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چکیده
هدف :در این مقاله تالش شده است ،در مرحله نخست چالشهای استقرار شش سیگما در شهرداری تهران شناسایی و در مرحله بعد ،به
جهت اقدامات الزم اولویتبندی گردند.
روششناسی :روش پژوهش ،توصیفی -پیمایشی است .جامعۀآماری پژوهش اساتید مدیریت شهری و جمعی از صاحبنظران مدیریت
کیفیت بودند .با استفاده از روش نمونهگیری سرشماری هدفمند در مجموع  05متخصص در تحقیق شرکت کردند .ابزار جمعآوری
اطالعات پرسشنامۀ محقق ساختهای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
بررسی گردید .برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنیداری  p≤5/50استفاده شد.
یافتهها :یافته های پژوهش نشان داد 0 ،چالش در استقرار موفقیتآمیز شش سیگما در شهرداری تهران نقش دارند .این چالشها تحت
عناوین مدیریت و رهبری ،مدیریت فرایند ،توانمندی منابع انسانی ،کار تیمی و کنترل کیفیت نامگذاری شدند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نقش ویژه مدیریت و رهبری را به عنوان مهمترین عامل در استقرار شش سیگما در شهرداری
تهران تأیید و بیان می کند حمایت مدیریت ارشد ،دیدگاه فرایندگرا در انجام امور سازمان ،توانمندسازی کارکنان در اجرای شش سیگما،
حمایت از کارتیمی و نهادینه کردن آن در فرهنگ سازمانی و تشکیل حلقههای کنترل کیفیت در برطرف نمودن چالش های استقرار شش
سیگما در شهرداری تهران حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی :شش سیگما ،شهرداری تهران ،مدیریت کیفیت

