
ژاپن در كيفيت جنبشهاي  : 

هاي اسم امروزه  toyota , sony, nikon جمله و گشته اطمينان قابليت و كيفيت سرآمدي مترادف  “ made in japan “ عالمت يك 

 به ژاپني كنندگان توليد ، دوم جهاني جنگ از پس اوايل در!  است اخير قرن نيم تنها حاصل تقريبا   توسعه اين اما.  است شده متمايز

 كار و كسب در سروري اوج به كيفيتي بي حضيض از كشور اين كه افتاد اتفاقي چه پس. مشهوربودند نامرغوب محصوالت تويد

؟ رسيد  

 از ، بزرگراهها در حركت چندساعت از پس تنها كه بود كرده صادر امريكا به را خود هاي ماشين سري اولين تويوتا 7391 درسال

افتاد كيفيت !  

آماري كيفيت كنترل هاي تكنيك.  شد مي محدود بازرسي به ها ژاپني كيفيتي تالشهاي 7399 سال از  (sqc) هرگز اما بود شده شناخته 

شد نمي گرفته بكار  . 

چارتها كنترل مثال براي (control charts) روشنايي المپهاي توليد شركت در ابتدايي بسيار بطور 7393 درسال shibura electric 

 استانداردهاي درخصوص. ماند باقي 91 و 7391 دهه در غريب تكنيك يك عنوان به sqc ، بخشها ساير براي ولي.  شد يم استفاده

 اولين و گشت آغاز 7371 سال از حدودا   ژاپن در استانداردسازي جنبشهاي. بود صادق شرايط همين نيز آنها توسعه و كيفيت

 و دانشجويان توسط انگليسي و امريكايي كيفيت استانداردهاي بعدها.  گشت تدوين 7397 درسال ژاپن مهندسي استانداردهاي

 آنها تاثير اما.  گشت ترجمه ، دوم جهاني جنگ طول در تر وسيع استفاده جهت آنها از اندكي تعداد و شد مطالعه ژاپني دانشگاهيان

 جهاني جنگ از پس تنها.بود بختكي هللا كيفيت كنترل و توليد ، طراحي هاي فعاليت اكثر و ماند فقيرباقي ژاپني كيفيت. بود اندك بسيار

 ترين موفق از يكي كيفيت كنترل هاي تكنيك. بود مهم بسيار ها آمريكايي نقش بين اين در.  شد آغاز واقعي تغييرات كه بود دوم

 مرهون همه از بيش گيري جهت اين. شد تبديل اساسي دغدغه يك به سرعت به كيفيت كنترل. بود ژاپن به ها امريكايي صادرات

افراد اين ترين مهم.  بود صنعتي بخش كليدي مهندسين هاي حساسيت  n.c.magil, n,s, frank polking horn, charles 

protzman, homer sarasohn از بعدها كه بودند  magil شد برده نام ژاپن در آماري كيفيت كنترل پدر عنوان به . 

 دعوت به وي. .شد ژاپن وارد كه بود نفري اولين دمينگ. داشتند نقش گذار اين در كه بودند افرادي هم وفيگنبام جوران ، دمينگ

ژاپني دانشمندان و مهندسين جامعه  (juse) ، نمود برگزار ها ژاپني براي 7391 درسال كيفيت كنترل درخصوص روزه 2 سمينار يك 

 در ملي قهرمان يك عنوان به دمينگ از امروزه.  برگشت ژاپن به مجددا   نيز 7399 و 7397 درسالهاي وي. شد مواجه استقبال با كه

 حل نحوه و آماري ابتدايي مباحث دمينگ پيام.  است گرفته شكل ژاپن در او نام به دمينگ جايزه كه نحوي به شود مي ياد ژاپن

دمينگ.  بود كيفيت مشكالت  phd تمركز به را مديران شوارت استادش همانند دمينگ. بود شوارت آقاي شاگردان از و داشت فيزيك 

 اكتسابي و ذاتي نوسانات تشخيص براي را آماري هاي تكنيك وي. نمود مي تشويق آنها علت به توجه و نوسانات و تغييرات بر

چرخه كه برگزينند مساله حل جهت مند نظام رويكرد يك تا نمود تشويق را ها ژاپني وي.  نمود معرفي  pdca ( دمينگ چرخه  )بود  . 

توسط دمينگ مشابه هم جوران  juse و ارشد مديران براي را اي مشابه سمينارهاي هم او و شد دعوت ژاپن به 7399 سال در 

 لزوم و كيفيت قبال در مديريت مسئوليت ، موضوعات ساماندهي ، ريزي طرح بر وي هاي سخنراني.  كرد برگزار مياني مديران

بود متمركز ، بهبود جهت مدت كوتاه و بلندمدت گذاري هدف  .  

 براي بود معتقد او.  داشت اعتقاد كيفيت در مند نظام و فراگير رويكرد يك به او.  شد كشف ها ژاپني توسط زود خيلي هم فيگنبام

 قوع به حقيقت يك اينكه از ،پس كيفيت غيراينصورت در ؛ توليد صرفا   نه شوند درگير بايد مرتبط فرآيندهاي همه كيفيت به رسيدن

شد نخواهد ساخته خود اوليه مراحل در كيفيت اينصورت در كه شد خواهد كنترل و بازرسي ، پيوست  . 

