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 QFDبخش اول 

 
 QFDمقدمه   -5-5

های ارزیابی شتده مشتری به مشخصات فنی معادل در محصول است. یعنی ببینی  تبدیل خواستته QFDبه زبانی ساده، هدف 

دهد، در محصتتتول بروز به فرایند طراحی محصتتتول می QFDخواهد و آن را از طریق نظ  و جامعیتی که مشتتتتری مه می

ی در زمینه توستعه محصتول براسا  اند. مقاالت بستیارفواید بستیاری را ذکر کرده QFDدهی . در صتنایع مختل  برای می

 . نوشته شده است QFDنیازهای بازار با کمک 

QFD  روشی است برای درك خواسته ها و نیازهای مشتریان وتبدیل آنها به نیازهای طراحی و فرایند 

QFD  ابزار طراحیTQM است  . 

QFD  . یک فرایند سیستماتیک برای ایجاد انگیزه جهت تمرکز روی مشتریان است 

QFD  متر تولید ک, در زمان کوتاهتر و با هزینه روشی است که به شرکت ها کمک میکند که بتوانند محصوالت رقابتی

 .نمایند

QFD . یکی از ابزارهای طرح ریزی کیفیت می باشد  

QFD ته برای شناسایی , درك و استقرار نیازها و خواسته های مشتریان در تمامی مراحل روشی نظام مند و ساخت یاف

 طراحی , ساخت , توزیع و پشتیبانی خدمات و محصوالت . 

استقرار این روش نیازمند همکاری , کار گروهی و تالش همه جانبه واحدهای مختل  سازمان از جمله بازاریابی , نکته: 

 هندسی , تولید , خدمات پس از فروش و ... می باشد .فروش , برنامه ریزی  , م

توسط آکائی در ژاپن معرفی شد. این رویکرد نخست در  6991یک رویکرد در طراحی است که در سال  QFD مدل

وارد آمریکا شد  6991مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال  6991کارخانه کشتی سازی کوبه میتسوبیشی در سال 

 کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. در و اکنون

 

ل یا به عبارتی مبد« مشخصات فنی و مهندسی »به « نیازمندی های مشتریان»می توان به عنوان ماشین مترج   QFDاز 

تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش 

یفیت اجزای نمود. این فرایند معموال با ک سیستماتیک روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگی های کیفیت محصول، تعری 

 سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد.  عملکردی آغاز گشته و 

http://www.parsmodir.com/thesis/qfd.php
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با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده ماتریسی و مهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده است.  QFDتکنیک 

تامین کنندگان آمریکا ه  آنرا مورد تائید و استفاده قرار داده به علل زیر مورد  در این بین متد مهار ماتریسی که انستیتوی

 توجه بیشتر قرار گرفته است:

  QFDرواج بیشتر نسبت به سایر دیدگاه های موجود در بین متخصصان و کاربران  _6

 سادگی یادگیری و خالصه بودن نسبت به سایر رویکردها_1

 مراحل مختل  با یکدیگرارتباط منطقی و ساده  _1

 پوشش مراحل مه  تولید محصول با استفاده از مهار ماتریس _4

 

 QFDعناصر   -2-1

QFD  از دو جزء تشکیل یافته است که منجر به گسترش در طول فرآیند طراحی می گردد یکی کیفیت و دیگری عملکرد

( را تبدیل  Voice of Customer)  (، ندای مشتری Quality Deploymentمی باشد . بخش بهسازی کیفیت ) 

 به فرآیند طراحی می کند . 

این امر با شناسایی اهداف طراحی، ویژگی های قطعه و محصول که در ارتباط با نیازمندی های مشتری می باشند، منجر به 

بخش  ( در ارتباط با Function Deploymentتضمین طراحی و کیفیت تولید می گردد . بخش بهسازی عملکرد ) 

های کارکردی مختل  سازمان که با طراحی تولید در ارتباط هستند، با تشکیل تی  طراحی این کار را انجام می دهند . 

 متخصصین عملکردی نواقص مربوط به ارتباطات میان مراحل طراحی و عملکردها را کاهش می دهند . 

 QFDنامیده می شود، از ابزارها و روش های متفاوتی در  QFDبرای رسیدن به اهداف کیفی و در واقع آنچه که اهداف 

، خانه های کیفیت و یا در واقع همان عناصر می باشد که به نوبه خود نیز  QFDاستفاده می شود . ابزار اصلی برای اجرای 

 برای اجرای هر عنصر روش های متفاوتی وجود دارد.