مقدمه
سیر تحوالت جهانی به سمت دستیابی به تکنولوژی برتر در ارائه محصوالت و خدمات ،اهمیت کیفیت و لزوم توجه به آن را اجتنابناپذیر
نمودهاست .پرداختن به مقوله کیفیت و اهتمام بر آن ،امروزه نه تنها یک مزیت رقابتی نیست ،بلکه پرداختن به آن یک نیاز حیاتی است (بیک
زاد ،نجفی ثالث .)1331،مدیریت کیفیت طی چند دهه اخیر (از نیمه قرن بیستم تا امروز) با ارائه تفکر بهبود بر پایه حرکت به سمت نقص صفر،
دنیای کسب و کار را متحول کردهاست .در دهه ،01مفاهیم و الگوهای کنترل کیفیت جامع ظهور پیدا کردند .در حدود دهههای 71تا  31تحوالت
مهمی در کیفیت جامع رخ داد که این تحوالت با نیازها و الزامات کسب و کار همراه بود (سانگ پارک .)2113 ،در این بین یکی از ابزارهایی که
امروزه به عنوان یک روش سیستماتیک ،جهت بکارگی ری منسجم از ابزارهای کیفی ،در جهت رسیدن به سطح کیفیت عالی مورد استفاده قرار
میگیرد ،متدولوژی شش سیگماست.
شش سیگما 1سیستمی است که موجب توسعه و گسترش متدهای مدیریتی ،آماری و نهایتاً حل مشکالت شده و به کمپانی امکان جهش و تحول
را می دهد .تعاریف گوناگونی از شش سیگما ارائه شدهاست .تام کینز )1337(2شش سیگما را برنامهای برای حذف تقریبی خطاها از محصوالت،
فرایندها و فعالیتها تعریف کرده است .هری ،) 1331( 3شش سیگما را یک اقدام استراتژیک برای افزایش سودآوری ،افزایش سهم بازار و افزایش
رضایت مشتری از طریق ابزارهای آماری تعریف میکند که میتواند منجر به دستاوردهای کمی در کیفیت شود .شش سیگما سیستمی است
که تعیین می کند کجا قرار گرفتیم ،دوست داریم کجا باشیم ،چگونه به آن مقصد می رسیم و چگونه در طول راه پیشرفت می کنیم.
این روش برای اولین بار در سال  1317توسط شرکت موتورال مورد استفاده قرار گرفت .بیل اسمیت 4که اکنون پدر شش سیگما نام دارد ،با
تلفیق مفاهیم قابلیت اطمینان و تکنیکهای مهندسی کیفیت ،ایده شش سیگما را عرضه نمود (سانگ پارک .)2113 ،به دنبال موفقیت شش
سیگما در موتورال ،برخی شرکتهای معتبر مانند  ،IBMجنرال الکتریک ،سامسونگ ،االید سیگنال ،کاترپیالر ،کداک و  ...استفاده از شش سیگما
در شرکت خود را آغاز نمودند (نخعی و نوز .)2113 ،در سالهای اخیر میل روزافزونی به استفاده از فنون شش سیگما پدید آمده است و بسیاری
از سازمانهای پیشرو در بخش صنعت و خدمات به خوبی آن را تجربه کردهاند.
شش سیگما دارای شهرت جهانی است که برای این شهرت دالیل متعددی وجود دارد .اولین دلیل این است که شش سیگما میتواند به عنوان
یک استراتژی جدید مدیریت کیفیت 0مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین  TQC ،TQMو دیگر روشها شود .ماهیت شش سیگما تجمع چهار
عنصر(مشتری ،فرایند ،نیروی انسانی و استراتژی) برای ایجاد نوآوریهای مدیریتی است .دلیل دوم معروفیت شش سیگما ،این است که باعث
پرورش و بکارگیری مؤثر نیروی انسانی سازمان میشود .نهایتاً ،شش سیگما بهعنوان سیستمی جامع و انعطاف پذیر موجب دستیابی ،حفظ و
حداکثر کردن موفقیت سازمان است که اگر به طور منطقی به کار گرفته شود ،سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد(سانگ پارک.)2113 ،
دراین برهه اززمان که دنیای رقابتی نیاز به برترین ها جهت باقی ماندن در شرایط رقابتی دارد .متدلوژی شش سیگما به عنوان یک روش
سیستماتیک شامل مجموعه ای از ابزارهای بهبود مستمر برای تمرکز برروی فرایندها ،تحلیل و مقایسه آنها و تخصیص منابع به فرایندهایی که
نیازمند توجه بیشتر هستند شناخته می شود .خرابی های ایجاد شده در فراینده سازمان ها باعث دوباره کاری ،اتالف انرژی هزینه و نیروی انسانی
اضافی می شود .متمرکز کردن عمده تالشها برروی کاهش خرابی عالوه بر کاهش دوباره کاری ها هزینه انجام فرایندها را نیز کاهش می دهد.
سیگما ( )δیکی از حروف الفبای یونانی است که به عنوان یک نشانه آماری و عالمت استاندارد برای انحراف فرایند بکار میرود .مقیاس سیگما
برای اندازه گیری با مشخصات آماری مانند تعداد خطاها در هر واحد ،تعداد موارد معیوب در هر میلیون و احتمال یک شکست ،ارتباط دارد.
هنگامی که انحراف از هدف به گونهای باشد که تنها  3/4خروجیها از بین یک میلیون خروجی معیوب باشد ،تعداد سیگماهای اندازهگیری شده
در فرایند برابر با شش است ،البته با این فرض که میانگین فرایند در بلند مدت میتواند تا اندازهای جابهجا شود که انحراف استاندارد  1/0ایجاد
شود(مجیبی ،افشین.)31 :1313 .
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شش سیگما باید با تعریف پروژههای بهبود اجرا شود و مولفه های اصلی آن تحت عنوان چرخه Measure, Define, Analysis, ( DMAIC
 ) Improve, Controlنامیده می شود .این چرخه شامل :تعریف ،اندازه گیری ،تحلیل ،بهبود و کنترل می باشد.
در مبحث شش سیگما 3 ،حوزه اصلی وجود دارد :حوزه اول "فلسفه" است که طریقه حرکت ،چشم انداز و جهت حرکت سازمان را تعیین می
کند .حوزه دوم "مقیاس" است که به سازمان این امکان را می دهد تا به طور دقیق نحوه عملکرد فرآیندها را مشخص کند .حوزه سوم نیز "روش
شناسی" است .روش شناسی یک فرآیند سیستماتیک است که موجب شناسایی ،تبیین ،اندازهگیری ،تحلیل ،توسعه و استاندارد شدن یک فرآیند
می شود)Roger and etal,2111: 033 (. .
بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه بکارگیری متدلوژی شش سیگما در بخش خدمات حاکی از آن است که شش سیگما در بخش خدمات
شهری نیز به خوبی تولید عمل میکند .رویکردهای رایج به مقوله بهبود و روشهای انجام آن در سازمانهای خدماتی بسیار متفاوت است .برخی
