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سيد حبيب اله ميرغفوری ،*1فائزه اسدیان اردکاني ،2زهرا صادقي آراني
 -0دانشیار مدیریت صنعتی  ،دانشكده اقتصاد ،مدیریت و حسابداري دانشگاه یزد
 -2دانشجوي كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -گرایش تولید ،دانشگاه یزد

 -3دانشجوي دكتري مدیریت دانشگاه تهران و مدرس مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکيده
شش سیگما یكی از مشهورترین ابزارها براي حذف ضایعات ،كاهش هزینه و بهبود كیفیت در سازمان است .فرآیندد
ایجاد و ارزیابی پروژهها ،از جمله فعالیتهاي اولیه در اجراي شدش سیگماسدت كده بسدیاري از من دان معت دندد
بهكارگیري موف یتآمیز شش سیگما با اولویتبندي و انتخاب مناسب پروژههاي شش سیگما ارتباط تنگداتنگی دارد.
تن یق حاضر با بهكارگیري شبكههاي عصبی مصنوعی بهعنوان ابدزاري قدرتمندد در پدردازش اطالعدات يیرطيدی،
مدلی را براي انتخاب این پروژهها معرفی نموده است .در این مدل ،براي انتخاب پدروژههداي بهبدود شدش سدیگما،
شش معیار به شرح :هزینه پروژه ،مدت زمان اجراي پروژه ،تعداد افدراد كمربندد مشدكی و سدبز ،میدزان افدزایش در
سيح رضایت مشتري ،تأثیر بر استراتژي كسبوكار و میزان تأثیر مالی بدهعندوان عوامدو ورودي مدؤثر بدر انتخداب
پروژهها در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل پرسپترون چندالیه ،میزان بهرهوري و سيح سدیگماي حاصدو از هدر
پروژه بهبود پیشبینی شده است .در پایان نیز با استفاده از تنلیو حساسیت تأثیر هر كددام از متيیرهداي ورودي بدر
طروجیهاي مدل ارزیابی شده است .نتایج حاصو نشان دهندة این است كه عوامدو "تدأثیر بدر اسدتراتژي كسدب و
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كار" و "میزان تأثیر مالی" بهترتیب بیشترین و كمترین تأثیر را بر طروجیهاي مدل شامو میدزان بهدرهوري و سديح
سیگما داشته است.
واژههای کليدی :شش سیگما ،پروژههاي بهبود ،شبكه عصبی مصنوعی ) ،(ANNشبكه پرسپترون چندالیه )،(MLP
تنلیو حساسیت.
علمی ،باعث كاهش چش گیري در نرخ طياها مدی-

مقدمه
امروزه منیط تولید و طدمت كامالً رقدابتی شدده

شود (زو و همكاران.)2112 ،

است .كارطانهها بهمنظور دستیابی بده مزیدت رقدابتی

پروژه شش سیگما عبارت اسدت از برنامدهریدزي

میكوشند تا بتوانند از سده طدود در بدازار حمایدت

بدراي حدو یدک مشدكو ،كده داراي مجموعدهاي از

كنند؛ اما رسیدن به ایدن هددف تنهدا بدا بدهكدارگیري

معیارهاست؛ به طوري كه میتوانند بهعندوان اهدداف

مفدداهی مدددیریت كیفیددت جددام ( 0)TQMاز قبیددو

پروژه استفاده شوند و در جهت پیشرفت پروژه تنلیو

رضایت مشدتري ،هزینده كیفیدت پدایین ( 2)COPQو

شوند .لذا اجراي پروژههاي شش سیگما مدیتواندد از

بهبود كیفیت امكانپذیر است .تكنیک شش سدیگما،3

جهات بسیاري در سازمان مثمر ثمر واقد شدود .اگدر

یكی از روشهاي مؤثري است كه به سازمانها بدراي

پروژههاي شش سدیگماي انتخداب شدده در راسدتاي

بهكارگیري مفاهی  TQMكمدک مدیكندد (سد ایی و

اهداف و استراتژيهاي سازمان نباشد ،سودمندي آنها

دیدددهطددانی .)2100 ،4ایددن روش بددهعنددوان یكددی از

زیر سؤال میرود.

جدیدددترین برنامدده مدددیریت كیفیددت بدده سددازمان در

انتخاب پروژهها ،مهمترین و ابتداییترین فعالیدت

جهت افدزایش رضدایت مشدتري و سدودآوري مدالی

در فرآیند اجدراي شدش سدیگما و عامدو اساسدی در

كمک كرده (زو 1و همكاران )2112 ،و بدا تمركدز بدر

موف یددت اولیدده و بلندمدددت پددذیرش ایددن روش در

نتایجی كه از دیدگاه مشتریان داراي اهمیت است ،بده

سازمان است (س ایی و دیدهطانی .)2100 ،بده زعد

حذف عوامو طيا و اشتباه در فرآیندهاي كسبوكدار

بسددیاري از صدداحبنظران ،اولویددتبندددي و انتخدداب

منجر میشود (آنتونی 2و همكاران .)2113 ،به عبارت

پروژههاي بهبود شش سیگما تأثیري سرنوشتساز در

دیگر ،شش سیگما رویكردي مني ی و نظاممند بدراي

موف یت اجراي آن دارد .تداكنون در فرآیندد انتخداب

بهبدود فرآینددهاي اسدتراتژیک و توسدعه تولیددات و

پروژههاي بهبود شش سدیگما از روشهداي مختلفدی

طدمات جدید است كه با تكیه بر روشهاي آماري و

استفاده شده است .كدومر 3و همكدارانش ( )2113بدا
تعیین وروديها و طروجدیهداي پدروژههداي شدش
سیگما ،از مدل  DEAبدراي انتخداب بهتدرین پدروژه

)1. Total Quality Managemaent (TQM
)2. Cost Of Poor Quality (COPQ
3. Six Sigma
4 . Saghaei & Didehkhani
5. Zhu
6. Antony

شش سیگما بهره بردهاند .یانگ و حسیه )2113( 3در
7. Kumar
8. Yang and Hsieh
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م الدده طددود از مدددل  AHPفددازي و چددا و و چیددا

0

( )2113از تركیددب  FMEAو  AHPبددراي انتخدداب
پروژههاي شش سیگما استفاده كدردهاندد .در ميالعده

مباني نظری تحقيق
شش سيگما
شش سیگما نخستین بار توسط بیدو اسدمیت 4در

دیگري كه توسط بویوكوزان 2و همكار ( )2101انجام

شركت موتدوروال 1پدیریدزي شدد .سدپ

انجددام شددد ،از تركیددب  ANPو  DEMATELبددراي

شركت مایكو هدري 2روش و سداطتار آن را اصدالح

انتخاب پروژههاي شش سیگما اسدتفاده شدده اسدت؛

كرد .پ

از آن شدركتهداي زیدادي مانندد جندرال-

ه چنین س ایی و دیدهطانی از تكنیدک  ANPفدازي

الكتریک ،كداک ،سدونی ،ايبدیام ،زیدراك

براي انتخاب پروژههاي شش سیگما استفاده كردهاند.