 كار به را آنها بيشتري موفقيت و عالقه با و كرده درك را آمريكايي مديريتي تئوريهاي خوبي به ژاپني كار و كسب هم امروزه حتي

729 صفحه -1! .[ دهند مي انجام ديگري هركس از بهتر را كار اين آنها و گيرد مي  [  

 ميان سرعت به را مديريتي نوين هاي ايده آنها.  است بوده شان ملي تمركز ژاپن كيفيت جنبشهاي هاي ويژگي متمايزترين از يكي

. اند ساخته نظيري بي معجون و اند آميخته باورسامورايي و متقابل احترام ، اطالعات ، سختكوشي روح با را آنها و داده اشاعه كشور

     irmgn.ir



 كارآموزي – آموزشي هاي برنامه به فورا   ها تكنيك آخرين و شود مي منتشر عمومي سطح در سرعت به موفق تجارب و داستانها

شوند مي گرفته كار به ، استيل تا گرفته الكترونيك از ، صنعتها در رويكردها و فلسفه همان و شود مي تبديل . 

ژاپن مهندسي استاندارد كميته اهتمام به ميالدي 7399 درسال  (jesc) طي ، 7399 سال تا و شد تكثير سرعت به امر اين. شود تدوين 

729 صفحه -1. .[يافت افزايش مورد 1011 به تعداد اين 7321 سال تا و آمد بوجود جديد استاندارد 9911 حدود ، سال دو  [  

 و 7391 دهه دو گفت توان مي جرات به. بود ها ژاپني كيفيت جنبشهاي يكپارچگي و تحكيم براي كليدي ابزار يك استانداردسازي

بود ژاپن كيفيت كنترل يكپارچگي و تحكيم و بازسازي دوره 7391 . 

 شد مي هدايت فني مديران و مهندسان توسط و شد مي محدود توليد به صرفا   كيفيت كنترل فعاليت كه بود اين مشكل تنها زمان آن در

 با و شد داده تشخيص ها ژاپني توسط زودي به مشكل اين. بودند مسئله اين درگير توليدي غير مديران نه و پائين سطوح كاركنان نه و

كيفيت كنترل هاي دايره مشكل اين با مقابله براي آنها ؛ شد حل بودند ژاپنيها خود آن مخترع كه رويكردي اتخاذ  quality control 

circles يا quality circles فراگير كيفيت مفهوم و  (cwqc)= company-wide quality control سال در. نمودند مطرح را 

درخصوص كنفرانس 779 حدود 7321  qcc صفحه -1. .[نمودند شركت آن در نفر 99111 از بيش كه شد برگزار ژاپن سراسر در 

731 [  

 داده ها كارخانه كارگران به شوند مي خوانده ابزار 1 عمدتا   كه ساده هاي تكنيك از راهنما يك.باشند مي پخش ژاپن در ها qcc امروزه

اطالعات بندي طبقه گرافهاي ، معلومي و علت هاي الگوريتم پارتو، نمودار شامل كه است شده  (stratification) ، ها كاربرگ  

(check sheets) ، باشد مي كنترل نمودارهاي و اسكاتر نمودارهاي ، ها هيستوگرام  . 

مـــساله حل مهارت كه نفره 71 تا 9 گروههاي امروزه  (problem solving) در. باشند مي مسلط ابزار 1 هاي تكنيك بر و داشته را 

مورد9211 از بيش تنهايي به تويوتا 7329 سال در. باشند مي گسترده بزرگ هاي كارخانه سطح  qcc در هم ملي درسطح.  داشت 

مورد 979 ؛ 7309 سال  qcc مورد721111 ؛ 7329 سال در و  qcc پدران از يكي عنوان به ژاپن در ايشيكاوا.  است بوده موجود  

qcc باشد مي شده شناخته   

 بحث از فراتر مفاهيم اين امروزه. شد جامع و فراگير فلسفي و مفهومي لحاظ به تا يافت گسترش زمان مرور به ها ژاپني رويكرد

 كنترل ، ژاپن صنعتي استانداردهاي راهنماي امروزه.  است آماري روشهاي طريق از توليد فرآيندهاي بهبود درخصوص اوليه هاي

تعريف ابزارها از سيستمي صورت به را كيفيت   

 و.  شود برآورده نيز مشتري الزامات كه آورد مــي فراهـم نحوي به اقتصادي صورت به را خدمات و كاال توليد امكان كه كند مــي

، بازاريابي: طلبد مي را شركت افراد همه مشاركت امر اين r&d مشتري خدمات و توليد ، تداركات ،  . 

كيفيت براي پذيري مسئوليت  

 

ها بخش مسئوليت ◆  

 

 خريد نماينده ـ نويس ماشين ـ آوري جمع خط كارگر افراد اين است افراد تمامي وظيفه نيست بخش يك يا فرد يك مسئوليت تنها كيفيت 

 كه زماني تا و شده آغاز كند مي تعيين را مشتري كيفي نيازهاي بازاريابي كه زماني از كيفيت پذيري مسئوليت هستند كارخانه رئيس و

يابد مي ادامه شده دريافت راضي مشتري وسيله به محصول . 

