایت مشتری در شرکت سایپا می باشد که با

جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بر مبنای شاخص طیف لیکرت و . بررسی قرار گرفته است

مدیران ) مدیران و کارشناسان مسئول  –جامعه آماری شامل روساء . مصاحبه استفاده شده است

از روش نمونه در این بررسی . کارشناسان متخصص شرکت سایپا می باشد -و خبرگان( میانی 

به دست آمد  28/0اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ . گیری گروهی استفاده شده است

که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است و داده ها با استفاده از آمار توصیفی 

تنباطی، آزمون ضریب شامل میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی و با استفاده از آمار اس

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSاستیودنت که توسط نرم افزار  tهمبستگی پیرسون و آزمون 

در انتها نتایج نشان داد استفاده از متدولوژی شش سیگما موجب افزایش رضایت مشتریان، . گرفت

، کاهش (ء محصوالت ارتقا) کاهش زمان انجام فعالیت ها، کاهش تعداد نقص ها، افزایش سهم بازار 

 .هزینه ها و رشد سود نهایی می گردد

 منطق فازی –کارت امتیازی متوازن  -متدولوژی شش سیگما :واژگان کليدی
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 مقدمه

به طور متوسط، شرکت ها ساالنه حدود ده تا سی در صد مشتریان خود را از دست می دهند، اما آنها اغلب نمی دانند که به چه علت         

خود را از دست می دهندو اغلب شرکت ها نیز، بدون نگرانی در مورد مشتریانی که از دست می دهند، به طور مستمر تاکید  مشتریان

(. 1821هیل، ). از این رو مسلما یکی از علت های اصلی از دست دادن مشتری، نارضایتی انهاست. بسیاری بر جذب مشتریان جدید دارند

رضایت مشتری از جمله ( 8002زینلدین، . )استو پس از آن شناخته شده  1990قابتی در سال های مشتری، مهمترین مساله ررضایت 

ملکی و . )اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیری آن ارتقای کیفیت  محصوالت و خدمات را نشان می دهد

 ( 1821دارابی، 

اغلب سازمان های به منظور افزایش بهره وری و نهایتا . ازمان ها و موسسات می باشدامروزه بهبود بهره وری یکی از مهم ترین اهداف س

پاند، پیتر؛ . )دستیابی به مزیت رقابتی از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که شش سیگما یکی از پرکاربردترین سیستم های مذکور است

زمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیری آن ارتقای کیفیت  رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سا( 1828هالپ، الرنس؛ 

 ( 1821ملکی و دارابی، . )محصوالنت و خدمات را نشان می دهد

شش سیگما یک رویکرد تجاری چندوجهی و همه جانبه است که به منظور حرکت در مسیر تعالی سازمانی، در صورت بهره گیری درست از 

شش سیگما یک روش شناسی جامع بهبود اثربخش سازمانی است که ( 1828پاند، پیتر؛ هالپ، الرنس؛ . )آن می تواند نقش اساسی ایفا کند

جهت اصالح فرایندهای بحرانی (   1822جورج، مایکل . )برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار استدر درون خود از ساختار، 

 (  1811نسکی، نیک؛ ابل. )نیز می توان از روش شش سیگما بهره گرفت

صنعت خودروسازی هر کشور، به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعت و خدمات پس از فروش آن، یکی از شاخص های 

کلیدی به شمار می آید و تاثیری مهم در روند رشد و شکوفایی بخش ها در ایران، صنعت خودروسازی صنعتی . توسعه یافتگی تلقی می شود

از راه های عمده ای که شرکت ها می توانند خود را از شرکت های رقیب متمایز نمایند یکی ( 1822فام، بهرامی )ر صنایع کشور دارد و دیگ

پس از فروش اموری است که موجب خدمات (. 1822کاتلر و آرمسترانگ، )ت برتر ارائه دهند این است که به طور مستمر خدماتی با کیفی

این خدمات در تضمین اعتبار بلند مدت موسسه و تصویر نام ( 1821رنجبران و دیگران، ). محصوالت می شود ارزش بیشتر خدمات یا

