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چکیده:مؤسسههای فعال در صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخشهای ارائه دهنده خدمات اقتصادی در سراسر دنیا هستند که نقش
اساسی در توسعه پایدار کشورها ایفا میکنند .شش سیگمای ناب به عنوان یک روش ترکیبی به بهبود اثربخشی و کارایی در مؤسسههای
مالی کمک میکند .استفاده از کارت امتیاز متوازن و شش سیگمای ناب سه هدف همسو سازی استراتژیک ،بهبود عملکرد و رضایت
مشتریان را محقق میساز د .هدف از این پژوهش ارائه رویکردی ترکیبی از مدل کارت امتیاز متوازن توسعه یافته و تکنیک ویکور به منظور
سنجش کارایی پروژههای شش سیگمای ناب در صنعت بانکداری است .همچنین نتایج نشان دهنده کارایی پروژهها از نظر سنجه مالی،
مشتری ،رشد و یادگیری ،رضایت مشتریان و ارتباط با جامعه است ولی از نظر سنجه فرایندهای داخلی با عدم کارایی مواجه بوده است.
کلمات کلیدی :صنعت بانکداری ،شش سیگمای ناب ،کارت امتیاز متوازن توسعه یافته ،تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره ،تکنیک
ویکور
این صنعت طی دهههای اخیر تغییر فراوانی را تجربه کرده است
و رشد چشمگیر نوآوریهای مالی و تکنولوژی در ارائه خدمات
منجر به شکلگیری یک فضای رقابتی در این عرصه شده
است] .[2عامل اصلی موفقیت در این رقابت ،قدرت شناسایی
فرصتهای جدید و اتخاذ تصمیمهای مناسب برای حفظ
عملکرد بهره ور فعلی و بهبود آن است .برای نیل به این مهم
سازمانها به دنبال بهرهگیری و توسعه استراتژیهای مؤثر
جهت حذف اتالف و انحرافهای فرایند (در بخش مالی سهم
بزرگی معادل با حدود  20درصد یا بیش تر از هزینه کل در
صنعت بانکداری را دارا است) و کسب درامد بیشتر به واسطه
افزایش تعداد مشتریان و رضایت آنها از طریق نوآوری
هستند] .[3استراتژیهای افزایش کیفیت در کارخانهها مانند
مدیریت کیفیت جامع ،1شش سیگما ،مهندسی مجدد ،الگو
برداری ،گسترش عملکرد کیفیت ،2رویکرد تفکر ناب و روش-
هایی از این نظیر هستند که به منظور بهبود کیفیت خدمات در

 -1مقدمه
افزایش کیفیت خدمات را میتوان اولویت اول سازمانها با هدف
متمایز ساختن ارائه خدمات در فضای رقابتی فزایندهی این
روزها دانست .محققان و دانشپژوهان این روند در حال ظهور
را ،به دو عامل محرک اصلی نسبت میدهند .عامل اول ،تبدیل
حوزه خدمات به یک بخش مقتدر در اقتصاد به ویژه در
کشورهای صنعتی و توسعه یافته است و همچنین عامل دوم
تولید و ارائه روز افزون محصوالت به همراه خدمات متنوع و
متناسب با نیاز و درخواست مشتریان میباشد ].[1
مؤسسههای فعال در صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش-
های ارائه دهنده خدمات اقتصادی در سراسر دنیا هستند که
نقش اساسی در توسعه پایدار کشورها ایفا می کنند و با
ریسکهای مختلف در عملکرد سود و زیان مواجه میباشند.
تاریخ دریافت1398/ 03/ 21 :

 /تاریخ پذیرش1398/12/ 10 :
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* (Corresponding author) rezabehboud@semnan.ac.ir
1
TQM: Total Quality Management
2
QFD: Quality Function Deployment
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سنجش کارایی پروژههای شش سیگمای ناب در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیاز...

تعداد بیشماری از کسب و کارها مورد استفاده قرار می-
گیرند] .[4اصول اساسی این متدولوژیها قابلیت اعمال در
محیطهای کسب و کار خدمات محور را دارد] .[1شش
سیگمای ناب 3یک روش ترکیبی است که با ترکیب نقاط قوت
تفکر ناب و شش سیگما به بهبود اثر بخشی و کارایی در
مؤسسههای مالی کمک مینماید] .[5از آن-جا که رویکرد تفکر
ناب دارای ابزار کاهش انحراف و کنترل آماری نمیباشد و شش
سیگما اقدامی در راستای توسعه ارتباط بین کیفیت و سرعت
ندارد] ،[6به کارگیری ابزار ترکیبی شش سیگمای ناب ،راه-
کارهای مفیدی به منظور کارایی بیشتر و کیفیت بهتر در
صنعت خدمات مالی است] .[3همچنین راهکارهای متفاوت و
ویژه شش سیگما ناب شامل معیارهای سنجش ،کیفیت
استراتژی و زیر ساختهای انسانی است که این رویکرد را به
رویکردی مؤثر و کارا تبدیل کرده است .بنا بر این سازمانها
هزینه و زمان زیادی را صرف برنامهریزی برای به کارگیری و
توسعه این استراتژیها مینمایند اما اغلب آنها در مرحله اجرا
به شکست میانجامند .در سال  ،1982نتیجهی یک تحقیق در
مجله فورچون4فاش نمود که تنها  10درصد این استراتژیها در
عمل موفق بودهاند و در دیگر سازمانها ،این استراتژیها تنها
در قالب مدارک و مستندات باقی ماندهاند] .[7برخی نظریه
پردازان نیز عامل موفقیت به کارگیری پروژههای شش سیگمای
ناب را با توجه به فاکتورهای پشتیبانی از مدیریت ،معیارهای
عملکردی روشن و فرایندهای کاری شفاف میدانند] .[8به
منظور بهرهگیری از مزایای پروژه شش سیگما ناب ،سازمانها
میبایست پروژههای متناسب با اهداف بلند مدت و استراتژیک
سازمان را برگزینند] .[7از طرف دیگر انتخاب صحیح پروژههای
شش سیگما که دارای بیشترین منفعت مالی باشند ،به دلیل
محدودیت منابع و زمانبر بودن پروژهها و نیز وقفهایی که در
عملیات و فعالیتهای جاری سازمان به وجود میآورند ،یکی از
عاملهای مهم اجرای موفقیت آمیز آنها است] .[9از اینرو
بررسی و سنجش کارایی هر یک از پروژههای تعریف شده در
مرحله پیشرفت از چرخه  ،DMAICتعریف ،اندازه گیری،
تحلیل ،بهبود ،کنترل ،در متدولوژی شش سیگمای ناب از
اهمیت فوق العاده برخوردار است] .[10بر همین اساس و به
منظور کاهش هزینه و زمان در چرخه  DMAICدر متدولوژی
شش سیگما ناب الزم است پروژههای بهبود اولیه ،ابتدا اندازه-
گیری شوند و بر آن اساس به عنوان پروژه نهایی انتخاب شوند.
هدف اصلی انتخاب پروژه ،پاسخگویی به سه صدای مهم :صدای
فرایند ،صدای مشتری و صدای اهداف استراتژیک است] .[6در
این پژوهش با به کارگیری رویکردی ترکیبی با استفاده از کارت
LSS: Lean Six Sigma
Fortune
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امتیاز متوازن توسعه یافته و تکنیکهای تصمیمگیری
 MCDMبه منظور سنجش کارایی پروژههای بهبود شش
سیگمای ناب در صنعت بانکداری پرداخته است.

