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ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار
2

شعبان الهی ،*،1جلیل موسوی

1دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :چالشها همراه با تغییرات در طی ده سال اخیر تأییدی بر اهمیت استفاده از نرمافزار توسط کسبوکارها است،
سازمانها امروزه به هزینه و کیفیت نرمافزارها بهطور متفاوتی مینگرند .درحالیکه سازمانهای بهطور رسمی هزینههای
مهندسی توسعه تکراری را کاهش میدهند ،ماهیت اساسی نرمافزار در یک محصول یا سرویس پیشنهادی در ارزیابی
اهمیت فرایندهای توسعه است؛ بنابراین ،سازمانها در پی حداکثرسازی استفاده از هر ابزار در دسترس یا مدلها برای
افزایش کارایی و اثربخشی توسعه نرمافزار هستند.
روششناسی پژوهش :در این پژوهش از متدولوژی شش سیگما كه بر بهبود فرایند و كاهش تغییرپذیری تمركز دارد
استفاده میشود.
و
استفاده شده است .در پروژههای شش سیگما از یكی از دو متدولوژی
یافتهها :اگرچه دو نگرش مسلط در دسترس هستند ،ولی آیا آنها با هم مشارکت میکنند .یكی از راهحلها شامل مدل
است که بهعنوان چهارچوبی برای بهبود روشها و فرآیندها استفادهشده برای توسعه نرمافزار و یا توسعه و تحویل
سرویس است .انتخاب دیگر بهکارگیری برنامه شش سیگما برای بیان مسائل کیفیت و رضایت مشتری است .الزامی است
که درک کنیم آیا این نگرشها برای استفاده یكپارچه سازگار هستند یا باید بهطور مستقل از هم استفاده شوند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :این مقاله به بررسی مسائل و روشهای انسجام این دو متدولوژی میپردازد و تاکتیکها و
استراتژیهای انسجام آنها را بررسی میکند.

کلیدواژهها:
طبقهبندی

* نویسنده مسئول
آدرس رایانامه:
شناسه دیجیتال:

،
:

 ،شش سیگما،
.

 ،مهندسی سیستم ،مهندسی نرمافزار.
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دریافت1398/11/27 :

بررسی1399/01/16 :

اصالح1399/02/01 :

پذیرش1399/02/24 :

 -1مقدمه
شش سیگما بهعنوان یک نگرش سنجش محور برای بهبود مستمر شناخته میشود و با اهداف کمی کسبوکار که
برای مشتری ارزش ایجاد میکند ،شروع میشود .در اینجا تحلیل داده برای شناسایی فرآیندهای خاص با بیشترین
درجه اهرمی برای اهداف استفاده میشود .نتایج شش سیگما با استفاده از برنامه برای فرآیندهای تکراری بهینه
میشوند .پروژههای شش سیگما بهطورمعمول مسائل فرآیندی را بیان میکند و بازگشت سرمایهگذاری قابلسنجش
را تولید میکند .آغاز متدولوژی بهبود فرایند شش سیگما با

1

است .روش

در انسجام با جعبه ابزار
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شش سیگما استفاده میشود (پروکتور.)1999،2
از طرفی دیگر یكپارچه سازی مدل بلوغ قابلیت

3

مدلهای تغییر سازمانی هستند که منعکسکننده گامهای

یک سازمان برای بهبود قابلیت فرآیندهای توسعه نرمافزار هستند .با پنج سطح بلوغ برای بهکارگیری تجارب توسعه
نرمافزار ،هر سطحی بر پایه سطح پایینتر ایجاد میشود .درحالیکه پروژههای شش سیگما معموالً کوتاهمدت هستند
کِلِر.)2014 ،4
هدف از این مطالعه ،بررسی ترکیب شش سیگما و

است .این بررسی در سطوح بلوغ سازمانی و در ابعاد

تاکتیكی و استراتژیكی خواهد بود .هنگامیکه این انسجام بهوسیله زیر ساختارها و استراتژیهای صحیح پشتیبانی
شوند ،نتایج بالقوهای در پی خواهد داشت .استفاده از ترکیب این دو روش باعث اثربخش در مهندسی نرمافزار و
فرآیندهای توسعه نرمافزار خواهد شد.

 -2یکپارچه سازی مدل بلوغ قابلیت
مدل بلوغ قابلیت

5

بازنمایی ساده از دنیای اطرافمان است .این مدل حاوی عناصر اصلی فرآیندهای اثربخش

برای یك یا چند بدنه دانش است .این عناصر بر اساس مفاهیم توسعهیافته بهوسیله افرادی مانند دمینگ ،كرازی،
جوران مطرح شدهاند و همانند
مدلهای

،

رهنمودی برای استفاده در هنگام توسعه فرآیندها ایجاد میكند.

فرآیندها یا توصیف فرآیندها نیستند .فرآیندهای واقعی در یك سازمان وابسته به عوامل بسیاری

مانند دامنه نرمافزار ،ساختار سازمانی و اندازه آن هستند (سندهلم و سورقویست.)2002 ،6
هر فرآیندی برای بهبود محسوس سازمان یك نقطه اهرم محسوب میشود .هدف

فراهم آوردن رهنمودی

برای بهبود فرآیندهای سازمانی و تواناییاش برای مدیریت توسعه ،كسب و نگهداری محصوالت است.
نگرشهای تائید شده را در ساختاری كه به سازمان توانایی ارزیابی بلوغ یا قابلیت بخشهای فرآیندی را میدهد،
ایجاد میكند و اولویتها را برای بهبود مشخص میكند.
مجموعه

حاوی چهارچوبی است که توانایی تولید مدلها ،آموزشهای مرتبط و مواد ارزیابی را فراهم میآورد.