 (. 1821ود روف، )تجاری نیز اهمیت بسزایی دارد 

و  به این نتیجه دست یافتند که اجرای شش سیگما در انتخاب راه حل های بهبود به خطاناپذیر سازی و آموزش( 1898)آتشگر  و خسروی 

سه هدف بکارگیری شش سیگما را افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش زمان انجام ( 8001)گرینا . فرهنگ سازی تاثیر گذار بوده است

شش سیگما را فلسفه بهبود کیفیت می دانند که براساس تامین ( 1992)گادفرای و جوران . فعالیت و کاهش تعداد نقص ها می باشد

در بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که عوامل مختلف ( 8011)بونال و موینیر . مان پایه گذاری شده استنیازهای مشتریان و کاهش ز

 . خدمات سهم یکسانی در رضایت مشتریان ندارند و هر عامل به نوعی خاص با رضایت مشتریان مرتبط است

 :روش تحقيق
جهت شناسایی خبرگان حوزه متدولوژی شش سیگما از سوابق کاری آنان . در این تحقیق از روش نمونه گیری گروهی استفاده گردیده است

 . و دروس گذرانده شده در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و کاربرد آن در شرکت بهره گرفته شده است

به کمک مطالعه . ه استاین تحقیق از نوع توصیفی بوده که با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی نسبت به انجام آن اقدام گردید

برخی ازکتب ، مقاالت، پایان نامه ها و مقاالت خارجی موجود در زمینه مباحث بهره وری و شش سیگما و تاثیر آن بر عملکرد و استراتژی 

له و اینترنت سازمانی، ادبیات موضوع گرد آوری شده و به منظور تدوین پرسشنامه و روایی محتوای آن، از روش مطالعه کتابخانه ای ، مصاح

 . و به منظور جمع آوری اطالعات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است

برای تنظیم پرسشنامه ، ابتدا از طریق بررسی کتب، مجالت، مقاالت، درباره سازمان مطالعه الزم صورت  پذیرفت و پرسشنامه بر اساس 

پرسش می باشد به بیان بررسی و  12پرسشنامه که  حاوی . ده استاطالعات و محتوای مطرح شده در ادبیات موضوعات یاد شده طراحی ش

تحلیل رابطه متدولوژی شش سیگما با اجرای موثر استراتژی مشخص شده که با نقشه استراتژیک ارتباط پیدا نموده است ، پرداخته می 

 . گردد

 . و کارآزموده به تحقیق کشیده شده است عدد می باشد که بر اساس تعداد نفرات دارای تخصص 80تعداد نمونه جمع آوری شده 

 :برای محاسبه حداقل تعداد نمونه ها مطابق فرمول زیر اقدام گردیده است
 

n = Sample Size 

N = Population Size 
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e = Confidence Level for 90% is 0.1 

n = 
 

        
 = 

  

          
 = 23.07 

 . پرسشنامه در نظر گرفته شد 80ونه آماری، تعداد که بر مبنای حداقل تعداد نم

در این تحقیق عالوه بر اشراف محقق بر وضع مورد مطالعه، پرسشنامه تنظیم شده به رویت تعدادی از کارشناسان امر رسیده است و پس از 

ن اساس روایی وسیله اندازه گیری به طریق اخذ نقطه نظرات آنها نسبت به اصالح آن اقدام و در نهایت پرسشنامه تنظیم گردیده است و بر ای

 . محتوایی حاصل شده است

. نفر از خبرگان ارسال گردید که پس از تکمیل و عودت پرسشنامه ها، اصالحات الزم لحاظ شد 1برای اطمینان از محتوای پرسشنامه ها به 

انجام گردید و تمامی موارد عنوان شده به عنوان تذکر و  به منظور کاهش خطا و افزایش اعتبار تحقیق، مصاحله حضوری با چند تن از آنان

 . ایراد در پرسشنامه ها لحاظ گردید

 28/0میزان شاخص آلفا . استفاده می گردد 1برای اندازه گیری پایایی به صورت معمول از شاخص آماری به نام ضریب پایایی آلفای کرونباخ

 . از پایایی خوبی برخوردار استبدست آمد این امر نشان دهنده این است که ابزار 

در این تحقیق با توجه به اینکه پاسخنامه با روش زبانی برای سنجش استفاده شده، می بایست برای استفاده از سنجش های آماری، آنها را 