 محصوالت كيفيت بر بايد آيا چيست؟ تعالي برنده پيش عنوان به كيفيت نقش ؟ چيست اثربخشي و كارآئي از منظور ؟ چيست يفيت

 و كارآئي با نظر مورد كيفيت تا نمود استفاده بايد چگونه و مقاطعي چه در ، ابزارهائي چه از ؟ فرآيند بركيفيت يا داشت تمركز
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؟ گردد محقق الزم اثربخشي   

 

 درك براي.  گيرند مي بر در كالن نظام يك در را متعددي ابعاد موارد اين زيرا ، نيست مقدور سواالت اين به كوتاه و ساده پاسخ

 شبكه و همگاني مشاركت ، مستمر بهبود ، مشتري بر تمركز)  مديريت تفكر در انقالب چهار وقوع براساس مقاله اين در موضوع

 اين.  كشيم مي تصوير به ، دارند دست در را بازار رهبري كه متعالي هاي شركت در را كيفيت تكامل مسير ،(  اجتماعي سازي

از عبارتند تطبيق چهار اين.  باشد مي ، است كيفيت سطح چهار بردارندة در كه تطبيق مفهوم چهار شامل موضوع  : 

هزينه با تطبيق •   

نياز آخرين با تطبيق •   

استاندارد با تطبيق •  

برداری بهره “با“تطبيق •  

 به ميتوانند و ميکنند نگاه مسائل به ساده خيلی واقعا که است اين شده نصيبم ها ژاپنی مديريتی روشهای مطالعه از که چيزی کال  

را مسئله خود واقعا   که کنيم می پيچيده را مسائل قدری به ما اکثر. کنند يابی ريشه را مسئله عمق راحتی  

 

باشد جاری مشکالت از بسياری حل کليد ميتواند مسئله به عميق ولی ساده نگاه. کنيم می گم . 

 

 و کارکنان ، مديران يعنی افراد تمامی که مستمری بهبود. مستمر بهبود يعنی کايزن: گوياست و ساده کايزن واژه اصلی معنی

شامل انسان زندگی شيوه که است استوار اصل اين بر کايزن فلسفه. ميگيرد بر در را کارگران  

 

 و ها اليه بين در آن تعامل و کايزن فرهنگ. يابد بهبود مداوما و پيوسته بايد خانوادگی زندگی و اجتماعی، زندگی ، شغلی زندگی

به دانشگاه و شود تبديل دانشگاه به کارخانه تا است شده باعث ژاپن در اجتماعی مختلف سازمانهای  

 

 برج در نشستن جای به و بپوشد کار لباس پژوهشگر گردد، مند بهره کارگر های ايده از مدير و بياموزد مدير از کارگر ، کارخانه

به و بپردازند خويش کار بهبود باب در تدبير و فکر به توليد های صحنه فعاالن و بيايد توليد صحنه به عاج  

 

 از يکی در بهبود نوعی ايجاد بدون نبايد را روز يک حتی که ميشود خالصه جمله اين در کايزن استراتژی پيام. آورند روی پژوهش

اند فرموده که افتادم( ص) اکرم پيامبر فرمايش ياد. نمود سپری شرکت يا سازمان بخشهای  

 

"  ای. دارد پيغمبرمان باالی فکر سطح بر دليل واقعا زمان آن در فرمايشی چنين". است مغبون باشد برابر روزش دو که مسلمانی

پس. نميکشيديم يدک را مسلمانی اسم بشناسيم را دينمان آنکه بدون و بوديم مسلمان واقعا کاش  
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 به روز هر ژاپنی کارگران و مديران. کنند شروع صفر از را خود فعاليت که بودند ناچار ژاپنی شرکتهای بيشتر دوم جهانی جنگ از

خالصه. شد می عايدشان جديدی پيشرفتهای نيز روز هر و رفتند می جديدی مشکالت با مقابله  

 

 اينکه برای. شد تبديل ها ژاپنی زندگی روش به کايزن بدينسان و داشت بستگی پايانشان بی پيشرفت به شرکتها فعاليت ادامه اينکه

جهانی جنگ در ژاپن شکست از پس سالهای اولين در. زنم می مثالی کنيد باور را ژاپن زمان آن شرايط  

 

 کنترل جوان مهندس عنوان به( ناسيونال و پاناسونيک تجاری نامهای مالک شرکت همان) ماتسوشيتا فنی مشاور کاراتسو آقای دوم

هر زمان آن در:   که است کرده نقل داشت اشتغال بکار ژاپن تلفن و تلگرام شرکت در کيفيت  

 

 شرکت اين نابسامان وضعيت مشاهده با آرتور مک شرکت آجودان. افتاد می اشتباه شماره حتما کنم تلفن کسی به خواستم می  وقت

اين مشکالت کردن برطرف برای را آمريکا الکتريک وسترن کيفيت کنترل کارشناسان از تعدادی ژاپنی  

 

 با ما. است کيفيت کنترل بکارگيری حل راه تنها که گفتند ما شرکت مديريت به آمريکايی کارشناسان. کرد دعوت ژاپن به شرکت

ولی. کنيم می اعمال شرکت اين در را کيفيت کنترل ژاپنی شيوه ما که گفتيم ها آمريکايی به غرور  

 

چيست کيفيت کنترل برگه نميدانستيم حتی ما دهيم نشان را کيفيت کنترل های برگه تا خواستند ما از آنها وقتی  ... 