 -2ادبیات تحقیق
 1-2شش سیگمای ناب
متدولوژی شش سیگما با هدف نهایی بهبود کارایی برای اولین
بار توسط یک مهندس به نام بیل اسمیت در شرکت موتورال در
اواسط دهه  1980مورد بهرهبرداری و توسعه قرار گرفت .این
متدولوژی نقش مهمی در انتخاب موتورال به عنوان برنده جایزه
کیفیت ملی مالکوم بلدریگ در سال  1988ایفا نمود].[11
موفقیتهای به دست آمده حاصل از اجرای شش سیگما در
موتورال و به کارگیری مؤثر و توسعه آن در شرکت  GEو
 Allied-Signalمنجر به تمایل گسترده سایر سازمانها به
استفاده از این متدولوژی گردید] .[12شش سیگما را در
حقیقت می توان تلفیقی هوشمندانه از دانش و آگاهی سازمان
به همراه استفاده از تکنیکهای مؤثر آماری برای بهبود کارایی
و اثربخشی در سازمان و همچنین برآورده نمودن نیازهای
مشتری دانست] .[13مطابق با نظر دِوانه ] [14شش سیگما
فرصتهایی برای خلق ارزش در سازمان به کمک به کار بردن
کاهش خطا از طریق کاهش مداوم انحراف های فرایند و بهبود
عملکرد آن ،استفاده از ابزارهای و روشهای آماری ،توجه ویژه
به فرایندها و سیستم مدیریتی ایجاد میکند که هرکدام بر روی
افزایش کارایی در بلند مدت و منافع مالی عظیم پروژهای
تعریف شده برای بهبود فرایند متمرکز هستند.
متدولوژی ناب با هدف نهایی کاهش ضایعات (مودا در زبان
ژاپنی) برای اولین بار در سیستم تولید تویوتا توسط مهندس
های ژاپنی به نام های اوهونو و شینگو در دهه  1950معرفی
گردید] .[15در میان روشهای مدیریت کیفیت که تاکنون
معرفی شدهاند ،رویکرد ناب با نامهای متفاوتی مانند ساخت
ناب ،تولید ناب ،مدیریت ناب ،تفکر ناب و غیره یکی از پرکاربرد
ترین و موفق ترین روشها است] .[12این رویکرد متمرکز بر
ارائه خدمت یا تولید محصول با بیش ترین کیفیت ،کمترین
هزینه و با ارزش افزوده کارکردی برای مشتری است .دِوانه][14
اغلب بهبودهایی که با هدف خلق ارزش افزوده به کمک اصول
ناب انجام میپذیرند را اینگونه بیان میدارد :بهبود فرایند کار،
حذف تلفات ،کاهش زمان راه اندازی ،انجام تعمیرات و نگه
داری پیشگیرانه که تمامی این مورد ها منجر به افزایش سرعت
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فرایند و بازگشت سرمایه میگردند .تعاریف رسمی بسیاری برای
رویکرد ناب وجود دارد.

مقالههای منتشر شده در زمینه شش سیگما بین  2006تا
 2011را به خود اختصاص داده است.

آرِنهیتِر و مالیِف] [16معتقداند ،به کار بردن هر یک از دو
متدولوژی شش سیگما و رویکرد ناب و پیاده سازی اصول آن
در یک سازمان به تنهایی نمیتواند تمامی نیازمندیهای بهبود
کیفیت را پوشش دهد و هر یک مطابق با جدول  1دارای
نقصان و مشکلهای تیمی هستند.

دِکونینگ و همکاران] [19هفت چارچوب عمومی استاندارد به
عنوان مثال و راهنما برای رهبران شرکت ها یا تیمهای اجرایی
پروژههای شش سیگمای ناب ارائه نموده اند؛ هدف از طراحی و
معرفی این چارچوبها سادهسازی فرایند تعریف پروژههای شش
سیگمای در امور مالی و بهبود اثر بخشی هر یک از این پروژه
های تعریف شده است .پس از ارائه چارچوبهای پیشنهادی
برای یک پارچه سازی دو متدولوژی ناب و شش سیگما،

جدول  .1نقصان و مشکل های پیاده سازی و اجرا برای بهبود کیفیت][16
نقصان و مشکل های پیاده سازی و اجرا برای بهبود کیفیت

متدولوژی

عدم توجه به سرعت بهبود فرایند
شش سیگما

عدم بازگشت پذیری سریع سرمایه گذاری به دلیل فرایند زمان بر آموزش کارکنان ،جمع آوری و تحلیل دادهها به کمک
ابزارهای آماری
عدم ارتباط و انطباق پذیری با نیاز های مشتری و مصرف کننده نهایی محصول یا خدمت
عدم به کارگیری ابزارهای آماری برای کنترل فرایند
عدم ارزیابی انحراف معیارها ،نوسانها یا تغییرها در سیستم

رویکرد ناب

عدم توانایی در ایجاد ارتباط ریاضی بین مفاهیم کیفی برای تشخیص مشکالت موجود در فرایند
عدم جمعآوری و تحلیل دادهها و متغیرهای اندازه گیری شده فرایند جهت انتخاب بهترین پروژه بهبود کیفیت به کمک
مدلهای تصمیمگیری
احتمال افزایش هزینه به دلیل توجه ویژه به نیازهای مشتری در تولید محصول یا ارائه خدمت با ارزش افزوده کارکردی