این مدلها منعکسکننده محتوای بدنه دانش است (مانند مهندسی سیستم ،مهندسی نرمافزار ،توسعه و انسجام

1

)Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC
Proctor
3
)Capability Maturity Model Integration (CMMI
4
Pyzdek & Keller
5
)Capability Maturity Model (CMM
6
Sandholm & Sorqvist
2
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(تا شش ماه) ،مدل

برای مدت طوالنی برای بهبود توسعه برنامههای نرمافزاری استفاده میشود (پیزدک و

محصول) .مدلهای مختلفی از

در دسترس هستند كه از چهارچوب

نیاز دارد تا تصمیم بگیرد از كدام مدل استفاده كند .بهطورکلی مدل

به دست میآیند .هر سازمانی
در دو بازنمایی ارائه میشود :بازنمایی

مستمر و مرحلهای (پیزدک و ِکلِر.)2014 ،

-1-2بازنمایی مستمر
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بازنمایی مستمر بهطور خالصه شامل موارد زیر میباشد:
 اجازه انتخاب بهبود برای رسیدن به اهداف کسبوکار و كاهش ریسك سازمان را میدهد.
 امكان مقایسهها را در عرض و در میان سازمانها در بخشهای فرآیندی فراهم میشود .فرآیندها بهوسیله مقایسه نتایج
از طریق استفاده از طبقهبندی هم ارز میشوند.
را فراهم میآورد.

 امكان مهاجرت آسان را از استاندارد

 امكان مقایسه آسان بهبود فرآیندی برای سازمانهای بینالمللی و كمیسیون الكترونیكی بینالمللی (

)
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فراهم میآورد (شكل .)1

شکل  -1فرآیندهای .CM
Figure 1- CM processes.

-2-2بازنمایی مرحلهای
بازنمایی مرحله شامل موارد زیر میباشد:
 یك توالی تاییده شده را كه با تجارب اساسی مدیریت و رشد از طریق مسیر تائید شده و از پیش تعریفشده است ،ایجاد
میكند .هر سطح موفقی اساسی برای سرویسدهی به مرحله بعدی است.
 امكان مقایسه در عرض و در میان سازمانها بهوسیله استفاده از سطوح بلوغ فراهم میآورد.
 امكان مهاجرت آسان از استاندارد

به

را فراهم میآورد.

 یك درجهبندی منفرد ایجاد میكند كه ارزیابی نتایج را خالصه میكند و اجازه مقایسه در میان سازمانها را میدهد.
(

)

زمانی که از بهبود یا ارزیابی فرآیند استفاده میشود ،هر دو بازنمایی طراحیشده پیشنهاد میشوند.
اما در این میان این سؤال مطرح میشود که كدام مدل دانش انتخاب میشود؟ چهار بدنه دانش زمانی که از
استفاده میشود ،در دسترس هستند:
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 مهندسی سیستم
 مهندسی نرمافزار
 توسعه محصول و محصول منسجم
 منبع یابی عرضهکننده (شكل ()1

)

مهندسی سیستم توسعه سیستم جامع را كه ممكن است شامل نرمافزار باشد و یا نه پوشش میدهد .مهندسی سیستم
بر انتقال نیازهای مشتری ،انتظارات و محدودیتها به راهحل محصول و حمایت از راهحلهای محصول از طریق
چرخه زندگی تمركز میكند .زمانی که مهندسی سیستم برای مدل انتخاب میشود ،مدل حاوی مدیریت فرآیند،
مدیریت پروژه ،پشتیبانی و مهندس بخش فرآیندی است (

).

-2-2-2مهندسی نرمافزار
مهندسی نرمافزار توسعه سیستمهای نرمافزار را پوشش میدهد .مهندسان نرمافزار بر بهکارگیری سیستماتیك ،نگرش
قابلسنجش برای توسعه ،عملیات و نگهداری نرمافزار تمركز میكنند .زمانی كه مهندسی نرمافزار برای مدل انتخاب
میشود .مدل حاوی مدیریت فرآیند ،مدیریت پروژه ،پشتیبانی و مهندسی بخش فرآیندی است (

).

-2-2-3توسعه محصول و محصول منسجم
نگرشی سیستماتیك است كه امكان همكاری بهموقع سهامداران مرتبط را از طریق چرخه زندگی محصول برای رضایت
مشتری ،انتظارات و نیازمندیها فراهم میآورد .فرآیندها برای حمایت از نگرش
منسجم میشوند .بخشهای فرآیندی
پروژه یا یک سازمان

با دیگر فرایندهای سازمانی

 ،اهداف خاص و تجارب خاص بهتنهایی نمیتوانند موفق باشند .اگر یک

را انتخاب کند ،آن تجارب خاص

را بهطور همزمان به کار میگیرد .زمانی که

برای مدل انتخاب میشود ،مدل حاوی مدیریت فرآیندها ،پشتیبانی ،مدیریت پروژه و مهندسی بخشهای فرآیندی
خواهد بود (

).

-2-2-4منبع یابی عرضهکننده
پروژهها ممكن است از عرضهکنندگان برای انجام کارکردهایشان و اصالح محصول استفاده کنند که بهطور خاص
موردنیاز پروژه است .زمانی که این فعالیتها اساسی باشند ،پروژه از ارتقا تحلیل منبع و از نظارت بر فعالیتهای
عرضهکنندگان قبل از تحویل محصول نفع خواهد برد .منبع یابی عرضهکننده کسب محصوالت در عرضهکننده تحت
این شرایط پوشش میدهد .زمانی که منبع یابی عرضهکننده برای مدل انتخاب میشود ،مدل حاوی مدیریت پروژه،
مدیریت فرآیندها ،پشتیبانی و بخشهای فرآیندی خواهد بود.
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-2-2-1مهندسی سیستم

 -2-3اجزا مدل
اجزای بازنمایی مرحلهای و مستمر شامل ،بخشهای فرآیندی ،اهداف خاص ،تجارب خاص ،اهداف عام ،تجارب
عام ،محصوالت عام ،زیر تجارب ،یادداشتها و مرجعها است .در اینجا به بررسی اجزای بازنمایی مرحلهای
میپردازیم .بازنمایی مرحلهای بخشهای فرآیندی را در پنج سطح برای حمایت و راهنمایی بهبود فرآیندها
سازماندهی میکند .بازنمایی مرحلهای ،بخشهای فرآیندی را بهوسیله سطوح بلوغ گروهبندی میکند .سطوح بلوغ
102

بازنمایی مسیر بهبود فرآیندها هستند که تکامل بهبود را برای کل سازمان نشان میدهند (شكل ()2
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شکل  -2اجزای مدل

).