 

 ايجاد تالش اين نمونه. شد آغاز 7391 دهه اواخر در ژاپن کيفيت کنترل های شيوه بهبود برای تالش که بود عاجزانه اعتراف اين با

زمان همين در تقريبا. بود ژاپن مهندسين و دانشمندان اتحاديه در کيفيت کنترل فرعی کميته  

 

 برای تا شد دعوت دمينگ دکتر از 7391 ژوئيه در. کرد پا بر آماری کيفيت کنترل زمينه در سمينارهايی ژاپن استانداردهای اتحاديه

به بود شده برپا اتحاديه همين سوی از که روزه هشت سمينار يک در آماری کيفيت کنترل تدريس  

 

 از بار چند 7391 دهه در دمينگ پروفسور(. آموخت ها ژاپنی به را کيفيت که کسی به است مشهور دمينگ دکتر) کند سفر ژاپن

اينکه بر مبنی را خود مشهور بينی پيش که بود بازديدها همين از يکی خالل در و کرد بازديد ژاپن  

 

 چرخه حال عين در دمينگ. نمود عنوان کرد خواهد سرازير جهان بازارهای به را مرغوب کيفيت دارای توليدات سيل زودی به ژاپن

ارائه ژاپن در را ميشود محسوب مداوم بهبود حهت کيفيت کنترل مهم ابزارهای از يکی که را دمينگ  
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به که. نمود  P.D.C.A  بوديم کرده بينی پيش طراحی در آنچه با نتيجه کنترل  -سازی پياده به اقدام -طراحی: معنای به. است مشهور هم

اين و. خطاها و نواقصات رفع جهت اصالحی اقدام نهايت در و  

 

 کند می حرکت باال به رو استوانه يک حول اصل در چرخه اين البته. يابد مي بهبود هميشه محصول و شود می تکرار دوباره سيکل

و دارد قرار باالتری رتبه در کيفی نظر از اينک کرده طی را چرخه اين دور يک که محصولی که چرا  

 

 مديريت سمينار در سخنرانی برای جوران پروفسور از ژاپن مهندسان و دانشمندان اتحاديه 7399 ژوئيه در. اند شده رفع نواقصاتش

فراگير مديريت بعد از کيفيت کنترل موضوع که بود باری اولين اين. کرد دعوت کيفيت  

 

 استفاده مورد رسما   کيفيت عالئم و ها پرچم که بود سال همين در. شد برگزار ملی کيفيت ماه اولين 7301 نوامبر در. شد می مطرح

کنترل از ديگری جنبه 7399 سال در جوران پروفسور سخنرانی. گرفت قرار  

 

 در مديريت عيار تمام ابزارهای از يکی عنوان به کيفيت حاضر حال در. مديريت ديدگاه از کيفيت کنترل:  ساخت مطرح را کيفيت

انتشار و ايزو سازمان توسط استانداردسازی با و گيرد می بر در را شرکت کارکنان تمامی و آمده  

 

سری استانداردهای  ISO 9000 سازمانی ارتقاء و کنترل برای مديريت ابزارهای ترين اصلی از يکی اينک 710 فنی کميته توسط 

 .است

 

 صورت در. است تغيير ايجاد برای مديريت اعمال ما وظيفه آقايان: بود گفته مديره هيئت جلسه در که ژاپنی مديران از يکی قول به

دهيم تغيير را مديريت بايد موفقيت عدم . 

 

  

 

چيست؟ کايزن  

 

 

است تدريجی و مستمر بهبود يا شدن بهتر سمت به تغيير آن تعريف که است ژاپنی مفهوم يک از ای کلمه دو ترکيبی کايزن  .  
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 واقع در. است تدريجی و مستمر بهبود يا شدن بهتر سمت به تغيير آن تعريف که است ژاپنی مفهوم يک از ای کلمه دو ترکيبی کايزن

 هر بلکه ، باشيم ناگهانی يا انفجاری تغييرات دنبال به نيست الزم ها سازمان در بهبود ايجاد برای که است استوار فلسفه اين بر کايزن

آورد خواهد ارمغان به ها سازمان در را وری بهره ارتقای باشد، مداوم و پيوسته آنکه شرط به اصالح يا بهبود نوع .  

KAI + ZEN = KAIZEN  

کارکنان مشارکت از گيری بهره با تدريجی و مستمر بهبود   

بگيرد صورت زير اساسی اقدام سه بايد ها سازمان در مستمر و تدريجی بهبود تحقق برای کايزنی نگاه در  :  

کنند نمی توليد ارزشی ولی هستند زا هزينه که هايی فعاليت کليه (۱  (Muda ) شوند حذف بايد  .  

شوند می انجام موازی صورت به ديگری جای در شکلی به که هايی فعاليت (۲  ( Muri ) شوند تلفيق يکديگر با .  

الزمند خدمات کيفی سطح بهبود و تکميل برای که هايی فعاليت از دسته آن (۳  (Mura ) اين. شوند افزوده سازمان های فعاليت به 

نهضت يا حرکت  MU۳ دهد می تشکيل را(  عملی کايزن)  کايزن گمبا آموزشی کارگاه اقدامات اساس .  

عملی کايزن اجرای مراحل ●   

کنيد انتخاب را نمونه ناحيه (۱  .  

کنيد دهی سازمان و ايجاد را(  کايزن تيم)  بهبود گروه (۲  .  

کنيد آوری گرد گروه اعضای کمک با نمونه ناحيه در را نياز مورد آماری های داده (۳  .  

کنيد آشنا بهبود ابزارهای و مفاهيم با آموزشی کارگاه در را کننده شرکت اعضای (۴  .  

کنيد آغاز را(  ت ۵)  آراستگی نظام (۵  .  

کنيد تهيه آنها از فهرستی و شناسايی را ها(  اتالف)  مودا (۶  .  

بيابيد گروهی کار از استفاده با را حلهايی راه و دهيد انجام نمونه ناحيه در را اتالف رويداد علل تحليل (۷ .  

کنيد انتخاب ترند عملی که را هايی حل راه (۸  .  

دهيد انجام وقت فوت بدون را نمونه ناحيه آرايش در فيزيکی تغيير نوع هر (۹  .  

درآوريد استاندارد صورت به را گرفته انجام بهبود (۱۱  .  

برسانيد همکارانتان ساير اطالع به را حاصله موفقيت (۱۱  .  