با توجه به نقصان ذکر شده در جدول  1مشاهده میشود که دو
متدولوژی ناب و شش سیگما مکمل یک دیگر هستند .اجرای
اصول رویکرد ناب به حصول نتایج حاصل از پیاده سازی شش
سیگما شتاب می بخشد].[17
با مرور بر مقاله های با موضوع شش سیگمای ناب مشاهده می-
شود اغلب این مقالهها در دسته بندی مقالههای کیفی قرار
دارند و مقالهها شامل مدلهای ریاضی ،منطق فازی و شبیه
سازی سهم کم تری را دارا هستند با اینحال تغییر رویکرد در
پیادهسازی این متدولوژی از تولیدی به خدماتی به وضوح در
محتوای مقالهها دیده میشود .روند تمامی مطالعات طی سال
های اخیر نشان دهنده نرخ افزاینده گرایش پژوهشگرها و
مؤسسههای تحقیقاتی در راستای پیاده سازی شش سیگمای
ناب در سازمانها با ماهیت خدماتی به مانند شرکتهای دولتی،
مالی (بانکها) ،بیمه ،آموزشی و مشاوره ایمنی است .با استناد
به تحقیقات انجام گرفته توسط آقایان ناروال و گِراوِر ] [18به
طور کلی تحقیقات در زمینه پیاده سازی شش سیگما در صنایع
و فرایندهای خدماتی به دلیل نقش مهم آنها در توسعه اقتصاد
کشورها در طول  20سال گذشته به ویژه از ابتدای سال 2007
شتاب قابل توجهی گرفته است ،به نحوی که سهم عمدهای از
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

بسیاری از نشریات با موضوع و ادبیات اختصاصی به کارگیری و
اعمال ابزارهای شش سیگمای ناب در امور مالی ظهور نمودهاند.
با به کارگیری ابزارهای بررسی جامع و تست شده ،اولین
مطالعه تجربی مرتبط با عوامل موفقیت شش سیگما در بانکها،
شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالی
در کشورهای آلمان ،سویس ،اتریش و انگلستان انجام شده
است .نتایج این پژوهش بیانگر انتخاب شش سیگما به عنوان
یک متدولوژی مناسب در راستای بهبود مستمر فرایند توسط
یک چهارم ارائه دهندگان خدمات مالی می باشد؛ همچنین سه
عامل فشار برای کاهش هزینه ،تمایل به بهرهبرداری از فرصت-
های بازار و مشتریان ناراضی به عنوان محرکهای اصلی در
موفقیت شش سیگما در این مطالعه معرفی گردیدهاند .در
پژوهشی دیگر توسط وانگ و چِن] [20کاربرد همزمان
متدولوژی  TRIZو شش سیگمای ناب در خدمات مالی
مطالعه و بررسی گردید؛ در این رویکرد جدید ،ادغام و یک
پارچه سازی  TRIZبا شش سیگما در مرحله بهبود از چرخه
 DMAICبا هدف تشریح پیشرفت کسب و کار در بانکهای
تایوان بیان شده است .علیرغم مطالعات بسیار در زمینه شش
سیگمای ناب اما همچنان شکافها و خألهای بسیاری در این
جلد  -9شماره  -4زمستان 1398
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خصوص مانند مزایا ،عوامل انگیزشی ،چالشها و محدودیتها
وجود دارد که بایستی در ادبیات موضوعی پژوهشها و
تحقیقات آتی مورد مطالعه قرار بگیرند] [21و ].[22

رضایت کارکنان و محیط ،از جمله عوامل تاثیرگذار در کارت
امتیاز متوازن به شمار می روند].[7

برای به کارگیری پروژه بهبود شش سیگما ناب در سازمانها،
تعریف پروژه بهبود از الویت های این فرایند به شمار میآید .تا
آن جاییکه میتوان این اقدام را دشوار ترین مرحله از پروژه
شش سیگمای ناب دانست] .[9متدولوژیهایی که تا کنون در
شش سیگما انتخاب شده به اختصار در جدول  2آمده است.

 3-2تصمیمگیری چند معیاره
تصمیمگیری درباره انتخاب بهینهترین روش برای افزایش
کارایی و بهبود کیفیت در مدیریت از اهمیت بسیار باال برخوردار
است .مطابق با نظر هربرت سایمون ،5تصمیمگیری هسته
مدیریت است .مدلهای تصمیمگیری بسیاری برای کمک به

جدول  .2انواع متدولوژی شش سیگما][9
پژوهشگر

روش

)Bonilla et al. (2008
)Hu et al. (2008
)Meza and Jeong (2013
)Meza and Jeong (2013
)S. Vinodh and VikasSwarnakar (2015

LSS modified QFD
LSS Multi Objective Model
DEA and AHP are used for developing LSS model
Six Sigma MCDM technique ANP-VIKOR-DEMATEL
hybrid approach based on fuzzy DEMATEL–ANP–TOPSIS

 2-2کارت امتیاز متوازن
در اواخر دههی  1980بسیاری از دانشمندان در رابطه با ابزار
اندازهگیری سنتی که صرفا بر معیارهای مالی تاکید داشتهاند،
ابراز نگرانی کردند] [24] ،[23و ] .[25کارت امتیاز متوازن در
سال  1992توسط کاپالن و نورتون معرفی شد .در سال 1992
کاپالن و نورتون ایدهی ترکیب معیارهای مالی و غیر مالی
(شامل دیدگاه مشتری ،کسب و کار داخلی و رشد و یادگیری)
را در یک مدل امتیازی عملکردی معرفی کردند] .[26نسخهی
سال  1996از مقاله کاپالن و نورتون به لحاظ معیارهای اندازه-
گیری تغییراتی در روابط علت و معلولی نسبت به مقالهی سال
 1992داشت که شامل موارد سنجش رشد و یادگیری سازمانی،
سنجش فرایندهای کسب و کار داخلی ،سنجش اقدامات
مشتری و اقدامات مالی می شوند.
کاپالن و نورتون] [27تاکید فراوانی بر پیوند و به کارگیری
کارت امتیازی متوازن در برنامههای استراتژیک سازمانی داشته-
اند .آنها شرح دادهاند که چگونه یک سازمان میتواند ارتباط
قویتری را بین استراتژی و نحوه عملکرد سازمان برقرار سازد به
نحوی که فعالیتها در راستای اهداف اصلی سازمان باشند
] .[26آنها پس از معرفی سیستم ارزیابی عملکرد توجه مدیران
را به این واقعیت جلب کرده اند که ارزیابی عملکرد کارکنان
بهتر است به صورت کلی انجام بپذیرد .کاپالن و نورتون کارت
امتیاز متوازن را با  4بُعد در ابتدا معرفی کردند که در نهایت به
 6بُعد گسترش داده شد .بر اساس نظرات آنها ،دو بُعد دیگر،