.

Figure 2- CMMI model components.

مدل

که در شكل  2نشان دادهشده است ،برای توصیف سطوح مجزای بهبود فرآیندها استفاده میشود .در

بازنمایی مرحلهای ،سطوح بلوغ یک نظم برای نگرشهای بهبود فرایند در مراحل فراهم میآورد .همانطور که نشان
داده میشود ،سطوح بلوغ بخشهای فرآیندی را سازماندهی میکنند .این بازنمایی بر بهترین تجارب سازمانی که
میتواند برای بهبود فرایند استفاده شود ،تمرکز میکند .قبل از اینکه مدل
باید فرآیندها به بخشهای فرایندی

برای بهبود فرآیندها استفاده شود،

نقشهکشی شود .این نقشهکشی سازمان را قادر میسازد تا بهبود فرآیندها

در سازمان را کنترل کند.

 -2-4سطوح بلوغ
سطح بلوغ یک سازمان روشی برای پیشبینی عملكرد آتی یک سازمان با دیسپلین دادهشده است .تجربه نشان داده
است که سازمانها زمانی بهترین هستند که بر تالشهای بهبود فرآیندی تمرکز داشته باشند .یک سطح بلوغ تکامل
تعریفشده بهبود فرآیند است .هر سطح بلوغی یک بخش مهم از فرآیندهای سازمان است.
در مدل

بازنمایی مرحلهای ،پنج سطح بلوغ وجود دارد که هر یکالیه اساسی برای بهبود ادامهدار فرآیند

است و بر اساس سطح یک تا پنج طراحیشده است:

 آغاز
 سازماندهی
 تعریف
 مدیریت کمی
 بهینهسازی (

)

 -1-4-2بلوغ سطح اول-آغاز
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در سطح بلوغ یک ،فرآیندها بهطورمعمول فاقد عمومیت و بینظم هستند و سازمان یک محیط ثابت فراهم نمیآورد.
عدم عمومیت در این سازمانها بهکفایت افراد آن سازمان وابسته است .علیرغم این عدم مقبولیت ،سطح بلوغ یک
سازمانها محصوالت و سرویسها تولید میکنند (

).

-2-4-2سطح بلوغ

در سطح  ،2سازمان همه اهداف خاص و عام سطح بلوغ در بخشهای فرآیندی به دست میآورد؛ بهعبارتدیگر،
پروژههای سازمان اطمینان میدهند که نیازمندیها مدیریت میشوند و فرآیندها برنامهریزیشده ،سنجش و کنترل
میشوند.
فرآیندهای دیسپلین در این سطح منعکسکننده تجارب موجود در طول زمان فشار هستند .زمانی که این تجارب
عملی میشوند ،پروژهها انجام میشوند .در سطح بلوغ  ،2نیازمندیها ،محصوالت و سرویسها مدیریت میشوند .در
این سطح موقعیت محصوالت و تحویل سرویس برای مدیریت در نقاط تعریفشده واضح هستند( .برای مثال ،در
نقاط حساس و در تکمیل وظایف اصلی) .تعهدات در این سطح در صورت نیاز در سهامداران ایجاد میشود.
-3-4-2سطح بلوغ
تعریفدر سطح بلوغ  -3سازمان به اهداف عام و خاص خود دست مییابد .در این سطح فرآیندها خوب درک میشوند و در
استانداردها ،رویهها و ابزار بیان میشوند .مجموعه سازمان فرآیندهای استاندارد را که در سطح بلوغ  3هستند ،ایجاد
و بهبود میدهند .این فرآیندهای استاندارد برای ایجاد پایداری در سطح سازمان استفاده میشوند .مدیریت سازمان
اهداف را بر اساس مجموعه سازمان فرآیندهای استاندارد ایجاد میکند و اطمینان میدهد که اهداف بهطور مناسب
بیانشدهاند.
یک عامل تفکیک بین سطح  2و  3در دامنه استانداردها ،رویهها و توصیف فرآیندها است .در سطح بلوغ ،2
استانداردها ،توصیف فرآیندها و رویهها ممكن است کامالً متفاوت از نمونه مشخص فرایند باشد .تفاوت دیگر این دو
سطح در این است که در سطح  3فرآیندها در جزییات بیشتری توصیف میشود و بهطور پیش فعال برای درک ارتباط
درونی بین فعالیتها مدیریت میشوند.

ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار

-سازماندهی

-2-4-4سطح بلوغ
 مدیریت کمیدر سطح بلوغ  ،4یک سازمان همه اهداف خاص بخش فرآیندی منتسب به سطح  2و  3و  4را به دست میآورد و
اهداف عام منتسب به سطح  2و  .3زیر فرآیندهایی انتخاب میشوند که بهطور قابلمالحظهای بر عملكرد کلی فرآیندها
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تأثیر دارند .این زیر فرآیندهای منتخب با استفاده از تکنیکهای آماری و کمی دیگر کنترل میشوند (

).