گيرند قرار استفاده مورد بعدی مراحل در تا کنيد ارزيابی را آمده دست به نتايج (۱۲  .  

برويد بعدی مشکل سراغ به (۱۳  .  

کايزن در مديريت گانه بيست اصول ●   
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دهيد انجام را آن توانيد می چگونه کنيد فکر. شود نمی انجام کار اين چرا نگوييد (۱ .  

نماييد اقدام آن رفع برای االن همين. ندهيد راه خود به نگرانی آمده وجود به مشکل مورد در (۲ .  

دارد وجود هم بهتری راه هميشه که باشيد داشته باور. نباشيد راضی موجود وضعيت از (۳ .  

برآييد اشتباه رفع صدد در بالفاصله ، شديد اشتباه مرتکب اگر (۴ .  

شويد بکار دست داريد اطمينان هدف تحقق ازۺ۶۱اگر.نگرديد مطلوب کمال دنبال به هدف تحقق برای (۵ .  

چرا؟ بپرسيد بار ۵ مشکالت ريشه به بردن پی برای (۶   

کنيد حل را محيط مشکالت خود کار دفتر از نکنيد سعی.  خطاست رويداد واقعی محل گمبا (۷ .  

کنيد استفاده روز به و کمی اطالعات و داده از مشکل حل برای هميشه (۸ .  

 در را آن رسد، نمی جيی به عقلتان اگر. کنيد استفاده خود خرد از بلکه. نباشيد کردن هزينه دنبال به بالفاصله مشکل حل برای (۹

کنيد استفاده جمعی خرد از و بجوييد همکارانتان .  

است ريز نکات در مشکالت از بسياری ريشه. نکنيد فراموش را مسئله ريز نکات و جزئيات وقت هيچ (۱۱ .  

باشد داشته ملموس حضور بايد مديريت. نيست کالم و قول به منحصر ارشد مديريت حمايت (۱۱ .  

نکنيد ابا زيردستان به اختيار واگذاری از دارد وجود آن امکان که جا هر مسائل حل برای (۱۲ .  

نکنيد قضاوت عجوالنه گاه هيچ. نگرديد مقصر دنبال به وقت هيچ (۱۳ .  

است گروهی صورت به مسئله حل برای ابزار بهترين اطالعات انتقال و ديداری مديريت (۱۴ .  

 سازمان تر پايين ها اليه با بايد ارشد مديريت. ميکند تر پيچيده را سازمان مشکالت پايين به باال از دستوری طرفه يک ارتباط (۱۵

باشد داشته جانبه دو ارتباط .  

کنيد استفاده آنها شدن شکوفا برای شغلی سازی غنی و مهارتی چند الگوهای از. دارند فراوانی های توانايی انسانها (۱۶ .  

کنند می ايجاد افزوده ارزش شما سازمان برای که دهيد انجام را هايی فعاليت تنها (۱۷ .  

است کيفيت با محصولی ايجاد بنيان و پايه ، ت ۵ که نکنيد فراموش (۱۸ .  

کنيد حل را کارتان محيط مسائل ، گروهی کار الگوهای اساس بر (۱۹ .  

نشويد خسته کار اين از وقت هيچ. است ناپذير پايان فرآيندی( اتالف)  مودا حذف (۲۱  

 

 

 و کارکنان تمامی مشارکت اساس بر جهان نوين مديريت اجرايی های روش کننده تدوين و جدی آغازگر نخستين دمينگ، دکتر

 تحولی خدماتی، و صنعتی توليدات جهان در خود مشارکتی مديريت مکتب با که است(  دارد جريان ژاپن در آنچه) ها مديريت

ييل دانشگاه از فيزيک رياضی رشته در را خود دکترای 7392 سال در وی. آورد پديد شگرف  ( Yale) سال ده مدت سپس و کرد اخذ 

"  آقای طرف از که آماری مسائل به مدت اين ضمن در. کرد کار فيزيک رياضی کارشناس عنوان به آمريکا، کشاورزی وزارت در
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 قبل چه وی که ای شايسته بسيار کارهای وجود با. گرديد عالقمند بود شده مطرح توليد فرايند آماری کنترل روش بعنوان" شيدهارت

 در اقتصادی های موفقيت اوج واسطه به ولی داد انجام ها بحران از صنايع نجات برای جنگ زمان در چه و دوم جهانی جنگ از

 تحويل آمريکا صنعتی موسسات طرف از دمينگ آقای بود، شده ايجاد آمريکايی شرکتهای برای جنگ از بعد شرايط بعلت که آمريکا،

. نداريم دمينگ آقای روش اجرای و خود مديريتی روش تغيير به نيازی که است خوب آنقدر ما وضع: گفتند می آنها زيرا نشد گرفته

 به را آماری کيفيت کنترل روش و شد دعوت کشور آن به ژاپن مهندسی و علوم اتحاديه طرف از 7391 سال تابستان در وی

 با را بزرگ توليدی موسسه 711 رتبه عالی مديران مدت همين در و داد آموزش تحقيقاتی کارشناسان و کارخانجات مديران مهندسان،

 تشکيل هايی نشست ژاپن باالی سطح مديران از نفر 911 با و برگشت ژاپن به" مجددا 7397 سال در او. ساخت آشنا مزبور روش

 اقداماتی که موسساتی جهت را صنعتی جايزه باالترين ژاپن مهندسی و علوم اتحاديه سال همان در. کرد اقدام آنها توجيه در و داد

 آغاز ژاپن کيفيت انقالب زمان، اين در. گذاشت"  دمينگ جايزه"  را آن نام و داد اختصاص بودند داده انجام کيفيت بهبود در برجسته

بود شده . 