بر این باورند که روشهای بهبود که در سازمانهای تولیدی بهکار میروند ،در سازمانهای خدماتی جایگاهی ندارند و با این توجیه اثربخشی
برخی روشها از جمله شش سیگما را زیر سؤال میبرند(پاتون .)2110،با توجه به اینکه شش سیگما رویکردی نظاممند و منطقی بر بهبود و حل
مسأله میباشد ،این رویکرد را نه تنها در سازمانهای تولیدی بلکه در سازمانهای خدماتی نیز میتوان به کار گرفت؛ اما نکتهای که بایستی به
آن پرداخته شود ،این است که در سازمان های خدماتی باید برای هر فرایند از ابزارهای متناسب و سازگار با آن استفاده نمود (مجیبی و آقاپور،
.)1313
در همین ارتباط مقاالت زیادی به کاربرد شش سیگما در بخش خدمات اشاره کردهاند (بیولوز2112،؛ هنسلی و دوبی2110،؛ پاتون2110 ،؛
آنتونی2112 ،؛ کاکرابارتی و تام .)2117 ،برخی از این مطالعات به وسیله مدلی مفهومی الزامات سازمانی ،جهت استقرار اثربخش شش سیگما را
مورد مطالعه قرار دادهاند .هنسلی و دوبی ، )2110(1مدلی جهت ارزیابی آمادگی سازمان در استقرار اثربخش شش سیگما طراحی کردهاند.
کاکرابارتی و تام ،)2117( 2وضعیت فعلی کارکرد شش سیگما را در سازمانهای خدماتی بر اساس تحلیلهای کمی و کیفی مبانی نظری بررسی
کرده و به شناسایی عوامل اصلی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد به عنوان راهنمای مدیران در بکارگیری اثربخش شش سیگما در صنعت
خدمات پرداختند .آنتونی )2112( 3نیز ،فاکتورهای موفقیت شش سیگما را در سازمانهای خدماتی اینگونه برشمرد :رهبری قوی و تعهد مدیریت،
تغییر فرهنگ سازمانی ،هماهنگی پروژه های شش سیگما با اهداف کسب و کار ،گزینش اعضای تیم و کارتیمی ،آموزش شش سیگما ،درک
متدلوژی  ،DMAICابزارها ،تکنیکها وکلیدهای اندازهگیری ،انتخاب پروژهها و مهارتهای مدیریت پروژه و ارتباط شش سیگما با مشتریان.
درحالیکه شش سیگما در بسیاری از سازمانهای ایران و دنیا بهکار برده میشود ،حوزههای اصلی بکارگیری شش سیگما در صنعت خدمات
شامل بانکها و بخش خدمات مالی ،بخش درمان ،ساخت ،مدیریت زنجیره تأمین ،حسابداری ،ارتباط با مشتری ،خدمات عمومی ،تهیه مواد اولیه،
آموزش و پرورش ،کتابخانهها ،صنعت هواپیمایی و حتی بخشهای دولتی و غیرانتفاعی است( .مجیبی ،آقاپور  .)31 :1313در همین ارتباط برخی
از سازمانهای خدماتی مانند شهرداریها از این روش برای افزایش رضایت مشتری و بهبود فرایندها استفاده کردهاند(آلبرناز و همکاران.)2111 ،
مدیریت شهری در حوزه شهرداری ها مفهومی فراتر از حل موضوعاتی همچون محیط زیست شهری  ،حمل و نقل شهری  ،ایمنی شهروندان
وبرنامه ریزی شهری ،یافته است .مهمترین عامل در اداره شهر ،روند تعیین اولویت ها و تصمیم گیری هائی است که بنابر ارزش های جامعه
شهری می بایست تضمین کننده منافع اجتماع باشد .از این رو ،در رویکرد نوین اداره کالن شهرها ،راهبردهای شهری به عنوان ابزاری قوی ،حول
مدیریت تغییر ،هدایت و توسعه شهر تدوین می گردد و نه مدیریت تثبیت وضعیت موجود و کنترل رشد شهر .شش سیگما می تواند با بهبود
مستمر کیفیت و کاهش تغییرات ذاتی فرایند مدیریت راهبردی ک الن شهرها به عنوان تکنیکی مناسب جهت مدیریت راهبردی بهتر کالن شهرها
مورد استفاده قرار گیرد .شش سیگما در این زمینه رویکرد تحولی مدیریتی است که باعث ارتقا و بهبود کیفیت می شود .از بعد دیگر شش
سیگما به عنوان یک استاندارد جهانی در حوزه شهری است که عالوه بر تامین نیاز شهروندان باعث توسعه و پیشرفت کارکنان خود سازمان می
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شود که این دو باعث ارتقاء عملکرد و رضایتمندی را در پی خواهد داشت .نیروهای انسانی نیازمند افزایش ارزش عملکردهای خود می باشند که
این کار را مدیریت با ایفای یک نقش کلیدی و پیادهسازی شش سیگما در سازمان خود می تواند انجام می دهند.
در واقع باید گفت ،شهروند مداری و مدیریت کیفیت بر اساس خواسته و نیاز مشتریان ،یکی از الزامات اجتنابناپذیر برای بقای سازمانهای
کنونی از جمله شهرداری است .امروزه مشتری در کانون توجه بسیاری از سازمانهای خدماتی در ارائه محصوالت و خدمات قرار گرفته است.
چراکه فضای انحصاری ارائه خدمات درهم شکسته و شناسایی ،تفکیک ،اولویتبندی ،کشف انتظارات اصلی و در نهایت حصول رضایت مشتریان
از مهمترین فعالیتهای سازمانهای خدماتی محسوب میشود .در این راستا ،شش سیگما تأکید دارد که نیازهای مشتری باید بر اساس ارزیابیها
و بهبود فرایندها و خدمات ،برآورده شود و مشخصات بحرانی کیفیت( )CTQبر اساس اصولی پایدار اندازهگیری شده تا خطاها و نقصهای ایجاد
شده سازمانی در نظر مشتری به حداقل برسد .پروژههای شش سیگما بر افزایش رضایت مشتری تأکید دارند که در نهایت منجر به رشد سهم
بازار و افزایش درآمد میشود.
علیرغم ضرورت مشتری محوری و استفاده از تکنیکهای مدیریت کیفیت در شهرداری ،این سازمانها با مسئلهای اساسی در استقرار موفقیتآمیز
متدلوژی شش سیگما به عنوان یکی از بهترین ابزارهای مدیریت کیفیت روبهرو هستند .بهطور کلی استفاده از شش سیگما در مدیریت کیفیت
به دلیل ضعف چارچوبهای تئوریکی و نظری با چالشهایی اساسی روبهرو است .تا زمانی که ضعفهای ابزاری و تکنیکی در استفاده از روشهای
متعدد مدیریتی در شهرداری تهران برطرف نشود و مدیران و کارشناسان در استفاده از این روشها توانمند نشوند ،نمیتوان انتظار داشت بهسادگی
بتوان به رویکردی بهتر در مدیریت دست یافت .با توجه به آنچه ذکر شد ،مقاله حاضر در راستای بهبود کیفیت خدمات به دنبال شناسایی و
اولویتبندی چالشهای موجود دراستقرار شش سیگما در شهرداری تهران از دیدگاه صاحب نظران حوزه مدیریت کیفیت و مدیریت شهری
میباشد.