موفق به تن ق بخشیدن ایدن روش شددند (شدادمهر،

پیشرفتهاي صورت گرفته در دیگدر رشدتههداي

در همدین

و فدورد

.)0334

دانشگاهی و استفاده از روشهداي فراابتكداري مانندد

روش شش سیگما از طریدق بدهكدارگیري بهبدود

روشهاي مبتنی بر هوش مصنوعی براي حو مسدا و

فرآیند ،روشهاي آماري ،تمركز بدر مشدتري ،توجده

پیچیده ،پژوهشگران را براي استفاده از این روشها در

طاص به تکتک فرآیندها و سیست مدیریتی كده بده

مدلسازي فرآیند تصمی گیدري تريیدب كدرده اسدت.

نتایج بلندمدت و مناف مالی عظی پروژههداي بهبدود

یكی از این پیشرفتها در زمیندهي هدوش مصدنوعی،

توجدده دارد ،فرصددتهددایی را بددراي ارزشافزایددی در

شبكههاي عصبی مصنوعی ) 3(ANNهسدتند كده بده

سازمان ایجاد میكند.

عنددوان ابددزار قدرتمندددي در پددردازش اطالعددات

روش شش سیگما براي حو مشكالت ریشهاي و

يیرطيی ،قادر به انجام موف یدتآمیدز اعمدالی مانندد

مزمن استفاده میشود .هرچه سيح شش سیگما باالتر

ت ریب تواب يیرطيی ،طب هبندي الگوهدا ،تشدخیص

رود ،یک افزایش نمدایی در كداهش ن دصهدا ایجداد

الگوهددا ،پددیشبینددی و يیددره هسددتند (میريفددوري و

میشود .رسیدن به سيح شش سیگما یک چش اندداز

همكاران .)0333 ،حج بداالي دادههدا و ناآگداهی از

است و هنوز شركتهداي ميدرح در اسدتفاده از ایدن

نوع رابيه بین متيیرهاي ورودي و طروجی ،نیداز بده

روش ،قادر به دستیابی به سيح شش سیگما نبودهاندد

مدل مناسبی براي پیشبینی موف یت پروژههاي بهبدود

(آذر و همكاران .)0333 ،شدش سدیگما در فلسدفه و

شش سیگما را الزامی میسدازد .لدذا در ایدن تن یدق

دیدگاه طود تفداوت اساسدی بدا دیگدر سیسدت هداي

هدف این است كه با استفاده از طصوصدیت ت ریدب

كیفیت سنتی و نوین دارد ،چرا كده بهبدود كیفیدت را

تواب يیرطيی شبكههداي عصدبی مصدنوعی ،مددلی

موجب افزایش سرعت و كاهش هزینه مدیداندد ،نده

براي پیشبینی میزان موف یت اجراي پروژههاي بهبود

افزایش سرعت و كاهش هزینه را عامو بهبود كیفیت.

شددش سددیگما براسدداس میددزان بهددرهوري و سدديح

هدف آماري از اجراي شش سیگما ،رسیدن به سديح

سیگماي آنها طراحی شود.
1 . Chao & Chia
2 . Buyukozkan
)3. Artificial Neural Network (ANN

4. Bill Smith
5. Motorola
6. Mikel Harry
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 3/4طيددا در یددک میلیددون فرصددت بددراي اصددالح

مهدد و چددالشبرانگیددز هسددتند .بدده طددور كلددی ،از

اشكاالت است.

معیارهایی مانند كاهش دوبارهكاريها و شكسدتهدا،

به طور كلی ،میتوان گفت ،امروزه شدش سدیگما
بهعنوان مفیددترین و كداربرديتدرین رویكدرد بدراي

بهبود رضدایت مشدتري و برتدري تجداري بدهمنظدور
ارزیابی پروژههاي شش سیگما استفاده شده است.

بهبددود كیفیددت منصددوالت و طدددمات و همچنددین

پانددده 2و همكدداران ( ،)2111معیارهدداي انتخدداب

دستیابی به برتري تجاري و مزیت رقدابتی بده وسدیله

پروژههاي شش سیگما را به سه گروه ت سی كردهاند:

حذف ضایعات مورد توجه قرار گرفته است (چا و و

 -0سودآوري كسبوكار؛  -2امكدان اجدراي پدروژه؛

چیا.)2113 ،

 -3میزان تأثیر بر سازمان .معیار سودآوري كسبوكار
شامو مواردي از قبیو میزان تأثیر بر رضایت مشدتري،

روشها و معيارهاای انتخااب پاروژههاای شاش

تأثیر بر استراتژي كسبوكار ،تأثیر بر شایسدتگیهداي

سيگما

مركزي و میزان تأثیر مالی است .معیار امكدان اجدراي

یكی از عناصر كلیدي در شش سدیگما كده تدأثیر

پروژه براي انتخاب پروژههاي شدش سدیگما ،شدامو

سرنوشتساز در موف یت اجدراي آن دارد ،اولویدت-

معیارهایی ،از قبیدو نیازمنددي منداب  ،متخصصدان در

بندي و انتخاب پروژههاي بهبدود شدش سیگماسدت.

دسترس ،پیچیدگی و احتمال موف یدت پدروژههاسدت

انتخاب پدروژه ،فرآیندد ارزیدابی یدک یدا گروهدی از

(به ن و از كومر.)2113 ،

پروژهها و سپ

انتخاب آنها به طوري كه به اهداف

3

در ميالعه هري و اسكرودر ( )2111تعداد طيدا
4

سدازمان برسدی (گدوسنیدک و هدانجدک.)2113 ،0

در یک میلیون فرصت طيا ( ، )DPMOصرفهجدویی

امروزه انتخداب پدروژههداي شدش سدیگما ،یكدی از

در طالص هزینهها ،هزینه كیفیت پایین ،مددت زمدان

دشوارترین و بنثانگیزترین مسا و در ادبیات شدش

چرطه فرآیند ،میزان تأثیر بر رضایت مشتري ،ظرفیت

سیگماست (س ایی و دیددهطدانی  .)2100 ،انتخداب

و عملكددرد داطلددی را بددهعنددوان معیارهدداي انتخدداب

مناسب پروژه ،میتواند مزایاي بال وه شش سدیگما را

پروژههاي شش سیگما پیشنهاد شده است.

افزایش دهد .ه چنین اشتباه در انتخاب پروژههدا بده

به زع بانوالس 1و همكداران ( )2112معیارهداي

شكسددت در اجددراي شددش سددیگما منجددر مددیشددود.

ارزیابی بدراي شدش سدیگما شدامو میدزان تدأثیر بدر

نویسندگان و مشداوران ،مددلهدا ،ابزارهدا و عناصدر

رضایت مشتري ،میدزان تدأثیر مدالی ،تعهدد مددیریت

كلیدي متعددد و متفداوتی را در انتخداب پدروژههداي

ارشد ،قابلیت اندازهگیري و در دسترس بودن ،رشد و

شش سیگما پیشنهاد كردهاند.