مدیران جهت تصمیمگیری در شرایط پیچیدگی و تعارض
پیشنهاد شدهاند .تصمیمگیری چند معیاره به عنوان یک فرایند
پیچیده و پویا یکی از پرکاربردترین مدلها در میان رویکردهای
فراوان مدیریت تعارض است] .[28در این روش تحلیلگر به
دنبال ساختن چند معیار با استفاده از تعدادی دیدگاه است و به
هنگام ایجاد هر معیار ،تحلیلگر بایستی لزوم پیروی تمامی
بازیگران فرایند تصمیمگیری از نتایج و مقایسههای حاصل از
مدل را در نظر داشته باشد] .[29شش گام اصلی برای استفاده
از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره توسط اوپریکویچ و تی-
زنگ] [30ارائه شده است؛ هر یک از این گامها در دو سطح
مهندسی یا مدیریتی اجرا میگردند .در سطح مدیریتی اهداف
تعریف و جایگزین یا پیشنهادهای مطلوب خروجی از مدل
 MCDMانتخاب میشوند .سطح مهندسی نیز به تعریف
راهکار های جایگزین و بیان نتایج و عواقب انتخاب هر یک از
معیارهای مختلف میپردازد.
در این پژوهش نیز کارایی شاخصهای تعریف شده بر اساس
سنجشهای ششگانه کارت امتیاز متوازن توسعه یافته در
اجرای پروژه شش سیگمای ناب به کمک روش ویکور از
مجموعه مدلهای تصمیمگیری چند معیاره رتبهبندی میشود.
نتایج حاصل از این رتبهبندی ،مدیران را در راستای تصمیم-
گیری مناسب و انتخاب راهکارهای بهینه کمک مینماید.

5

Herbert A.Simon
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عباسعلی رستگار ،حنا بقایی و رضا بهبود

 -3روش شناسی تحقیق

فرضیه چهارم  :پروژه بهبود شش سیگمای ناب از منظر رشد و
یادگیری از کارایی الزم برخوردار است.

پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و از نظر روش
توصیفی–پیمایشی است .در زمینه ادبیات تحقیق و مسئلههای
نظری مرتبط با موضوع از منابع اولیه و ثانویه موجود (کتاب،
مقاله) استفاده شده است و در زمینه جنبههای عملی مرتبط با
موضوع و بررسی فرضیهها از توزیع پرسشنامه و جمعآوری
اطالعات در جامعه آماری مورد نظر و توصیف دیدگاهها استفاده
شده است.

فرضیه پنجم :پروژه بهبود شش سیگمای ناب از منظر رضایت
کارکنان از کارایی الزم برخوردار است.

تحقیق حاضر دارای دو فاز است ،در فاز اول کارایی و اثر بخشی
پروژه بهبود شش سیگمای ناب در یک مؤسسهی مالی با
استفاده از تکنیکهای آمار استباطی و براساس  6منظر کارت
امتیاز متوازن توسعه یافته مورد بررسی قرارگرفته است و در فاز
دوم سؤ االت مطرح شده در ارتباط با کارایی پروژه بهبود که بر
اساس سنجههای شش گانه کارت امتیاز متوازن تدوین شده
بوده با استفاده از روش ویکور ،که یکی از پرکاربردترین روش-
های تصمیمگیری چند شاخصه است ،اولویتبندی شدهاند.
پرسشنامه طراحی شده درخصوص کارایی و اثربخشی پروژههای
بهبود در شش سیگمای ناب است که با مرور ادبیات  6معیار بر
اساس شش سنجه کارت امتیاز متوازن طراحی شده است و
برای این منظور دارای طیف لیکرت  5تایی و  31سؤال نیز
است .جهت اطمینان از صحت و روایی محتوای پرسشنامه،
نمونه هایی از پرسشنامه به افراد متخصص ارائه شد تا بررسی
محتوایی آن را انجام دهند .به این ترتیب ،روایی پرسشنامه از
نظر کارشناسان و خبرگان مورد تأیید قرارگرفت.
همچنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ،پایایی با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای مکنون
محاسبه شد .مقدار این ضرایب در بازه  0.8تا  0.9به دست آمد
که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.
جامعه آماری این پژوهش را نیز اعضای گروه پروژه بهبود شش
سیگمای ناب در بانک مورد مطالعه به تعداد  42نفر تشکیل
داده اند .فرضیههای این پژوهش به شرح زیر هستند:
فرضیه اول :پروژه بهبود شش سیگمای ناب از منظر مالی از
کارایی الزم برخوردار است.
فرضیه دوم :پروژه بهبود شش سیگمای ناب ازمنظر مشتری از
کارایی الزم برخورداراست.

فرضیه ششم :پروژه بهبود شش سیگمای ناب از منظر ارتباط با
جامعه از کارایی الزم برخوردار است.
فرضیه هفتم :پروژه بهبود شش سیگمای ناب به طور کل از
کارایی الزم برخوردار است.
در این پژوهش به منظور مقایسه میانگین ابعاد از
تکنیک  ANOVAو به منظور بررسی فرضیات تحقیق از
آزمون میانگین یک جامعه ) (T-TESTو آزمون دو جملهای
استفاده شده است .برای آزمون فرضیههای اول تا ششم ،از
آزمون  T-TESTو برای سنجش فرضیه هفتم از آزمون دو
جملهای (آزمون نسبت) استفاده میشود.

 -4تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج
 1-4آزمون فرضیه های تحقیق
در این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میانگین ابعاد مورد
مطالعه از  ANOVAاستفاده شد .جهت بررسی درستی یا
نادرستی ادعای عدم تساوی متغیرها در ابعاد مختلف کارت
امتیاز متوازن ،فرض آماری به صورت زیر تعریف شده است:
حد اقل میانگین شاخص ها در دو منظر یکسان است H0:
حد اقل میانگین شاخص ها در دو منظر یکسان نیست H1:
نتایج بررسی و مقایسه میانگین ابعاد از طریق  ANOVAدر
جدول  4ارائه شده است.
نتایج جدول  4نشان میدهد که مقدار  sigکوچک تر از %5
است ،بنا بر این  H0رد و فرضیه مقابل پذیرفته شده است .به
عبارت دیگر تفاوت معنا داری بین میانگین ابعاد وجود دارد.
در آزمون  ANOVAبه بررسی این موضوع پرداخته شده
است که چه میزان واریانس ناشی از تفاوت بین جوامع یا گروه-
بندی است و چه میزان از پراکندگیها ناشی از عوامل و
خطاهای دیگر است .در اینجا نتایج بیانگر این موضوع است که
واریانس بین گروهی ناشی از واریانس میانگینهای شاخصهای
کارت امتیاز متوازن است.