روش شناسی
روش تحقیق توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق را اساتید مدیریت شهری دانشکدههای مدیریت تشکیل دادند .با توجه به اینکه
جهت شناسایی چالشها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می شده ،تعداد نمونه  2برابر 1تعداد گویهها در نظر گرفته شده است ()n=01
(رامین مهر ،چارستاد .)1332 ،با توجه به موضوع ،اهداف و برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،نفرات منتخب از بین کلیه خبرگان در حوزه
مدیریت شهری ( شهر تهران) و مدیریت کیفیت در نظر گرفته شدهاند .لذا نمونهگیری از نوع سرشماری هدفمند 2بود ،یعنی تعدادی از افراد
3
جامعۀ آماری با توجه به شاخصهای مدنظر محققان انتخاب شدهاند .از بین روشهای زیرگروه سرشماری هدفمند ،روش نمونهگیری کارشناسی
استفاده شده است .در روش کارشناسی برای انتخاب یک نمونه ،از تجربه و مهارت استفاده میشود .این روش بهترین راه برای فراخواندن نظرات
(عقاید) افرادی است که مهارتهای خاصی دارند.
به دلیل نبود پرسشنامه متناسب با موضوع پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .برای این منظور محقق ضمن بررسی کتب دانشگاهی
و نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه با اساتید مدیریت شهری و صاحبنظران حوزه مدیریت کیفیت ،فهرستی از مهمترین چالشهای استقرار
شش سیگما در شهرداری تهران را تهیه کردند که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد ،بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت داشته
است .سپس روایی صوری و محتوایی پرسشنامه محقق ساخته ،توسط  11تن از اساتید صاحبنظر در حوزه مدیریت کیفیت ،تأیید گردید .پایایی
پرسشنامه نهایی با  20سؤال با مقیاس  0ارزشی لیکرت (از کامالًمخالفم=  1تا کامالً موافقم =  ،)0طی مطالعهای راهنما ،به روش آلفای کرونباخ
اندازهگیری شد( .)α=1/13در نهایت پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردی و بخش اصلی سؤاالت بین نمونههای تحقیق توزیع گردید.
برای ارزیابی ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین رتبهبندی میزان اهمیت متغیرها(گویهها) از روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و
انحراف استاندارد) استفاده شد .برای شناسایی و تأیید روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین پایایی هر
یک از عوامل شناسایی شده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنیداری
 p≤1/10استفاده شد.