یادگیري ،ارتباط با استراتژي سازمان و شایستگیهاي

در انتخاب پروژههاي بهبود شش سیگما ،به همان

مركزي است .كدومر و همكدارانش ( )2113در م الده

اندازه كه انتخاب روش مه و حیاتی است ،انتخداب
معیارهاي مناسب بهمنظور اجراي پروژههاي بهبود نیز
1 . Gosnik & Hohnjec

2. Pande
3. Harry and Schroeder
)4. Defects Per Million Opportunities (DPMO
5. Banuelas
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طود كه از روش  DEAبراي انتخاب پروژههاي شش

سازمان ،میزان تأثیر مدالی ،میدزان بهدرهوري و سديح

سیگما استفاده نمدودهاندد ،معیارهداي هزینده پدروژه،

سیگما را معرفی نمودهاند .در ادامه و در جدول  0بده

مدت زمان اجراي پروژه ،تعداد افراد كمربندد مشدكی

برطی از تن ی اتی كه در این حوزه انجام شده ،اشاره

و سبز ،میزان تدأثیر بدر رضدایت مشدتري ،اسدتراتژي

میگردد:

جدول :1روشها و معيارهای انتخاب پروژههای شش سيگما
نویسنده (سال)
آدامز 0و همكاران ()2113

روش
ماتری

معيار

رتبهبندي پروژه

میزان تأثیر بر رضایت مشتري ،میزان تأثیر مالی ،فرآیند كسب-
وكار ،زمان تكمیو ،یادگیري و رشد
هزینهي پروژه ،مدت زمان اجراي پروژه ،تعداد افراد كمربند
مشكی و سبز ،میزان تأثیر بر رضایت مشتري ،استراتژي

كومر و همكاران ()2113

DEA

چا و و چیا ()2113

تركیب  FMEAو AHP

یانگ و حسیه ()2113

 AHPفازي

سازمان ،میزان تأثیر مالی ،میزان بهرهوري و سيح سیگما
ططمشیهاي استراتژي كسب و كار سازمان و صداي مشتري
رهبري ،مدیریت استراتژیک ،پژوهش و نوآوري ،توسعه
مشتري/بازار ،مدیریت مناب انسانی و مدیریت دانش ،به-
كارگیري و مدیریت استراتژي اطالعات ،مدیریت فرآیند ،نتایج
كسب و كار(معیارهاي جایزه ملی تایوان)
یانگ و حسیه ()2113

گوس نیک و همكاران ()2113

بویوكوزان و همكار ()2101
زلنر 2و همكاران()2101
س ایی و دیدهطانی ()2101
س ایی و دیدهطانی ()2100

روش تصمی گیري چند
معیاره دلفی فازي
طوفان ميزي ،مصاحبه،

مناف مشتري ،تأثیر بر استراتژي كسبوكار ،مزایاي مالی،

 ،QFDمدل كانو ،گروههاي

یادگیري و رشد ،امكان پذیري ،نتایج قابو اندارهگیري ،تعهد

تمركز

مدیریت ارشد

تركیب  ANPو

برتري كسبوكار(تجاري) ،بهرهوري ،رشد درآمد

DEMATEL

تركیب  QFDو

AHP

 ANPفازي
تركیب شبكه عصبی فازي و
برنامهریزي آرمانی فازي
تنلیو گزینه واقعی و

پادهی 3و ساهو ()2100

معیارهاي جایزه ملی تایوان

برنامهریزي طيی عدد
صنیح صفرویک

شایستگیهاي مركزي ،مشخصات مشتري ،عوامو حیاتی
موف یت
معیار كسبوكار  ،معیار فرآیند و معیار مالی
معیار كسبوكار  ،معیار فرآیند و تكنولوژي و معیار مالی
رضایت مشتري ،بهبود بهرهوري/كاهش ضایعات ،كاهش
هزینه ،بهبود كیفیت ،بهبود فرایند ،بهبود قابلیت اطمینان.

1. Adams
2 . Zellner
3 . Padhy
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یادگیري و تاب عملیاتی ندرون ،شناسدایی و تعرید

شبکههای عصبي مصنوعي
طی دهه گذشته ،شبكههاي عصبی بهعندوان یدک

میشود و در جریان اصالح مكرر وزنها ،یک شدبكه

فناوري كه الگوي دادههدا را شناسدایی و مددلسدازي

آموزش میبیند .با تكرار فرآیند یادگیري ،شبكه م ادیر

نشدان

صنیح وزنهدا را شناسدایی كدرده و طيدا را كداهش

دادهانددد كدده شددبكههدداي عصددبی عملكددرد بهتددري از

مدیدهدد (میريفدوري و همكداران .)0333 ،اگرچده

تكنیکهاي آماري سنتی نظیدر رگرسدیون چنددمتيیره

شبكههاي عصبی مصدنوعی منددودیتهداي طداص

داشددته و هماننددد بسددیاري از تكنیددکهدداي یددادگیري

طود را دارند ،اما داراي مناسدن ویدژهاي ،هد چدون

و متندوع از مسدا و،

دانش

میكند ،شناطته شده است .تن ی دات مختلد

ماشین براي مجموعدهاي بدزر

مناسب هستند (راضی و آتداپیلی .)2111 ،0اصديالح

قدرت یادگیري ،انعيافپذیري ،انيباق و كش
هستند (گوناتیالک.)0331 ،2

شبكههاي عصبی مصنوعی ،طدانوادهاي از مددلهدا را

شبكههاي عصبی در حدوزههداي مختلفدی ،نظیدر

تشدریح مدیكندد كده بدر ویژگدیهداي فیزیولوژیدک

علوم شناطتی ،علوم كامپیوتر ،مهندسی برق ،مدیریت،

سیست هاي اعصاب حیوانات و انسانها مبتنی هسدتند

حسابداري و مالی به كار گرفته شدهاند .در سدالهداي

(هاگان و همكاران .)0333 ،این شبكهها تا حد زیادي

اطیر از ایدن روش ،بده طدور فزایندده در فرآینددهاي

بهعنوان جعبه سیاهی دیده شدهاند كه الگوي پیچیدده

مددیریت و تصدمی گیدري در سدازمان اسدتفاده شدده

در دادهها را مشخص میكنند و یدادگیري از طریدق

است .نمونههایی از این كاربردها عبارتند از:

آموزش ،از ویژگیهاي اساسی آنهاست (میريفدوري

پیشبینی پاسدخ بدازار(كداري و موتینهدو0333 ،3؛
هروسک ،)0333 ،4پیشبینی انتخاب مصدرف كنندده؛

و همكاران.)0333 ،
ساطتار شبكه عصبی معموالً یک شبكه یدا گدراف

(دیددوی

و همكدداران0333 ،1؛ وسددت و همكدداران،2

چند الیه با ارتباطات ساده ،بین الیهها اسدت .در هدر

 ،)0333بازایابی توریس (مازاندک ،)0331،3تجزیده و

الیه یک یا چندین واحد مناسباتی بهنام گره یا ندرون

تنلیددو ارتبدداط طریدددار و فروشددندگان (وري و

مصنوعی وجود دارد كه در ح ی ت الگدویی سداده از

همكاران )0334 ،3و تجزیه و تنلیو بخشبندي بدازار

نرونهاي عصبی ميز انسان هستند .ن ش نرونهدا در

(فیش و بارنز0331 ،3؛ ناتر.)0333 ،01

شبكه عصبی ،پردازش اطالعات است و ایدن امدر در
شبكههاي عصبی مصنوعی به وسیله یدک پردازشدگر
ریاضی كه همان تاب فعالسازي است ،انجام میشود.
شبكه عصبی توسط الگدوي ارتبداطی بدین الیدههداي
مختل

شبكه ،تعداد نرونها ،تعداد الیهها ،الگدوریت

1 . Razi & Athappilly

2 . Goonatilake
3 . Curry & Mutinho
4. Hruschk
5 . Davis
6. West
7 . Mazanec
8 . Wary
9 . Fish & Barnes
10. Natter
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مدلهاي مختلفی از شبكههداي عصدبی برحسدب
كاربرد و عملكرد آنها وجود دارد .یكی از انواع آنها

یددادگیري پد

انتشددار طيددا ) (EBPبددراي آمددوزش

شبكههاي عصبی پرسپترون چند الیه استفاده میشود.