فرضیه سوم :پروژه بهبود شش سیگمای ناب از منظر فرایندهای
داخلی از کارایی الزم برخوردار است.
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جدول  .3گویه های پرسشنامه
فرضیه

فرضیه اول
منظر مالی در کارت امتیاز متوازن

فرضیه دوم
منظرمشتری درکارت امتیاز
متوازن

فرضیه سوم
فرآیندهای داخلی

فرضیه چهارم
رشد و یادگیری

فرضیه پنجم
رضایت کارکنان

فرصیه ششم
ارتباط با جامعه

ویژگی مورد سنجش در فرضیه
کاهش هزینه کیفیت سازمان با به کارگیری پروژه بهبود شش سیگمای ناب

A1

شناسایی منافع مالی مورد انتظار پروژه بهبود در ارتقای کیفیت

A2

قرار گرفتن عملکرد مالی به عنوان معیار ارزیابی خروجی بهبودهای کیفیت

A3

اجرای مجدد شش سیگما با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و منافع به دست آمده

A4

جمع آوری و تحلیل داده های هزینه وعملکرد سازمانی به منظور شناسایی و توسعه بهبودها

A5

تقویت وضعیت رقابتی در صنعت از طریق به کارگیری پروژه بهبود

A6

کاهش زمان پاسخگویی به سفارش مشتری

A1

کاهش زمان انجام سفارش مشتری

A2

کاهش تعداد نقصان ،خطاها یاشکستهای محصول/خدمت مشخص شده توسط مشتری

A3

افزایش اشتراک اطالعات با توجه به به کارگیری پروژه بهبود

A1

درنظرگرفتن سیاست خطای صفر به عنوان استاندارد عملکردکیفیت

A2

استفاده از رویکرد  DMAICدر سازمان

A3

تعیین شاخصهای مناسب برای هر طرح بهبود کیفیت

A4

کاهش تعداد نقصها وخرابیهای محصول/خدمت

A5

استفاده از شاخصها به منظور ارزیابی فرآیند

A6

ارائه دستورالعمل روشن کار یا فرایند به کارکنان

A7

افزایش کار گروهی و همبستگی بین کارکنان

A1

به کارگیری گروهها برای توسعه بهبود فرایند

A2

افزایش آموزش فنون پایه و پیشرفته آماری

A3

افزایش تعداد کارکنان آموزش دیده در خصوص استفاده از روشهای کیفیت و فنون حل مسئله

A4

افزایش مهارتهای گروه برای برنامهریزی طرح

A5

افزایش مهارتهای گروه برای کنترل پیشرفت طرح

A6

کاهش شکایت کارکنان

A1

افزایش مشارکت سرپرست ها در فرایند بهبود کیفیت

A2

برخورداری کارکنان از اختیار عمل بیشتر

A3

توجه به عالیق و ایدههای خالقانه کارکنان

A4

مرتبط بودن پروژه بهبود با راهبرد سازمان در راستای مسؤلیت اجتماعی

A1

درنظرگرفتن مشوقهای اجتماعی برای دست یابی به اهداف کیفیت

A2

همسویی با استراتژی های کالن جامعه

A3

میزان موفقیت پروژه بهبود شش سیگمای ناب در سازمان

A4
-

میزان انطباق با الزام های زیست محیطی
فرضیه هفتم

جدول  .4نتایج بررسی و مقایسه میانگین ابعاد از طریق ANOVA
مجموع توان دوم

df

میانگین توان دوم

F

6.91
44.320
51.23

3
120

2.303
0.369

6.652

Between Groups
Within Groups
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نتایج جدول نشان میدهد که مقدار  sigکوچکتر از  %5می-
باشد ،بنا بر این  H0رد و فرضیه مقابل پذیرفته میشود .به
عبارت دیگر تفاوت معناداری بین میانگین ابعاد وجود دارد .در
آزمون  ANOVAبه بررسی این موضوع پرداخته میشود که
چه میزان واریانس ناشی از تفاوت بین جوامع یا گروهبندی است
و چه میزان از پراکندگیها ناشی از عوامل و خطاهای دیگر
است .در این جا نتایج بیان گر این موضوع است که واریانس
بین گروهی ناشی از واریانس میانگینهای شاخصهای کارت
امتیاز متوازن است.
در ادامه به بررسی فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمونهای
 T-TESTو دو جمله ای پرداخته شده است .در این پژوهش
جهت بررسی و آزمون فرضیه های اول تا ششم از آزمون T-
 TESTاستفاده شده است و فرضیات آماری به صورت زیر
تعریف شده اند.

نتیجه آزمون دو جملهای در جدول  6ارائه شده است .نتیجه
نشان داده است که  Sigکم تر از  5درصد است و فرض  H0رد
می شود و لذا می توان گفت که پروژه بهبود شش سیگمای ناب
به طور کل از کارایی الزم برخوردار است.

 2-4رتبه بندی شاخصهای کارت امتیاز متوازن
توسعه یافته با استفاده از تکنیک ویکور
واژه ویکور به معنای بهینه سازی چند معیاره و راه حل سازشی
است .روش ویکور به منظور بهینهسازی چند معیاره سیستم-
های پیچیده شکل گرفته است .این روش بر رتبهبندی و
انتخاب مجموعهای از گزینهها تمرکز دارد .الگوریتم رتبهبندی
سازشی روش ویکور به شرح زیر است:
الف) تعیین بهترین و بد ترین مقدار برای تمام معیارها:

H0: µ ≤ 3
H1: µ > 3
در این فرضیهها ،فرض  H0بیان گر این موضوع است که پروژه
بهبود شش سیگمای ناب از منظر مورد بررسی از کارایی الزم
برخوردار نیست.