 1در تحلیل عاملی ،تعداد نمونه بایستی  2تا  11برابر تعداد گویه ها باشد.
2. Purposive sampling
3. Expert sampling

روش تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی یک حوزه مطالعاتی و کشف ابعاد یا سازههای اصلی آن حوزه استفاده میشود و کارکرد عمده آن تعیین
وزن و شناسایی عوامل میباشد .در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی 1به روش مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش واریماکس 2استفاده شد.
تعداد عاملهای بهدست آمده از ترکیب معیارهای ذیل تعیین گردید -1 :شناخت اولیه تعداد عاملها براساس مرور مقاالت -2 ،انتخاب عاملها
براساس مقادیر ویژه 3بیشتر از یک -3 ،بررسی بصری براساس آزمون اسکری( 4نقطه پرش برای چرخش عاملها جایی است که شیب خط تغییر
میکند) -4 ،استفاده از معیار توصیف واریانس و  -0قابلیت درک عاملهای اقتباس شده.
در تحلیل عاملی تأییدی محقق با جمعآوری اطالعات در خصوص متغیرهای آشکار و محاسبه ماتریس کوواریانس برای جامعۀ نمونه( ،)Sبا
تخمین پارامترهای مدل ،درصدد تخمین ماتریس کوورایانس ضمنی(تخمین کوواریانس برای جامعۀآماری) برمیآید ،به شیوهای که این دو
ماتریس نزدیکترین وضعیت را نسبت به هم داشته باشند .برای بررسی این نزدیکی و تعیین برازش آن روشهای مختلفی وجود دارد که روش
حداکثر درستنمایی 0مهمترین و پرکاربردترین آنهاست .در این پژوهش از این روش استفاده شده است .برای بررسی برازش مدل اندازهگیری،
باید به بررسی میزان و سطح معنیداری مسیرهای بین هریک از متغیرهای نهفته با شاخصهای مربوط به آنها پرداخت .بدین منظور باید بررسی
شود که قدر مطلق مقدار  tمربوط به هر مسیر بزرگتر  1/32باشد .عالوهبر اندازهگیری پایایی تکتک شاخصها محقق میتواند به محاسبه پایایی
ترکیبی ( )CRمتغیرهای نهفته نیز بپردازد .محاسبه پایایی ترکیبی با نرم افزار امکانپذیر نیست و باید بر اساس فرمول 2به صورت دستی محاسبه
شود .مقدار  CRباید از  1/2بیشتر باشد (رامین مهر،چارستاد.)1332،

یافته ها
بررسی تحلیل عاملی اکتشافی چالش های استقرار شش سیگما نشان داد که  13گویه به دلیل داشتن بارعاملی مساوی یا بیشتر از معیار مبنا در
شش حیطه دسته بندی شدند .شش عامل شناخته شده به عنوان چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران تحت عناوین مدیریت و
رهبری ،مدیریت فرایند ،برنامه ریزی استراتژیک ،کار تیمی ،توانمندی منابع انسانی و کنترل کیفیت نامگذاری شدند(جدول.)1

جدول .1تحلیل عاملی چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران

فقدان تفکر بهبود خدمات ارائه شده در شهرداری تهران

0/57

ضعف مدیران در ایجاد تعامل در جهت برآورده نمودن نیازهای مشتریان و کارکنان

0/50

ضعف مدیران در همراهی و درک برنامه های بهبود شش سیگما در شهرداری تهران

0/55

نگرش منفی مدیران شهرداری تهران به تغییر

0/59

فقدان دیدگاه فرایند گرا

مدیریت فرایند

برنامه ریزی استراتژیک

کار تیمی

توانمندی منابع انسانی

مدیریت و رهبری
کمبود آگاهی مدیران شهری از مزایا و فواید شش سیگما

0/96

کنترل کیفیت

گویه ها

0/59

4.Exploratory Factor Analysis
5. Varimax Rotation
6. Eigen values
7. Scree test
5. Maximum likelihood
 <1/2 .2مجموع خطاها  2 +مجموع بارهای عاملی 2 /مجموع بارهای عاملی = CR

نامشهود بودن خروجی فرایند های خدماتی

0/69

ضعف در دریافت بازخورد از مشتریان به طور مستمر

0/96

سهم زیاد منابع انسانی در اجرای فرایند خدمات

0/56

فقدان چشم انداز ،برنامه های بلند مدت و استراتژی های عملیاتی و انتقال آن به کارکنان

0/69

فقدان شاخص های پایش و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف شهرداری تهران

0/24

فقدان وجود نظام های خود ارزیابی مانند EFQM

0/67

نگرش منفی به کار تیمی و اثر بخشی آن

0/52

ضعف مدیران و کارکنان سازمان در کار تیمی

0/62

کمبود مدرسان توانمند در آموزش شش سیگما در مباحث شهری

0/99

سهم زیاد منابع انسانی در اجرای فرایند خدمات

0/96

کمبود کارکنان متبحر در روش های آماری

0/95

فقدان حلقه های کنترل کیفیت در شهرداری تهران

0/56

فقدان سیستم اندازه گیری مناسب برای جمع آوری داده ها (مانند محاسبه هزینه و).....

