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 :تاریخچه

در دوران قرون وسطی کیفیت موردنیاز صنعت، . پیدایش کنترل کیفیت تقریباً هم زمان با پیدایش صنعت می باشد

 . مستلزم کنترل بسیار وسیع به همراه آموزش هاي درازمدت بود

تخصصی شدن کارها در دوران . ها باعث می شد که کارگر درمورد کیفیت محصول احساس افتخار کنداین آموزش 

درنتیجه، کارگر تمام یک محصول را نمی ساخت بلکه تنها مسئول ساخت قسمتی از آن . انقالب صنعتی نمود پیدا کرد

 . این تغییر باعث پایین آمدن کیفیت محصوالت شد. بود

درحقیقت، به علت افزایش . رسید پیچیده نبودند،کیفیت چندان با اهمیت به نظر نمی دوران،کاالهابه دلیل آن که درآن 

 . قیمت محصوالت کاهش یافت که نتیجه آن، پایین آمدن انتظارات مشتریان بود،  بهره وري

روري تر به نظر هرقدر که محصوالت پیچیده تر و شغل ها تخصصی تر می شدند، بازرسی محصوالت بعد از ساخت آنها ض

 .می رسید

از شرکت آزمایشگاه هاي تلفن بِل، یک نمودار آماري براي کیفیت متغیرهاي محصوالت ارائه  1 شوهارت1924در سال 

 .نام برده می شودSQC 2از این نمودار به عنوان نقطه شروعی براي کنترل کیفیت آماري . داد

، فن نمونه برداري براي پذیرش را به جاي بازرسی صددرصد هردوازهمان شرکت 4و رامینگ 3 داج دهه سپس درهمان

 .ارائه دادند

در . آشکار شد؛ ولی متأسفانه مدیران آمریکایی درشناخت آن راه خطا رفتند1942ارزش کنترل کیفیت آماري در سال 

ري براي مورد روشهاي آما سمینار در را از شوهارت آموخته بود، چند دوره SQC ادوارد دمینگ که 1950سال 

ژوزف ژوران در . ان هاي بزرگ ژاپنی ارائه دادمساز مهندسان ژاپنی و درمورد مسئولیت کیفیت براي مدیران ارشد اجرایی

. وي بر مسئولیت مدیریت براي دسیابی به کیفیت، تأکید بسیاري نمود.  براي اولین بار  به ژاپن سفرکرد1954سال 

، اولین دوایر کنترل 1960در سال .    تانداردهایی را براي کیفیت وضع کردندژاپنی ها با استفاده از این مفاهیم، اس

. همچنین کارگران ژاپنی فنون ساده آماري را فراگرفته، آنها را به کار بستند. کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند

زه ژاپنی ها، سفرهایی را به ژاپن ، مدیران آمریکایی به منظور پی بردن به معج1980  و اوایل دهه1970دراواخر دهه 

                                                
1 - W.A.Shewhart      

2 -  Statistical Quality Control         
3 - H.F.Dodge          

4 - H.G.Roming 
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 .انجام دادند

به هرحال رنسانس . درحقیقت  اگر آنها کتاب هاي دمینگ و ژوران را می خواندند، نیازي به انجام این سفرها نمی دیدند

 .شد منتشر  TQM مفهوم،1980 دهه درمیانه.حال اجرابود کیفیت درمورد محصوالت وخدمات آمریکایی

آنها از تأمین .  صنایع اتومبیل سازي در زمینه کنترل آماري فرآیند شروع به سرمایه گذاري کردند1980در اواخر دهه 

به عنوان  6 جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج.استفاده کنندSPC 5 کنندگان وپیمان کاران خود خواستند که از فنون

 رامترها و تلورانس هاي طراحی -د پامفاهیمی نو در مور 7تاگوچی و بنیان گذاشته شدTQMبراي سنجش معیاري

صنایع . به عنوان ابزاري با ارزش براي بهبود کیفیت شد (DOE)8 مطرح کرد و باعث تجدید حیات طراحی آ زمایش ها 

 رده بندي رضایت رد 9 اتومبیل سازي آمریکا تنها زمانی بر مقوله کیفیت تأکید ورزیدند که متوجه شدند اتومبیل ساترن

 به عنوان QS 9000 , ISO 9000نجاما؛ وسر)1990دهه( است مقام سوم رسیده به تومبیل ژاپنی از دومشتري، پس ا

 .مدل هایی جهانی براي سیستم کیفیت شناخته شدند

 

 : مقدمه

 (Total Quality Management)   کیفیت فراگیر مدیریت اصطالح شاید

                                                
1 - Statistical Process control 

2 - Malcolm Baldrige            

3 - Taguchi 

4 - Design of Experience    

5 - Saturn 
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1TQMدر مورد تمامی تالشهاي انجام شده براي پیشبرد و  ي اخیریکی از متداولترین اصطالحات تجارت باشد که در سالها

مدیریت کیفیت فراگیر، بهبودي در روشهاي سنتی انجام کاروتجارت وفنی اثبات شده براي . بهبود کیفیت به کاررفته است

 .تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود

 :کار داریم  و  با سه کلمه زیرسر TQM درتجزیه لغت

 

Ø نشان دهنده همه گیر بودن آن است:فراگیر . 

Ø درجه تطابق کاالي تولید شده یا خدمت ارائه شده با نیاز مشتري را بیان می کند:کیفیت . 

Ø بنابراین. است…اداره کردن،کنترل کردن،هدایت کردن و روش یا  فن،هنر:مدیریتTQM هنرمدیریت تمام 

 : ،عبارت طالیی زیراست TQMم درتوضیح روح کال. مجموعه براي به دست آوردن بهترین هاست

 ».انتظارداري با تو رفتار کنند چنان با دیگران رفتارکن که«

  TQMهبودب هايپایه دادن  براي نشان هم به عنوان مجموعه اي از اصول راهنما فلسفه و هم بصورت یک فرهنگ و 

  درسازمان و جلوتمامی فرآیندهابراي بهبود نیروي انسانی  و ،کاربرد روشهاي کمی درحقیقت است و درسازمانر مستم

،  اصلی مدیریت می تواند فنون TQM. پیشی گرفتن ازنیازهاي مشتري، چه در زمان حال و چه در آینده است زدن و

 . و متحد تحت پوشش قرار دهدصورتی یکپارچهفعالیت هاي بهبود دهنده و ابزارهاي فنی را به 

 TQMدر تأمین اهداف سازمان  تأثیري هم نیروزا ، آرام ومستمرکه می است هوشمندانهیا مدیریت کیفیت فراگیر اقدا

فلسفه وهدف سیستم .  شود-افزایش کارایی و باالبردن توانایی رقابت دربازارختم می ، دارد و درنهایت به رضایت مشتري

TQMي و فراگیر است و انسان هاي در چنین سازمانی احترام و اعتماد متقابل، نهاد.  رسیدن به انسان ایده آل است

 . خود رهبر و پرورش  یافته، مجریان سازمان می باشند

مدیریت کیفیت فراگیر را می توان  مشارکت تمامی افراد و اجزاي سازمان ازطریق کارگروهی  در پیشرفت و اصالح 

ن برکار گروهی و شیوه از نظر مسائل درون سازمانی، سازمان هاي کیفیت فراگیر براساس تأکیدشا .مستمر دانست

مدیریتی که اختیاراتی فراتر از کنترل فراهم می کند، توصیف می شوند و توسعه کیفیت در این سازمانها به عنوان بخشی 

آیا این مورد «همچنین تصمیمات اتخاذ شده براساس این نگرش است که . نظرگرفته می شود در از فرآیند اداره کار

 »کدام هزینه کمتري دارد؟«نه بر پایه این نگرش که  »سبب بهبود کیفیت می شود؟

                                                
11 – Total Quality Management 
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ازنظرمسائل برون سازمانی، می توان گفت که شرکت هاي کیفیت فراگیر معموالً می توانند از فروش محصوالت خود 

 . .درآمد بیشتري بدست آورند و نیز می توانند از وفاداري مشتري برخوردار شوند

تري است و همه به دنبال شناختن و برآورده ساختن نیازها، کنترل، نظارت و محور تمرکز همه افراد در سازمان، مش

بسیاري از این سازمانها از طریق تلفیق دو عامل زیر توانسته اند به موفقیت و پیشرفت  .فعالیت هاي توسعه طلبانه هستند

 :دست یابند

 )معموالً درارتباط باهزینه(کاروتالش به منظورافزایش بازدهی داخلی •

 )معموالًدرارتباط با مشتري(روتالش به منظوراصالح وبهبود دراجراي امور خارجی کا •

 : نیروي کار در این سازمان ها دو وظیفه دارد

 .کاري است که انجام می دهد : 1وظیفه شماره •

 .را بهبود بخشد1یافتن راه هایی است که نحوه انجام وظیفه شماره: 2وظیفه شماره •

 .می یابد، یک جهت گیري پیشگیرانه اتخاذ می شود و تمرکز بر مشتري شکل    می گیردوقتی چنین سازمانی توسعه 

 :در این حالت باید دو نقش اختیار شود

 .همیشه حق با مشتري است : 1نقش شماره  •

 .   مراجعه می شود1اگر مشتري اشتباه می کند، به نقش شماره  : 2نقش شماره •

عموالً محصول یا خدمتی را در نظر می گیریم که یا انتظارات ما را برآورده می م ، وقتی ازواژه کیفیت استفاده می شود

این انتظارات برمبناي استفاده مورد نظر و قیمت فروش آن محصول می باشند، مثالً . سازد یا از آنها پیش می افتد

. آنها فرق می کند رد، زیرا درجهمشتري از واشر فوالدي ساده، عملکردي متفاوت از واشر فوالدي با روکش کروم انتظار دا

 . می دهیم را مورد توجه قرار     وقتی یک محصول از انتظارات ما پیش می افتد، کیفیت آن

 :کیفیت را می توان با روش زیر فرموله کرد

Q = P/E                                                       
Q = کیفیت 

 P =عملکرد 

 E =انتظارات 

برطبق  .یک باشد، مشتري هنگام استفاده از آن محصول یا خدمت احساس خوبی خواهد داشت  بزرگ ترازQاگر 
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 کیفیت عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگیهاي یک محصول یا A3-1987 , ANSI/ASQCاستاندارد 

توسط قرارداد مشخص شده و  ننیازهاي معی .باشد و معین خدمت که دربرگیرنده توانایی آن در برآوردن نیازهاي تلویحی

نیازها باید شناخته و تعریف شده، آنها را  این. نامیده می شوند ولی نیازهاي تلویحی تابعی از بازار هستند محدودیت

قیمت و  ، استفاده قابلیت ، تعمیر پذیري ، دسترسی قابلیت ، قابلیت اطمینان ، می نامیم و شامل موارد ایمنی شاخص

بقیه نیازها با تبدیل خصوصیات و . یمت به سادگی توسط واحد پولی مثالً ریال مشخص می گرددق. می باشند محیط

تطابق محصول یا خدمت . ویژگی هاي محصول ساخته شده یا خدمت ارائه شده به یک سري مشخصات تعیین می گردند

اگر این مشخصات، . ارائه می دهدموردنظر با این مشخصات قابل اندازه گیري بوده، تعریفی کمی و کاربردي از کیفیت 

جدول این ابعاد را به همراه معانی و .  بعد مختلف دارد9 ،کیفیت.نیازهاي مشتري را برآورده نکنند باید تغییر یابند

 .مشخصاتشان نشان می دهد

 

 مثال تعریف و

 اولین ویژگی یک محصول؛مثالدرخشانی یک محصول ابعاد

 تلویزیون راه دور کنترل از المث ؛ اضافی ویژگی ثانویه و عملکرد

 برآورد مشخصات واستانداردهاي صنعتی خصوصیت

 ثبات عملکرددرطول زمان تطابق

 دوره وزمان استفاده از محصول که شامل تعمیرات نیز میشود قابلیت اطمینان

 تجزیه وتحلیل مشکالت وشکایات؛سادگی تعمیر دوام

 فروشنده محصولتعامالت انسانی ، مثال مهربانی  جوابگویی

 کرده اکسب   ر  اول  رتبه درگذشته مثال ؛ا ه آورد دست گذشته و عملکرد شهرت وآوازه

 

. این ابعاد تا حدي مستقل از هم می باشند و یک محصول می تواند در یکی از آنها عالی و در بقیه متوسط و ضعیف باشد

 ادعا می 70مثالً ژاپنی ها که در دهه . بعد را به صورتی عالی داشته باشند9نند تمام این تعداد کمی از محصوالت می توا

زیبایی اظهار  انطباق و کردند اتومبیل هاي آنها کیفیت عالی دارد، ادعاي خود را تنها درمورد سه بعد قابلیت اطمینان،

 . این ابعاد کیفیت را شناسایی کندمسئولیت گروه بازاریابی این است که اهمیت نسبی هریک از .میداشتند
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 .می شوند ابعاد به نیازمندیهایی براي خلق محصول جدید یا بهبود محصول موجود تبدیل

  :مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت کیفی

وزشرکتهاي  رهر رود و می از آنجا که مدیریت کیفیت جامع روشی است که به طور گسترده و در سطح بین المللی به کار

ري این روش را جایگزین روشهاي معمول و سنتی خود می کنند، بنابراین بهتر است که مقایسه اي بین این دوروش بیشت

 .جدول صفحه بعد این مقایسه را نشان می دهد. انجام شود

 

  :مشتریان با ارتباط در امروزي و دیروزي مدیریت دیدگاه

 دیروزي روش. انجامد می خود مشتریان یا و کنندگان مراجعه اب سازمان برخورد چگونگی به مدیریت رفتار بیشتر بررسی