 . به اعداد ریاضی و کمی تبدیل نماییم که در این راستا از منطق فازی استفاده شده است

) یل پرسشنامه ها، با توجه به مقیاس زبانی پنج گانه که در سنجش های این تحقیق استفاده شده است از طیف محقق برای تجزیه و تحل

را به اعداد فازی ذوزنقه ای و واژگان ( دو سر طیف ) استفاده نموده است که می توان واژگان کمترین تاثیر و بیشترین تاثیر ( طیف لیکرت 

 (1)نمودار. اد را به اعداد فازی مثلثی تبدیل نمودتاثیر کم، تاثیر متوسط، تاثیر زی

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (1821)بوجادوزیف، : مأخذ
در این تحقیق به علت موارد خاص موجود که از طریق استراتژی و نقشه استراتژیک شرکت به ارتباط بین متولوژی شش سیگما و ارتقا 

در روش توصیفی از . فی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های موجود پرداخته شده استکیفی اندیشیده می شود، از دو روش توصی

 . مشخصه های آماری مانند فراوانی ، درصد، میانگین ، انحراف معیار استفاده شده است

 "ریب همبستگی پیرسونآزمون ض "در روش استنباطی به منظور بررسی پاسخ های پرسشنامه و پاسخ به فرضهای استنتاج شده تحقیق ، از

استفاده شده است که آزمون اول برای یافتن معنی بودن دو متغیر رتبه ای و آزمون دوم برای تجزیه و تحلیل  "استیودنت  tو آزمون 

 .مشاهدات و بررسی تایید با رد سواالت تحقیق به کار می رود 

 
 

 

 

                                                           
1.Cronbachs Alpha 

 خیلی کم   کم                متوسط              زیاد         خیلی زیاد  
μ    

1  9/0    8/0   7/0   6/0   5/0  4/0  3/0    2/0   1/0     0    
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 :یافته ها
مقیاس زبانی عنوان شده با طیف لیکرت مقادیر را محاسبه و به عنوان عدد فازی در نظر در اینجا با استفاده از مبانی نظری منطق فازی و 

 :می باشد( 8)میگریم که حاصل آن طبق جدول 
 

 محاسبه مقادیر حاصل از اعداد فازی طبق نمودار فازی و طیف لیکرت( 8) جدول 
 ردیف عدد فازی مقياس زبانی

 1 909/0 بیشترین تأثیر

 8 1112/0 تأثیر زیاد

 8 1/0 تأثیر متوسط

 2 8281/0 تأثیر کم

 1 0909/0 کمترین تأثیر

 

 :آمار توصيفی
 (نفر  03: کل ) توزیع گروه پاسخ دهندگاهان به پرسشنامه ها بر حسب مدرک تحصيلی ( 4) جدول 

 تعداد مدرک تحصيلی

 18 کارشناسی ارشد

 12 کارشناسی

 2 کاردانی

 

 (نفر   03: کل ) توزیع گروه پاسخ دهنده به پرسشنامه بر حسب تجربه فعاليت ( 5)جدول 

 تعداد تجربه و سابقه فعالیت در شرکت

 2 سال 11بیش از 

 1 سال 10بیش از 

 11 سال 1بیش از 

 8 سال 1کمتر از 
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 فراوانی گروه پاسخ دهنده بر حسب تجربه فعاليت( ( 2)نمودار 

 (نفر  03کل ) یع گروه پاسخ دهنده به پرسشنامه بر حسب سن توز( 6)جدول 

 تعداد سن پاسخ دهندگان

 1 53بيش از 

 1 53تا   4بين 

 19 43تا   0بين 

 2 03کمتر از 

 

 (نفر  80: کل ) توزیع گروه پاسخ دهنده به پرسشنامه بر حسب رده شغلی ( 1)جدول 

 معیدرصد تج درصد فراوانی رده شغلی پاسخ دهندگان

 1/21 1/21 12 کارشناس

 1/11 80 9 مسئول و سرپرست

 8/98 1/11 1 رئيس

 100 1/1 8 مدیر

  100 80 جمع
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 فراوانی بر حسب رده شغلی( 7)نمودار 