 

 از. بود نشده روشن 7321 تا غرب برای آن اهميت ولی بود، داده انجام ژاپن در 7391 سال در را کارها اين دمينگ آقای چه گر

شد شروع آمريکا در دمينگ آقای روزه 9 سمينارهای که بود زمان همين . 

 

 سهم که شود می باعث امر اين و است وری بهره افزايش باعث برتر کيفيت تنها: که است استوار اساس اين بر دمينگ آقای نظريات

 جهت جديد اصولی وی شود، موسسه موفقيت و بقاء باعث و بماند پايدار مدت، دراز صورت به و يابد افزايش بازار در فروش

 مديريت مشترک بيماريهای آن بر عالوه. است يافته شهرت دمينگ مديريت گانه 79 اصول بنام که است کرده تدوين مديريت موفقيت

است داده نشان را آن عالج های راه و  کرده بندی دسته مورد 1 به جهان سرتاسر در را . 

 

کرد خالصه زير شرح به توان مي را وی نظريات در اساسی نکات : 

 

است توليد خط اساسی ارکان از مشتری . 

 

کرد توليد مشتری انتظار از فراتر بايستی بازار بر تسلط تداوم و مشتری حفظ برای نيست، کافی مشتری رضايت تنها . 

 

است روزافزون وری بهره و مداوم رشد موجب کيفيت بهبود . 

 

 متن مقاله اين تدوين زمان تا متاسفانه که است آمده فراهم" بحران از خروج"  عنوان تحت کتابی در دمينگ پروفسور نظريات اهم

 آن طی که است شده درج گزارش مجله در شماره 71 طی کتاب از فصل 9 حدود تاکنون. است نگرديده منتشر ايران در کتاب کامل

است نيافته نشر تاکنون يافته اختصاص مديريت بيماريهای به که سوم فصل و شده پرداخته مديريت گانه 79 اصول توضيح به . 

 

کنيم می نقل اينجا در را وی نظريات از ای چکيده دمينگ نظريات با بيشتر آشنايی منظور به : 
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 که انقالبی. داند می مديريت انقالب نوع را رهايی راه تنها و ها مديريت قصور از ناشی را بحرانها تمام بحران، از خروج کتاب

 خودکار بطور کيفيت، بهبود. است" کيفيت" خدماتی و توليدی واحدهای دردهای تمام داروی که کنند پيدا اعتقاد آن راستای در مديران

 کرد فتح را بازارها توان می مناسب شده تمام قيمت و مطلوب کيفيت با يابد، می تقليل شده تمام قيمت ميشود، وری بهره ازدياد موجب

 هدر باعث آينده، برای ريزی برنامه در مديريت ناتوانی: " است آمده کتاب آغاز سر در. آمد بيرون سربلند اقتصادی بحران از و

 آنرا بايد کننده مصرف که شود می شده تمام قيمت رفتن باال باعث ضايعات اين. است شده آالت ماشين و مواد انسانی، نيروی رفتن

 و است روشن" کامال کار اين نتيجه بپردازند، هميشه برای را ضايعات اين بهای ندارندکه را آن آمادگی" غالبا مشتريان اما. بپردازد

77.ميشود اقتصادی بحران و بيکاری افزايش باعث نيز بازار دادن دست از" طبعا و است بازار رفتن دست از آن  

 

 گسترده آموزش. است عبثی و واهی اميد آالت، ماشين در عظيم گذاری سرمايه وسيله به توسعه به داشتن اميد: " است آمده ادامه در

 خود اثر اقدامات اين تمام. نيست مساله اين برای پاسخی کيفيت، کنترل گروههای ايجاد حتی و توليدی، کارگران به آماری روشهای

 اصلی درمان اما. کند تر طوالنی کمی را بيمار عمر که بود خواهد آنی مسکن يک و موقتی درمان يک مشابه اما. داشت خواهند را

 سقوط  از تواند می که است صنايع با دولت روابط تغيير و غربی موجود مديريت سبک دگرگونی تنها بلکه بود  نخواهد مرض

بدهد است، افول به رو که آنها مقلدان و غرب وری بهره رشد و صنعت ارتقاء برای ای دوباره شانس و کند جلوگيری غرب صنايع  

." 

 

 بهبود برای بايد کاری چه که بياموزد اندوختن تجربه وسيله به تنها تواند نمی مديريت که است اين حقيقت: "  است معتقد دمينگ

 جواب نيز، کنند می را خودشان تالش تمام دارند همه که اين گفتن حتی. دهد انجام رقبا با صحيح رقابت و وری، بهره   و کيفيت

 در قدم اولين و است نياز مورد اساسی تغييرات به زدن دست اکنون. بکنند بايد چه که بدانند مردم بايستی ابتدا. نيست درستی و کافی

است دادن تغيير چگونگی يادگيری دگرگونی، راه ." 