اهداف کمی برای کیفیت و عملكرد فرآیندها ایجاد میشوند و بهعنوان سنجشی برای فرآیندها استفاده میشوند.
اهداف کمی بر اساس نیازهای مشتریان ،کاربران نهایی ،سازمان و اجرای فرآیندها هستند .کیفیت و عملكرد فرآیندها
در واژههای آماری قابلدرک هستند و از طریق چرخه زندگی فرآیندها مدیریت میشوند.
برای این فرایندها ،سنجشهای جزئی و عملكرد فرآیندها جمعآوری میشوند و بهطور آماری تحلیل میشوند .علل
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه113-98 :

خاص تغییرپذیری فرآیندها شناسایی میشوند و هرجایی که مناسب باشد ،منابع علل خاص برای جلوگیری از
رویدادهای آینده اصالح میشوند.
عامل تفکیک اصلی بین سطح بلوغ  3و  ،4قابلیت پیشبینی فرآیندها است و در سطح  ،4عملكرد فرآیندها کنترل
میشود و با استفاده از تکنیکهای آماری و کمی دیگر قابل پیشبینی است .در سطح بلوغ  ،3فرآیندها فقط بهطور
کمی قابل پیشبینی هستند (

).

-5-4-2سطح بلوغ 5
در سطح بلوغ  ،5یک سازمان همه اهداف خاص بخشهای فرآیندی منتسب به سطح  2و  3و  4و  5را به دست
میآورد و اهداف عام منتسب به سطح  2و  .3فرآیندها بهطور مستمر بر اساس درک کمی علل عام تغییرپذیری ذاتی
در فرآیندها بهبود مییابند .سطح بلوغ  5بر بهبود عملكرد فرایندها از طریق بهبودهای تکنولوژیكی نوآوری و افزایش
تأکید دارد .اهداف بهبود فرآیند کمی برای سازمان ایجاد میشوند و بهطور مستمر برای انعکاس تغییر اهداف
کسبوکار تجدیدنظر میشوند و بهعنوان معیاری برای مدیریت بهبود فرآیندها استفاده میشوند.
اثرات بهبودهای فرایندهای توسعهیافته اندازهگیری میشوند و در برابر اهداف بهبود فرایند کمی مقایسه میشوند.
هر دو فرآیندهای تعریفشده و فرآیندهای استاندارد مجموعه سازمان برای فعالیتهای بهبود قابلسنجش مدنظر
هستند.
بهبودهای فرایندها برای بیان علل عام تغییرپذیری فرآیندها هستند و بهطور قابلسنجش فرایندهای شناساییشده
سازمان را بهبود میدهند و ارزیابی و توسعه میدهند .بهبودها بر اساس درک کمی مشارکت مورد انتظارشان برای
دستیابی به اهداف بهبود-فرآیند کمی در برابر هزینه و اثر بر سازمان هستند .عملكرد فرآیندهای سازمان بهطور
مستمر بهبود مییابند .بهینهسازی فرآیندهایی که چابک و نوآور هستند ،وابسته به مشارکت در تقویت نیروی کار
هماهنگ با ارزشهای کسبوکار و اهداف سازمانی است .توانایی سازمان در پاسخگویی سریع به تغییرات و فرصت
برای یافتن راهی برای تسریع یادگیری است.
فرق اساسی بین سطح بلوغ  4و  5در نوع تغییرپذیری فرآیندهای بیانشده است .در سطح بلوغ  ،4فرآیندها در ارتباط
با علل خاص تغییرپذیری فرآیندها هستند و نتایج قابل پیشبینی آماری را فراهم میآورند .از طریق این فرآیندها

ممكن است نتایج قابل پیشبینی تولید شوند ،نتایجی که ممكن است برای به دست آوردن اهداف ایجادشده ناکافی
باشند .در سطح بلوغ  ،5فرایندها در ارتباط با علل عام تغییرپذیری فرآیندها هستند فرآیندها را به بهبود عملكرد
فرآیندها برای به دست آوردن اهداف بهبود-فرآیند کمی ایجادشده تغییر میدهند (

).

-3متدولوژیهای شش سیگما
شش سیگما یک متدولوژی نیرومند است که با توجه به واقعیتهای موجود و دادههای حاصل از سنجش وضعیت
فرایند اقدام به حذف هرگونه عیبی از فرآیند مینماید .بهمنظور برآوردهسازی کیفیت در سطح شش سیگما ،یک فرآیند
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نباید بیش از  3.4خطا در هر یک میلیون فرصت داشته باشد .شش سیگما از طریق بهکارگیری بهبود فرآیند ،روشهای
آماری ،توجه به تکتک فرایندها و سیستم مدیریتی که بر روی نتایج بلندمدت و منافع عظیم پروژههای بهبود توجه
دارد ،فرصت را برای ارزش افزایی در سازمان ایجاد میکند.
هدف اصلی متدولوژی شش سیگما اجرای یك استراتژی مبنی بر اندازهگیری است كه بر بهبود فرایند و كاهش


یك سیستم بهبود برای فرایندهای موجودی است كه خارج از حدود مشخصات قرار دارند و به دنبال راهی برای بهبود
و افزایش سود در آنها هستیم.

سیستمهای بهبودی هستند كه برای توسعه فرایندهای جدید یا محصوالت جدید در سطح كیفیت شش سیگما
مورداستفاده قرار میگیرند .این سیستم همچنین میتواند در مورد یك فرایند جاری در سازمان كه بهینهشده اما هنوز
خارج از حدود مشخصات یا سطح كیفیت شش سیگما قرار دارد ،نیز استفاده شود .قبل از تكمیل و اجرای طرح باید
كامالٌ شناخته شوند (جعفری و یزدانی.)2008 ،1

مشخصههای

در پیادهسازی شش سیگما

-1-3متدولوژی

این روش یك فرایند بهبود پنج مرحلهای است كه در شكل  3آمده است ،این مراحل عبارتاند از:
تعریف

:

برخی از فعالیتهایی را كه در این قدم انجام میشوند ،بدین قرار است :تعیین محصول ،خدمت یا فرایندی كه باید
بررسی شود ،ایجاد تیم پروژه ،تعریف محدوده موردبررسی ،تعیین مراحل عمده كار ،مشخص كردن منابع و تهیه
برنامه پروژه که در شكل  3نشان دادهشده است (آنتونی و همكاران.)2012 ،2

Jafari & Yazdani
Antony et al.