 . جدول زیر مقایسه شده اند در تفاوتها این. دارد مشتریان با ارتباط در اي عمده تفاوتهاي امروزي روش با مقایسه در

 

                                               امروزي دیروزي

 .چیست درست کار که کنیم می مشخص ما 
 رضایت که کنیم می تولید را خدماتی و کاال ما

 راضی را مشتري سپس و کند می تامین را مشتري
 فروش تبلیغات شامل بازاریابی. کنیم می آن خرید به

 .کاالستخرید واخبارمشتریان
 

 .چیست درست کار که کند می مشخص مشتري
 با وي براي را آنچه که خواهیم می مشتري از ما

 بر را نظر مورد کاالي سپس بگوید ما به است ارزش
 در بازاریابی کنیم می تولید و طراحی آن اساس
 ا مشتریان نیاز از آگاهی و بازار تحقیقات راستاي

  .شود می انجام   نجام میشودا 
 

 
  :اصول اساسی

اد مربوط به سازمان توجه به بهبود دائمی با توجه به نیازها و انتظارهاي مشتري و با مشارکت کلیه افرTQM  در تفکر

و   توجه اصلی به کیفیت است  بنابراین روند یا فرایند انجام گرفتن کارها مورد دقت و ارزیابی قرار می گیرد .می شود

 . پس کمیت در مرحله دوم اهمیت است

اده است در تقابل نگرشی که تنها به نتیجه توجه دارد یا هدف اصلی را تولید بیشتر قرار د با“  کیفیت گرا “ مدیریت

براي افزایش نتایج کمی فشار  به کارکنان سطوح پایین ، این نوع مدیریت که به مدیریت نتیجه گرا  معروف است ، .است

 . بهبود فرآیندها وافزایش بهره وري نمی اندیشد گسترش وتوسعه ظرفیتها ، در نتیجه به کیفیت محصول، می آورد،
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اما  ممکن است درکوتاه مدت فروش و سود بیشتري هم عاید شود،. ود بیشتراستس و هدف، رسیدن به تولید بیشتر

 .فروش  و سود را ناپایدار می سازد نادیده گرفتن نظر مشتري و نبود ارتباط با آنان،

بخش کنترل کیفیت در مقا بل بخش تولید قرار می گیرد و آن  :  بین بخشهاي مختلف ، تضاد و اختالف شکل می گیرد 

 تولید  يبخش فروش به سایر بخشها ا مسئول خرابی ها و نوا قص و در نتیجه نرسیدن به ا هدا ف کمی میداند،بخش ر

بیش ازآن درخواست  برمبناي حدس وگمان تخمین زده ومعموأل ظرفیتهابیشتر فشار می آورد ، بخش سفارش به دلیل 

برخالف واقعیت  بزرگنمایی و اطالعات با و آمار تا شود باعث می فشار برروي مدیران میانی وکارکنان، .تولید میشود

نکته مهمی که . می شوند واقعیت دورت از اطالعات وگزارشها چه افزایش یابد، هر این فشارها .موجود منعکس شود

 .است“ نیازمشتري”مورد توجه  دراین طرزتفکر

ابی آنان تالش آنها براي انجام دادن بهتر  کارکنان مورد احترام و توجه قرار می گیرند، مالك ارزیTQMدر نگرش اما

 .در نتیجه ابداع و نوآوري و ارائه نظرات جدید توسعه می یابد .امور است، نظرات آنان مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد

 بخشها نه تنها با یکدیگر در تقابل نیستند، آنجا که بخشهاي مختلف، مشتري یکدیگرند و رضایت مشتري اصل است، از

 . بلکه با مشارکت یکدیگر سعی در بهبود فرآیندها دارند

 : اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارتند از 

  تعهد-1

  رضایت مشتري-2

 تصمیم گیري بر اساس آمار و اطالعات -3

  آموزش-4

  مشارکت وهمکاري-5

  بهبود دائمی-6

 

  :تعـهد

امکان بهبود  بدون مشارکت همگانی،. شارکت داشته باشندبهبود کیفیت م امر  تمام کارکنان باید درTQMدر تفکر 
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 .وجود ندارد

مدیران ارشـد بایـد نسـبت بـه ایجـاد       ازسایر کارکنان ، قبل اما ضرورت بهبود کیفیت پی ببرند،  همه افرادباید به فواید و

رهبـري   زیرا نظـام مـدیریت و  اصالحی امکان پذیر نخواهد بود؛      بهبود کیفیت متعهد شوند ، وگرنه ، هیچ تغییر و          تغییر و 

هد مدیریت، امکان این اصالح وتغییر وجـود  ـــــبدون تع. فرهنگ سازمانی ازسوي دیگر باید تغییر یابد سازمان از یکسو و   

 .ندارد

بعالوه تمام تغییراتی که به منظور اصالح روشهاي انجام دادن . امکان این اصالح وتغییر وجود ندارد بدون تعهد مدیریت،

ایجاد نظامی براي تشویق   پرداخت ونیز تغییراتی که ممکن است درنظام و جلوگیري از خطاها صورت می پذیرد وکار 

 و باید مدیریت به ضرورت ایجاد تغییر ابتدا اما. مدیریت، عملی نخواهد شد آید، بدون تایید فعال بوجود کارکنان خالق و

مدیریت باید نیاز  به عبارت دیگر. عدم اجراي آن آگاهی یابد ي ناشی ازضررها آن و فواید از پی برده و اجراي طرحی نو،

 .نتیجه بهبود کیفیت را کامال درك کرده باشد در به بهبود فرایندها و

هرگونه حمایت براي اجراي این  از قلبی پیدا کند و نسبت به این دیدگاه اعتقاد  سپس باید بینش جدید را پذیرا شده،

  کند این است که مدیریت تصور وجود دارد، تفکر راه پذیرش این طرز جمله موانعی که در از دیدگاه دریغ نورزد

TQMفرهنگ کشور متبوع تطبیق ندارد  با نیست یا درآن سازمان قابل اجرا . 

س و أواین ی اینکه مدت کوتاهی از تصمیم گیري براي اجراي آن گذشت و نتیجه فوري حاصل نشد، به ویژه پس از

عمرانی  صنعتی، خدماتی، درهرسازمانی اعم از2TQC  یا مشابه آن TQM اما باید دانست که بیشتر می شود؛نومیدي 

 .قابل اجراست ... و

در بسیاري از ” کیفیت فراگیر”. ا جرا و فوا ید آن نیز معلوم شده است  در انواع مختلف  این گونه شرکتهاTQC در ژاپن 

 اجرا شده است که  کره جنوبی، کشور هاي اروپایی ،آمریکا و کانادا گاپور ،شرکتها در کشور هاي مختلف همچون سن

 کادیالك، شرکت حمل و نقل فدرال اکسپرس، هیولت پاکارد، موتوروال، زیراکس، تویوتا، هوندا، شرکتهاي معروفی چون؛

 .کرده است را به گونه اي متفاوت اجرا TQM  ،هرشرکت .آي بی ام و زیمنس از جمله این شرکتها هستند

 ساختارسازمانی و بسته به نوع سازمان، تعداد کارکنان، . نداردالگوي یکسانی براي اجراي آن وجود  به عبارت دیگر،

اما نگرش عمومی و اصول مربوط به نحوه  وجود دارد، TQM روشهاي متفاوتی براي اجراي فرهنگ حاکم بر سازمان،

                                                
1 – Total Quality Control 
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 .همه جا تقریبا یکسان استمدیریت سازمان و به خصوص فرهنگ سازمان در 

یک مسکن و یک درمان زود گذر نیست ؛ اجراي کامل آن نیاز به زما ن دارد و از این رو نتیجه آن  TQMبی گمان 

باید براي دستیا بی به حاصل کا ر صبر و حوصله کرد ؛ به ویژه آنکه تغییر فرهنگ .نمیتوا ند به سرعت محسوس شود 

 .ید کار آسان و راحتی نیست و نیاز به زمان داردسازمانی و جایگزینی فرهنگ جد

هیچ پیش شرطی ندارد و هیچ مرحله اي به عنوان مرحله آمادگی براي اجرا وجود ندارد ، بلکه چگونگی TQMاجراي 

 .آغاز آن به نوع ساختارسازمان بستگی دارد

بدیهی است مدیران میانی داراي نقش  .آید باید به وجود مدیران میانی نیز تعهد در در مدیریت عالی، پس ازا یجاد تعهد

 TQM آنان براي اجراي در آنان باید سرپرستان و کارکنا ن را توجیه کنند و انگیزه و تعهد الزم را مهمتري هستند؛

  .بدین ترتیب در تمام کارکنان سازمان ،تعهد الزم براي بهبود کیفیت به وجود می آید.ایجاد کنند

 :رضایت مشتري

 : راتعریف کنیم  ”نظام ”   و ”فرآیند ”  رداختن به موضوع رضایت مشتري ، بجاست مفاهیمپیش ازپ

 .مجموعه اي از فعالیت هاست که بر روي داده اي معلوم به منظور دستیابی به ستاده اي معین انجام می پذیرد : فرآیند

 با داده هاي معین ، ستاده هاي معینی را نظام مجموعه اي از فرآیند هاي مرتبط با یکدیگر است که ):سیستم( نظام 

 .ایجاد می کند

تحویل دهنده  باشد...  روش،فرآیند،  افراد و آمار، اطالعات، هاي هر فرآیند یا نظام می تواند شامل مواد، ستاده و داده ها

 .نامند می” مشتري”   را وتحویل گیرنده ستاده ها ”تامین کننده  ” را ها نظام یا فرآیندها  يداده ها

تامین کننده، ستاده  داده اخذ شده از استفاده از افراد یا ماشینها با. فرآیندها وجود دارد ی ازئهاه سازمان مجموع هر  در

به نوبه خود فعالیتی بر روي آنچه که تحویل گرفته است  نیز او مشتري داخلی باشد، اگر. را  به مشتري تحویل می دهند

این زنجیره تا انتها ادامه می یابد ، سر انجام محصول به مشتري . شتري بعدي تحویل میدهد انجام میدهد وستاده را به م

نویس نامه اي را تحویل ماشین نویس می دهد ، تامین کننده ماشین نویس  کسی که پیش. نهایی تحویل داده می شود

 .ماشین نویس پس از انجام دادن فرآیند .است و ماشین نویس مشتري او

  : مشتري خود برویدبه دیدن 

که به همراه  تولید پیشنهاد کرد به مهندس مسئول خط سی سال که ایشی کاوا درشرکت فوالد ژاپن مشاوربود،

مهندس در  خراشهاي موجود روي ورقه هاي فوالد به بررسی بپردازد، همکارانش با مهندسی خط تولید بعدي درمورد
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شما  :ن خود براي حل این مشکل مشورت کنیم؟ ایشی کاوا چنین جواب دادشما از ما می خواهید تا با دشمنا :پاسخ گفت

  .بلکه باید همیشه روند بعدي تولید را به عنوان مشتري خود بدانید نباید آنان را به عنوان دشمن تلقی کنید،

 .تا مطمئن شوید که از تولید شما راضی است روز به دیدن مشتري خود بروید هر  باید

کله        اگرسرو  چطور می توانم این کار را انجام دهم، :مهندس مسئول همچنان اصرار ورزیده و گفت  با وجود این،

  .فکر خواهند کرد براي جاسوسی به آنجا رفته ام من در کارگاه آنان پیدا شود،

فزایش کیفیت را به خود و به تنهایی کافی است که ا خود برداشته شدن حصار و ایجاد همکاري و تعاون میان بخش ها،

 .به دنبال آورد

پس . وقتی صحبت از رضایت مشتري می شود ، هم رضایت مشتري داخلی مورد نظر است و هم رضایت مشتري نهایی

از نیازها و انتظار هاي بخش بعدي که مشتري آن است ، آگاه باشد و فعالیت خود را با این نیازها و  باید هر بخش ،

گیرند و  ها شکل می  ترتیب اختالف ها و تضادهاي موجود میان بخشها از بین میرود،    تیمبدین .انتظارها سازگار کند

 .لذت در کار نیز به نوبه خود بوجود می آید. مشارکت آغاز میشود

از  داده داراي اشکال وخرابی یا ناقص بود، از سوي دیگر کسانی که داده را دریافت می کنند ، باید توجه کنند که اگر

پس محصول خراب را نه باید دریافت کرد و .  آن خود داري کنند و آن را به تأمین کننده باز گردانند تا اصالح کند تحویل

در مراحل . باید براي رد محصول خراب ، به تمامی افراد و بخشها اختیار کافی داد . نه باید ایجاد کرد و نه باید تحویل داد 

که در صورت وجود محصول ناقص یا خراب خط تولید را براي رفع نقص و خرابی بعد ، حتی کارکنان هر بخش حق دارند 

 .متوقف کنند

را اجرا کرده اند ، مواد اولیه و تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود را تنها TQM  بسیاري از شرکت هاي غربی و ژاپنی که 

 مشی  خط در آمریکا از این3نرال موتورزجثال براي م. را اجرا کرده باشند TQM از تأمین کنندگانی تهیه میکنند که 

 . پذیرفت  راستاي همان فکري است که اعتقاد دارد ، محصول خراب را نباید این سیاست در. پیروي می کند 

در این دیدگاه ، میزان و نوع فرآورده ، بر . نظام رأس زمان یا تولید به موقع نیز کار را از مشتري نهایی شروع می کند 

تحویل سفارشهاي هر بخش از بخش قبلی به وسیله کارتهایی که کانبان . ازي است که در بازار وجود دارد حسب نی

در این ). به همین دلیل بعضی مواقع این نظام را نظام کانبان می نامند (نامیده میشود، تائید می شود ) تابلوي عالئم(