0/66

درصد واریانس تبیین شده ()%73/01

40/96

92/90

99/96

6/55

6/92

پایایی (ضریب آلفای کرونباخ)

0/99

0/77

0/29

0/57

0/99

/47
6

 :KMOشاخص کفایت نمونه برداری

0/59

0/90
χ 4 =266/76/9

آزمون کرویت بارتلت

df=600
Sig= 0/009
بر اساس نتایج گزارش شده در جدول ،1عوامل شناخته شده  %73/01واریانس را تبیین نمودند که در این میان چالش مدیریت و رهبری بیشترین
میزان تبیین واریانس ( )21/13و چالش کنترل کیفیت ،کمترین ( )1/20میزان تبیین واریانس را به خود اختصاص دادند .ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شده هر یک از عوامل نیز ،پایایی متوسط و خوب همه عوامل شناسایی شده غیر از عامل برنامه ریزی استراتژیک را نشان می دهد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی جهت تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش شامل مدل اعداد معنیداری و مدل مقادیر تخمین
استاندارد در شکل های  1و  2ارائه شده است

مدیریت و رهبری

/74

برنامهریزی استراتژیک

1
/31

1/01
1/31
چالشهای استقرار
شش سیگما

1/41

1
کارتیمی

1/21
مدیریت فرایند

/14
1
/04

شکل  .1مدل مقادیر تخمین استاندارد
مدیریت و رهبری

برنامهریزی استراتژیک

4
4/72

کارتیمی

/07

3/17
1/11
چالشهای استقرار

2/44

شش سیگما

4/27
2/04
4/2

/24

مدیریت فرایند

4
3/12

کنترل کیفیت

/04

توانمندی منابعانسانی

4
/23

شکل  .2مدل اعداد معناداری
خی دو=  ،3/21درجه آزادی=  ،3سطح معناداری=  ،1/11211ریشه میانگین مجذورات مانده= 1/120
با توجه به شکل  ،2مقدار  tمحاسبه شده برای همه مسیرها غیر از مسیر مربوط به برنامه ریزی استراتژیک از  1/32بزرگتر است ،بنابراین شاخص
ها همان چیزی را اندازه گیری می کنند که مد نظر محقق است و عامل برنامه ریزی استراتژیک مورد تأیید قرار نگرفته است .همچنین با توجه
به شکل  ،1مقادیر تخمین استاندارد نیز به غیر از مقدار مربوط به برنامه ریزی استراتژیک از  1/4بزرگتر است که وجود ارتباطی متوسط تا خوب
بین عامل و شاخص های مد نظر را نشان می دهد .مقدار پایایی ترکیبی محاسبه شده نیز  1/1می باشد که از  1/2بزرگتر بوده و عوامل دارای
پایایی ترکیبی قابل قبولی می باشند.
جدول  .2نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت بندی چالش های شناخته شده در استقرار شش سیگما در شهرداری تهران

آماره

مقدار خی دو

سطح معنی داری

اولویت بندی چالش های استقرار شش سیگما در

99/775

0/004

شهرداری تهران

با توجه به جدول  ،3مشاهده می شود که در سطح  ، p ≤ 1/10فرضیه یکسان بودن اولویت چالش های شناخته شده در استقرار شش سیگما
در شهرداری تهران رد می شود.
جدول  .3اولویت بندی چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران

اولویت

چالش ها

میانگین رتبه

9

مدیریت و رهبری

3/33

4

کارتیمی

3/27

6

کنترل کیفیت

3/20

2

مدیریت فرایند

2/32

7

توانمندی منابع

2/73

انسانی
با توجه به جدول  ،4مشاهده می شود که از میان عوامل شناخته شده ،چالش اول استقرار شش سیگما در شهرداری تهران از نظر پاسخ دهندگان
به عامل مدیریت و رهبری و اولویت آخر به عامل توانمندی نیروی انسانی اختصاص داده شده است.