1
2
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تغییرپذیری تمركز میكند .در پروژههای شش سیگما از یكی از دو متدولوژی

استفاده میشود.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه113-98 :

شکل  -2متدولوژی

.

Figure 3- DMAIC methodology.

:

سنجش

برخی از فعالیتهای این مرحله عبارتاند از:
 بررسی چگونگی اندازهگیری فرایند (رضایت مشتری ،عملكرد فرایند ،ورودیهای فرایند ،هزینههای كیفیت پائین و .)...
 تشخیص عیبها و فرایندهای مهم داخلی كه روی مشخصههای

اثر میگذارند ،همچنین كمی كردن و اندازهگیری

عیبها و موارد عدم تطابق با مشخصههای محصول ،بهوسیله جمعآوری دادههای مربوط به عملكرد فرایند.
 رسم نمودارهای آماری.
 تشخیص سطح كیفیت سیگما (آنتونی و همكاران.)2012 ،

:

تجزیهوتحلیل

ما باید بتوانیم مشخصههای متفاوت فرایند را با یكدیگر مقایسه كنیم ،برای اینكه در مورد گزینههایی كه امید بیشتری
برای بهبود آنها وجود دارد ،تصمیمگیری كنیم .برخی فعالیتهای این مرحله عبارتاند از:
 شناسایی و شرح متغیرهایی كه تغییر آنها با بیشترین احتمال منجر به تغییرات فرایند میشود.
 تعیین مهمترین علتها برای عیبها.
 مطالعه شكل تابع توزیع فرایند و مركز فرایند و  ...با كمك نمودارهای آماری (آنتونی و همكاران.)2012 ،

بهبود

:

در این مرحله نظرات و راهحلها عملی میشوند.
 تعیین راهحلها برای عیبها و مشكالت و شناخت منابع موردنیاز جهت پیادهسازی راهحلها.

.

 تعیین اثر متغیرهای مهم و كلیدی شناساییشده ،روی

 تعیین ماكزیمم محدوده قابلقبول برای متغیرهای مهم و تعیین سیستمی برای اندازهگیری متغیرها.
 اطمینان از اینكه راهحلهای ارائهشده سازمان را به نتیجه مطلوب میرساند.
 انجام اقدامات بهبودی (آنتونی و همكاران.)2012 ،

كنترل

:

 اطمینان از اینكه بهبودهای صورت گرفته حفظ میشوند و فرایند پس از بهبود تحت كنترل باقی میماند ،با استفاده از
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نمودارهای آماری.
 ارزیابی مالی.
 ارزیابی كل فرایند.
 استخراج مستندات الزم از تجربیات کسبشده برای آسانتر شده دسترسی مجدد.

برخی از ابزارهای آماری كه میتوانند در متدولوژی

نمودارهای جریان فرایند ،برگههای كنترل ،نمودارهای هیستوگرام ،نمودارهای پارتو ،نمودارهای كنترل ،نمودارهای
علت و معلول ،نمودارهای ستونی و دایرهای و ( ...آنتونی و همكاران.)2012 ،

-4استفاده از شش سیگما بهعنوان موتور تاكتیکی برای بلوغ و قابلیت باال
وجود

از دیدگاه تعریف فرآیندها ،یك همافزایی طبیعی مابین بخشهای فرآیندهای بلوغ باال و چهارچوب

دارد .در ضمن ،تاكتیكهای شش سیگما میتواند برای تعریف فرآیندهای بخشها و فرآیندهای بلوغ باال استفاده
شود .برای نمونه ،فرآیندهای مرتبط با مدیریت فرآیندهای كمی و تحلیل علی و بخشهای فرآیندهای كیفیت باال
میتوانند بر تجربیات خاص بخشهای این فرآیند و گامهای مسیر ،گامهای فرعی و ابزار

اثر بگذارند

(واتسون.)2001،1
كاركنان شركت نورتروپ از شش سیگما برای دستیابی به سطح بلوغ باال استفاده كردند .درحالیکه سازمانهای
دیگری كه از این نگرش استفاده میكنند تجارب خود را به اشتراك نمیگذارند .این موضوع استفاده از شش سیگما را
بهعنوان موتور تاكتیكی برای بخشهای فرآیندهای مهندسی ممكن میکند .در این نمونه ،اصول
فرآیندهای بخشهای فرآیندی استفاده خواهد كرد.

برای تقویت

میتواند در ارتباط با تجارب عمومی برای بهینه كردن و
2

دستیابی به ظرفیت باالی این فرآیندها باشد (یانگ .)2001،

-5بهکارگیری شش سیگما برای بهبود یا بهینهسازی استراتژی بهبود سازمانی و فرآیندی
شش سیگما میتواند برای تصمیمگیری درباره اتخاذ پیشقدمهای بهبود در مدیریت استفاده شود .در اینجا
راهحلهای متفاوتی برای بهکارگیری شش سیگما بیان میشود:
 كاهش هزینهها برای كالس

و روشهای .

Watson

1

Young

2
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به كار گرفته شوند عبارتاند از:

 شناسایی باالترین اولویت مسائل سازمانی برای اطالع دهی در تصمیمات و بهبود انتخاب پروژه و مدیریت پرتفولیو.
 بهینهسازی

و بهبود اجرای برنامه.