شبكهي پرسپترون چند الیه ) 0(MLPاست كه نرونها
ها بهصورت موازي با ه قرارگرفتهاند و ندرونهداي

مدل تحقيق

موجود در یک الیه با نرونهداي الیدههداي دیگدر در

در این تن یق ،سعی شده است تدا بدا اسدتفاده از

ارتباط هستند و میدزان تدأثیر ایدن ارتباطدات ،توسدط

شبكههاي عصبی مصنوعی مدلی براي پیشبینی میزان

پارامتري بهنام وزن تعیین میشود .شبكهي پرسپترون

موف یت اجراي پروژههاي بهبود شش سیگما طراحدی

چند الیه به ترتیب شامو یک الیهي ورودي ،یدک یدا

شود .با توجه به ایدنكده اولدین گدام در شدبكههداي

چند الیهي پنهان و یک الیهي طروجی است (راكعدی

عصبی ،مشخص كردن وروديها اسدت ،لدذا در ایدن

و همكدددداران .)0332 ،الیدددده ورودي منددددو ورود

تن یق با توجه به بررسی ميالعات گذشته و ه چنین

اطالعات مورد نظر شبكه است .انتخاب نوع و تعدداد

استفاده از نظدرات طبرگدان و صداحبنظران در شدش

وروديهاي شدبكه در كیفیدت عملكدرد شدبكه تدأثیر

سیگما ،شش عامو بهعنوان عوامو مدؤثر بدر انتخداب

زیادي دارد .الیههاي پنهان ن ش سازماندهی عملكدرد

پروژههاي شش سیگما انتخاب شد كه عبارتند از:

یک شبكه عصبی را دارند .تعدداد الیدههداي پنهدان و
سلولهاي عصبی موجود در این الیهها تأثیر بهسزا ی

 -1هزینهی پروژه

در عملكرد شبكه دارد .اگر تعداد الیدههداي پنهدان و

اجراي شش سیگما نیاز به سدرمایه قابدوتدوجهی

تعداد نرونهاي هر الیه كافی نباشد ،شبكه نمیتواندد

دارد .براي مثال ،جنرالالكتریک بین سدالهداي 0332

بهطور مناسب به یک جواب بهینه همگرا شود و اگدر

و  0333حدود  2.0بیلیدون دالر بدراي اجدراي شدش

تعداد آنها بیش از حد الزم باشد ،شدبكه دچدار بدی

سیگما سرمایهگذاري كرد (وكسدر .)2113 ،3بندابراین

ثباتی میشدود (هاگدان و همكداران .)0333 ،ادبیدات

هزیندده پددروژه ،یددک ورودي مهدد بددراي انتخدداب

موضوع نشان میدهد كه بهندرت شبكهاي با بدیش از

پروژههاي شش سیگما است.

سه الیه پنهان در مسا و پیشبیندی ،بهبدود نشدان داده
است (كاسترا و بوید .)0332 ،2الیه نهایی هدر شدبكه
عبارت از الیده طروجدی اسدت كده نتیجده عملكدرد

 -2مدت زمان اجرای پروژه
زمان طوالنی براي اجراي پروژهها ،به مناب بیشتر

شبكههاي عصبی و پارامترهاي مدورد نظدر را ارا ده

نیاز داشته و مناف حاصو از اجراي پروژه را به تأطیر

مددیدهددد .در بسددیاري از تن ی ددات مشددابه از قددانون

میاندازد .بندابراین مددت پدروژه ،در فرآیندد اجدراي
شش سیگما ن ش كلیدي ایفا میكند.

)1. Multi Layer Perceptron (MLP
2 . Kaastra & Boyd

3 . Waxer

 /44مدیریت تولید و عملیات ،دوره دوم ،پیاپی( ،)3شماره ( ،)2پاییز و زمستان 0331

 -6ميزان تأثير مالي -کاهش در هزینهی کيفيت

 -3تعداد افراد کمربند مشکي و سبز
كمربندهاي مشكی و سبز مناب كلیدي مورد نیداز
در اجراي شش سیگما هسدتند .اسدنی و رودن بداق

0

پایين ()COPQ
معموالً از هزینه كیفیت پایین ( )COPQبدهعندوان

( )2112شناسایی و دسترسی به كمربند مشدكیهدا و

یک معیار كلیدي براي انتخاب و ارزیابی پدروژههداي

سبزها را بهعنوان یكی از فرآیندهاي چهار مرحلدهاي

شش سیگما استفاده میشود (بیسدگارد و فریسدلبن،2

انتخاب پروژه شش سیگما معرفی كردهاند (به ن دو از

 .)2114در كارطانههاي تولیدي ،كاهش تعداد ن دص،

كومر و همكاران .)2113 ،بندابراین دردسدترسبدودن

بهدلیو بهبود فرآیندهاي تولید ،موجب ایجداد منفعدت

نیروهاي كاري در قالب كمربنددهاي مشدكی و سدبز

میشود .هدر بهبدودي در سديح سدیگما متدرادف بدا

یک معیار مه است.

كددداهش  COPQاسددت .یكدددی از اهدددداف اصدددلی
پروژههاي شش سیگما ،حداقو كردن  COPQاست.

 -4ميزان افزایش در سطح رضایت مشتری

با توجه به اینكه هدف يدایی پدروژههداي شدش

موف یت هر پروژه بهشدت بستگی به این دارد كه

سیگما ،افزایش در میزان بهدرهوري سیسدت و سديح

چهطور پروژه مدیتواندد رضدایت مشدتري را بهبدود

سیگماي كیفیت است ،لذا این دو عامدو را بدهعندوان

بخشد؛ بنابراین عامو مه در موف یت هر پروژه شش

طروجیهاي پروژه شش سیگما در نظرگرفته شد:

سیگما ،بهبود رضایت مشتري اسدت .در ایدن م الده،
میزان افزایش در سيح رضایت مشتري ،بهعنوان یكی
از عوامو مه در انتخاب پروژههاي شدش سدیگما در
نظر گرفتهشدهاست.