بحث و بررسی
بر اساس یافته های پژوهش 2،عامل به عنوان چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران شناسایی شدند که به ترتیب بر اساس میزان
واریانس تبیین کننده ،تحت عناوین ،مدیریت و رهبری ،مدیریت فرایند ،برنامه ریزی استراتژیک ،کار تیمی ،توانمندی منابع انسانی و کنترل
کیفیت دسته بندی گردیدند .این عوامل توانستند  %73/01واریانس را تبیین نمایند .چالش های شناخته شده در پژوهش حاضر ،جهت استقرار
شش سیگما در شهرداری تهران ،با برخی چالش های شناخته شده توسط محققانی چون ،آنتونی( ،)2112کولیبابا و همکاران(،)2111
هانگ( )2113و آلبرناز و همکاران( )2111همخوانی دارد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که چالش برنامه ریزی استراتژیک در مدل معناداری مورد تأیید قرار نگرفته است .از میان سایر
عوامل باالترین ضریب تأثیر( )%21به چالش مدیریت فرایند اختصاص داده شد .سایر چالش ها نیز به ترتیب ضریب تأثیر در استقرار شش سیگما
در شهرداری تهران بدین شرح می باشند :توانمند سازی منابع انسانی  ،%27مدیریت و رهبری  ،%01کنترل کیفیت  %41و کارتیمی  .%41شاید
عمده ترین دلیل حذف برنامه ریزی استراتژیک از لیست چالش های شناسایی شده در استقرار شش سیگما در شهرداری تهران این باشد که این
سازمان ها در چند سال اخیر به سمت تدوین استراتژی پیش رفته اند هرچند عمدتاً در اجرای موفقیت آمیز آن با مشکالت فراوانی روبه رو
هستند .به عبارتی ،مدیران و رهبران شهرداری تهران دریافته اند که برای حفظ بقای خود در عرصه رقابت ملی نیازمند استراتژی هایی هستند
که برای آنان مزیت رقابتی ایجاد کند .گرچه به نظر می رسد ،تدوین استراتژی های مذکور تاکنون نتوانسته این امر را محقق سازد که نیازمند
آسیب شناسی است.
از دیگر چالش های شناسایی شده در استقرار شش سیگما در شهرداری تهران ،چالش مدیریت فرایند است که علی رغم اینکه باالترین ضریب
را به خود اختصاص داده است ،از دیدگاه آزمودنی ها در اولویت چهارم قرار گرفته است .بدین معنی که در زیر مجموعه های شهرداری تهران
اساساً دیدگاه فرایندگرا نسبت به انجام امور وجود ندارد ،در حالی که شش سیگما در صورتی قادر به بهبود است که فعالیت های سازمان به شکل
فرایندی تعریف شده و کارکنان درک درستی از فرایندی که روی آن کار می کنند داشته باشند .عالوه بر این ،خروجی بسیاری از فرایندهای
خ دماتی نامحسوس است که موجب نادیده گرفتن فرایندی می شود که به منظور ارائه خدمات اجرا می گردد .لذا مدیران شهرداری تهران بایستی
تاحد ممکن فرایندهای کاری را با شفافیت و به درستی تعریف نموده و کارکنان را نسبت به آن توجیه نمایند.
توانمندی منابع انسانی از دیگر چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران است که علی رغم داشتن ضریب تأثیر  ، %27از دیدگاه
آزمودنی ها در رتبه آخر قرار گرفته است .شاید اهمیت بسیار این چالش در سهم زیاد منابع انسانی در اجرای فرایند خدمات نهفته باشد .چرا که
در فرایندهای خدماتی احساسات و رفتاره ای انسانی جزء ورودی های کلیدی با متغیرهای فرایند هستند که کنترل آن سخت می باشد .البته به

نظر می رسد ،این چالش با وجود اهمیت بسیاری که در استقرار شش سیگما در شهرداری تهران داراست ،می تواند به سهولت مرتفع گردد.
علیرغم این که شهرداری تهران تعداد کارکنان متبح ر در روش های آماری و آشنا با متدلوژی شش سیگما کم هستند ،اما با شناسایی کارکنان
مستعد ،برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از دانش و تجربیات سازمان های موفق در پیاده سازی شش سیگما ،می توانند گامی مثبت در
این راستا بردارند.
چالش دیگر ،مدیریت و رهبری است که نه تنها به دلیل داشتن ضریب اثر  %01از اهمیت بسیاری برخوردار است ،بلکه پاسخ دهندگان نیز اولویت
اول را به آن اختصاص داده اند و باالترین میزان تبیین واریانس را داشته است .این چالش جزء اساسی ترین چالش های ذکر شده در مطالعات
دیگران نیز می باشد (آنتونی2112،؛ کولیبابا و همکاران2111،؛ هانگ2113،؛ آلبرناز و همکاران .)2111،زیرا آغاز حرکت شش سیگما در سازمان،
یک تصمیم استراتژیک مدیریتی است که الزم است نخستین گام آن توسط مدیریت ارشد سازمان برداشته شود .برای موفقیت تمامی عناصر
شش سیگما در سازمان ،تعهد مدیریت ارشد ضروری است .خصوصاً اینکه بدون تعهد از جانب مدیریت ارشد ،برنامه های آموزشی و فعالیت های
تیم پروژه به ندرت موفق خواهد بود .مدیران آگاه و آشنا به مزایا و کاربردهای شش سیگما که همواره در پی بهبود خدمات ارائه شده از سوی
سازمان خود هستند و خود و کارکنان خود را برای مواجه ب ا تغییرات محیطی آماده می سازند ،می توانند نقشی کلیدی در استقرار شش سیگما
و انتقال درکی درست از آن به کارکنان داشته باشند.
کنترل کیفیت از دیگر چالش های شناسایی شده در پژوهش حاضر می باشد که با اهمیتی متوسط اولویت سوم را به خود اختصاص داده است.
کنترل کیفیت غالباً در راستای بهبود مستمر خدمات ارائه شده توسط شهرداری تهران به شهروندان صورت می گیرد .ابزارهای کنترل کیفیت به
طور گسترده ای در تمام سطوح سازمانی بکار می روند که نیازمند حضور حلقه های کنترل کیفیت در شهرداری تهران و ایجاد سیستم های
اندازه گیری مناسب برای جمع آوری داده هایی از قبیل محاسبه هزینه و  ...می باشد .از آنجایی که ابزارهای کنترل کیفیت در تمامی مراحل
متدلوژی شش سیگما از جمله تعریف و حل مسئله ،اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل ،بهبود و کنترل مورد استفاده قرار می گیرد ،ضرورت دارد،
حلقه های کنترل کیفیت در شهرداری تهران تشکیل گردند .در این مورد نیز می توان کارکنان مستعد را شناسایی و مورد آموزش قرار داد.
آخرین چالش به لحاظ اهمیت ،کار تیمی است که پاسخ دهندگان اولویت دوم را به آن اختصاص داده اند .کار تیمی یکی از اساسی ترین ملزومات
اجرای مدیریت کیفیت در سازمان ها م ی باشد که به نظر می رسد بیش از هر چیز ،تحت تأثیر فرهنگ و ساختار سازمانی قرار دارد .ساختارها و
فرهنگ فردگرای شهرداری تهران باعث شده است ،کارکنان نگرشی منفی به کار تیمی و مدیران تجربیاتی ناخوشایند از اثربخشی تیم های کاری
داشته باشند .در حالی که مدیریت بر اسا س فرایندها و پروژه همانند مدیریت کیفیت با استفاده از متدلوژی شش سیگما نیازمند سازمان های
تیم محوری است که کارکنانی نوآوری در انجام امور دارند.