 .ئمی رعایت و اجرا می شودهمچون مشارکت ، آموزش و بهبود داTQM  نظام ، سایر اصول

                                                
1 – General Motors 
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توان  سازمان را    می بنابراین هر. نامند می) سیستم(یک نظام  یکدیگر را به این ترتیب مجموعه فرآیندهاي مرتبط با

ستاده  آن سازمان قرار می دهند، کنندگان خارجی دراختیار هایی که تامین داده استفاده از یک نظام تلقی کرد که با

 .تحویل می دهد ن خودبه مشتریا هایی را

 در گیرد و در این صورت با استفاده از یک بازخورد مناسب باید نظرها ، انتظارها و نیازهاي مشتري مورد بررسی قرار

 ریزیهاي ها و برنامه نظرات مشتري باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و سپس در طراحی.  بهبود فرآیند موثر واقع افتد

براي تامین نظر مشتریان داخلی و نهایی می باید مراحل زیر .  دادن فعالیتها مورد استفاده واقع شود سازمان و نحوه انجام

 :طی شود

 :مراحل تامین نظر مشتریان 

 :آشنایی بامشتریان وتامین کننده ها -1

 شناسایی مشتریان وتامین کننده ها کارآسانی نیست     

 :نظرخواهی از مشتریان -2

 .اید براي کسب نظرمشتري استفاده کرد ازهرفرصتی ب    

 :تغییرمعیارها واستانداردها -3

  .هیچ استانداردي در دراز مدت نباید ثابت بماند     

    :تداوم نظر خواهی -4

 افزایش کیفیت پایان ناپذیر است     

 :آشنایی بامشتریان وتامین کننده ها -1

را با کمک ابزاري  باید فرآیندها ن وتامین کننده ها کارآسانی نیستشناسایی مشتریا برخالف آنچه تصور می شود،      

استفاده ازآن به مشتریان و تامین  با مشخص کرد و هاي هرفرآیند چون نمودار جریان شناخت وسپس داده ها و ستاده

البته  .بال کرددن تمامی این فعالیت ها را باید با همکاري گروههایی که درهربخش تشکیل می شود،. برد کنندگان پی

 .بعضی مواقع شناختن مشتریان وتامین کنندگان به زمان بیشتري محتاج است

 :نظرخواهی از مشتریان  -2

تشکیل تیم هایی  بهترین روش، براي پی بردن به نظر مشتریان داخلی، این کارمی تواند از راههاي مختلف انجام پذیرد؛

 یا مشتریان خارجی می توان از طریق فرمهاي مناسب به تحقیق درباره در مورد مصرف کنندگان نهایی.با حضورآنان است
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استفاده  به دنبال آن می توان با هرکاالیی که فروخته می شود یاهرخدمتی که ارائه می شود، .نظرات آنان پرداخت

 4ساساکی نائوتو پروفسور .نظرخواهی شفاهی نیزگاهی مؤثرخواهد بود .ازفرمهاي مخصوص به نظرات مشتري پی برد

از یکی ازفروشگاههاي شرکت ” : این زمینه خاطره خود را چنین نقل می کند  ژاپن در 5استاد دانشگاه سوکویاي

فروشنده مرا . روزي ازجلوي آن فروشگاه رد می شدم . خریده بودم7 یک دستگاه استریوي معمولی پاناسونیک6ماتسوشیتا

 دید و سؤال کرد که آیا از استریو راضی هستم؟

شرکت ماتسوشیتا  .استریو را تعمیرکرد و روز بعد تعمیرکاري به منزلم آمد .به اوجواب دادم که صداي آن صاف نیست 

نظرات مشتریان  همواره درجریان شکایتها و و فروش حلقه بازخوردي ایجاد کند توانسته است ازاین طریق میان تولید و

 “. اختصاص دهد  را به خوداز این طریق بیشترین سهم بازار قرار گیرد و خود

 :تغییرمعیارها واستاندارد ها  -3

   ریزي-بدین منظور باید در طراحی برنامه تغییر کند؛ باید استانداردها انتظارات مشتري، با در نظر گرفتن نیاز ها و

 درجهت بهبود آنها، زد و بسته به نظر مشتري دست به تغییر ... خدمات پس از فروش و کنترل، نحوه نحوه اجرا، اجرایی،

 .استانداردهاي جدیدي را اعمال کرد

 :خواهینظر  -4

در بخش دولتی ، این ابهام . مراحل قبلی باید مدام تکرار شود و هر بار ارتقاء سطح کیفیت نسبت به بار قبل افزایش یابد 

شتري جلب شود ، ممکن و اگر رضایت م .وجود دارد که رضایت مشتري در بعضی موارد با رضایت مردم در تضاد است

براي مثال اگر سازمان جنگلها و مراتع بخواهد رضایت جنگل نشینان دامدار را . است ضرر جامعه را در پی داشته باشد 

جلب کند ، باید آنان را در قطع درختان وتبدیل جنگل به زمین هاي مزروعی آزاد بگذارد و در این راه به آنان کمک هم 

 افرادي که منابع طبیعی را بدون رعایت قانون درتملک همین طور جلب رضایت مودیان خود بکند، یا از برخورد با

بعضی .مالیاتی که بستگی به اخذ مالیات کمتر از آنان دارد ، با منافع مردم در تضاد است . چشم بپوشد  درآورده اند،

به تمامی داوطلبان  براي مثال اگر .ستاگیر مواقع جلب رضایت مشتري دریک سازمان دولتی، با منافع کلی سازمان در

این تسهیالت اعطاء شود، تمامی کارکنان به  استفاده از تسهیالت آموزشی که مشتریان بخش آموزش سازمان هستند،

                                                
1 – Nautu Sasaki 

2 - Sukuyai 

3 - Matsushita 

4 - Panasocic 
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                              .جاي کار، به آموزش مشغول خواهند شد و امکان به کارگیري بهینه از آنان هیچ گاه ممکن نخواهد بود

براي مثال قبول درخواست . جلب رضایت درمشتري یک سازمان دولتی، تعارض هم قرار می گیرد موارد، درپاره اي

تشریح ابعاد کیفیت بیان  همان طورکه در. باعث حذف یک متقاضی دیگرخواهد شد  استفاده از آموزشی یک متقاضی،

  درتعریف کیفیت، اثر تولید یا خدمت در8“ایشی کاوا”ه به عقید. اثرات اجتماعی محصول است ابعاد کیفیت، یکی از شد،

 گرفت، تضاد قرار پس هر جا منافع مشتري با منافع جامعه یا سازمان یا دیگر مشتریان در. نیز باید منظور شود  “جامعه ”

 می کنند، دستوراتی که سیاستگزاران وضع منافع جامعه را نیز قوانین و .منافع جامعه است مالك عملکرد با کیفیت،

 .واقع همان جلب رضایت مشتري نهایی است درهمه موارد متضاد رعایت قوانین ومقررات در بنابراین .تعیین می کنند

به هرحال  .نتیجه تعادل درنهایت به نفع اجتماع تمام می شود .تعادل ایجاد کنند سیاستگزاران باید همیشه بین خواستها،

برگزاري آموزشهاي  و تالش براي توجیه آنها رفتاري شایسته با مشتریان، وبرخورد مناسب  بخش خدمات دولتی، در

 .انجامد  مشتریان می ترویجی به رضایت هرچه بیشتر

    :واقع گرایی

 .گیریها باید بر اساس واقعیتهایی باشد که از طریق جمع آوري اطالعات و آمار به دست می آیند  تصمیم

زیرا در این صورت هیچ امکانی براي . هرگونه هدفگزاري کمی مخالف نیست  بادرمدیریت کیفیت فراگیر این است که

 .برنامه ریزي وجود نخواهد داشت

.  مطرح می شود مدیریت نتیجه گرااین مدیریت در مقابل  .نامند   نیز می مدیریت واقع گرامدیریت کیفیت فراگیر را 

بهبود روش انجام آن  میزان هزینه انجام کار و  رو به کیفیت کار،این از . مدیریت نتیجه گرا تنها به نتایج چشم می دوزد

به مشکالت توجه  کیفیت فراگیر، در مدریت .جایگزین بینش بلند مدت میشود درنهایت دیدکوتاه مدت. شود توجه نمی

 به راه این مدیریت. آید با مشارکت کارکنان راه حلها بدست می و ریشه علل مشکالت شناسایی میشود .جدي میشود

 از این رو ابزار الزم براي جمع آوري و .توجهی نمی کند گمان قرار دارد مبناي حدس و بر حلهاي آنی که سطحی و

این ابزار  .تعیین شده بکار گرفته میشود اجراي روشهاي جدید و  حلها-جمع بندي راه حلها، ادامه راه تحلیل داده ها،

 .توانند براحتی آنها را بکار گیرند آنان می  است وفابل تفهیم به همه کارکنان ساده وأ عمدت

زیرا در این صورت هیچ  هرگونه هدفگزاري کمی مخالف نیست، نکته مهم درمدیریت کیفیت فراگیر این است که با

 .امکانی براي برنامه ریزي وجود نخواهد داشت

                                                
1 – Ishi Kawa 
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منظور ه  مناسب و منطقی براي اجرا ب درمورد مدیریت نتیجه گرا معتقد است این مدیریت بدون ارائه روشی9دمینگ

 . پس باید هم نگاهی به نتیجه داشت وهم نحوه اجرا وبهبود کیفیت را مورد توجه قرارداد.مردود است رسیدن به اهداف ،

لذا باید هرکس هرکاري  اهمیت است اینکه باید اطالعات و آمار در هر بخش جمع آوري شود؛ آنچه دراین دیدگاه حائز

اصالحات الزم بطور  11یا چرخه دمینگ10 این روش بااستفاده از چرخه شوارت در. هد مکتوب ومستند کندانجام می د

 :مستمرانجام می پذیرد

یا ممکن  ممکن است مشکل،خود یک فرآیندیایک نظام باشد.مشکالت مشخص می شوند با استفاده از ابزار مناسب، -1

مشکالت ،آنها بر اساس اولویت  رهرصورت پس از مشخص شدند .یا یک نظام باشد است مشکل بخشی از یک فرآیند

یعنی اگر  به وجود می آورند؛ درصد از تعداد کل آنها  20 درصد مشکالت را  80 بنا به اصل پارتو .دسته بندي میشوند

 درصد مشکالت ازبین 80نها مشکالت اصلی هستند که با رفع آنها آدرصد 20  تعداد کل مشکالت رافهرست کنیم،

 این 13جوران دکتر ولی اول بار اقتصاددان قرن حاضر نام گذاري شده است،  12“ویلفردو پارتو” این اصل به نام  . یرودم

پس از اولویت بندي مشکالت و مشخص شدن مشکل اصلی، براي بهبود و اصالح آن ، باید .  اصل را در مدیریت به کاربرد

 .از ابزار مناسب بهره برد

در این حالت . در زمان محدودي مورد آزمایش قرار می گیرد فرآیند بهبود یافته ،  قابل کنترل ،محیط کوچک و د ر -2 

 .باید تمام نتایج ثبت شود

با نیاز هاي مشتري مقایسه می شود و شیوه جلب رضایت مشتري  نتایج حاصل مورد بازبینی و ارزیابی قرار می گیرد؛ -3

 .تحلیل می شود از طریق اجراي فرآیند،

این چرخه که شامل چهار مرحله  .طرح به صورت کامل به اجرا گذاشته می شود  در صورتی که ارزیابی مثبت بود ،-4 

با اصالح .  نیز معروف است PDCAاست ،به چرخه  (Act)اقدام ،(Check)بازبینی ، (Do)اجرا ، (Plan)طرح ریزي 

 این مجدد ه با استفاد مع آوري ومورد ارزیابی قرار می گیرند ،ج به دلیل اینکه داده ها فرآیند و تعیین استاندارد جدید ،

 .یابدمی  بهبود فرآیند چرخه،

                                                
1 - Deming 
2 - Shewart Cycle        
11 - Deming Cycle 

1 – Wilfredo Paretto 
2 - Juran 
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  :مشارکت و همکاري 

هترین افرادي که  ،TQM از نقطه نظر .مشارکت و همکاري کارکنان در بهبود کیفیت است  ،TQM از اصول مهم 

 .آن فعالیت را انجام می دهند مشکالت مربوط به یک فعالیت را درك کنند ،کسانی هستند که 

مدیریت باید زمینه نظر خواهی از آنان را فراهم کنند  .توانند ارائه دهند مهمترین راه حل را هم همان افراد می بنابراین ،

 .و از راههاي مناسب به جمع آوري و جمع بندي نظرات بپردازد

این اظهار نظرها نه .اظهار نظر کنند  دهند ، ري که انجام میاز طرف دیگر باید به کارکنان اجازه داده شود که درباره امو

میشود کارکنان احساس کنند نظرات آنان مورد احترام و توجه  بلکه باعث تنها ممکن است به بهبود کیفیت منجر شود ،

 .آنان افزایش می یابد  رضایت کاري در و .کارکردن براي آنان دلپذیرتر می شود به این ترتیب ،.است 

کارکنان تنها فرمانبردار اوامري باشند که از جانب مدیران و سرپرستان صادر می شود و نقشی در نحوه انجام دادن  گرا

 .انگیزه کمتري براي اجراي فعالیت ها خواهند داشت فعالیتها نداشته باشند ،از کار بیگانه شده،

مشارکت و  .اي رفع تکلیف به کار میپردازندکنند و تنها بر در اینصورت آنان از کار احساس خشنودي و لذت نمی

 . فکري کارگران و کارگزاران می شودءهمکاري باعث رشد و ارتقا

 از ویژگیهاي کارگر ژاپنی آن است که عالوه بر استفاده از دستهایش، : رئیس هیئت مدیره تویوتا می گوید14“تویودا” آقاي