 -1افزایش در ميزان بهرهوری
یكی از اهداف شش سیگما بهبود میزان بهرهوري
در سیسددت تولیددد اسددت .بنددابراین ،افددزایش میددزان
بهرهوري بهعنوان یكی از نتایج اجراي شدش سدیگما،

 -5تأثير بر استراتژی کسبوکار

یک طروجی مه است.

هر پروژهي شش سیگما به سدازمان بدراي بهبدود
موقعیت رقدابتی و درک چشد اندداز سدازمان كمدک
میكند .در این م الده ،از یدک طید

 -2افزایش در سطح سيگمای کيفيت

ندهتدایی بدراي

سيح سیگماي باالتر نشاندهنده ن دص كمتدر در

مشخص كردن میزان تدأثیر هدر پدروژه بدر اسدتراتژي

فرآیند و سيح سیگماي پایینتر به معنی ندرخ ن دص

سازمان استفاده شده است.

بیشتر است .سيح سیگماي كیفیت ،م یاس نرخ ن ص
فرآیند است .سيح سیگماي كیفیدت مدیتواندد بدراي

1 . Snee and Rodenbaugh

2 . Bisgaard & Freiesleben
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هدددف الگددوبرداري و اندددازهگیددري كیفیددت فرآینددد،
استفاده شود.

در نمودار  ،0ساطتار شبكه عصبی مدورد اسدتفاده
در این تن یق نشان داده شده است.

بنددابراین ،تددأثیر "افددزایش در سدديح سددیگماي
كیفیت" بر سودآوري ،معیدار اساسدی بدراي انتخداب
پروژههاي شش سیگما است.

نمودار  :1ساختار شبکه عصبي مورد استفاده در این تحقيق

جمعآوری و تجزیه و تحليل اطالعات

با توجه به دشدواري دسترسدی بده سدازمانی كده

در تن یق حاضر براي انتخاب پروژههداي بهبدود

اطالعات موردنیاز را به طور مدون داشته و در اطتیار

شش سیگما ،دو مدل (شبكه) با رویكرد شبكه عصبی

من ق قرار دهد ،براي انجام فرایند تن یق و آمدوزش

طراحی شده است .در این شبكههدا شدش معیدار بده

مدل ،از دادههاي مورد استفاده در كار تن ی دی كدومر

عنوان ورودي ،به شبكه عصبی دادهشددهاسدت .الیده

و همكاران ( )2113استفاده شده است.

طروجی در هر دو شبكه ،یک نرون داشدت .در یدک

براي طراحی این شبكه ،تركیب مدلهاي مختل ،

شبكه ،میزان بهرهوري و در شبكه دیگر ،سيح سیگما

با تيییر تعداد الیه هاي مختل  ،تعداد نرونهداي هدر

بهعنوان طروجی در نظرگرفته شده است.

الیه ،تواب آموزش و انت ال هر الیه ،تعداد تكرارهداي
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مختل  ،انددازه مجموعده آموزشدی و آزمایشدی ،بده

تن یق تعداد ندرونهداي الیدهي ورودي  2اسدت .بدا

صورت آزمون و طيا آزمایش شده اسدت تدا شدبكه

توجه به اینكه شبكه یک طروجی دارد ،تعداد ندرون

مناسب با حدداقو میدانگین مجدذور طيدا و حدداكثر

الیهي طروجی نیز یک است.

ضریب تعیین بده دسدت آیدد .در تن یدق حاضدر 21

در طراحددی شددبكه اول بددراي پددیشبینددی میددزان

درصددد اطالعددات بددراي آمددوزش01 ،درصددد بددراي

بهرهوري حاصو از اجراي پروژههداي شدش سدیگما،

بازآزمددایی و  21درصددد بددراي آزمددون مورداسددتفاده

پدد

از تسددت مدددل بددا اسددتفاده از نددرمافددزار 1

قرارگرفت.

 NeuroSolutionsو بارها آزمون و طيا ،شبكه بدا دو

در مسا و از نوع ت ریدب تداب  ،تعدداد الیدههداي

الیه پنهان داراي جواب بهتري بود .نتایج حاصو از 1

ورودي برابر تعداد متيیرهاي مسدت و هسدتند .تعدداد

مدل از بهترین مدل هاي شدبكه عصدبی مصدنوعی در

متيیرهداي در ایددن مسددأله شدامو  2معیددار بددهمنظددور

جدول  2آورده شده است.

انتخاب پروژههاي شش سیگماست .بنابراین ،در ایدن
جدول  :2نتایج حاصل از  5مدل از بهترین مدلهای شبکه عصبي مصنوعي
شبكه

تعداد الیه پنهان

تواب منرک

MSE

NMSE

MAE

r

2

0

3

TAN

02.3432

1.3121

0.3100

1.3203

2

4

TAN

00.1304

1.3212

2.3333

1.3310

3

2

TAN

03.3303

1.3123

2.4023

1.3301

4

4

TAN

0.4230

1.1413

1.3233

1.3213

1

2

TAN

1.0101

1.1133

1.0234

1.3331

همانطور كه در جدول  2مشخص است ،در میان

 ،1/0101میانگین قدر ميلق طيا ( 1/0234 )MAEو

ایددن  1مددورد ،مدددل شددبكههدداي عصددبی پرسددپترون

ضریب تعیین ( 1/3331 )r2بوده است .تعداد الیههاي

انتشدار طيدا

این شبكه  4الیه شامو یک الیه ورودي بدا  2ندرون،

( )EBPبا دو الیهي پنهان با تاب مندرک تانژاندت در

یک الیه طروجی با یک نرون و دو الیدهي پنهدان یدا

الیههاي پنهان و الیهي طروجی ،از وضدعیت بهتدري

میانی است.

چندالیه ( )MLPهمراه باالگوریت پد

برطددوردار اسددت .میددانگین تددوان دوم طيددا ()MSE

طراحی مدلی براي ارزیابی و انتخاب پروژههاي بهبود شش سیگما با استفاده از شبكههاي عصبی مصنوعی 43/
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نمودار  :2مقایسه خروجي واقعي و خروجي برآوردشده شبکه در پيشبيني ميزان بهرهوری

براي پیشبینی سيح سیگماي حاصو از پروژههاي

بهتري بود .نتایج حاصو از  1مدل از بهترین مدلهاي

شش سیگما ،شبكه با سه الیه پنهان داراي جواب

شبكه عصبی مصنوعی در جدول  3آورده شده است.