 
 ابعاد واجزاء تحقیق( 9)جدول 

 اهداف وجه ابعاد تحقيق

 گذاری مناسبسنجش توسعه بازار و قیمت مالی و سودآوری  فرض

فزایش رضایت ا

 مشتری

 محصول جدید و قیمت غیرقابل رقابت و کیفیت رقابتی و دسترسی به قطعات مشتری

 واردات خودرو و افزودن آپشن و تأمین قطعات یدکی فرآیندها

 ITهای توسعه مدیریت هولدینگ و توسعه زیرساخت رشد و یادگیری

 کاهش هزینه وری وکاهش انحراف مصرف و بهره مالی و سودآوری 2فرض

کاهش زمان انجام 

 هافعاليت

 حفظ بازارهای کنونی و دسترسی به قطعات و کیفیت رقابتی مشتری

 هامدیریت انرژی و بهبود فرآیند ارتباط با مشتریان و ادغام دارائی فرآیندها

 انهای کارکنتوسعه استانداردهای محصول و فرهنگ رقابتی و شایستگی و قابلیت رشد و یادگیری

 آالتهای گارانتی تعمیرات ماشینکاهش هزینه مالی و بهبود نگهداری و هزینه مالی و سودآوری 0فرض

 حفظ بازارهای کنونی و دسترسی به قطعات و کیفیت رقابتی مشتری هاکاهش تعداد نقص

 اتوماسیون بهینه و بهبود فرآیند ارتباط با مشتریان فرآیندها

 تانداردهای محصولتوسعه اس رشد و یادگیری

 بهبود فرآیندهای فروش و سود حاصل از توسعه بازار مالی و سودآوری 4فرض
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 فراوانی
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 بازارهای جدید و بازارهای هدف و محصول جدید و کیفیت رقابتی و خدمات فروش مشتری افزایش سهم بازار

و کارهای جدید و تأمین قطعه یدکی  همکاری مشترک بین المللی و نفوذ در بازار و واردات خودرو و ایجاد کسب فرآیندها

 هاو خرید و فروش دارائی

 توسعه فرهنگ رقابلتی و محصول و هوشمندی و درک موقعیت بازار رشد و یادگیری

 گذاری مناسب و افزایش اتوماسیون و کاهش هزینه گارانتیقیمت مالی و سودآوری 5فرض

 قابل رقابتجذب مشتریان جدید و قیمت غیر مشتری هاکاهش هزینه

 مدیریت بهینه ضایعات و مهندسی ارزش و مدیریت انرژی و مدیریت هزینه فرآیندها

 ITهای توسعه در استانداردهای مدیریتی شرکت و توسعه زیرساخت رشد و یادگیری

 ها و ایجاد سود و توسعه بازار خودروافزایش تیراژ و ادغام دارائی مالی و سودآوری 6فرض

 بازارهای جدید و جلب مشتریان جدید مشتری ئیرشد سود نها

 هاایجاد کار و کسب جدید و مدیریت پلتفرم و مهندس ارزش و اتوماسیون بهینه تولید و ادغام دارائی فرآیندها

 های جهانی و هوشمندی و درک موقعیت بازارالگوپذیری و بکارگیری استاندارد رشد و یادگیری

 

ون ضریب پيرسون برای مقادیر فازیدر خصوص آزم( 3 )جدول   

های آزمون آماره متغیر

 برای مقادیر فازی

رضایت 

 مشتری

کاهش زمان 

 هافعالیت

تعداد کاهش

 هانقص

افزایش 

 سهم بازار

کاهش 

 هاهزینه

رشد سود 

 نهایی

متولوژی 

 شش سیگما

 1فرض 

 (رضایت مشتری)