ب) محاسبه  , Si R iبا استفاده از رابطه های زیر:

نتایج آزمون  T-TESTدر جدول  5ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد که در فرضیههای اول ،دوم ،چهارم ،پنجم و
ششم ،حد پایین و حد باال مثبت میباشد ،میانگین از مقدار
آزمون بزرگتر است و به عبارتی فرض  H0رد و فرض H1
پذیرفته میشود و میتوان گفت که پروژه بهبود شش سیگما از
نظر سنجههای مالی ،مشتری ،رشد و یادگیری ،رضایت
مشتریان و ارتباط با جامعه در کارت امتیاز متوازن از کارایی
الزم برخوردار است ولی از نظر سنجه فرایندهای داخلی در
کارت امتیاز متوازن از کارایی الزم برخوردار نیست.
در ادامه به بررسی فرضیه هفتم تحقیق با استفاده از آزمون دو
جملهای پرداخته شده است .این آزمون زمانی کاربرد دارد که
الزم باشد نسبت خاصی در جامعه بررسی شود .فرضیه هفتم به
صورت زیر تعریف شده است:
H0: Ρ ≤ 0.5
H1: Ρ > 0.5
در این آزمون فرض  H1بیانگر این موضوع است که پروژه بهبود
شش سیگمای ناب به طور کل از کارایی الزم برخوردار است.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

در این روابط  Wjوزن معیار با توجه به اهمیت نسبی آن است.
پ) محاسبه مقدار  Qiبا استفاده از روابط زیر:

 Vدر اینجا به عنوان وزن راهبرد "اکثریت معیار" یا "حد اکثر
گروه تصمیم گیرنده" معرفی شده که در این جا  V= 0.5در
نظر گرفته شده است.
ت) اولویت بندی گزینهها–مقدار  S ،Rو  Qکه به صورت
نزولی مرتب شده اند.
نتایج اولویت بندی شاخص های پژوهش با توجه به سنجههای
شش گانه کارت امتیاز متوازن توسعه یافته با استفاده از روش
ویکور در جداول  7تا  12ارائه شده است.
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جدول  .5نتایج آزمون T-TEST
منظر

T

df

Sig

انحراف معیار

مالی
مشتری
فرایندهای داخلی
رشد و یادگیری
رضایت کارکنان
ارتباط با جامعه

4.66
3.32
0.812
3.12
5.26
6.32

41
41
41
41
41
41

0.000
0.000
0352
0.010
0.000
0.000

0.5232
0.4283
0.05561
0.3109
0.5347
0.6425

سطح اطمینان %95
حد باال

حد پایین

0.3621
0.2154
-0.1352
0.2012
0.3587
0.4653

0.7152
0.6364
0.2654
0.5236
0.7564
0.8142

جدول  .6نتایج آزمون دو جملهای
گروه

وضعیت

تعداد

نسبت مشاهده شده

نسبت آزمون

Sig

گروه 1

کارا

34

0.81

0.50

0.001

گروه 2

نا کارا

8

0.19

42

100%

مجموع

جدول  .7اولویتبندی شاخصهای منظر مالی
گویه

Qi

اولویت

A1
A2
A3
A4
A5
A6

0.35245
0.67923
0.46912
1
0.154
1

2
4
3
5
1
5

𝑖𝑅
0.02042
0.16541
0.02042
0.16541
0.16541
0.05050

اولویت
1
3
1
3
3
2

𝑖𝑆
0.65060
0.54464
0.73131
0.74646
0.75654
0.45858

اولویت
3
2
4
5
5
1

با توجه به نتایج به دست آمده شاخص " تقویت وضعیت رقابتی در صنعت از طریق به کارگیری پروژه بهبود" در اولویت نخست قرار دارد.
جدول  .8اولویتبندی شاخصهای منظر مشتری
گویه

Qi

اولویت

A1
A2
A3

1
0.05651
0.03251

3
2
1

Ri
0.13131
0.04030
0.04030

اولویت
2
1
1

Si
0.98788
0.38786
0.32723

اولویت
3
2
1

با توجه به نتایج به دست آمده شاخص "کاهش تعداد نقصان ،خطاها یا شکستهای محصول/خدمت مشخص شده توسط مشتری" در

اولویت نخست قرار دارد.
جدول  .9اولویتبندی شاخصهای منظر فرآیندهای داخلی
گویه

Qi

اولویت

A1
A2
A3
A4
A5

0.31850
0.32445
0.55472
0.98425
0.37362

1
2
6
7
3

Ri
0.04040
0.04040
0.04040
0.04787
0.04040

1
1
1
2
1

A6
A7

0.39527
0.50157

4
5

0.04040
0.04040

1
1

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

اولویت

اولویت

Si
0.38030
0.38788
0.68333
0.72121
0.45101

1
2
6
7
3

0.48875
0.61515

4
5
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با توجه به نتایج به دست آمده شاخص "افزایش اشتراک اطالعات با توجه به به کارگیری پروژه بهبود" در اولویت نخست قرار دارد.
جدول  .10اولویتبندی شاخصهای منظر رشد و یادگیری
گویه

Qi

اولویت

A1
A2
A3
A4
A5
A6

0.51095
0.60684
0.44244
0.48352
0.41506
0.73013

4
5
2
3
1
6

Ri
0.04040
0.04040
0.04040
0.04040
0.04040
0.04040

اولویت
1
1
1
1
1
1

Si
0.47474
0.35353
0.38373
0.70101
0.56565
0.33332

اولویت
4
2
3
6
5
1

با توجه به نتایج به دست آمده شاخص "افزایش مهارتهای گروه برای برنامهریزی طرح" در اولویت نخست قرار دارد.
جدول  .11اولویتبندی شاخصهای منظر رضایت کارکنان
گویه

Qi

اولویت

A1
A2
A3
A4

0.6000
0.28897
0.38765
0.46370

4
1
2
3

Ri
0.04040
0.04040
0.04040
0.04040

اولویت
1
1
1
1

Si
0.90050
0.34242
0.58485
0.60606

اولویت
4
1
2
3

با توجه به نتایج به دست آمده شاخص "افزایش مشارکت سرپرست ها در فرایند بهبود کیفیت" در اولویت نخست قرار دارد.
جدول  .12اولویتبندی شاخصهای منظر ارتباط با جامعه
گویه

Qi

اولویت

A1
A2
A3

0.07174
0.21401
0.32751

1
2
3

Ri
0.04040
0.04040
0.04040

اولویت
1
1
1

Si
0.17777
0.25909
0.45217

اولویت
1
2
3

با توجه به نتایج به دست آمده شاخص " مرتبط بودن پروژه بهبود با راهبرد سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی" در اولویت نخست قرار
دارد.