جدول  :3نتایج حاصل از  5مدل از بهترین مدلهای شبکه عصبي مصنوعي
شبكه

تعداد الیه پنهان

تواب منرک

MSE

NMSE

MAE

r

2

0

0

TAN

1.1033

1.232

1.1310

1.3301

2

4

TAN

1.1132

1.033

1.1233

1.3222

3

2

TAN

1.1133

1.023

1.1411

1.3343

4

4

TAN

1.1014

1.030

1.1342

1.3031

1

3

TAN

1.1133

1.030

1.1313

1.3224

همانطور كه در جدول  3مشخص است ،در میان

ضریب تعیین ( 1/3224 )r2بوده است .تعداد الیههاي

ایددن  1مددورد ،مدددل شددبكههدداي عصددبی پرسددپترون

این شبكه  1الیه شامو یک الیه ورودي بدا  2ندرون،

انتشدار طيدا

یک الیه طروجی با یک نرون و سده الیده پنهدان یدا

چندالیه ( )MLPهمراه باالگوریت پد

( )EBPبا سه الیه پنهان بدا تداب مندرک تانژاندت در
الیههاي پنهان و الیهي طروجی ،از وضدعیت بهتدري
برطددوردار اسددت .میددانگین تددوان دوم طيددا ()MSE
 ،1/1133میانگین قدر ميلق طيا ( 1/1313 )MAEو

میانی طراحی شده است.
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نمودار :3مقایسه خروجي واقعي و خروجي برآورد شده شبکه در پيشبيني سطح سيگما

طروجیها؛ یعنی میزان بهدرهوري و سديح سدیگماي

تحليل حساسيت شبکههای عصبي
تنلیو حساسیت در واق روشی است كده در آن

حاصو از پروژههاي شدش سدیگما داشدته ،از تنلیدو

با ایجاد تيییر در وروديها میزان تيییدر در طروجدی

حساسیت در شبكه عصبی استفاده شده اسدت .نتدایج

مورد تنلیو قرار میگیرد .این مسأله نشداندهندده آن

حاصددو از تنلیددو حساسددیت در نمودارهدداي  4و 1

اسددت كدده كدددام ورودي بیشددترین تددأثیر را بددر روي

نشان داده شدده اسدت .همدانگونده كده از نمودارهدا

طروجی طواهد داشت (یاو و همكداران .)2113 ،در

مشخص است ،عوامو "اسدتراتژي كسدب و كدار" و

تن یق حاضر نیز براي پاسخ به این سدؤال كده كددام

"میزان تأثیر مالی" به ترتیب بیشترین و كمترین تدأثیر

یک از متيیرهداي ورودي؛ یعندی معیارهداي انتخداب

را بر طروجیهاي مدل شامو میزان بهرهوري و سيح

پروژههاي شش سدیگما ،بیشدترین تدأثیر را بدر روي

سیگما داشته است.
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نمودار :4تحليل حساسيت شبکه عصبي با خروجي ميزان بهرهوری
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نمودار :5تحليل حساسيت شبکه عصبي با خروجي سطح سيگما

بحث

می شدود و لدذا نتدایج حاصدو از تنلیدو دادههدا بده

در م ایسه بدا سدایر روشهداي اسدتفاده شدده در

واقعیت نزدیکتر شده و اعتبار تصمی گیري افدزایش

انتخاب پروژههاي بهبود شدش سدیگما ،مددل شدبكه

مییابد .بنابراین مدلهداي شدبكه عصدبی نسدبت بده

عصدددبی مدددورد اسدددتفاده در ایدددن م الددده داراي

روشهاي مرسوم ،نیرومندتر و انعيافپذیرتر هستند.

توانمنديهاي باالتري است .در روشهداي كالسدیک

ه چنین با انجام تنلیو حساسیت كه در شدبكههداي

همانند  TOPSIS ،AHPو  SAWنیاز به تعیدین وزن

عصبی امكانپذیر است و با آن میزان تأثیر وروديهدا

براي هرمعیار اسدت؛ بدهطصدوص زمدانی كده تعدداد

و طروجیهاي شدبكه سدنجیده مدیشدود ،مدیتدوان

تصددمی گیرندددگان افددزایش یابددد ،بدده دسددت آوردن

پیشبینیهاي دقیقتري انجام داد و تنلیلی جدام بدر

وزنهاي معتبر براي هر معیار دشوار است .با اسدتفاده

اثرات وروديها بر طروجیهاي مدل انجام داد.

از شبكههاي عصبی ،نیازي نیست كه ابتدا تنلیلدی از

در ميالعات اندكی به بررسی میزان تدأثیر عوامدو

مسئله و یا ساطتار درونی سیست داشته باشی  .بدا بده

مؤثر بر انتخاب پروژههاي بهبود شش سیگما پرداطته

كارگیري شبكه عصبی امكان بررسی هد زمدان تدأثیر

شده است (گوس نیک و هانجک 2113 ،و آنتدونی،

تعداد زیادي متيیر فراه میشود؛ بده عبدارت دیگدر،

 .)2114در این پژوهش عالوه بدر ارا ده مددلی بدراي

میزان اعتماد به نتایج تن یق بدراي تصدمی گیدري در

انتخاب پروژههاي بهبود شدش سدیگما ،میدزان تدأثیر

شرایط واقعدی بداالتر مدی رود .بدا توجده بده قددرت

عوامو مؤثر بر انتخاب پروژههاي بهبدود نیدز بررسدی

شبكههداي عصدبی و قابلیدتهداي آن ،امكدان تلفیدق

میشود .همانطدور كده از ادبیدات تن یدق مشدخص

داده ها به وجود آمدده ،عمدق و دقدت تنلیدو بیشدتر

است ،تن ی دات بسدیاري از جملده پدادهی و سداهو
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( ،)2100یانددگ و حسدددیه ( )2113و بویوكدددوزان و

عصبی ،میتوانند راه گشا باشند .این م اله بدا اسدتفاده

همكددار ( )2101نیددز عوامددو مددورد بررسددی در ایددن

از تكنیک شبكههاي عصبی مصنوعی ،مددلی مناسدب

پژوهش مانند هزینه پروژه ،سديح رضدایت مشدتري،

براي پیشبیندی میدزان بهدرهوري و سديح سدیگماي

تأثیر بر استراتژي كسبوكار و میزان تأثیر مدالی را در

حاصو از پروژههاي بهبدود شدش سدیگما ارا ده داده

انتخاب پروژههاي بهبود شش سیگما مؤثر دانستهاند.

است .كارایی این دو شبكه در م ایسه بدا شدبكههداي

با توجه به تجزیه و تنلیوهاي صدورت گرفتده ،از

مشابه پ

از آزمونوطيا و تيییرات متعدد تأیید شده

میان عوامو تأثیرگذار بدر سديح سدیگما و هد چندین

است .در فرآیند توسعهي این مددل ،بدا تيییدر تعدداد

میزان بهرهوري حاصو از اجدراي پدروژههداي بهبدود

نرونها ،الیهها و انواع الگوریت هاي یدادگیري نتدایج

شش سیگما" ،استراتژي كسبوكار" بیشترین تأثیر را

مدل بهبود ،یافته و انواع شبكهها با انجام آزمایشهاي

بر هر دو طروجی داشته است كه این نتایج ،یافتههاي

متعدد بررسی شده است .نتایج ایدن تن یدق ارا ده دو

گوس نیک و هانجدک ( )2113و آنتدونی ( )2114را

شبكه پرسپترون  4و  1الیه ،به عنوان بهترین شبكهها

تأیید میكند.

براي پیشبینی موف یت پروژههاي بهبود شش سدیگما

ه چنین نتایج حاكی از آن است كه"میدزان تدأثیر

در ایجاد بهرهوري و افزایش سيح سیگما میباشد كه

مالی" و "هزینه پروژه" عواملی هسدتند كده كمتدرین

میتواندد تصدمی گیرنددگان را در ایدن حدوزه یداري

تأثیر را بر این سيح سیگما و میزان بهرهوري دارند.