 121/0 218/0 111/0 281/0 812/0 111/0 1 ضریب همبستگی

 008/0 088/0 000/0 089/0 021/0 000/0 - اعتبار آزمون

 80 80 80 80 80 80 80 تعداد پاسخ

کاهش ) 8فرض 

 (هازمان فعالیت

 811/0 211/0 810/0 212/0 112/0 1 111/0 ضریب همبستگی

 009/0 002/0 028/0 001/0 121/0 - 000/0 اعتبار آزمون

 80 80 80 80 112/0 80 80 تعداد پاسخ

کاهش ) 8فرض 

 (هاتعداد نقص

 212/0 811/0 818/0 221/0 1 112/0 812/0 ضریب همبستگی

 081/0 021/0 029/0 081/0 - 121/0 021/0 اعتبار آزمون

 80 811/0 80 80 80 80 80 تعداد پاسخ

افزایش ) 2فرض

 (سهم بازار

 881/0 819/0 112/0 1 221/0 212/0 881/0 ضریب همبستگی

 11/0 089/0 822/0 - 081/0 001/0 089/0 وناعتبار آزم
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 80 80 80 80 80 80 80 تعداد پاسخ

کاهش ) 1فرض 

 (هاهزینه

 898/0 818/0 1 112/0 818/0 810/0 111/0 ضریب همبستگی

 089/0 089/0 - 822/0 089/0 028/0 000/0 اعتبار آزمون

 80 80 80 80 80 80 80 تعداد پاسخ

رشد ) 1فرض 

 (سود نهایی

 211/0 1 819/0 819/0 811/0 211/0 218/0 ضریب همبستگی

 002/0 - 089/0 089/0 021/0 002/0 088/0 اعتبار آزمون

 80 80 80 80 80 80 80 تعداد پاسخ

متدولوژی  شش 

 سیگما

 1 211/0 898/0 881/0 212/0 211/0 121/0 ضریب همبستگی

 - 002/0 089/0 11/0 011/0 009/0 008/0 اعتبار آزمون

 80 80 80 80 80 80 80 تعداد پاسخ

 

 :با بررسی فرضيات نتيجه نهایی به صورت زیر مشاهده می گردد
 . از منظر پاسخگویان استفاده از متدولوژی شش سیگما موجب افزایش رضایت مشتریان شرکت سایپا می گردد

 . نجام فعالیت ها در شرکت سایپا می گردداز منظر پاسخگویان استفاده از متدولوژی شش سیگما موجب کاهش زمان ا

 . از منظر پاسخگویان استفاده از متدولوژی شش سیگما موجب کاهش تعداد نقص ها در شرکت سایپا می گردد

 (ارتقاء محصوالت ) از منظر پاسخگویان استفاده از متدولوژی شش سیگما موجب افزایش سهم بازار 

 . ژی شش سیگما موجب کاهش هزینه ها در شرکت سایپا می گردداز منظر پاسخگویان استفاده از متدولو

 . از منظر پاسخگویان استفاده از متدولوژی شش سیگما موجب رشد سود نهایی برای شرکت سایپا می گردد

 . استیودنت موارد تایید و رد نیز در جدول مشخص گردیده است Tبه موجب آزمون 

 

 استيودنت  t ان ضریب همبستگی واولویت فرضيات بر حسب ميز(   )جدول 

 متغير استيودنتt  مقدار ضریب همبستگی اولویت

 افزایش رضایت مشتری تائید 121/0  

-کاهش زمان انجام فعالیت تائید 211/0 2

 ها
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 : نتيجه گيری
کاهش تعداد نقص نتایج بررسی نشان داد متدولوژی شش سیگما موجب افزایش رضایت مشتریان، کاهش زمان انجام فعالیت ها، 

با توجه به نتایج بدست امده پیشنهاد . ، کاهش هزینه ها و رشد سود نهایی برای شرکت می گردد(ارتقاء محصوالت)ها، افزایش سهم بازار 

ان در تشکیل تیم اجرایی از این روش نه تنها به عنو-8. جهت دستیابی به اهداف استراتژیک از مدل شش سیگما استفاده گردد-1می گردد 

با توجه به اینکه شش سیگما باعث رضایت مشتریان می -8. تکنیک کنترل فرایندها بلکه به عنوان تکنیک بهبود فرایندها استفاده گردد

با توجه به اینکه محور تحلیل ها در شش سیگما فرایندها می باشند -2. گردد به این تکنیک به عنوان یک سرمایه گذاری نگریسته شود

 . د به تدوین فرایندها توجه و زمان کافی صرف گرددپیشنهاد می گرد
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