 -5بحث
مطالعه حاضر به منظور سنجش کارایی پروژههای شش
سیگمای ناب در صنعت بانکداری در دو فاز انجام شد .نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها در فاز اول با استفاده از آزمونهای
 T-TEST ،ANOVAو آزمون دو جملهای برای بررسی
فرضیات تحقیق نشان داده است که پروژه بهبود شش سیگما از
نظر سنجههای مالی ،مشتری ،رشد و یادگیری ،رضایت
مشتریان و ارتباط با جامعه در کارت امتیاز متوازن از کارایی
الزم برخوردار است ولی از نظر سنجه فرآیندهای داخلی در
کارت امتیاز متوازن اجرای پروژههای بهبود شش سیگمای ناب
در بانک مورد مطالعه با عدم کارایی مواجه بوده است.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

ارزیابی کارایی بر اساس سنجه مالی را میتوان یکی از مهم
ترین اجزای سنجش در کارت امتیاز متوازن در تمامی کسب و
کارها به ویژه در مؤسسه های مالی دانست .مطابق با جدول ،5
بانک مورد مطالعه در شاخصهای مالی عملکرد موفقی داشته
است؛ به نحویکه ،به کارگیری پروژههای بهبود شش سیگمای
ناب منجر به کاهش هزینههای ارتقای کیفیت ،شناسایی منافع
مالی مورد انتظار و در نهایت تقویت وضعیت رقابتی سازمان در
محیط کسب و کار شده است .این مهم بیانگر آن است که این
بانک توانسته در بُعد مالی به اهداف از پیش تعیین شده دست
یابد .همچنین اجرای پروژههای شش سیگمای ناب در این بانک
توانسته در بُعد مشتری نیز موفق عمل نماید .موفقیت از منظر
مشتری به این دلیل مهم است که امروزه فلسفه وجودی
بسیاری از شرکتها متمرکز بر مشتری است؛ در بانکها نیز
رسالت اصلی سازمان بر گروههای مشتریان تمرکز دارد .کاهش
جلد  -9شماره  -4زمستان 1398
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زمان پاسخگویی به سفارش مشتری ،کاهش زمان انجام سفارش
مشتری و کاهش تعداد نقصان و خطاها در خدمات ارائه شده به
مشتری از اهداف محقق شده در بُعد مشتری است .در ادامه،
نتایج جدول  5بیان گر عدم دستیابی به اهداف مورد نظر با
اجرای پروژههای شش سیگمای ناب از منظر فرایندهای داخلی
در بانک مورد نظر پژوهش است .به عبارت دیگر این بانک در
افزایش اشتراک اطالعات ،استفاده از رویکرد  ،DMAICتعیین
شاخصهای مناسب برای بهبود کیفیت و به طور کل ایجاد
ارزش افزوده برای مشتریان به واسطه فرایندهای عملیاتی
عملکرد موفقی نداشته است.
مطابق با نظر کاپالن و نورتون] [24تحقق اهداف سنجههای
مالی ،مشتری و فرایندهای داخلی در گرو تحقق اهداف سنجه
رشد و یادگیری است .در این پژوهش نیز اجرای پروژههای
بهبود شش سیگمای ناب در بانک مورد مطالعه منجر به تحقق
اهدافی همچون افزایش کارگروهی ،افزایش تعداد کارکنان
آموزش دیده و افزایش مهارت گروههای کاری شده است که
این نتایج بیان گر عملکرد موفق از منظر سنجه رشد و یادگیری
است .از سوی دیگر به استناد جدول  5اجرای پروژههای شش
سیگمای ناب عملکرد موفقی از منظر دو سنجه رضایت کارکنان
و ارتباط با جامعه داشته است .به عبارت دیگر بهکارگیری
پروژههای شش سیگمای ناب منجر به دست یابی به اهدافی هم
چون کاهش شکایت کارکنان ،افزایش مشارکت سرپرستها در
فرایند بهبود کیفیت ،تدوین راهبردهای سازمان در راستای
مسؤلیت اجتماعی ،انطباق با الزام های زیست محیطی شده
است.
در فاز دوم شاخصهای هر یک از منظرها به طور جداگانه با
استفاده روش ویکور رتبهبندی شده اند .نتیجه تجزیه و تحلیل
در این فاز بیانگر آن است که از منظر مالی ،شاخص "تقویت
وضعیت رقابتی در صنعت از طریق به کارگیری پروژه بهبود" ،از
منظر مشتری ،شاخص "کاهش تعداد نقصان ،خطاها یا
شکستهای محصول/خدمت مشخص شده توسط مشتری" ،از
منظر فرایندهای داخلی ،شاخص "افزایش اشتراک اطالعات با
توجه به به کارگیری پروژه بهبود" ،از منظر رشد و یادگیری،
شاخص "افزایش مهارتهای گروه برای برنامهریزی طرح" ،از
منظر رضایت کارکنان ،شاخص "افزایش مشارکت سرپرستها
در فرایند بهبود کیفیت" و از منظر ارتباط با جامعه ،شاخص
"مرتبط بودن پروژه بهبود با راهبرد سازمان در راستای مسؤلیت
اجتماعی" در اولویت نخست قرار دارند.
نتایج این تحقیق در راستای نتایج تحقیقات بذرکار و
همکاران] [7است ،آن ها به این نتیجه رسیده اند که استفاده از
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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کارت امتیاز متوازن توسعه یافته در شناسایی و انتخاب فرآیند
استراتژیک بسیار کاربردی بوده و استفاده از تکنیک کارت
امتیاز متوازن میتواند در همسوسازی برنامههای استراتژیک و
پروژههای بهبود شش سیگمای ناب بسیار تاثیرگذار باشد .از
سوی دیگر رودریگز] [31در پژوهش خود رویکردی مبتنی بر
استفاده کارت امتیاز متوازن و شش سیگمای ناب را معرفی
کردهاند که از طریق آن سازمانها میتوانند سه هدف
همسوسازی استراتژیک ،بهبود عملکرد و رضایت مشتریان را
محقق سازند .همچنین یافتههای این پژوهش در اولویت بخشی
به کاهش تعداد نقصان ،خطاها یا شکستهای خدمت مشخص
شده از منظر مشتری در تطابق با نتایج پژوهش انجام شده
توسط هِسیه و همکاران] [1در حوزه انتخاب پروژههای شش
سیگما در صنعت بانکداری تایوان صورت گرفته است.
توصیه میشود که مدیران بانک در بررسی و تحلیل کارایی
پروژه های بهبود شش سیگمای ناب ،نتایج این اولویتبندی را
به عنوان شاخص های سنجش کارایی عملکرد پروژه بهبود در
نظر گرفته و در تصمیات خود از این شاخصها استفاده نمایند.
همچنین به مدیران و کارشناس ها حوزه شش سیگمای ناب در
این بانک پیشنهاد میشود فرآیندهای داخلی سازمان و
شاخصهای تعریف شده در ارتباط با پروژه بهبود شش
سیگمای ناب را مجدد مورد بررسی قرار دهند تا از طریق بهبود
فرایندهای داخلی سازمان ،کارایی پروژه بهبود شش سیگمای
ناب به حد اکثر رسیده و سازمان به اهداف خود در این زمینه
به طور کامل دست یابد .در این راستا به عنوان نمونه پیشنهاد
می شود بانک توجه خود را معطوف به خدمات بانکداری
الکترونیک کرده و تعداد ATMها و POSها را به عنوان
شاخصهای جدید برای پروژه بهبود شش سیگمای ناب از منظر
فرایندهای داخلی در نظر بگیرد.