به نظر میرسد

و ناب میتواند روش مناسبی برای این نگرش باشد .اگرچه

اولیه فرآیندهای

داشته باشد .اگر با استراتژیهای قبلی تركیب شود ،یك سازمان ممكن است از گامهای

"تعریف ،سنجش و تحلیل برای تعریف بهبود در پرتفولیوی پروژه استفاده كند .با استفاده از
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و در صورت امكان بهعنوان حاكمی برای بهبودهای خاص باشد .سازمان میتواند از

میتواند نقشی در تعریف
بهعنوان رهنمود
برای

/ناب یا

تالشهای بهبود و كنترل و بهینهسازی هر پروژه در دوره زمانی استفاده كند .این مدل بر فلسفه وجودی و نتایج
عملكرد قابلپذیرش برای مدل تمركز میكند (تنانت.)2001،1

و همه پیشقدمهای بهبود دیگر برای فراهم آوردن استانداردی

-6انسجام شش سیگما و

برای اجرای هر پروژه از طریق چرخه زندگی
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه113-98 :

درحالیکه سه نگرش قبلی تاكتیكی هستند ،این یك نگرش برای تنظیم استراتژی سازمان متمرکز است و ایده سازمان
را برای كنترل حساسیتش ارتقا میدهد و میتواند پیشقدمها را بهجای مدیریت بهوسیله آنها ،خودش مدیریت كند.
روشهای شش سیگما میتواند بهصورت اهرمی برای طراحی فرآیندهای استاندارد سازمانی استفاده شود .در اینجا
تمركزی بر پیشقدمهای دیگری در كنار شش سیگما در فرایندهای مهندسی و کسبوکار سازمانی وجود دارد.
این نگرش میتواند در هر سطح بلوغی اجرا شود .بسیاری از افراد این ایدهها را در روشهای متفاوتی بیان میكنند
كه با عباراتی مانند "معماری فرآیندهای منسجم"" ،معماری فرآیندهای بین عملیاتی" و "فرآیندهای استاندارد
منسجم داخلی" نامیده میشود.
بدون مالحظه این برچسبها ،ایده باقیمانده یكسان است :سازمان یك مجموعه از فرآیندهای استاندارد كه همه
ویژگیهای پیشقدمهای منتخب را یكی و ایجاد میكند .این ایده فرض میكند كه تصمیمات دقیق در سطح سازمانی
برای سازگاری پیشقدمها گرفته میشود .همچنین فرض میشود كه فرآیندها قابل سازگار با زمان و موسسه برای
واقعگرایی سازمانی هستند (تریچلر و همكاران.)2002 ،

-7انسجام

و شش سیگما :تاكتیکی

موفقیت بهکارگیری شش سیگما و
پیشقدمهای بهبود را با

با یكدیگر نیازمند بررسی ارتباط مابین این دو است .افراد اغلب زمانی که

مقایسه میكنند ،یك نقشه ایجاد میكنند .برای اینكه

و شش سیگما دو نوع

متفاوت پیشقدمها با همپوشانیها و اتصالهای متفاوت هستند (شكل ()4تریچلر و همكاران.)2002 ،2

-1-7تمركز جامع
برای ایجاد زیرساختارهای فرآیندهای سازمانی از دامنههای خاصی همچون مهندسی سیستم و نرمافزار
استفاده میکند .شش سیگما یك پیشقدم از باال به پایین است كه در عرض كل سازمان شامل بخشهایی همچون

Tennant

1

Treichler et al.

2

مهندسی ،بازاریابی ،فروش و تحقیق رسوخ میکند .شش سیگما با تمركز بر مسائل و فرصتها ،اغلب با دامنه باریك
برای سازمان مزیت ایجاد میكند .این متدولوژی بر عملكرد فرآیندها و تجارب به كار گرفتهشده تمركز میكند (سندهلم
و سورقویست .)2002،درحالیکه این دو روش بهبود ازلحاظ طراحی متفاوت هستند ،اما در استفاده ،به یكدیگر
وابستگی درونی دارند .برای مثال شش سیگما میتواند برای كشف فرآیندهای موردنیاز و تكراری مورداستفاده قرار
گیرد و

برای فرایندهای پیشقدم بر اساس بهترین تجارب استفاده میشود.

-8ارتباط ما بین بخشهای فراینده
در این بخش تمركز ما در اتصال بین

و چهارچوب
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و بخشهای فرایندی

است .مدل

سازمان بهجای طراحی فرآیندها برای تطبیق با بهترین تجارب نقشهکشی شود.

نیز باید با فرآیندهای

سنجش بهجای تغییر فرآیندهای تعریفشده سازمانی برای تطبیق با گامهای

-1-8اتصال  :1بخشهای فرآیندی

یكی شود (شكل .)4

و تجارب عمومی

و تجارب عمومی هماهنگ با گامهای

فرآیندهای سنجش كل سازمان ،همپوشانی با گامهای

هستند .شكل  4یك فلوچارت از

و بخشهای فرآیندی منتخب را نمایش میدهد.

درحالیکه فرآیندهای یك سازمان طراحی میشود ،مدل موردپذیرش در ذهن ،یك نگرش منسجم را بازنمایی میکند.
را اهرمی میکنند .فرآیندهای سنجش سازمانی میتواند به تجارب عمومی كه

این فرآیندهای سازمانی ایده

به كار میروند ،نقشهکشی شود .تجارب عمومی كه گرایش به فرآیندهای سنجش

در همه بخشهای فرآیندی
سازمانی دارند عبارتاند از:

 تجارب عمومی  ،2.8نظارت و كنترل فرآیندها.
 تجارب عمومی  ،3.2جمعآوری اطالعات بهبود.
 تجارب عمومی  ،4.1ایجاد اهداف كیفی.
 تجارب عمومی  ،4.2استوار کردن عملكرد فرآیندهای فرعی.
 تجارب عمومی  ،5.1اطمینان از بهبود مستمر فرآیندها.
 تجارب عمومی  ،5.2اصالح علل عمومی مسائل.