از آنها در عمل مورد % 95 میلیون پیشنهاد می دهند که 1/5نه کارگران ژاپنی ساال.از مغز خود نیز استفاده می کند 

 .فضاي کارخانه هاي تویوتا همواره آکنده از شور و شوقی ملموس براي بهبود است . قرار میگیرد استفاده

ورت به این ترتیب می توان مزایاي مشارکت و همکاري کارکنان در تصمیم گیري ها و نحوه اجراي فعالیت ها را به این ص

 :خالصه کرد

راه حل هاي مناسبی براي مشکالت و مسائل به دست   با استفاده از نظرات کسانی که خود با مشکالت روبرو هستند،-1 

 .می آید

در کارکنان . تصمیم گیري از پایین به باال خواهد بود و در نتیحه کارکنان تنها فرمانبر دستور مدیران نخواهند بود -2 

 ي به وجود می آید که این خود منجر به افزایش کارآیی و بهره وري احساس لذت و خشنود

 .می شود

تنها  اطالعات و ابزار الزم رابراي حل مشکالت و تصمیم گیري در اختیار ندارد ، از آنجا که یک فرد همه تخصص ها، -3 

                                                
1 - TOYOTA 
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 .این امکان به دست می آید در سایه مشارکت و همکاري و همفکري ،

نظرخواهی از  .تنها در گرو به کار گیري نیروي فکري آنان است کري افراد و خالقیت و نو آوري آنان ، رشد و ارتقاء ف-4

 .کارکنان و هدایت آنان در جهت ارائه پیشنهادهاي سازنده باعث به کار افتادن این نیرو میشود

کر آنان در جهت بهبود کیفیت  به جاي آنکه شبکه هاي غیر رسمی احتماال در کارها خلل ایجاد کنند ،از نظر و ف-5

 .استفاده می شود

 

 :مشارکت و همکاري کارکنان

 : مشارکت و همکاري کارکنان از راههاي زیر انجام می پذیرد ، TQM در 

 نظام پیشنهادها )الف •

 دوایر کنترل کیفیت )ب •

 تیم سازي   )ج •

  : نظام پیشنهادها:الف 

 .می توان نظامی با این عنوان به وجود آورد ان،براي استفاده از پیشنهادها و نقطه نظرات کارکن

نظرات خود را  باید زمینه هایی را به وجود آورد که کارکنان بدون ترس از اینکه پبشنهادهاي آنان ممکن است رد شود،

 . تواند مورد نشویق قرار گیرد می صرف نظر از درست یا غلط بودن آن، ارائه هر پیشنهاد، .بیان کنند

این امتیاز می تواند ازمیزان بهبود حاصل  .امتیازي به فرد پیشنهاد دهنده تعلق می گیرد نهاد قابل قبول بود،اگر این پیش

 .پیشنهادها باید به صورت مکتوب و ترجیحا ً در قالب فرم هاي معین باشد .از اجراي آن باشد

ک از بخش هاي آن را مشخص کرد و در براي راه اندازي نظام پیشنهادها می توان مهم ترین مشکالت سازمان یا هر ی

هدایت اولیه الزم براي ارائه  به این ترتیب،.اختیار کارکنان قرار داد تا در همان زمینه ها پیشنهاد هاي خود را ارائه دهند

 .پیشنهاد ها صورت می پذیرد

 .ایی ارائه می شوداز طریق دوایر کنترل کیفیت یا تیم ها به تدریج پیشنهاده  عالوه بر پیشنهادهاي فردي ،

آن دسته  گروه یا گروههایی باید پیشنهادهاي اولیه را مالحظه کنند؛.نحوه رسیدگی به پیشنهادها نیز باید مشخص باشد

از پیشنهادهایی که قابل اجراست، به مدیر ارجاع شود و در هیئت مدیره یا هر مجمع عالی تصمیم گیري دیگر مورد بحث 

هر پیشنهادي که به  در ژاپن، . مالك قبول یا رد پیشنهاد باید مشخص باشد.،به اجرا در آیدقرار گیرد و در صورت تصویب
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از  )زمان الزم براي حرکت دست کارگر جهت خستگی یا برداشتن نیم قدم( ثانیه منجر شود  0/6صرفه جویی دست کم 

 .سوي مدیریت جدي گرفته می شود

در بعضی از شرکتها . نحوه تشویق افراد بابت هر پیشنهاد باید روشن باشد. نقش مهمی در ارائه پیشنهادها دارد “تشویق”

 .درصدي از صرفه جویی حاصل از اجراي پیشنهاد دهنده پرداخت می شود

ایجاد روحیه و دادن .  تشویق الزاما ً به صورت پرداخت پول نیست حمایتهاي روحی و روانی نیز بسیار مؤثر خواهد بود

 . ار مهم استشخصیت به کارکنان بسی

اي   کارگري وسیله15“ماتسوشیتا” براي مثال در کارخانه تلویزیون سازي. گاهی پرداختها به صورت جزئی انجام می پذیرد

 پیشنهاد پذیرفته شده در عرض یکسال در 60کارگر دیگري در ازاي .  دالر نصیب او کرد13را پیشنهاد کرد که تنها 

 عضو 1016 “میتسوبیشی الکتریک” در کارخانه.  سنت60، رتی براي هرپیشنهادبه عبا  دالر پاداش گرفت؛100مجموع 

 . دالر در سال دریافت کردند200 ، گروه کنترل کیفیت به دلیل ارائه بهترین پیشنهاد

براي کارگر این افتخار که  .جوایزي ازدست مدیران به پیشنهاد کنندگان اعطا می شود گاهی به جاي پرداختهاي نقدي،

 17“هوندا موتور” در کارخانه. بسیار ارزشمند است در حضوردیگران جایزه دریافت کرده است،  مدیر عامل واز دست

در باالي سر کارگران پیشنهاد دهنده نصب می شود در  کارتهایی که نشان دهنده امتیاز ناشی از پیشنهاد سازنده است،

 .یی دریافت می کنندیک کارت طال  امتیاز، 50ر ه کارگران به ازاي این کارخانه،

 .تنها امتیاز دادن و از دست مدیر جایزه گرفتن عامل تشویق به حساب نمی آید .در کشور ما ایران، شرایط فرق می کند

 .تشویق هاي مادي بسیار کارا تر است با توجه به مشکالت رفاهی کارگران و کارمندان ایرانی،

میزان  نحوه بررسی آن،  داشته باشد که حاوي نحوه ارائه پیشنهاد،دستور العملی در هر صورت باید نظام پیشنهاد ها،

 .تشویق و چگونگی اجرا باشد

  :دوایر کنترل کیفیت: ب 

کارخانه  آنها در به تدریج شمار هاي ژاپنی تشکیل شد و کارخانه در1962نخستین باردرسال  18“دوایر کنترل کیفیت”

 .ها و شرکت هاي ژاپنی افزایش یافت

                                                
1 - Matsushita 

2 – Mitsubishi Electric 

3 – Honda Motors 

4 – Quality Cycles 
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 که در حال حاضر کمتر کارخانه یا شرکتی در ژاپن یافت می شود که در آن چنین دوایري وجود نداشته باشد به طوري 

. 

 نفر از افراد یک ایستگاه کاري تشکیل می شود که به طور داوطلبانه به  12 تا 4معموال ً از  “دایره کنترل کیفیت” یک

 این گروهها معموال ً خارج . یک گروه را به وجود می آورند ت،درباره روشهاي بهبود کار یا حل مشکال تبادل نظر منظور

 . دهند-جلسه تشکیل می )معموال ًهفته اي یک بار( به طور منظم  وقت اداري و  از

باید از آموزش الزم به ویژه در زمینه ابزار و فنون بهبود کیفیت و حل مشکالت  ، شرکت کنندگان در این گروهها

تا گروه پس از اندك  باید هدایتهاي الزم براي ادامه کار صورت پذیرد، ن در ابتداي تشکیل گروه،همچنی. برخوردار شوند

دایره کنترل ” هر ارتباط گروه با مدیریت نیز باید به طریق مناسب برقرار شود تا دستیابی به این اهداف،. زمانی فرونپاشد

 .داراي یک هماهنگ کننده، یک همیار و یک رهبر است “ کیفیت

 اموري از قبیل برنامه ریزي توسعه، تمهید برنامه آموزش همیاران و ایجاد ارتباط مناسب بین دوایر، هماهنگ کننده،

وجود هماهنگ کنندگان الزامی نیست و ممکن . همیاران و افرادي که به طور در دوایر شرکت ندارند را بر عهده دارد

همین طور ممکن است کمیته اي وجود داشته . عهده داشته باشندمسؤلیت هماهنگ کنندگان را نیز بر  است همیاران،

 . باشد که تمامی گروههاي کنترل کیفیت را رهبري و هماهنگ کنند

البته اگر تعداد دوایر در یک کارخانه یا شرکت بسیار زیاد باشد،ممکن است یک کمیته هماهنگ کننده نتواند به طور 

 .هماهنگ کننده ها الزم خواهد بود دراین صورت وجود .ندمستقیم با تمام دوایر ارتباط برقرار ک

آنان معموال ًهمیاري چند دایره کنترل کیفیت را بر عهده دارند و نقش  .از رده مدیریت میانی هستند همیاران معموال ً

براي انتخاب آنان مسئولیت آموزش دوایر، هدایت اولیه آنها  .به تدریج این نقش کمتر میشود آنان ابتدا بیشتر است و

رهبر هر دایره را اعضاي آن انتخاب می . شرکت در جلسات براي راه اندازي دوایر را بر عهده دارند موضوعات مناسب،

معموال ًیک منشی  .وقت جلسات را تنظیم کند و موعد هر جلسه را به مسؤالن مربوط اعالم کند رهبر موظف است،.کنند

 .هر چند ممکن است این کار را خود رهبر انجام دهد. ی گیردوظیفه نوشتن صورت جلسات را بر عهده م

در این . ممکن است براي فعالتر کردن اعضا، به هر یک از آنان مسئولیت خاصی داده شود غیر از مسؤلیتهاي مورد اشاره،

واند بر مسئولیتهایی که هر عضو می ت. این روش به تازگی موسوم شده است.وظیفه اي بر عهده دارد صورت هر عضو،

 معاون رهبر، مسئول پذیرایی، مسئول تفریح، ممکن است بسیار ساده باشد،براي مثال خزانه دار، عهده داشته باشد،

 .معاون منشی و غیره
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. هدایت می شوند “کمیته رهبري گروههاي کنترل کیفی” معموال ًاز طرف کمیته اي تحت عنوان دوایر کنترل کیفیت،

تنظیم قوانین و قواعد دوایر و ارزیابی طرحهاي بررسی شده در دوایر را بر  توسعه، شویق،این کمیته وظایف حمایت و ت

 .عهده دارد

 افزایش کیفیت، موضوع هایی که دوایر باید درباره آنها بحث کنند،معموال ً مربوط به حوزه کاري هر دایره می شود؛

 .  از جمله موضوع هاي قابل بحث در این دوایر استایمنی در کار و غیره بهبود روش انجام یافتن کار، کاهش هزینه،

 باید براي همه اعضا، موضوعی که انتخاب می شود،.همیاران باید در انتخاب موضوع کمک کنند در ابتداي تشکیل دوایر،

بسیار مهم است و کمک می کند که نتایج زودتر  درك یکسان از موضوع یا مشکل،. کامال ً روشن و مرز آن مشخص باشد

 .به دست آیند

 نمودار پارتو با ابزار و فنونی چون نمودار و جریان، پس از اینکه اعضاي جلسه درباره موضوع به تفاهم کامل دست یافتند،
 . راه حل هاي مناسب را پیدا میکنند  به علل مشکل مورد بحث دست یافته،20 و نمودار علت و معلول19

قابل  این راه حل در سطح محدود و به پیروي از چرخه شوارت، ن،سوي مسئوال از پس ازتصویب راه حل یا پیشنهاد

 . جمع آوري می شود ابزار آماري، اطالعات و آمار مربوط به اجراي آن با استفاده از . کنترل اجرا می شود

سترش دوایر گ. بهبود را نشان دهد، نسبت به اجراي کامل آن  اقدام میشود در صورتیکه آمار و اطالعات، پس از  بازبینی،

 مدیریت کیفیت فراگیر را با ایجاد کنترل کیفیت در شرکتها و کارخانه هاي ژاپنی موجب شده است که بیشتر افراد،

در مجموع  “دوایر کنترل کیفیت”.  استTQMدر حالیکه ایجاد این دوایر جزئی از .اشتباه کنند “دوایر کنترل کیفی”

 .فی جامع را در شرکتهاي ژاپنی تشکیل می دهند درصد از فعالیتهاي کنترل کی30 تا 10بین 

به دلیل  در بسیاري از این شرکتها، .در شرکتهاي اروپایی و آمریکایی نیز توسعه یافته است تشکیل دوایر کنترل کیفی،

 .اجراي آن به شکست منجر شده است تطابق نیافتن نحوه ایجاد دوایر با شرایط فرهنگی،

 .از اهمیت فراوانی برخوردار است رل کیفیت با شرایط فرهنگی خاص هر کشور،تطبیق نحوه ایجاد دوایر کنت

 به .معموال ًکسی داوطلبانه حاضر به شرکت در آن نشود  در حالی که ممکن است در ایران به دلیل نبود انگیزه کافی،

سپس با انتخاب افراد  کرد،پس باید ابتدا انگیزه الزم را ایجاد . خصوص اگر جلسات آن خارج از وقت کاري تشکیل شود

 راد هر دایره ،به خصوص از نظر میزان تحصیالت،ــــــــاف باید سعی شود،. مستعد آنها را به تشکیل دوایر تشویق کرد