 

 می"  کاندی. ای -ويليام"  از نقل به شود می تشکيل وری بهره گيری اندازه چگونگی برای که زيادی کنفرانسهای به اشاره با دمينگ

 کتاب اين. دهد نمی نشان ای چاره راه ولی گويد، می شما به را مشکالت که است تصادفات آمار مانند ، وری بهره ارزيابی: " نويسد

آن ارزيابی نه است، کيفيت ارتقاء برای راهی دادن نشان جهت در تالشی . " 

 

 شود استفاده قابل سرويس و کاال به تبديل ماشينی اوقات و انسانی، نيروی ضايعات که شود می باعث کيفيت بهبود: " دمينگ ديدگاه از

 به بهتری رقابت شرايط و يابد می کاهش شده تمام قيمت آن، روند در که شود می ای زنجيره نتيجه يا واکنش يک باعث آن نتيجه و

 صورت به ای زنجيره واکنش اين. است ميسر هم باز و بيشتر شغل ايجاد ، حاصل.  شود می شاغل افراد  باعث که آيد می دست

آمد در بعد به 7391 سال از ژاپنی مديران تمام تابلوی روی بر مقدس ای نوشته : 

 

 اين به پاسخ در دمينگ پروفسور بيشتر، اشتغال ايجاد -فعاليت تداوم -بازار تسخير -وری بهره افزايش -ها هزينه کاهش - کيفی بهبود

 حاضر حال در چه و گذشته در ژاپن. داشت منفی سرمايه 7391 سال در ژاپن: " گويد می باشد؟ فقير تواند می کشوری آيا که سئوال

 زمان آن در ژاپنی محصوالت اين، بر عالوه. است فقير چوب حتی و منيزيم مس، آهن، سنگ ذغال نفت مانند طبيعی منابع نظر از

 آالت ماشين و غذا تامين برای زمان آن در ژاپن. بود مناسب سختی به ولی ارزان ژاپنی محصوالت قيمت. بود معروف بنجلی به

 ژاپن. بس و آورد دست به پيروزی کيفيت طريق از توانست مي فقط مبارزه، اين در اما. کرد می صادر کاال بايستی خود نياز مورد
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 سيستم يک توليد. بردارد اصولی قدم کيفيت امر در اگر. باشد فقير نبايد و تواند نمی کشوری هيچ که داد نشان و کرد را کار اين

است فروش از بعد خدمات و مشتری به کاال تحويل تا کارخانه به مواد ورود از توليد، خط مراحل کليه شامل کيفيت ارتقاء. است . 

 

  

 

 بر محصوالتی تواند می باشد، خوب مديريت و کافی انسانی نيروی دارای که هم کشوری هر بنابراين کنيم، فرض نمونه را ژاپن اگر

 پيشرفت، و موفقيت برای. بماند فقير نبايد کشوری هيچ بنابراين. کند توليد بازار، به عرضه جهت خود امکانات و استعدادها اساس

زيرا باشد، داشته وجود وفور به طبيعی منابع که ندارد ضرورت هيچ : 

 

آن طبيعی منابع تا دارد، بستگی آن دولت و مديريت و مردم به ملت، هر اصلی سرمايه  

 

 شما که کردم سئوال بود، شده تشکيل شرکتها از يکی در که جلساتی از يکی در: " دهد می ادامه"  بحران از خروج"  کتاب نويسنده

 بيشترين کس هر: " دادند پاسخ من به بکنيد؟ خواهيد می کاری چه و داريد هايی برنامه چه وری بهره ازدياد و کيفيت بهبود باره در

 بيشترين و بهترين"  مثل عباراتی و جمالت بردن کار به اما." دهد می انجام را ممکن اقدامات بهترين و برد می کار به را خود تالش

 افرادی توسط تالشها بهترين بدبختانه ولی. است ضروری و الزم تالشها بهترين البته کافی، نه و است درست نه"  اقدامات و ها تالش

 زيانهای بلکه بود نخواهد مفيد تنها نه نباشد، رهبری جهت اصولی کارگيری به با همراه اگر دارند مسئوليت مختلف های رده در که

 ببرند کار به را خود تالش بهترين بکنند، بايد چه بدانند اينکه بدون افراد اگر: کنيد تصور. آورد خواهد وجود به نيز ناپذيری جبران

باشد مستمر بايستی تالش و سعی! آمد خواهد بار به ای فاجعه چه . 

 

 تالش و معلومات پراکندگی حاصل،. برند کار به را خود سعی بهترين تک تک همه(  9 و بدانند تک تک همه(  7: کنيم فرض -

 تواند می که است تيم يک رهبری و گروهی، کار تنها. داشت خواهد فاصله بسيار انتظار مورد هدف از کار، نتيجه و بود خواهد

 آن جايگزين نميتواند ديگری چيز هيچ و آورد، پديد سازنده و مفيد های دانش و معلومات سلسله يک همراه را، مستمر و مفيد تالش

 " .شود

 

 آنها نيست، کافی تنهايی به وری بهره ارتقاء و کيفيت بهبود جهت عمر تمام برای تعهداتشان و مديران، حمايت: " افزايد می وی

 از خالی و خشک حمايت. نيست ديگری به واگذاری و تفويض قابل تعهد اين. کنند می تعهد چيزی چه برای که کنند درک بايستی

است اصولی و اساسی شرط عمل، بلکه نيست، کافی افراد . " 

 

 سختی با که است غلطی فرض و تصور اين: " نويسد می وری بهره افزايش در انسان نقش مورد در"  بحران از خروج"  کتاب

 به جايی که آن بی بخشيد، بهبود را وری بهره و کيفيت توان می پيشرفته کامپيوترهای و مدرن ابزار و آالت ماشين نصب و گرفتن

 چنين" بحران از خروج"  کتاب در مديريت، در دگرگونی و تحول ايجاد برای دمينگ آقای گانه79 اصول خالصه"  باشد داده انسان

است گرديده بيان : 
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 را الزم توانمندی که اين هدف با خدمات يا کاالها توليد در کيفيت ارتقاء برای مديريت، در مستمر و دائمی اراده و عزم يک ايجاد

 به هم جديد اشتغال آن بر عالوه و بماند پايدار و باقی خود قوت به موسسه و شرکت تجارت و آورد دست به بازار در رقابت برای

آورد وجود . 