-2-8اتصال  .2بخش فرآیندی مدیریت پروژه
بخشهای فرآیندی

و مدیریت پروژه شش سیگما

كه در مدیریت پروژه درگیر هستند ،اهرمی برای مدیریت پروژههای شش سیگما محسوب

میشوند .تیمهای پروژه شش سیگما را قادر میسازد تا به هنجارهای سازمانی برای داشتن تفكری شبیه شروع پروژه،
تعهدات منابع و پیگیری زمانبندی متكی باشد.
بخشهای فرآیندی كه میتوانند مفید باشند:
 برنامهریزی پروژه (

).

 كنترل و نظارت بر پروژه (
 مدیریت منسجم پروژه (

).
).

 عملكرد فرآیندهای سازمانی (

)(واتسون.)2001،

ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار

چندین بخش فرآیندهای

 ،گامهای

باید به فرآیندهای

در فرآیندهای مبتنی بر

-3-8اتصال  .3یکسانسازی گامهای

میتواند در فرآیندهای سازمانی یكپارچه شوند.

همانطور كه در شكل  6نمایش داده میشود ،جنبههای

بنابراین بخشی از نگرش سازمانی میشود و باید بر فرآیندهای سازمانی (

) و توسعه فرایندهای سازمانی (

)

تمركز میکند.
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-4-8اتصال  .4بهبود بخشهای فرآیندهای مبتنی بر
همه بخشهای فرآیندی

 ،برای بهبود مبتنی بر

نمودار بر اساس

مطلوب هستند .برای مثال ،فرآیندهای بهبود در

ایجادشده است اما در ضمن حاوی جنبههای

بهکارگیری تکرارهای

است .فرآیندها برای سنجش با

بهبود مییابد.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه113-98 :

شکل  -4انسجام

با مدل

(تاکتیکی و استراتژیکی).

Figure 4- DMAIC coherence with CMMI model (tactical and strategic).

-5-8اتصال  .5جعبهابزار شش سیگما و بخشهای فرآیندی
بخشهای فرآیندهای بیشماری به شش سیگما مرتبط میشوند كه به برخی از آنها در زیر اشاره میشود:
 تجزیهوتحلیل تصمیم (
 مدیریت ریسك (
 راهحل فنی (

) میتواند از روشهای مختلفی استفاده كند مانند
) میتواند از

) میتواند در طراحی

 اتصالها میتواند ما بین گامهای مسیر
از روش ناب در تقاطع با
 اعتبارسنجی (
 تحلیل و سنجش (

یا

استفاده كند.
استفاده شود.
و اهداف مشخص بخشهای فرآیندی ارتباط ایجاد كند .برای استفاده
 ،بخشهای فرآیندی لیست میشود كه میتواند با رویداد كایزن متصل باشد.

) فرصتی برای مشتری محصول فراهم میآورد تا در فرآیندهای محصول شركت كند.
) زیرساختارهای سنجش و گزارشگیری اساسی ایجاد میکند كه میتواند مبنایی برای كایزن

باشد (موقعیت جاری كمی و واقعی باشد نه موضوعی برای تفسیر و عقیده).



بهوسیله فراهم آوردن خط مبنای سنجش ،ظرفیتی جدید ایجاد میکنند.

 مدیریت پروژه كمی و

در ظرفیت ایجادشده خط مبنای عملكرد بر اساس فرآیندهای كنترل با اعتماد باال فراهم

میآورد.
یك كاتالیزور و عامل محرك برای رویدادهای كایزن است .برای نمونه ،زمانی که تحلیل علی انجام میشود،



لیستی از فرآیندهای منتخب برای تحلیل عملكرد و كاهش اتالف ایجاد میشود.
 راهحل فنی میتواند بخشی حیاتی در مطالعات انجامشده در ارتباط با كایزن باشد (سندهلم و سورقویست.)2002،

-9دیدگاهها مستمر و رویهای
وقتی اجرای شش سیگما را با

111
در نظر میگیریم ممكن است تعجبآور باشد كه بهکارگیری شش سیگما میتواند

شبیه سطوح بلوغ پایینتر سازمان باشد .قبل از هر چیز باید در نظر بگیریم كه برای سازمان زمانی كه از سطح  3بلوغ
به

منتقل میشود ،چه چیزی اتفاق میافتد.

شش سیگما برای سازمانهای نرمافزاری تا زمانی که به سطح بلوغ  4و  5نرسیده است ،مناسب نیست .جعبهابزار
با سطح  4و  5هماهنگ میشود .متأسفانه ،بسیاری از سازمانها هرگز حتی به سطح  4یا  5نمیرسند برای اینكه
مدل بلوغ به سازمانها اجازه میدهد در سطح سوم تمركز روشنی نداشته باشند .اكثر سازمانها دررسیدن به سطوح
بلوغ باالتر تمركزشان را از دست میدهند (

شکل  -5همپوشانی

).

با شش سیگما (در مراحل بلوغ).

Figure 6- CMMI overlap with Six Sigma (at puberty).

این مشكل را تا حدودی برطرف میکند .برای اینكه یك

جدید به سطح  2اضافه میکند كه "تحلیل و

سنجش" نامیده میشود .این مشخص میکند که چه چیزی برای هماهنگی با شش سیگما در سطوح پایینتر بلوغ
نزدیك است.

همچنین امكان بازنمایی بهبود بهصورت مرحلهای و مستمر را میدهد که این همپوشانی در

شكل  5نشان داده شده است.

ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار

شش سیگما (مدیریت فرآیندهای كمی ،مدیریت كیفیت محصول ،تجربیات بهینهسازی) بهخوبی با فرآیندهای مرتبط

-9-1سطح بلوغ 2
درحالیکه سطح 1
فرآیندها است.