                                                
1 – Pareto Chart 

2 – Cause And Effect  Chart 
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 .اهنگ باشندـــ با یکدیگر هم TQM  تجربه کاري و مهارتهاي استفاده از

 گروههاي کنترل 21شرکت شل. نامیده شوند “رل کیفیتدوایر کنت” حتما ًبا عنوان الزم نیست که گروههاي تشکیل شده،

 گروههاي کنترل کیفی خود 22کارخانه کشتی سازي سمباوانگ. نامیده است “گروههاي خواهان بهره وري” کیفی خود را

 .می نامد “گروههاي ارتقاء کیفیت” را

  :تیم سازي

گروهی که . تخصصهاي مختلفی الزم است و یا حل یک مشکل، مهارتها براي بررسی یا اجراي یک طرح، پاره اي ازاوقات،

میتوان از  با تشکیل تیمهاي مختلف، .از همه مهارتها و تخصصهاي الزم بر خوردار نیست در یک بخش فعالیت میکند،

 .مشارکت کارکنان در حل مشکالت یا بررسی واجراي طرحها استفاده کرد

تجربه خاص خود و بنا به تشخیص مدیریت گرد هم می  مهارت و که هرکدام بادانش،افراد است  مجموعه اي از یک تیم،

 .آیند تا مشکل معینی را بررسی و حل کنند

صورت  هر در . نفر را هم براي تشکیل یک تیم تجویز کرده اند25 نفر باشد هر چند تا  10 تا 4 یک تیم می تواند شامل 

اداره جلسات  عمول باشد، زیرا در این صورت فرصت هماهنگی براي تشکیل جلسات،حد م از تیم نباید زیاد تر تعداد افراد

 .در صورت نیاز میتوان تیم را به چند تیم فرعی تقسیم کرد. از جلسات بسیار دشوار خواهد شد نتیجه گیري مفید و

همان  با همیار نگ کننده وتوان براي هرتیم هماه می نیز است و داراي رهبر مانندیک دایره کنترل کیفیت، تیم نیز

 .نقشی که در دایره کنترل کیفیت وجود داشت،تعیین کرد

اعضاي هر تیم براي استفاده از ابزار حل  .انتخاب اعضاي مناسب براي هر تیم است ، آنچه در موفقیت یک تیم مؤثر است

باشد به گونه اي که مجموعه  شنامشکل و تصمیم گیري باید آموزش هاي الزم را طی کند و با این مهارت ها کامالً آ

 .افراد تیم بتوانند تخصص هاي مورد نیاز را براي موضوع مربوط برآورده سازند

در  انتقاد سازنده کنند؛ را خوب بشنوند؛ ارتباط سازنده برقرارکنند، سخنان یکدیگر اعضاي تیم باید بیاموزند که با یکدیگر

 .قدم بر عواطف شخصی بدانند و یکدیگر را مورد حمایت قرار دهنداهداف تیم را م بحث ها فعاالنه شرکت کنند؛

 عقاید و افکار را هدایت کند؛ ها اي باشد که بحث آموزش دیده باید فرد مجرب و او .مهمی دارد نقش بسیار رهبرتیم،

وابط معینی را براي همکاري اعضا، ض با فعالیت هاي تیم را برنامه ریزي کند؛خالقیت اعضا را شکوفا و اعضا را اخذ کند؛

                                                
1 - Shell Pte.LTD             

2 - Sembawang 
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 .اجرا گذارد به مورد فعالیت تیم تنظیم کند و

بدین . اهداف تیم باید کامالً مشخص وتعریف شده باشد وکلیه اعضاي تیم نسبت به آنهابه خوبی آگاه باشند ماموریت و

تا  بررسی بپردازند،ابتدا به بحث راجع به ماموریت واهداف تیم و تعریف صحیحی ازموضوع مورد  اعضاي تیم باید منظور

 . جاییکه همه به درك صحیح ومشترکی از آن دست یابند

 . لزوماً یک تیم نیست باید توجه داشت که هر شورا،کمیسیون و کمیته اي،

 :بعضی از تفاوت هاي مهم بین  گروه و تیم به شرح زیر است

تجربه یا مهارتی را که مکمل تجارب و  اعضا،هریک از  ولی در تیم، ًتخصص هاي تکمیلی وجود ندارد،  در گروه الزاما- 

 .ًوظایف میان بخشی دارند بنابراین اعضاي تیم معموال .دارد مهارت هاي دیگر اعضاست،

ماموریت تیم پایان  یا حل مشکل،  تیم براساس طرح یا مشکل خاصی فعالیت می کند وپس از بررسی و اجراي طرح،-

 .می یابد

 

و بهترین راه حل  اعضا با یکدیگر تبادل نظر می کنند ولی در تیم،  شود که چه باید بکنند،در گروه به اعضا گفته می - 

 .را انتخاب می کنند

ولی رهبر تیم آن را یک   رهبر گروه گاهی در تشخیص و قدردانی از موفقیت هاي فردي یا گروهی غافل می شود،-

زیرا تفاهم وهماهنگی الزم بین اعضا  ندانی برخوردار نباشد،ابتدا از کارآیی چ فعالیت هرتیم ممکن است. وظیفه می داند

 .وجود ندارد ابزار ضمن آنکه تجربه کافی براي استفاده از فنون و وجود ندارد وهرکس برتخصص فردي خود تکیه میکند،

  :آموزش

 :ضرب المثلی رایج است که می گوید ، در شرکتهاي ژاپنی

 “وزش ختم می شودآموزش شروع و به آم از کیفیت فراگیر”

اهداف کلی آموزش  .سرپرستان و کلیه کارکنان مدیران میانی، مدیران عالی، :آموزش و باز آموزي باید همه را شامل شود

ارتقاء سطح  آشنایی افراد با وظایف و مسؤلیتهاي خود و شناسایی مشتریان و آشنایی افراد با نیازهاي آنان، :عبارتنداز

و   TQM آشنایی افراد با مفاهیم آالت جد ید ناشی از پیشرفت تکنولوژي، اد با ابزار و ماشینآشنایی افر دانش افراد،

 .TQMیادآوري مستمر این مفاهیم به آنان و نیز آشنایی و کسب مهارت کارکنان در به کار بردن ابزار و فنون آماري 

 صورت پذیرد؛ براي آموزش کارکنان باید تمهیداتی که ذیال ً به آنها اشاره می شود،
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 :تعیین مسؤلیتها

بخش اجرایی،بخش کنترل کیفیت و واحد آموزش،هر کدام  .وظایف هر بخش در آموزش کارکنان باید مشخص باشد

 .مسؤلیت خاصی را بر عهده دارند

 

 :تعیین اهداف آموزشی

 :براي تعیین اهداف آموزشی باید به سوالهایی از این قبیل پاسخ داد 

  به سازمان منتقل می شود؟چگونه نیازهاي مشتري •

 چه تغییراتی باید رخ دهد؟ •

 چه برنامه هاي جدیدي باید اجرا شود؟ •

 : ایجاد سازمان آموزشی

مدیران باید خود هم . اطمینان پیدا کنند  TQM همه مدیران موظفند از آشنایی کارکنان زیر نظر خود به ابزار و مفاهیم

باید . کل با استفاده از ابزار و فنون الزم را در عمل به کارکنان نشان دهندباید چگونگی حل مش. هم دانشجو معلم باشند،

 .ابزار مناسب را به کار برند تا کارکنان عمال ً آموزش الزم را فرا گیرند در جاي مناسب ،

 :تعیین نیازهاي آموزشی کیفیت

 :تترتیب اس به این در این باره برخی از سوالهایی که باید به آنها پاسخ داد، 

 چه کسی باید آموزش ببیند؟ •

 آموزش چه مدت خواهد بود؟ •

 فوائد آن چیست؟ •

 آیا نیاز آموزش،فوري است؟ •

 کدامند؟... محل اسکان و تجهیزات و امکانات، منابع مورد نیاز مانند بودجه، •

 : آماده کردن مواد و برنامه ها

        :                   برنامه هاي آموزشی باید شامل این موارد باشند

 اهداف آموزش                                                                        •

 محتواي آموزش                                                                    •
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 روش آموزش •

 

 :اجراي آموزش  

بستگی به انگیزه و تعهد آموزش بیننده و برگزار کننده  اجراي موفق،. پس از طی مراحل باال،آموزش باید به اجرا در آید 

 .دارد

 :ارزیابی نتایج

اثر آن در اجرا مشخص شود تا اینکه معلوم شود آیا به آموزش بیشتر نیاز است یا خیر و نیز  باید وقتی آموزش اجرا شد، 

 .نقاط قوت و ضعف آموزش برا ي بهبود آن در برنامه هاي آتی به دست آید

 :اثربخشی کلیبررسی  

 در خط مشی کیفیت ، تغییرات الزم، اثربخشی کلی آموزش بر کیفیت باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز، 

 .لحاظ شود

اما از آموزشهاي کاربردي و ضمن خدمت غفلت  برخی از شرکتها و سازمانها به آموزشهاي دانشگاهی توجه جدي دارند،

تنها سه نفر با مدرك  شمار می رود، که یکی از موفق ترین شرکتهاي نوآور به 23“موتورهوندا ” در کارخانه. می ورزند

 بنیانگذار شرکت است که  “هوندا” یکی از این افراد آقاي. دکترا در میان کادر مهندسی شرکت به کار اشتغال داشته اند

 .دیگر نیز این شرکت را ترك کرده اند مدرك وي افتخاري است و دو نفر

  :24 مستمربهبود

را مترادف با بهبود مستمر و TQM بعضی از مواقع   است به طوریکهTQMیکی از صفات اساسی  “بهبود مستمر”

 .دائمی فرآیند هاي یک سازمان می نامند

 

TQMرا یک سفر می نامند، نه یک مقصد ! 

 

 

                                                
1 – Honda Motors 

1 – Continues Improvement 
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 .بود آموزشهاي عمومی از طریق رسانه هاي گروهی نیز بسیار مؤثر و مفید خواهد

فعالیتی  به کمک همه نهادها از جمله رادیو و تلویزیون،. یپلم بودند  درصد سرپرستان زیرد70 ژاپن، در آغاز بیش از  در

استادان . فرا گیر آغاز شد تا به همه کارگران و سرپرستان به شیوه اي مؤثر کنترل کیفیت آماري آموزش داده شود

فاده کردند تا براي تدریس آمار وروشهاي آماري کنترل کیفیت به دانشگاه نیز از همه تکنیکها و روشهاي موجود است

براي این کار حتی فیلمهاي کارتونی .د آموزشی ساده و قابل استفاده اي تدوین کنندرموا کارگران کم سواد کارخانه ها،

 . ساخته شد

 با بهبود مستمر و را مترادف TQM بعضی از مواقع   است به طوریکهTQMیکی از صفات اساسی  “بهبود مستمر”

 .دائمی فرآیند هاي یک سازمان می نامند

 پایانی متصور نیست و تالشها و فعالیتهاي مربوط به اصالح و بهبود فرآیندها و در نتیجه بهبود کیفیت TQMپس براي 

 .باید به طور مستمر انجام پذیرد

هی از این نکته، هدایت و پشتیبانی برنامه هاي مدیریت باید با آگا.  را یک سفر می نامند، نه یک مقصدTQMاز این رو 

 .تلقی نکند مدیریت کیفیت جامع را بر عهده بگیرد و هیچ گاه آن را به عنوان کاري که انجام شده است،

در این باره باید همواره به سوالهایی  چون . باید براي از بین بردن تلفات در هر فعالیت و فرآیندي باشد تالش همگان،

 :زیر پاسخ دادسؤالهاي 

 چه چیز براي مشتري بد است؟ •

 هدف این فعالیت هنوز معتبر است؟ •

 می توان آنرا به بخش دیگري خارج از سازمان واگذار کرد؟      •

 فراوانی این خدمت را می توان کاهش داد؟ •

 می توان تعداد افراد یا گروههاي که این خدمت را دریافت می کنند کاهش داد؟ •

 را می توان در جهت افزایش بازدهی آن تغییر داد؟روش انجام این کار  •

 می توان این کار را ماشینی کرد؟ •

 : کلمه هاي کلیدي براي پاسخ به این سوالها اینهایند

 .ساده سازي بازسازي، ترکیب، تغییر، انتقال، کاهش،  حذف،

فعالیتهاي ایستگاه  به اصالح روند PDCA گروه کاري باید به استفاده ازحلقه هر براي آن که بهبود دائمی صورت پذیرد،
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 .کاري خود بپردازد

سپس  .میان اعضاي گروه بحث کاملی صورت گیرد ابتدا باید موضوع انتخاب شود و راجع به دلیل انتخاب موضوع،

راه حل ها  آنگاه برنامه اجرایی طراحی و پس از آن، .تحلیل و اهداف بررسی موضوع روشن شود موقعیت فعلی تجزیه و

به این ترتیب استاندارد اجرا یا محصول بر این . بندي و اصالحات مجدد انجام شود نتایج حاصل از اجرا جمع .ا شوداجر

کلیه این مراحل در حلقه . تعیین شود در نهایت مشکالتی که هنوز باقی است و باید حل شود،. اساس به دست آید

PDCAمی گنجد . 