رساند.
در ایددن م الدده از تددوان شددبكه عصددبی در تنلیددو

نتيجهگيری

حساسیت استفاده گردید كه نتایج حاكی از آن اسدت

امروزه سازمانها بهدنبال روشی بدهمنظدور بهبدود

كه عوامو "استراتژي كسب و كدار" و "میدزان تدأثیر

كیفیت فرآیندها و منصوالت هستند ،تا از این طریق

مددالی" بدده ترتیددب بیشددترین و كمتددرین تددأثیر را بددر

رضایت مشتري و سودآوري را افزایش دهندد .شدش

طروجیهاي مددل شدامو میدزان بهدرهوري و سديح

سیگما یكدی از روشهدایی اسدت كده بددین منظدور

سیگما داشته است.

استفاده میشود .در این میان ،انتخاب پروژهها یكی از

همانطور كه بیان شد "استراتژي كسب و كار" به

چالشبرانگیزترین مسا و در حدوزهي شدش سدیگما

عنوان عاملی كه بیشترین تدأثیر را بدر طروجدیهداي

است .به طوري كه اشتباه در انتخاب پروژههدا منجدر

مددل شدامو میدزان بهدرهوري و سديح سددیگما دارد،

به شكست در اجراي شش سدیگما مدیشدود .حجد

شناطته شده است .دستیابی به اهدداف اسدتراتژیک و

باالي دادهها و عدم اطالع از نوع رابيه بین متيیرهاي

مأموریت سازمان ،از مهمتدرین اهدداف بدهكدارگیري

ورودي و طروجی ،نیاز به یدک مددل مناسدب بدراي

شش سیگما اسدت ،بده طدوري كده در تمدام جدوایز

پیشبینی موف یت پروژههداي بهبدود شدش سدیگما را

كیفیت ،برنامههاي استراتژیک به عنوان معیداري مهد

الزامی میسازد .در این میان اسدتفاده از تكنیدکهداي

در ارزیابی فرایندها به شمار میرود .سدازمانهدا بده

فراابتكاري و هدوش مصدنوعی از جملده شدبكههداي

منظور بهرهبرداري از مناف پروژههاي شدش سدیگما،

طراحی مدلی براي ارزیابی و انتخاب پروژههاي بهبود شش سیگما با استفاده از شبكههاي عصبی مصنوعی 10/

باید به گونهاي عمو نمایند كه این پروژهها در راستاي

ژنتیک نیز در بهینهیابی اوزان شبكه ،مدیتواندد نتدایج

اهداف استراتژیک سازمان باشدند .بده عبدارتی دیگدر،

جالب توجهی را ارا ه دهد.

سددازمانهددا بایددد پددروژههددایی را برگزیننددد كدده

در این پژوهش عالوه بر مندودیتهاي موجدود

نیازمنديهاي استراتژیک سازمان را برآورده نماید و با

در كدار میددانی و در مرحلده جمد آوري اطالعدات،

اهداف كلدی شدركت كده در اسدتراتژي آن انعكداس

رویكرد مورد استفاده نیز داراي مندودیتهایی بدوده

مییابد ،همخوانی داشته باشند .لذا پیشنهاد میشود در

است كه از آن جمله میتوان به نیاز بده حجد بداالي

تدوین استراتژي كسب و كار سازمان سرمایهگدذاري

اطالعات براي آموزش و آزمایش شبكه ،نیاز به زمدان

و دقتنظر بیشتري به عمو آید .ه چنین با توجه بده

زیداد بدراي انتخداب سداطتار مناسدب شدبكه از راه

آنكه در اجراي پدروژههداي بهبدود ،تمدامی كاركندان

آزمایشوطيا و طبیعت مبه شدبكههداي عصدبی در

سازمان مشاركت دارند ،مدیران عالی سازمان بایدد در

ارتباط با روابط داطلی بین الیههدا كده آن را بدا لفد
كردهاند ،اشاره كرد .هد چندین در

تدددوین اسددتراتژهدداي كسددب و كددار سددازمان نیددز از

جعبه سیاه توصی

توانمندي و مشاركت آنها بهرهمند شدوند تدا ضدامن

این پژوهش به دلیو عدم دسترسی به سایر معیارهداي

اجراي برنامههاي بهبود گردد.

انتخاب پروژههاي شش سیگما ،از شدش معیدار ذكدر

با توجه به نتایج بده دسدت آمدده و تنلیدوهداي

شده در تن یق ،به عنوان وروديهاي شدبكه اسدتفاده

صورت گرفته ،از آنجایی كه "تعدداد افدراد كمربندد

شددده اسددت .در پددژوهشهدداي آتددی در صددورت در

مشكی و سبز" به عنوان یكی از عواملی كه بیشدترین

دسترس بودن سایر معیارها و با توجه به نظر طبرگان

تأثیر را بر سيح سدیگماي پدروژههداي بهبدود شدش

این حوزه ،میتوان از دیگر معیارهدا نیدز بده عندوان

سیگما دارند ،پیشنهاد میشود به منظور افدزایش ایدن

ورودي و طروجی شبكه استفاده كرد.

افراد در سازمان ،دورههاي آموزشی برگزار شود.
از منظر روششناسی نیز میتدوان گفدت رویكدرد
شبكه عصدبی فدازي روشدی قدرتمندد در پدیشبیندی
پدیدههاي مختل

مدیریتی اسدت .بندابراین پیشدنهاد

میشود در تن ی ات آتی روش تركیبی شبكه عصدبی
مصنوعی و منيق فازي مورد استفاده قدرار گیدرد .در
این تن یق به علدت منددودیت زمدانی ،شدبكههداي
عصبی مصنوعی قيعی مورد استفاده قدرار گرفدت تدا
ضمن تأ ید روایی آن در مراحو بعدي بدا اسدتفاده از
رویكرد فازي این مدل توسعه یابد .ه چنین استفاده
از شبكههاي عصبی فازي و تركیدب آن بدا الگدوریت

منابع
آذر ،عددادل ،میرفخرالدددینی ،سددیدحیدر و انددواري
رستمی ،علیاصير .)0333( ،بررسدی م ایسدهاي
تنلیو دادهها در شش سیگما ،با كمک ابزارهداي
آمدداري و فنددون تصددمی گیددري چندشاطصدده.
پژوهشهاي مدیریت در ایران( )4(02 ،پیداپی 13
).0-31 ،
راكعی ،بابک ،طامهچیان ،ماشااله ،عبدالملكی ،پرویدز
و گیاهچی ،پانته .)0332( ،كاربرد سیست شبكهي
عصبی مصنوعی در پهنهبندي طير زمدین ليدزش،
ميالعهي موردي :ناحیده سدفیدار گلده در اسدتان