هیچ متدولوژی را نشان نمیدهد ،سطح  2بلوغ سازمانی نشاندهنده وظایف تکرارپذیر و
سیاستهایی را برای فراهم آوردن رهنمودهای مستند ایجاد میکند .برخالف شش سیگما،

پیشرفت را از طریق سطح  2با سیاستها ،برنامهها و تعهدات اطمینان میدهد و درنتیجه فرهنگ مدیریت
پروژه را ایجاد میکند .تغییرپذیری عملكرد پروژه شش سیگما و فقدان فرآیندها تعریفشده بهطور آماری تحلیل
112

میشوند تا منابع نقصها شناسایی شوند .علیرغم این موانع ،آموزش شش سیگما برای تحلیل چرخه زندگی و ایجاد
داده تاریخی برای بهبود هزینه پروژه و تخمین زمانبندی به سطح  3مفید است (پرکتور.)1999،

-2-9سطح بلوغ 3
اهرمی کردن قابلیتهای سطح  ،2سطح  3بلوغ سازمان سازگاری فرآیندهای سازمانی ،ایجاد و تحویل برنامههای
کاربردی را بهبود میدهد .بهترین تجارب در توصیف فرآیندها رسمی میشوند .عالوه بر مجموعه داراییهای
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه113-98 :

فرآیندهای سازمانی ،گروه مهندسی فرآیندها پایگاه داده سنجش سازمانی را توسعه دادند .بهواسطه آن ،شش سیگما
چنین عناصری را پیشنهاد نمیکند .در سطح  ،3سنجشها معموالً در نقاط حساس پروژه یا بهصورت دورهای انجام
میشوند .ابتدا ،داده از پروژهها ناسازگار و مبهم است .با سازگاری بیشتر و تعریف مشترک در عرض پروژهها ،کیفیت
و مفید بودن داده بهبود مییابد .گروه شش سیگما میتواند مانع تجارب ناسالم سطح  3بر اساس درگیریهای
کوتاهمدت و بهینهسازی زیر فرآیندها شوند .بههرحال ،با استفاده از

کمربند سبزها یا سیاهها میتوانند با

ایجاد فرآیندهای تحویل و مفاهیم سنجش .زیرساختارهای پشتیبانی برای سطح بلوغ  4تقویت کنند (

).

-3-9سطح 4
سطح  4بهوسیله سنجش مشخص میشود .نتایج واقعی عملكرد در پروژههای توسعهای با نتایج مورد انتظار ازلحاظ
آماری مقایسه میشوند .سنجشها در سطح فرآیندها در زمان واقعی اتفاق میافتند .عالوه بر این ،سطح جمعآوری
خودكار داده و تحلیل پیشرفته است .برای بهکارگیری سطح  ،4سازمان خط مبنای عملكرد فرآیندها و ظرفیت را
توسعه و ایجاد میکند .بر اساس ظرفیت شناختهشده در این سطح ،تكنیكهای شش سیگما تا حدی میتواند مفید
باشد و برای مدیران و توسعهدهندگان آموزش داده شود و یك فرهنگ سنجش را تبیین كند .بههرحال ،یك مسئله
بالقوه در استفاده از شش سیگما در همه سطوح بلوغ ازجمله سطح  4وجود دارد .بر اساس ظرفیت شناختهشده
پروژهها ،اهداف عملكرد تعیین میشود و از داده عملكرد فرآیندها و ابزار آماری برای مدیریت اهداف استفاده میکنند.
در سطح  4شش سیگما تالش میکند تا طرحهای بهبود را شناسایی كند و آنها را با بیشترین مزیت بكار گیرد .از
طرفی میتواند در تعارض با داراییهای سازمانی مانند خط مبنای ظرفیت فرآیندها باشد .ازاینرو در سطح  4یك
پارادوكس در استفاده از شش سیگما رخ میدهد (

).

-4-9سطح 5
در این سطح شش سیگما و

بهخوبی با هم كار میکنند و در هر دور مورد پروژههای بهبود یكسان هستند.

داده بهاندازه كافی برای بهبود پیشبینی و تائید مزایای قابل پیشبینی وجود دارد .یك تفاوت كوچك ما بین این دو
استراتژی بهبود سازمان به وجود میآید كه به خاطر گرایش

به سمت مدل تغییر سازمانی است ...در اینجا

فرآیندها نیاز دارند تا توسعه داده شوند و در ضمن تغییرات تكنولوژی واضحتر است (

).

 نتیجهگیری-10
 هدف برنامه شش سیگما کاهش نقصها به سطح آماری.دو نگرش متفاوت کیفیت هستند
 هر نقصی در محصوالت کار داخلی با نمونههای منفی،

شش سیگما و

 برای. در هر میلیون فعالیت است3.4 قابلقبول تا

 انسجام شش سیگما در سطح تاکتیكی یا بهبود مبتنی بر مدل در سطح.برای تکمیل کار بعدی اتفاق میافتد
 تکنیکهای تحلیل شش سیگما میتواند برای فرایندهای انفرادی برای.استراتژیک بهترین ارزش را فراهم میآورد
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یک روش

استفاده شود

یا در هر سطحی بازنمایی مرحلهای

بهبود با بازنمایی مستمر

 مدل بلوغ.سیستماتیک برای رسیدن به بهبودهای قابلسنجش و محسوس در فرآیندهای انفرادی را فراهم میآورد
 دیدگاهی برای بهترین تجارب صنعت و نگرش سیستماتیک،فرآیندها چهارچوبی استراتژیک را برای بهبود مستمر
.برای الگوبرداری ارائه میدهد

ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار

تکنیکهای شش سیگما میتوانند محصوالت نرمافزاری با کیفیت قابل پیشبینی در هزینه قابل پیشبینی تولید کند
 شش سیگما میتواند در سازمانهای نرمافزاری در هر سطح بلوغ.که به اهداف کسبوکار و مشتری دست یابد
4  سازمانها معموالً استفاده از شش سیگما را در تولید نرمافزار تا زمانی به سطح بلوغ.استفاده شود
( نرسیدهاند و این میتواند منجر به از دست دادن فرصتهای دستیابی به نتایج کسبوکار قابل پیشبینی شود
.)
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