 

 با شود، بيدار خواب از بايستی جدی مبارزه برای غربی مديريت. هستيم اقتصاد دوران از جديد عصر در ما: جديد فلسفه کارگيری به

گيرد عهده بر را دائمی تحوالت و تغييرات رهبری و شود آشنا خود مسئوليت . 

 

 حذف بايد تر روشن عبارت به. شود کشيده دست -افراد گيری مچ و کنترل يا - بازرسی طريق، از کيفيت تحصيل بر تکيه از بايد

گردد عملی گيری، مچ و بازرسی جای به توليد فرآيند در کيفيت ايجاد کردن جايگزين و انبوه، توليد در بازرسی . 

 

 شده تمام کل قيمت تقليل به آن، جای به و شود داده خاتمه است، انتخاب مالک"  قيمت"  فقط آن در که خريد، در رايج روش به بايد

 يا همه که آن نه شود خريداری فروشنده، يک از نياز مورد موارد اقالم از يک هر که باشد جهتی در بايد حرکت" ضمنا. داشت توجه

 ستد و داد بر مبتنی بايستی نيازمان، مورد مواد، کنندگان تامين و فروشندگان با ما روابط البته. شود تهيه جا يک از فقط مواد، اکثر

 حساب اطمينان، با خود، خدمات يا کاالها شده تمام کل قيمت تقليل هدف روی بتوانيم تا باشد، دلبستگی و اعتماد پايه بر مدت، دراز

 .کنيم

 

 تمام قيمت و کند، پيدا افزايش وری بهره يابد، ارتقاء کيفيت تا بخشيد بهبود پيوسته و دائم بطور بايد را خدمت ارائه يا و توليد روش

نکند توقف ای مرحله هيچ در و باشد داشته کاهش دائم بطور شده . 

 

 به مجهز ، دائمی بطور و زنند نمی جا در هرگز شرکت کارکنان ترتيب بدين موسسه، در خدمت ضمن آموزش روش مداوم استقرار

شوند می جديد های يافته يا و روز اطالعات . 

 

 به کار تا کند کمک ابزار و آالت ماشين(  کارکنان)  افراد به که باشد آن بايد سرپرستی و نظارت از هدف رهبری، روش برقراری

 سرپرستی همچنين و گيرد قرار نظر تجديد و اصالح مورد بايد سرپرستی نظر از مديريت ديدگاههای. شود انجام بهتری صورت

شود دگرگون بايد توليدی کارگران . 

 

 موثر بطور آسوده خيال با بتوانند همه تا کنيد دور خود سازمان از را همکاری قطع و اخراج بيم منجمله و نگرانی و ترس گونه هر

کند کار سازمان برای . 

 

 و يکپارچه صورت به بايستی توليد و فروش طراحی، پژوهش، در افراد. ريزيد فرو قسمتها بين را نفاق و جدايی ديوارهای و سدها

 چگونگی يا خدمات، و محصول توليد با رابطه در است ممکن که را مشکالتی و موانع تا کنند کار ورزشی، تيم يک مانند گروهی

کنند رفع و بينی پيش باشد، داشته وجود آنها، از استفاده . 
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. کنيد خودداری جديد، وری بهره سطح تنظيم يا و نقص بدون کار انتظار يا کار، هدفهای برقرار يا کردن موعظه دادن، شعار از

 از ها مديريت و کارکنان و طرف يک از يکديگر با کارکنان بين نامطلوب روابط ايجاد باعث و دارد معکوس اثر موعظه و نصيحت

 موجود های سيستم گردن به هستند، م وری بهره و بد کيفيت دارای که دستاوردها، از بسياری تقصير چون. شود می ديگر طرف

آنهاست مسئوليتهای و اختيارات از خارج" اساسا و نيست ساخته کارکنان از کاری آنها بهبود برای و است . 

 

 اين جايگزين را"  رهبری"  عوض در و کنيد خودداری  کارخانه سطح در توليد برای کمی استانداردهای کردن برقرار از(  الف

سازيد روش . 

 

گذاری هدف اساس بر مديريت روش بکارگيری از(  ب  .11    ( MBD ) هدفهای و ارقام اساس بر مديريت های شيوه از. کنيد پرهيز 

کنيد استفاده رهبری شيوه از آن جای به و ورزيد اجتناب کمی . 

 

 ميان از باشد، نداشته خاطر رضايت دهد می انجام که کاری از کارگر تا شود می باعث که را مشکالتی و موانع(  الف .  12

کند پيدا تغيير"  کيفی"  توجه به"  کمی" " صرفا مراقبت از سرپرستان، مسئوليت بايد. برداريد . 

 

 از باشند، نداشته خاطر رضايت خويش وظايف و کارها انجام از مهندسان و مديران شود می باعث که را موانعی و سدها(  ب  . 12

کنيد حذف بکلی را مشاغل ارزيابی و ورزيد خودداری افراد ارزيابی و مقايسه از که معنی اين به ببريد، بين . 

 

آوريد وجود به قوی و جدی خودبهسازی و آموزشی نظام يک  . 13 . 

 

 نه است سازمان افراد تمام کار مديريت، در دگرگونی زيرا. باشند داشته مشارکت دگرگونی اين در همه که کنيد فراهم ترتيبی . 14

79. گروه    يا فرد يک کار  
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