نتیجه گیری
شش سیگما مدیریت پویا ،پاسخگو پیشگیرانه را جایگزین عکس العمل در برابر مشکالت می کند و یک روش جامع بهبود اثر بخش سازمان است
که از برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است .مشتری محوری ،شهروند مداری و مدیریت کیفیت یکی از الزامات اساسی برای
بقا در محیط های متغیر و رقابتی شهری است .یکی از تکنیک های مدیریت کیفیت که در بخش خدمات به خوبی تولید عمل کرده است،
متدلوژی شش سیگماست .علی رغم موفقیت این متدلوژی در برخی سازمان های شهری در خارج از کشور و برخی سازمان های خدماتی داخل
کشور ،شهرداریها از پیاده سازی آن بی بهره اند  .لذا در این پژوهش چالش های استقرار شش سیگما در شهرداری تهران از دیدگاه صاحب
نظران مدیریت کیفیت و مدیریت شهری شناسایی و الویت بندی گردید که عبارتند از :مدیریت و رهبری ،مدیریت فرایند ،توانمندی منابع انسانی،
کنترل کیفیت و کار تیمی .امید است این مطالعه عالوه بر ایجاد زمینه های پژوهشی برای محققان آینده ،اطالعات کاربردی جهت بکارگیری
شش سیگما در شهرداری تهران در اختیار مدیران قرار دهد.تغییر در فرهنگ سازمان ،توسعه سازمانی یا  ODو یا توسعه نیروی انسانی یا HRD
به طور کیفی ،وجود تعدد کلیه نیروی انسانی نسبت به اهداف سازمان و ایجاد فضای اعتماد ،جایگزینی همکاری و هماهنگی بجای رقابت ،استفاده
از روش های ارتقاء کیفیت و تاکید بر ارزشیابی کیفی فعالیت ها بجای تاکید بر نظارت و کنترل کمی و آماری ،همگی می توانند منجر به بهبود
کیفی عملکرد و بازده سازمان ها گردد.حمایت مدیریت ارشد تاثیر مستقیم بر پیوند شش سیگما با مدیریت منابع انسانی ،آموزش ،تغییرات
فرهنگی و  ...دارد .یعنی برای گرفتن و اجرای موفق شش سیگما ضروری است که مدیریت ارشد مفاهیم شش سیگما را بپذیرد و تمایل به
تخصیص منابع کافی برای سازگار کردن فرایندها ،ساختار و سیاست های سازمانی برای گرفتن و اجرای رویکرد شش سیگما را داشته باشد.
بنابراین  4کلید اساسی شش سیگمادر مدیریت شهری به قرار زیر است:

.مشتریان سازمان ( شهروندان ) خود را با ارائه سرعت وکیفیت به هیجان آورید

•

. فرایندهای خود را بهبود دهید

•

. بایکدیگر کار کنید تا بیشترین منافع را بدست آورید

•

.تصمیمات را براساس داده وواقعیات پایه گذاری کنید

•
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