 -6نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ارائه یک رویکرد ترکیبی به منظور ارزیابی
و سنجش کارایی پروژههای بهبود شش سیگمای ناب در صنعت
بانکداری با استفاده از کارت امتیاز متوازن توسعه یافته و
تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه بوده است .از این رو در
گام اول با مطالعه تحقیقات پیشین در حوزه ارزیابی اثربخشی
پروژههای بهبود شش سیگمای ناب و بررسی کاربرد سنجههای
ششگانه کارت امتیاز متوازن در زمینه انتخاب پروژههای بهبود
شش سیگما و شش سیگمای ناب 6 ،معیار بر اساس شش منظر
کارت امتیاز متوازن توسعه یافته برای سنجش کارایی پروژه
بهبود شش سیگمای ناب در بانک مورد مطالعه شناسایی شده
www.pqprc.ir
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اند و در ادامه بر اساس این شش معیار 31 ،سوال در قالب یک
پرسشنامه طراحی و تدوین شد .پس از توزیع پرسشنامه در
میان جامعه آماری ،اطالعات و دادههای الزم جمعآوری شدند.
در فاز اول از گام تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای
 T-TEST ،ANOVAو آزمون دو جملهای در نرم افزار
 ،SPSSفرضیات تحقیق مورد سنجش قرار گرفته اند .همچنین
در فاز دوم به بررسی نقش کارت امتیاز متوازن توسعه یافته به
عنوان سیستم جامع سنجش کارایی عملکرد در ارزیابی پروژه-
های بهبود شش سیگمای ناب پرداخته شد .در این راستا
شاخصها در شش منظر کارت امتیاز متوازن با استفاده روش
ویکور که از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه است،
اولویتبندی شده اند.
در بخش بررسی فرضیهها ،نتایج نشان دادهاند که پروژه بهبود
شش سیگمای ناب در بانک مورد مطالعه از منظر مالی،
مشتری ،رشد و یادگیری ،رضایت کارکنان و ارتباط با جامعه از
کارایی الزم برخوردار است ،اما از منظر فرایندهای داخلی
سازمان از کارایی الزم برخوردار نیست .در بخش دوم تجزیه و
تحلیل دادهها ،نتایج اولویتبندی نشان داد که از منظر هر یک
از ابعاد کارت امتیاز متوازن ،یک شاخص جهت سنجش کارایی
پروژه بهبود شش سیگمای ناب از اهمیت بیش تری برخوردار
است .به عنوان نمونه از منظر مالی ،شاخص "تقویت وضعیت
رقابتی در صنعت از طریق به کارگیری پروژه بهبود" و از منظر
مشتری ،شاخص "کاهش تعداد نقصان ،خطاها یا شکستهای
محصول/خدمت مشخص شده توسط مشتری" در اولویت
نخست جهت سنجش کارایی پروژه بهبود شش سیگمای ناب
قرار گرفته اند .به طور کلی نتایج تحقیق نشان داده اند که
رویکرد ترکیبی کارت امتیاز متوازن و تکنیک تصمیمگیری چند
شاخصه ویکور ،برای سنجش کارایی پروژههای بهبود رویکردی
مناسب است و میتوان از طریق این رویکرد همسویی پروژههای
بهبود شش سیگمای ناب را با برنامههای استراتژیک بررسی و
کارایی را اندازه گیری نمود و سازمانها میتوانند با استفاده
کارت امتیاز متوازن و شش سیگمای ناب سه هدف همسوسازی
استراتژیک ،بهبود عملکرد و رضایت مشتریان را محقق سازند.
وجود معیارهای مختلف و تضاد در نظرهای خبرگان و ذینفعان
منجر به پیچیدگی در تصمیمگیری برای انتخاب پروژههای
بهبود شش سیگمای ناب شده است .روش پیشنهادی در این
مقاله امکان انتخاب و اولویتبندی پروژههای بهبود شش
سیگمای ناب را برای مدیران و کارشناسان بانک مورد مطالعه با
هدف بیشترین استفاده از منابع در دسترس فراهم آورده است
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

که منجر به تسهیل تصمیمگیری گردیدهاند .روش ارائه شده
قابلیت کاربرد عمومی در سایر سازمانها و مؤسسه های مالی را
دارد .با اینحال مطالعه حاضر در یک بانک بخش خصوصی
انجام پذیرفته و امکان انجام مطالعه مشابه در بانکهای بخش
دولتی که دارای گستره وسیعتری از فعالیتها و تعداد باالی
مشتریان هستند برای محققین با هدف بررسی و مقایسه نتایج
میسر نبوده است .همچنین به دلیل پیچیدگی مأموریتها و
فعالیتهای سازمان ،شناسایی شاخصهای اثربخش دیگر به
سادگی امکانپذیر نبوده است .یکی دیگر از محدودیتهای این
تحقیق ،محرمانه بودن اطالعات طرحها و رویه های سیستم به
دلیل نظامی بودن بانک مورد مطالعه است و به این دلیل سطح
دسترسی به جزییات بیشتر طبقهبندی شده است .برای
تحقیقات آتی پیشنهاد میشود که دالیل عدم کارایی پروژههای
بهبود شش سیگمای ناب از منظر فرآیندهای داخلی مورد بحث
و بررسی قرار گیرد .همچنین برای تعمیم یافتهها و نتایج این
مطالعه به سایر مؤسسه های مالی می بایست نسبت به انجام
مطالعات مشابه در سایر بانکها به ویژه بانکهای بخش دولتی
که از پیچیدگی فعالیت های باال تر برخوردار هستند ،اقدام
شود.
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