  :  مدیریت کیفیت جامع

 

 
 
 

درجه کیفیت را مشتریان، . تأمین کیفیت جامع در سطح هر سازمان مستلزم بهبود مستمر در تمام شئون آن است

 .کارکنان، تأمین کنندگان مواد، و صاحبان سهام که در موفقیت سازمان خود مسئولیت دارند، تعیین می کنند

 :ده استبهبود مستمر بر پایه سه اصل عمده زیر پی ریزي ش

 بهینه سازي فرایندها؛ -1

TQM 

به نیاز کارگرانتمرکز  تمرکز به نیاز خریداران بهینه سازی فرِآیندها  

خریداران رضایت  

مستمر هببود  
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 تمرکز بر نیاز خریداران؛ -2

 . توانمند کردن کارکنان -3

  :بهینه سازي فرآیندها: اصل اول

. هر فرایند شامل مجموعه اي از فعالیتهاست که با یکدیگر ارتباط دارند و سبب تولید محصول و یا ارائه خدماتی می شوند

 :ا به عنوان سیستم می شناسند، و بنابراینفرآیندهاي اثر گذار بر یکدیگر ر

بر این فرآیندها به طور . کنترل، و به معیار تبدیل شود هر فعالیتی که در سازمان انجام می شود، فرآیندي است که باید 

ی گیرد هر کاري که انجام م. پایان ناپذیر و با استفاده از جمع آوري آمار و ایجاد جدول اندازه گیري می توان نظارت کرد

 .داراي ارزش افزوده باید باشد

 .فرآیند و یا ایستگاه بعدي را به عنوان مشتري و یا مراجعه کننده باید دانست

 

  :تمرکز بر نیاز خریداران: اصل دوم

ا مراجعه کننده اي روش کیفیت جامع بر این پایه استوار است که هرکس براي هرکاري که انجام می دهد، مشتري و ی

این روش مستلزم آن است که . دارد و آن مشتري داراي خواسته ها و یا شرایطی است که باید هربار، و کامالً تأمین شود

C 
 
 
 
 
C 

C 

C

C 

C

P 

P 

P 

 
 تامني
 كنندگان

 مشرتي

 ها پیشنهاد از گريي هبره
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ارزشهاوهدفرسالت   

سازمانهاي درون گرا و برون گرا را به صورت زیر . کامالً مشخص، و درك شود او برونگرا تفاوت میان سازمانهاي درونگر

 :می توان تعریف کرد

 .مانهایی را می توان درون گرا دانست که همه توجه آنها در راستاي خدمت به یکدیگر باشدساز •

ارزش افزوده  راستاي ایجاد در توجه آنها میشود که همه سازمانهاي برون گرابه سازمانهایی گفته •

 . بیشتردرکوتاهترین مدت براي مشتریان باشد

  :توانمند کردن کارکنان: اصل سوم 

 : کنان در فضایی انجام می گیرد که شامل ویژگیهاي زیر استتوانمندي کار

 .کارکنان از رسالت، ارزشها، و هدفهاي شرکت آگاه باشند-1

 .                                                                  تجربه کافی براي انجام کارهاي جاري را داشته باشند و علم، توانایی،  کارکنان-2

 .ارکنان اختیار و مسئولیت بهبود فرایندهاي متعلق به خود را دارا باشند ک-3

 :شکل زیر سه جزء توانمند کردن کارکنان را نشان می دهد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اصول چهارده گانه مدیریت دمینگ

تر دمینگ در حین تدریس روش خود به همان گونه که در بخش تاریخ معاصر مدیریت کیفیت جامع اشاره شد، دک

 .ژاپنیها، اصول چهارده گانه مدیریت را که شرح آن در ادامه خواهد آمد، تدوین کرد

اختیار،مسئولیت 
 وپاسخگویي

توانایي ،جتربه 
 و

 علم
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  :اصل اول

آفریدن هدفهاي پایدار براي سازمان، براي بهبود مستمر محصوالت و خدمات انجام شده در راستاي رقابت پذیري و «

 ».ر و ایجاد کار بیشترامکان تداوم حیات سازمان در بازارکا

منظور دکتر دمینگ از این اصل، تعیین رسالت شرکت و مشخص کردن هدفهاي درازمدت و کوتاه مدت از سوي مدیران 

افزون بر آن، تعیین . ارشد هر سازمان است، به گونه اي که با آگاه ساختن کارکنان، همه کارها در یک جهت انجام گیرد

اجراي دقیق نخستین اصل . راساس آن فعالیت خواهد کرد، برعهده مدیران ارشد استاصولی که شرکت و یا سازمان ب

 :دمینگ به تأمین شرایط زیر بستگی دارد

  نوآوري براي تولید محصوالت جدید؛-1

  تحقیق در چگونگی انجام کارها؛-2

  آموزش همه کارکنان؛-3

 . بهبود مستمر-4

 
 :اصل دوم

. ما در عصر جدید اقتصادي، که ژاپن آن را به وجود آورده است، قرار گرفته ایم. نیداز فلسفه جدید مدیریت استفاده ک”

 “.مدیران باید احساس مسئولیت کنند و رهبري تغییرات کلی در سازمان را به عهده بگیرند

زایش هزینه ها درجه اطمینان باالتري برخوردارند، هزینه را کاهش می دهند؛ در صورتی که تأخیر و اشتباه در کارها به اف

 درصد از ضایعات تولیدي به علت اشتباهاتی است که رخ 40 تا 10بررسیهاي انجام شده نشان داده است که . می انجامد

 .می دهد

مسئوالن تولید سالها گفته . دربارة استفاده از فلسفه جدید مدیریت و براي توضیح بیشتر می توان از مثال زیر بهره گرفت

    .امکان پذیر است یفیت باالتر فقط از طریق کاهش میزان تولیداند و میگویند که ک

 کاهش ضایعات= افزایش کیفیت  

 کوچک طریق از فقط باال کیفیت با محصول تولید افزایش که معتقدند تولید و طراحی مهندسان از بعضی همچنین،

 اجرایی مدل اما. انجامد -می بیشتر ضایعات به خود عمل این که است، پذیر امکان محصول قبول مورد محدوده کردن

 پذیرفتنی محصوالت تعداد کیفیت، افزایش با که کند می ثابت و است کرده رد را شده یاد عقاید جامع کیفیت مدیریت
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 .یافت خواهد کاهش ضایعات نیز و افزایش،

  :اصل سوم

 بازرسی به که کنید تولید اي گونه به را کاال. دهید خاتمه را گسترده بازرسی به وابستگی کیفیت به یابی دست براي”

 “.نباشد نیاز گسترده

 کامل اطمینان کارها انجام شیوه از مجریان که دهد می نشان بازرسی به نیاز که گوید می اصل این بیان در دمینگ دکتر

 .ندارند

  :اصل چهارم

 تولیدي محصوالت بطن در هست، هرچه کیفیت،. شود نمی کیفیت ایجاد باعث بازرسی که کند می اشاره همچنین وي،

 بهبود باید را محصول تولید فرآیند باال، کیفیت با محصول تولید در بیشتر اطمینان براي. نیست پذیر تغییر و دارد وجود

 .بخشد

 هریک خرید براي. دهید کاهش حداقل به را کلی هاي هزینه درمقابل،. بخشید پایان قیمت، پایه بر تنها مواد، خرید به”

 “.بردارید گام یکدیگر به نسبت تعهد و ارتباط ایجاد راستاي در و کنید استفاده فروشنده یک از تنها قالم،ا از

 موقع در دلخواه اولیه مواد یا و کاالها کیفیت از اطمینان براي خرید، مدیران که است افزوده زمینه این در دمینگ دکتر

 . کنند استفاده آمار از باید خرید،

 

 نوع یک خرید فروشندگان، از هریک سوي از شده تولید مواد در نوساناتی وجود سبب به : تولید نهاينوساافزایش 

 دهد می نشان را مسأله این اهمیت زیر شکل. افزاید می تولید نوسانهاي بر فروشنده چند از اولیه مواد

 
 می بیشتر نوسانهاي باعث فروشندگان      تولید خطوط از هریک در موجود نوسانهاي                            
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 .شوند

 
  :اصل پنجم

 بخشید، بهبود باید پیوسته را خدمات انجام و محصوالت تولید فرآیندهاي بیشتر، و دایم وري بهره و کیفیت تأمین براي”

 .یابد کاهش ها ینههز رهگذر، این از  تا

 وضعیت اولیه، مواد نوع کارها، انجام روشی مانند عواملی که دهد می نشان خدماتی و تولیدي فرآیندهاي بررسی

 .دارند فراوان اثر تولید فرآیندهاي در موجود نوسانهاي میزان در انسانها سرانجام و محیط، دقیق، ابزار و دستگاهها

 نوسانهایی ایجاد باعث آنها همه از استفاده نیاید، وجود به فرآیند در عوامل این از یک هر از ناشی نوسانی هیچ اگر حتی

  و  مسایل حل براي گروهی کار مانند سازي، بهینه روشهاي از استفاده به که شود می فرآیند در

 .انجامد می کیفیت بهبود

 :اصل ششم

 “گیرید کار به را آموزش جدید روش”

 که است شده یادآور داشته، حضور نهاآ در نیز نویسنده این که گوناگونی جلسات در رهبري اهمیت هدربار دمینگ دکتر

فقط طرح مشکالت، مسأله اي را حل نمی کند و   است کهمعتقد وي. هستند سازمانها منابع ارزشمندین از یکی کارکنان

مقصر «کارکنان نباید مقصر ایجاد نقص در کارها شناخته شوند و باید، به جاي پرسیدن . نقص کاالها را کاهش نخواهد داد

 .»مشکل در چیست؟«بینیم که ، ب»کیست؟

این پیشرفتها زمانی در سازمان .  دکتر دمینگ افزوده است که مدیران نقش مربی و ساده کننده کارها را باید ایفا کنند

. به وجود می آید که محیط سالم براي ابراز نظر کارکنان، و بررسی و تصحیح آن به وسیلۀ مدیران وجود داشته باشد

جامع به مدیران کمک می کند که چنین محیطی را در شرکتها و یا سازمانهاي خود به وجود روش مدیریت کیفیت 

 . آورند

 

 

  

 

 افراد
 مواداولیه
 دستگاهها

 روشها
 حمیط

 هببود
مستمر
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 :هفتم اصل 

ن را ارتباط مؤثر دو سویه را براي برطرف کردن ترس در سازمانها، تشویق کنید و ترتیبی دهید که کارکنان کارشا«

 ».سودمندتر انجام دهند

 :بخشی از آثار منفی ترس عبارت از. ترس کارکنان مهمترین عامل بازدارنده در پیشنهاد دادن و رشد در سازمانها ست 

 . به مدیران چیزي گفته می شود که می خواهند بشنوند-1

 .ر تولید توجه دارند به کیفیت لطمه می خورد، زیرا کارکنان گمان می کنند که مدیران فقط به آما-2

 کارکنان مشکالت را مطرح نمی کنند و براي بهبود کارها پیشنهادي نمی دهند، زیرا بر این باورند که مدیران عالقه -3

 .به علت بی توجهی مدیران، ارتباط مؤثري به وجود نمی آید. اي به شنیدن نظر آنان ندارند

 .گانه باید بهره گرفتبراي زدودن ترس در سازمان، از همه اصول چهارده 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

را ترس  
 طرف بر 

 كنید

 براي موجود هاي سد
 میان از را كاركنان

 بردارید
 را مستمر هببود

كنید برقرار  

 مواد خرید به
 پایه بر تنها

دهید قیمت،پایان  

 را رهربي جامع روش
كنید برقرار  

 به وابستگي از
 گسرتده بازرسیهاي

 بپرهیزید

 را مستمر آموزش
كنید برقرار  

 بني موجود سدهاي
 سازماني هاي احدو

 میان از را
 بردارید

 شعارها،نصیحتهاو
 را خايل تو هدفهاي
كنید حذف  

  كنید طرف بر را ترس
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 :هشتماصل 

 دارند، دست پژوهش و تولید، طراحی، فروش، در که افرادي. بردارید ازمیان را سازمان واحدهاي بین موجود سندهاي”

 این هب یابی دست براي. کنند همکاري یکدیگر با باید آن، مصرف و کاال تولید راه سر بر موجود مشکالت بینی پیش براي

 “.بشوند یکدیگر با متخصص گروههاي مؤثر همکاري باعث توانند می ارشد مدیران فقط هدفها،

 استفاده کند، می تر شدنی را دمینگ دکتر اصل این انجام که ژاپن، در 1980 دهه آغاز در رفته کار به روشهاي از یکی

 که کند می کمک مدیران به است، معروف هم »کیفیت خانه« به که جدول این. است کیفی وظایف تعیین جدول از

کیفیت کاالي تولید شده از سوي رقیبان شرکت بررسیهاي الزم را انجام  شرکت، درونی امکانات مشتریها، نیاز درباره

 .دهند و درباره هریک از مشخصات کاالي دلخواه خریدار به درستی تصمیم بگیرند

 : ده از آنها به شرح زیر استهشت اتاق دارد که استفا) خانه کیفیت(این جدول 

 

 درج نیاز خریداران -1

 درج انتظاراتی که از کاال و یا محصول وجود دارد -2

 درج امکانات شرکت تولید کننده -3

 درج برداشت خریداران از کیفیت کاال           -4

  شرکت گیري اندازه معیارهاي درج -5  

 اي مقایسه بررسیهاي درج -6

 حیاتی و محدود اقالم زيری برنامه درج -7

  درج هدفهاي تکمیلی– 8

 :اصل نهم 

 کمیتی هدفهاي اعالم از. کنید حذف کیفیت، بهبود براي را کارکنان از کارکنان از آمیز تشویق درخواستهاي و شعارها،«

 ».ورزید خودداري کارکنان، به آنها انجام چگونگی آموزش بدون وري، بهره افزایش بر مبتنی هایی اطالعیه نصب و

 جو ایجاد و کارکنان به سازي بهبود شیوه آموزش کیفیت، مستمر بهبود به یابی دست راه تنها دمینگ، دکتر گفتۀ به

  .مدیریت کیفیت جامع، این روش را به مدیران نشان می دهد اجرایی مدل. کارهاست بهتر انجام براي الزم سازمانی

