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 چکیده

اي مورد توجـه صـنایع مختلـف     ارتقاي سطح کیفیت فرآیندها و محصوالت، تا حد بسیار گستردهامروزه رویکرد شش سیگما براي 

هاي حل مسـئله در ایـن رویکـرد صـورت گرفتـه       سیگما تالشهاي وسیعی براي معرفی روش از زمان پیدایش شش. قرار گرفته است

اسـت کـه مراحـل     DMAICگما، روش حل مسئله سی ترین متدولوژي بهبود مورد استفاده در پروژه هاي بهبود شش معروف. است

در دو دهۀ گذشته، سازمان هاي صنعتی خود را درگیـر انـواع   . دهد هاي بهبود را همانند یک فرآیند حل مسئله نشان می انجام پروژه

. یج و معروف تـر هسـتند  دو برنامۀ شش  سیگما و تولید ناب از بقیه را. برنامه هاي مدیریتی کردند تا شاید بتوانند رقابتی ایجاد کنند

. پی آمد اصلی حاصل از توسعه شش سیگما نیاز به بهسازي کیفیتی بود. شش سیگما و مدیریت تولید ناب ریشه هاي متمایزي دارند

دیریتی سیستم هاي م. وقتی تولید محصوالت پیچیده اجزاي زیادي دارد که معموالً ناشی از احتمال نقص در محصوالت نهایی است

تکامل  هر مورد، تغییرات  فرهنگی  در سازمانها، شیوه هـاي جدیـد   . جامع هم از مدیریت ناب و هم شش سیگما استنتاج شده است

هردو، جهت جلب رضایت مشـتري، کیفیـت   . تولید، سرویس بهتر به مشتریان و باالترین درجه تعلیم و تربیت کارکنان را در بردارد

ترکیـب دو  . هر دو ریشه هاي متفاوتی دارند اما اهدافشان یکی اسـت . کردن کارکنان، در هم ادغام میشوندباال و آموزش وتوانمند 

متدولوزي ناب و شش سیگما سازمانها را قادر می سازد که بهبود سریع در هزینه ها ، کیفیت و زمان را با توجه بـه تمرکـز بـر روي    

اله به معرفی شش سیگما و تولید ناب پرداخته شده و مزایا و مراحل پیاده سازي هر لذا در این مق. عملکردها و فرآیندها بوجود آورد

که تعاملی بین شش سیگما و تولید ناب است در بهبـود رونـد   ) LSS(یک بیان گردیده است سپس با رویکرد شش سیگما ي ناب 

 .کیفی سازمان ارائه می گردد 

 

  وري تولید ناب ، رویکرد هاي مدیریت سازمان ، بهره شش سیکما ، بهبود فرآیند کیفی ،: کلمات کلیدي 

 

 