0331  پاییز و زمستان،)2(  شماره،)3( پیاپی، دوره دوم، مدیریت تولید و عملیات/12

Consumer Responses to Advertizing .
European Journal of Marketing, 27, 5-20.
Davis, F., Geode, M. and Mazanec, J. (1999).
Lisrel & Neural Network Modeling two
Comparison Studies. journal of Retailing
& Consumer Services, 6, 242-261.
Fish, K.E., Barnes, J,H.Aiken. (1995).
Artificial Neural Networks: a New
Methodology for Industrial Market
Segmentation.
Industrial Marketing
Management, 24, 431-438.
Goonatilake, S. (1995). Intelligent Systems
for Finance & Business: An Overview.
Intelligent Systems for Finance and
Business, Wiley, New York, 1-28.
Gošnik,D. and Hohnjec, M. (2009). Selection
Criteria for Six Sigma Projects in
Slovenian Manufacturing Companies.
Organizacija, 42(4), 137-143.
Gosnik, D., Bertoncelj, A. & Kavcic, K.
(2010). Six Sigma Project Identification
And Selection - Comparison Study
Between Slovenia And UK, Managerial
Challenges of the Contemporary Society,
64-70.
URL:
http://conference.
ubbcluj.ro/mccs/ RePEc/bbu/wpaper/6470.pdf
Harry, M.J. and Schroeder, R. (2000), Six
Sigma: The Breakthrough Management
Strategy Revolutionising the World’s Top
Corporations.
Sydeny:
Currency
Publishers.
Hruschka, H., (1993). Determining Markets
Response Functions by Neural Network
Modeling: a Comparison to Econometric
Techniques.
European Journal
of
Operational Research, 66, 27-35.
Kaastra, I. and Boyd, M. (1996). Designing A
Neural Network For Forecasting Financial
and
Economic
Time
Series.
Neurocomputing, 10, 215-236.
Kumar, U. D., Saranga, U., RamirezMarquez, J. E. and Nowicki, D. (2007).
Six sigma project selection using data
envelopment analysis. TQM magazine,
19(5), 419-441.
Mazanec,
J.A.
(1999).
Simultaneous
Positioning & Segmentation Analysis with
Topologically Ordered Feature Map: a
Tour Operator Example. Journal of
Retailing & Consumer Services, 6, 212235.

-13 ،)0( 33 ، مجله علوم دانشگاه تهدران.سمنان
.24
 نگهدداري و، شش سیگما.)0334( ، حسین،شادمهر
.3-0 ، 30 ، نشریه پیام ایران طودرو.تعمیرات
 منسدن و، طداهري دمنده، سید حبیب اله،میريفوري
 ارزیددابی.)0333( ، حبیددب،زارع احمدددآبادي
روشهاي سدنجش كیفیدت طددمات بده وسدیله
، چش انداز مددیریت.شبكههاي عصبی مصنوعی
.33-23، 30
 مارک، هاروارد بی و بیو، دیموث، مارتین تی،هاگان
 سدید: ترجمه. طراحی شبكه هاي عصبی.)0333(
. انتشارات كیان رایانه سبز: تهران،مصيفی كیا
Adams, C., Gupta, P. and Wilson, C. (2003).
Six
Sigma
Deployment.
Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Antony, J. (2004). Six Sigma in the UK
service organisations: results from a pilot
survey. Managerial Auditing Journal, 19
(8), 1006-1013.
Antony, J., Kumar, M. and Labib, A. (2009).
Gearing Six Sigma in to UK
manufacturing SMEs: results from a pilot
study. Journal of the Operational Research
Society, 59, 482-493.
Banuelas, R., Tennant, C., Tuersley, I. and
Tang, S. (2006). Selection of six sigma
projects in UK. The TQM Magazine, 18
(5), 514-527.
Bisgaard, S. and Freiesleben, J. (2004). Six
sigma and the bottom line. Quality
Progress, 37 (9), 57-62.
Büyüközkan, G. and Öztürkcan, D. (2010).
An integrated analytic approach for Six
Sigma project selection. Expert Systems
with Applications, 37, 5835-5847.
Chao, T. S. and Chia, J. C. (2008). A
systematic methodology for the creation of
six sigma projects: A case study of
semiconductor foundry. Expert Systems
with Applications, 34, 2693-2703.
Curry, B. and Mutinho, L. (1993). Neural
Networks in inMarketing: Modeling

13/ طراحی مدلی براي ارزیابی و انتخاب پروژههاي بهبود شش سیگما با استفاده از شبكههاي عصبی مصنوعی

criteria decision-making method. Expert
Systems with Applications, 36, 7594 –
7603.
Yao, Y.Y., Zhao, Y., and Maguire, R.B.
(2003). Explanation-oriented association
mining using a combination of
unsupervised and supervised learning
algorithms. Proceedings of the Sixteenth
Canadian society for computational studies
of intelligence conference on Advances in
artificial intelligence.
Zellner, G., Leist, S. and Johannsen, F.(2010).
Selecting Critical Processes For A Six
Sigma Project – Experiences From An
Automotive
Bank.
18th
European
Conference on Information Systems, 1-12.
Zu, X. Fredendall, LD. and Robbins, TL.
(2006). Organizational Culture and Quality
Practices in Six Sigma. The 2006 Annual
Meeting of the Academy of Management;
US Available
from:
URL:
www.om.aomonline.org/.

Natter, X. (1999). Conditional Market
Segmentation by Neural Networks, A
Monte Carlo Study. Journal Of Retailing
& Consumer Services, 6, 237-248.
Padhy, R.K. , Sahu. S. (2011). A Real Option
based Six Sigma project evaluation and
selection model, International Journal of
Project Management, 29 (8), 1091-1102.
Razi, M.A., Athappilly, K. (2005).
A
comparative predictive analysis of neural
networks (NNs), nonlinear regression and
classification and regression tree (CART)
models. Expert Systems with Applications,
29, 65 – 74.
Saghaei, A. and Didehkhani, H. (2010).
Application of Analytic Network Process
in Selection of Six Sigma Projects.
International Journal of Industrial
Engineering & Production Research,
20(4), 157 -164.
Saghaei, A. and Didehkhani, H. (2011).
Developing an integrated model for the
evaluation and selection of six sigma
projects based on ANFIS and fuzzy goal
programming. Expert Systems with
Applications, 38, 721 – 728.
Wary, B. Palmer, A., Bejou, D. (1994). Using
Neural Network Analysis to Evaluare
Buyer- Seller Relationship. Euroup
Journal of Marketing, 28(b), 32 - 48.
Waxer, C. (2007). Six sigma costs and
savings: the financial benefit of
implementing six sigma at your company
can be significant. internet article available
at: www.isixsigma.com.
West, P., Brocket, P.L., Golden, L. (1997). A
Comparative Analysis of Neural Networks
& Statistical Methods for Predicting
Consumer Choice. Marketing Science, 16,
370 - 391.
Yang, T., and Hsieh, C. H. (2008). Six-sigma
project selection using national quality
award criteria and fuzzy multiple criteria
decision-making method. In Proceeding of
fourth international conference, IEEE. This
paper
appears
in:
Wireless
Communications, Networking and Mobile
Computing, 2008. WiCOM '08. 4th
International Conference on.
Yang, T., and Hsieh, C. H. (2009). Six-Sigma
project selection using national quality
award criteria and Delphi fuzzy multiple

 /14مدیریت تولید و عملیات ،دوره دوم ،پیاپی( ،)3شماره ( ،)2پاییز و زمستان 0331