 :اصل دهم 
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 کمیتی هدفهاي اعالم از. کنید حذف کیفیت، بهبود براي را کارکنان از کارکنان از یزآم تشویق درخواستهاي و شعارها،«

 ».ورزید خودداري کارکنان، به آنها انجام چگونگی آموزش بدون وري، بهره افزایش بر مبتنی هایی اطالعیه نصب و

 جو ایجاد و کارکنان به سازي بهبود شیوه آموزش کیفیت، مستمر بهبود به یابی دست راه تنها دمینگ، دکتر هگفت به

 .مدیریت کیفیت جامع، این روش را به مدیران نشان می دهد اجرایی مدل. کارهاست بهتر انجام براي الزم سازمانی

 :اصل یازدهم

در مقابل، رهبري . از مدیریت مبتنی بر ارقام کمی خودداري ورزید. هدفهاي کمی را براي واحدهاي تولیدي حذف کنید«

 .هدفهاي کمی جلوي پیشرفتهاي بهینه سازي را می گیرد».ایگزین سازیددرست را ج

 
 :اصل دوازدهم

مسئولیت مدیران از تأکید محض براي رسیدن . سدهایی را که مانع افتخار کارکنان از کارشان می شود، از میان بردارید«

 ».باید تبدیل شودبه هدفهاي کمی، به دست یابی به هدفهاي کیفی 

 !Errorمثال

 :می کنیم      دمینگ مثالهاي گوناگونی را دربارة این اصل عنوان کرده است که از آن میان، به دومثال زیر اشاره دکتر

قایسه می کنند  گفته دکتر دمینگ، غالباً شرکتها، کارکنان خود را با یکدیگر مبه – از سیستم ارزیابی ساالنه استفاده -1

وي اشاره می کند که هدفهاي سازمان در آغاز سال با همفکري . و به برخی از آنان بیشتر از بقیه پاداش می دهند

 معیار
 كار

 
 مستمرو اقدامات

 هبینه
 به سازي،دستیابي

 را كلي هدفهاي
شود مي سبب  

 براي تالش
 تولید

 پیشینه،بدون
 هبینه به توجه

 سازي،پیشرفت
 در را مهمي
 خنواهد بر

 داشت
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 .کارکنان باید تعیین شود و معیار درستی براي اندازه گیري پیشرفت هریک از کارکنان به وجود آید

 تعیین باید را تولید خطوط کلی هدفهاي مدیران. است ساعتی مدیریت روزانه، تولید گزارش از استفاده-تولید گزارش - 2

 .کنند اداره را تولیدشان خطوط خودشان که بدهند اختیار آنها به کاري گروههاي تشکیل از پس و کنند

:اصل سیزدهم  

 طراحی کار، انجام شهايرو اولیه، مواد تغییر درباره آنان آموزي باز و کارکنان آگاهی براي را جدي و پیوسته اي برنامه«

 ».کنید اجرا ماشینها و دستگاهها وضعیت و محصول،

 سرمایه مجدد، گذاري سرمایه با. شد خواهد منابع به نیاز کاهش سبب دمینگ گانه چهارده اصول از مؤثر برداري بهره

 .شود انجام باید نیز انسانی نیروهاي روي بر کافی گذاري

 : چهاردهم اصل

 مشخص روشنی به شده، یاد اصل سیزده اجراي به همچنین و وري بهره و کیفیت به را ریتمدی همیشگی تعهد«

 ».سازید

مدیریت باید از تصمیم . از اصول مهم در دیدگاه مدیریت کیفیت فراگیر،تصمیم گیري برپایه اطالعات و آمار استیکی

همچنین در برخورد با . طریق کند مدیریت نباید بر اساس حدس و گمان ارائه.گیري هاي لحظه اي اجتناب ورزد

بنابراین باید . مشکالت ، الزم است به جاي مقصر شمردن کارکنان ،مشکالت مورد رسیدگی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 .است دشوابزاري که در این دیدگاه به کار گرفته می.از نمودارها و فنون آماري بهره جست 

ام کارکنان آموزش داده شود تا آنان بتوانند در گروههاي کاري تیمهاي حل باید به تم ،TQMشیوه استفاده از ابزار 

اگر چه در بعضی مواقع نیاز به فنون آماري پیچیده .آن را مورد استفاده قرار دهند مشکل و نیز تصمیم گیریهاي مدیریتی،

 .و تصمیم گیري کافی استتر پیش می آید، ولی در بیشتر موارد ،استفاده از ابزار آماري ساره براي حل مشکالت 

 

 :ابزارهاي بهبود کیفیت 

 براي دفاع از خود و مقابله با دشمن به هفت ابزار نیاز داشتند،گروههاي کنترل 25براي نخستین بار پروفسور ایشی کاوا

مطرح اما به تدریج ،ابزار بیشتري براي بهبود کیفیت .کیفیت نیز باید براي بهبود کار به ابزار هفتگانه مجهز شوند

                                                
1 –Ishi Kawa 
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 :مهمترین این ابزار عبارتند از.شد

 26نمودار جریان •

 27نمودار تخصیص منابع •

 برگه بازبینی •

 نمودار پارتو •

 28نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی •

 نمودار مستطیلی یا هیستوگرام •

 نمودار پراکندگی •

 29نمودار کنترل •

 30توفان ذهنی •

 فن گروهی اسمی •

 تحلیل میدان نیرو •

 نمودار دایره اي •

 

 

  : جریان دارنمو

 می خدمتی یا آورده فر ها که را مطلوبی و واقعی مسیر بخواهیم که گیرد می قرار استفاده مورد هنگامی جریان نمودار

 .دهیم نشان بپیماید، باید یا پیماید،

 یک در هم به مربوط مختلف مراحل و فعالیتها تمام است قادر و دهد می نشان را فرآیند مراحل تمام جریان، نمودار یک

  .دهد نمایش را کار

                                                
2 – flow diagram 

3 – resourse allocator 

4 – fishbone diagram 

5 – control chart 

6 – brain storming 
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 .دهد می رود،نشان می بکار جریان نمودار ترسیم براي که را عالمتهایی ، بعد صفحه تصویر 

 یک از آگاه کارکنان.برد بکار توان می مسیرمواد، تا حساب صورت یک کار گردش فعالیتی؛از  گونه هر در را جریان نمودار

 همه شدن انجام درست هنگام در فرآیند آن که جریانی نمودار سپس. کند رسم را آیند فر آن جریان نمودار باید آیند فر

 .شود می رسم باشد، داشته باید فعالیتها

 .این دو نمودار می باید با یکدیگر مقایسه تا نقاط اختالف آن معلوم و در نتیجه فرآیند اصالح شود

تعیین فرآیند هاي یک سازمان ، رسم نمودار جریان الزم همچنین براي تعیین وظایف هر یک از کارکنان و بخشها و نیز 

 .است

 
 :نمودار تخصیص منابع

نمودارتخصیص منابع هنگامی به کار می رود که بخواهیم عالوه بر مسیر جریان، بخش یا فرد انجام دهنده هر فعالیت را 

به اضافه اینکه مسئولیت هر  داراي تمام خواص نمودار جریان است،بنابراین نمودار تخصیص منابع . نیز مشخص کنیم 

 .فعالیت را نیز مشخص می سازد

در این نمودار سرپرست هر فعالیت با عالمت بیضی نشان داده . تصویر صفحه بعد مثالی از این نمودار را نشان می دهد

جریان منودار به مربوط عالمتهاي  

 شروع

مرحله 
 اي از 

 

 تصمیم گريي

تداوم 
 منودار

پای
 ان
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 .فعالیت را نیز می توان با آن مشخص کردپس یکی از ویژگی هاي این نمودار این است که سرپرستی هر . شده است

 :برگه بازبینی

 یک وقت چند هر معین هاي رخداد‘‘:دهند پاسخ سئوال این به توانند می که هستند اي ساده بازبینی،فرمهاي هاي برگه

 ”افتد؟ می اتفاق بار

 . است شده داده نشان بازبینی برگه خدماتی و صنعتی مثالهاي بعد صفحه در

 :است الزم زیر بازبینی،مراحل رگهب تهیه براي

 .باشند رخداد یک جستجوي در باید همه.شود توافق گیرد، قرار بررسی مورد خواهید می که رخدادي روي بر) 1

 .شود شود،توافق آوري جمع ها داده باید که زمان از اي دوره روي بر) 2

 وجود ها داده کردن وارد براي کافی فضاي و شدبا مشخص باید ستونها تمام.شود باشد،تهیه ساده و واضح که فرمی) 3

 .باشد داشته

 .شود آوري جمع منظم و صحیح طور به ها داده) 4

 

 
 

 :نمودار پارتو

این نمودار بر مبناي اصل . کاربرد نمودار پارتو در مواقعی است که بخواهیم مشکالت را بر اساس اولویت دسته بندي کنیم

خدماتي مثال - بازبیين برگه  
 

 خرابي  نوع مجع
9 8 7 6 

 فاصله رعایت
 دیكته

 گذاري نقطه

 ها جدول

 88 27 26 18 17 مجع

10 
 18 

19 
7 

14 

14 
6 

 عددي اياشتباهه مجله حذف
 صفحه اشتباههاي
 گذاري
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 . شود- درصد از کل آنها میداند، ایجاد می20 درصد از مشکالت یک پدیده را ناشی از 80رتو که پا

نمودار پارتو با استفاده از داده هایی که از برگه بازبینی یا سایر نمودارها یا برگه هاي جمع آوري داده ها به دست آمده 

شکالتی را که ستون بلند تري را ایجاد کرده اند، مورد پس از ترسیم این نمودار، باید ابتدا م .است، ترسیم می شود

 .بررسی قرار داد

 :پارتو نمودار ترسیم مراحل

 :شود طی زیر مراحل باید نمودار این ترسیم براي

                                                                                               هاي داده از استفاده و شد خواهد داده توضیح پی در که است ابزارهاییاز مغزي  توفان طریق از - 1

 .شود می تعیین شوند، مقایسه باید یکدیگر با که مشکالتی موجود،      

 .)…و ساالنه،مقدار قیمت مثال براي. (شود می تعیین مقایسه واحد -2

 .شود می تعیین وضعیت مطالعه براي زمانی دوره یک -3

 .شود می آوري جمع شده تعیین زمانی دوره در نیاز، مورد يها داده -4

 کنار در فراوانی ترتیب به کدام هر ونمودارستونی مشخص افقی ستون در رخداد نوع و عمودي ستون در مقایسه واحد -5

 .شود می رسم یکدیگر

 : رتوپایک مثال از نمودار 

ل نیست، بنابراین در صورت لزوم، هزینه براي هر مشکل توجه می شود که همیشه بیشترین مشکل، پر هزینه ترین مشک

 .الویت بندي و براي آن نمودار پارتو رسم می شود

ترسیم نمودار پارتو براي قبل و بعد از اصالح، میتواند وضعیت هر دو حالت را نشان دهد و در نتیجه امکان مقایسه این دو 

 .وضعیت با یکدیگر به سهولت انجام پذیرد
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 :نمودار علت و معلول

از آنجا که این  .این نمودار براي نمایش علل مختلف یک مشکل یا راههاي رسیدن به یک هدف اصالحی ترسیم می شود

 .نمودار شبیه استخوان بندي ماهی است،این نمودار را استخوان ماهی نیز می نامند

معموال  در بخش صنعت،.فرعی را نیز تعیین کردعلل  ابتدا باید علتهاي اصلی مشکل را مشخص و سپس براي هر علت،

 .و روشها تشکیل می دهند مواد، ،ماشین آالت  علتهاي اصلی را منابع انسانی

 . سخن به میان می آید32P  معموال از چهار 4Mدر فعالیتهاي خدماتی به جاي  .می نامند 314Mاین چهار علت را 

 :معلول و علت نمودار ترسیم مراحل

 .شوند حذف تکراري هاي علت و تعیین یاصل علتهاي -1

 .شوند مشخص تر فرعی اصلی،علتهاي هاي علت از کدام هر براي -2

 .شوند رسم فرعی هاي شاخه روي بر فرعی هاي علت و اصلی هاي شاخه روي بر اصلی علتهاي -3

 .است شده داده نشان معلول و علت نمودار خدماتی و صنعتی مثالهاي درزیر    

 

 

                                                
1 – Man Power, Machine, Material, Method       

2 – Policies, Prosedures, People, Plant 
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 : نمودار متحرك

نمودار متحرك براي نشان دادن داده هاي یک فعالیت در طول زمان و مقایسه آن با میانگین داده هاي قبلی همان 

را معموال با این  …نتایج یک فرآیند مانند مقدار محصول،ضایعات، بهره وري و. فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد

 .زیرا چنین نتایجی تابعی از زمان است ی دهند،نمودار نشان م

 .نمودار متحرك براي جلب توجه به تغییرات اساسی ترسیم می شود

شود که  در زیر خط میانگین یا باالي آن باشد، معلوم      می) نقطه متوالی 9  تا6(در صورتی که داده ها به طور متوالی 

یر مطلوب باشد،از آن پس این میانگین جدید لحاظ می شود و در غیر این اگر این تغی.میانگین داده ها تغییر کرده است

 .دارد صورت،نیاز به اصالح و بهبود وجود

در هر صورت نمی توان علتهاي اصلی را به علت هاي یاد شده محدود کرد یا حتی براي بروز هر مشکل همه این علت ها 

 .را داخل دانست

ممکن است هر مشکل از خود  به خود علت توجه کرد و نه به نشانه هاي ظاهري کهبراي تهیه نمودار علت و معلول،باید 

 مشکل پی برد و از این رو باید هر علت را معلول علتهاي دیگر دانست و رباید به ریشه هاي ه به عبارت دیگر، .دهد بروز

 . براي پی بردن به آن علتها،دوباره ریشه یابی کرد

صنعيت مثال - معلول و علت منودار  
 

 منابع ها روش
 انساني

 برد تولید كندي
 كامپیوتر

 آالت ماشني مواد

 اپراتور

  هاي

 ريكا حلیم

 نصب
 خودكار دسيت

 كاري حلیم
 ماشیين دسيت

 گروههاي

 كنرتل

 ثبت

  کننده

          

 دستگاه  زری برنامه

 نصب دستگاه 1آزمون

 خودكار

 بردها
 حذف اجزا

خراب

 ثبت ي

 كننده

 ریز برنامه

 هویه دستگاه

 2 آزمون دستگاه

 اشتباه
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 :مراحل زیر باید طی شود ول،براي ترسیم نمودار علت و معل

از طریق نمودار پارتو باید مهمترین .موضوع اصلی مشخص شود و اعضاي گروه یا تیم بر روي آن اتفاق نظر پیدا کنند) 1

 .مشکالت تعیین و به عنوان موضوع اصلی انتخاب شوند

 .هر یک از اعضاي گروه علت ها را مشخص می کنند) 2

 
 

 

صنعيت مثال - متحرك منودار  

0 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ماه

 خبش پذیرش تعداد
 اوژانس

تعداد 
یرشذپ  
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:)هیستوگرام(نمودار مستطیلی  

ممکن .به کار می رود) …مانند دما،قطر، طول و(هیستوگرام براي نشان دادن توزیع فراوانی داده هاي قابل اندازه گیري 

یر کمتر از آن یا بیشتر از است انتظار این با شد که داده هاي میانی،بیشترین فراوانی را داشته با شد و داده هاي با مقاد

به عبارت دیگر ممکن است داده ها به شکل .آن تقریبا بطور مساوي در سمت راست و چپ داده هاي میانی قرار دارند

 .توزیع شده باشند) نرمال(هنجار

هر در .همچنین ممکن است انتظار این باشد که داده ها به سمت راست یل چپ داده هاي میانی کشیدگی داشته باشند

 .مطابق با آنچه که انتظار می رود، هست یا خالف آن را نشان می دهد صورت هیستوگرام نشان می دهد که توزیع،

خدماتي مثال -متحرك منودار  

20 
30 
40 
50 
60 
70 

90 
80 

100 

1 3 4 6 7 8 9 0 
 ماه

 

 برد مونزآ یرشذپ
 كامپیوتر

10 
2 5 

 درصد
 یرشذپ
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 :براي ترسیم هیستوگرام باید به ترتیب زیر عمل کرد

 . تعداد داده ها شمارش شود-1

 )مقدار داده ها است منظور از دامنه،تفاوت بیشترین مقدار با کمترین( .  تعیین شود Rیعنی دامنه داده ها - 2

 عالمت گذاري می شود،می توان از جدول Kتعداد طبقات را که با حرف . داده ها به تعداد معینی طبقه تقسیم شوند-3

 :زیر بدست آورد

 

خدماتي مثال -هیستوگرام  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
25 

50 

75 

100 

125 

150 

 پاسخها

10 

 دقیقه
 

 پاسخ میانگني
 بیماران به

  

صنعيت مثال -ستوگرامهی  
 

7 

6 

4 

3 

2 
1 

فراو
 اني

 

0/6 0/7 0/8 0/9 1/1 1/2 1/3 1/4 

 چاپ چگايل

5 

0 1/0 

 پ چا چگايل
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      . تقسیم دامنه بر طبقه به دست آورئه شود ،ازH عرض طبقه یعنی -4

 9 در یک طبقه قرار می گیرند،می توان داده هاي بین 2/9 تا 9 مرز هر طبقه تعیین شود؛براي مثال اگر داده هاي از -5

 . را در طبقه بعدي جا داد39/9 تا 2/9را در یک طبقه و  19/9تا 

در این جدول فراوانی،داده هاي هر طبقه مشخص می .ترسیم شود بر اساس آنچه که گفته شد،یک جدول فراوانی - 6

 .شود

 . بر اساس جدول فراوانی، هیستوگرام رسم شود-7

 :نمودارپراکندگی

یکی از متغیرهابرروي محور افقی .نمودار براي تشخیص بود یا نبود ارتباط بین دو متغیرو میزان این ارتباط به کار می رود

 . محور عمودي و دیگري  بر روي) Xمحور( 

 جهت و فشردگی  نقاط با یکدیگر، نحوه و میزان  ارتباط  دو متغیر با  یکدیگر را .رسم  می شود ) Yمحور( 

 مختصات ۀاگر متغیرها  نزدیک به خط راست  باشند، ارتباط بیشتر است  و اگر در داخل صفح.  مشخص می سازد

 . یچ ارتباطی با یکدیگر ندارند پراکنده  باشند ، به این  مفهوم است که متغیرها ه

 .در زیر نمونه هاي مختلفی  از نمودار  پراکند گی را نشان می دهد

 

 
.                                                                                                                        

 داده تعداد )K (طبقات تعداد
  ها

10-6 

12-7 
20-10 

100-50 

250-100 
 از بیش
250 

X X X 

Y Y Y 

مهبستگي  مهبستگي منفي بدون مهبستگي
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گي پراكند منودار   - خدماتي مثال   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

5 

8 

9 

 میانگني
 ساعات

هفته در  

حساهبا صورت یاشتباهها  

 تعداد میانگني
یاشتباهها  

حساهبا صورت   

گي پراكند منودار  - صنعيت مثال   

 نشان را گي پراكند منودار خدماتي و صنعيت  زیرمثاهلاي تصاویر
 شود، مي ه كشید ها نقطه  دور به كه هایي دایره . دهد مي

  .دارد نقطه آن كه  است یي تكرارها ي دهنده نشان
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 

7 

6 

4 

3 

2 
1 

5 

 یداريپا  8
فعال عناصر  

 ستهپوعمر
)ماه(  
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:33کنترل نمودار  

 نمودار این.است کنترل رود،نمودار می کار به ها خرابی یا خطاها کنترل براي صنعت بخش در که هایی نمودار ازمهمترین

 پائینی حد یک و کنترل ییباال حد یک که تفاوت این با سنجد، می میانگین به نسبت را متحرك،کمیتها نمودار مانند

 .شود می مقایسه حد دو این با نمودار و منظور کنترل

 .شود می    ینیتع مربوط فرمول و گیري نمونه خدمت، یا کاال هاي استاندارد اساس بر ، کنترل باالیی و پائینی حدود

 بودن کنترل تحت البته .است کنترل از خارج صورت این غیر در و کنترل تحت فرآیند باشد، حد دو این بین نمودار اگر 

 است، ممکن که آنجا تا بنابراین.دهد می نشان را فرآیند ثبات نیست،بلکه شده تعیین هاي مشخصه با تطبیق معناي به

 .کرد نزدیک میانگین میزان به را فرآیند کمیتهاي باید

 

 
 

 
 
 
 

                                                
1 – Control Chart 

یصنعت مثال – کنرتل منودار  

20 
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میلی
 مرت
 

 پیستونقطر
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یخدمات مثال – کنترل نمودار  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :توفان مغزي

به منظور فعال کردن ذهن هر یک از اعضاي گروه یا تیم در جهت ارائه راه حل براي مشکالت یا ارائه پیشنهاد براي بهبود 

 .از روش توفان مغزي استفاده می شود، کار

 از قبل تعیین شده است و همه بر روي طرح آن موضوع ،هر یک از اعضاي گروه یا تیم راجع به موضوعی کهن روش یدر ا

 .تمام اعضا باید اظهار نظر کنند و اظهار نظر آنان برروي تخته نوشته شود.، اظهار نظر می کنند اتفاق نظر داشته اند

 .در این روش توجه به این نکات ضروري است

Ø 1 (نظري نباید مورد انتقاد قرار گیردچهی . 

Ø 2 (ارائه می شود باید بر روي تخته به طوري که همه بتوانند آن را مشاهده کنند نوشته شود نقطه نظري که ره. 

Ø 3 (باید بر روي طرح موضوع یا مشکل تعیین شده اتفاق نظر داشته باشندههم . 

Ø 4 ( اجتناب شودبر روي تخته باید جمالت بر اساس کلمات گوینده نوشته و از قطع کردن. 

Ø (5 -دقیقه انجام پذیرد15تا 5 ت ودر عرض  توفان مغزي باید بسرع  

 

 :فن  گروهی اسمی 

0 

0/5 

1/5 

2 

2/5 

3/5 

4 

4/5 

5 10 15 20 25 

 روز

Ucl 
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 هر هاي تاخري
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معموالکسی که کالم رساتر یا مقام  .هنگامی که می خواهیم مشکلی را انتخاب یا نحوه اثر گذاري آن را بررسی کنیم

تباهی ،جلسه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در همین حال ممکن است در انتخاب مشکل یا اثر آن اشباالتري دارد 

 .بکار گیري فن گروهی اسمی، باعث جلوگیري از این اشتباه می شود. رخ دهد

 :یاسم یگروه فن مراحل

 :است شرح این ،به فن این مراحل

Ø 1 (یک باید.نبود راحت جلسه اعضاي براي نوشتن اگر: بنویسد را مسئله یا مشکل مهمترین جلسه در باید کس هر 

 .بنویسد را دافرا یکایک نظر ، تخته روي بر نفر

Ø  2 (شود بازنویسی ، باشد رویت قابل همه براي که جایی در شده ، نوشته مشکالت. 

Ø 3 (شوند ادغام هم در لزوم صورت در یا ، شوند حذف تکراري مشکالت ، اعضا از نظرخواهی از پس. 

Ø 4 (شود مربوط الفبا حروف از حرف یک به باید ازمشکالت یک هر. 

Ø 5 (برگه اي به هر یک از مشکالتی که به حسب اولویتی که از نظر او دارد امتیاز دهد یک از اعضا بر روي ره. 

 :تحلیل میدان نیرو

از نظر او،این انرژي از .،ابداع کردي الزم  براي ایجاد تغییرژبه منظور تشخیص انر34“کرت لوین”تحلیل میدان نیرو را 

فرباشد،هیچ تغییروتحولی صبنابراین وقتی برآیند این نیروها .ودبرآیند نیروهاي بازدارنده و نیروهاي جلو برنده ناشی می ش

  .بوجود نمی آید

 :راههاي تحلیل میدان نیرو

 ،تغییر مطلوب رخ نمی دهد و به عکس اگر نیروهاي اگر نیروهاي بازدارنده از نیروهاي جلوبرنده قوي تر باشد

 .جلوبرنده بر نیروهاي بازدارنده غلبه کند،تغییر ایجاد می شود

 :،به ایجاد تغییر کمک می کندتحلیل میدان نیرو از راههاي زیر

 . افراد را به تفکر راجع به عوامل مثبت و منفی براي ایجاد تغییر وا می دارد-1

 .اجماع دست یابند ، بهوجود دارد” برگه تعادل“افراد را تشویق می کند تا از نظر عوامل مختلف که در -2

 .ام به تغییر،فراهم می کند نقطه شروعی را براي اقد-3

                                                
1 - Kurt lewin 
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 :نمودار دایره اي

 . به کار      می رود، براي نمایش آمار کمیتهاي مختلف مربوط به یکدیگر و مقایسه آنها باال یکدیگر،نمودار دایره اي 

درصد و نوع کمیت  در هر برش دایره،.تقسیم می شود ،دایره به قسمتهاي مختلف که درصد هر کمیت را نشان می دهد

 .وشته می شودن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منونه اي از یك منودار دایره اي

دیپلم ،كاركنان٧۵%  

،دكرتيكاركنان %٧  

،كارشناسي كاركنان %٨
 ارشد

،كارشناسيكاركنان %١٠  
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  :منابع

 ژاپنی و 5Sاجراي کیفیت جامع از طریق (نگرشی منسجم ) TQM(  مدیریت کیفیت جامع -ساموئل کی هو  .1
ISO 9000 (  

 1370ساساکی نائوتو؛از تولید کاالهاي بنجل تا تسخیربازارهاي جهانی؛انتشارات تدبیر .2
 1373اسمیت کیت؛مدیریت کیفیت فراگیردر بخش دولتی؛نشریه مدیریت دولتی؛ .3
 1371امیران حیدر؛مدیریت مشارکتی ازطریق گروه هاي کنترل کیفی؛انتشارات آذین؛ .4
 1372تازه هاي اقتصاد؛، رین آنرت حیاتی کیفیت یادرپی بهتفیضی کاوه؛ضرو .5
 .SPCمرجع  کامل  .6
  .115، شماره مجله تدبیر .7
 .)ت مدیریت کیفیت شرکت پارس خزر رشواحد( دستورالعمل اجراي نظام آراستگی  .8
انتشارات کمیته کشوري ارتقاي (ابوالفتح المعی : ترجمه .  مدیرطت جامع کیفیت براي آموزش –آلن بیچ  .9

 ) .کیفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  (.دوالن و همکاران ، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی  .10

 .   )1381برنامه ریزي
انتشارات کمیته کشوري ارتقاي کیفیت وزارت بهداشت ( کارگاه مقدماتی ارتقاي کیفیت –المعی ابوالفتح  .11

 ) .درمان و آموزش پزشکی
انتشارات کمیته کشوري ارتقاي کیفیت وزارت بهداشت (  کنترل آماري فرآیند - المعی ابوالفتح و همکاران  .12

 ) .درمان و آموزش پزشکی
13. ir.ac.irandoc.www://http  
14. tadbir/tadbir-imi.www://http  

 
 

http://www.pdffactory.com
http://nimasoltani.funha.com
http://www.nishop.ir