 :  QFDروش کار با خانه های کیفیت در  -3-1  

اذعان دارند که اگر این ماتریس به  QFD(. متخصصین 6( گویند)شکل HoQن ماتریس این روش را خانه کیفیت)اولی

صورت کامل و جامع تکمیل گردد پروژه در همان گام اولیه خاتمه می یابد بنا به اهمیت این ماتریس، هفت بخش آن به 

 قرار زیر آورده شده است:

 نیازهای مشتریان -ال 

 ی محصولویژگی ها -ب

 اهمیت نیازهای مشتری -ج

 ماتریس طرحریزی -د
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 ارتباط بین نیازهای مشتری و ویژگی های محصول -هت

 ماتریس همبستگی بین مشخصه های مهندسی  -و

 اولویت ها و اهداف هریک از مشخصه های مهندسی  -ز

و  مشتری در محصوالت جدید صحیح بکار گرفته شود، می تواند روش موثری برای در نظر گرفتن ندای QFDمنانچه 

 طراحی فرایند به حساب آید

 

 

 (HoQخانه کیفیت )               

متداول ترین نوع از انواع خانه های کیفیت مدل کوبه می باشد که خانه های کیفیت موجود در مدل کوبه شامل مهار خانه 

  شامل: ترتیب به . کوکسمی باشد که بر اسا  نظر موران

ین این خانه . اصلی ترین و مهمتر باشد می تولید ریزی برنامه و فرآیند ریزی برنامه قطعات، گسترش محصول، ریزی برنامه

ها، خانه یک  و یا خانه کیفیت می باشد . دلیل اهمیت خانه یک  از این از این رو است که این خانه به عنوان دروازه ورودی 

صلی برای مشتری می باشد . دقت الزم در اجرای مراحل موجود در این عمل می کند و بیان کننده نیازهای ا QFDفرآیند 

عمل کند . در تکمیل خانه یک  کیفیت شش مرحله تدوین  QFDخانه، می تواند به عنوان سنگ زیر بنایی اجرای بهینه 

 QFDروژه گردیده است که دقت در اجرای هر یک از این مراحل، به ویژه مرحله یک  سبب افزایش احتمال موفقیت پ

 می گردد . 

 QFDاهداف  - 4-1 

 معموال شامل دو دسته ملمو  و ناملمو  می شود که شرح آن در زیر خواهد آمد .  QFDاهداف 
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 را می توان در :  QFDاهداف ملمو  : اهداف ملمو  شامل بکارگیری 

 طراحی با هزینه کمتر  

 حذف تغییرات مکرر فنی  

 شناسایی مقدماتی مکان هایی از تولید که بحرانی اند  

 تعیین فرآیندهای در پیش رو برای تولید  

 کاهش قابل توجهی از زمان, برای توسعه محصول و اختصاص بهینه تر منابع  

 از : شناسایی شده است که عبارتند  QFDاهداف ناملمو  : در کنار اهداف ملمو  اهداف ناملموسی نیز در بکارگیری 

 افزایش رضایت مشتری  

 تسهیل در کار گروهی با مندین نظام مختل   

 ایجاد یک بنیان برای برنامه ریزی بهبود محصول  

 ایجاد و نگهداری مستندات  

 ایجاد منبعی قابل تبدیل برای دانش فنی 

 

 :  QFDمزیت های  -1-5

 
 گسترش کار گروهی و فرهنگ مشارکت  

 گسترش سیستماتیک مستند سازی و به ه  پیوستن همه نیازهای عملیاتی  

 کاهش در شکست ها و اشتباهات  

 ایجاد کمترین تغییرات در طراحی  

 مشخص کردن توانایی ها و ضع  های تولیداتی با منابع تولیداتی قابل رقابت  

 نیازمندی های مشتری : 

ی ارضاء کننده برای مشتری در قبال مصرف محصول و یا خدمت می باشد منظور از نیازمندی های مشتری، خواسته ها

 نیازهای مشتری سه دسته اند : 

نیازهای اساسی : مشخصه هایی از محصول که بر طرف کننده نیازهای مشتری در ارتباط با هدف اصلی تولید محصول  - 6

 شود . می باشد و مشتری مه بخواهد و مه نخواهد می بایست در محصول اعمال

نیازهای عملکردی : این نیاز مربوط به کیفیت عملکرد می باشد که با افزایش عملکردهای آن سبس افزایش رضایت  - 1

 در مشتری می گردد . این نیاز به نوعی دیگر همان ندای مشتری ) خواسته مشتری ( می باشد . 
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اهی نداشته باشد و نیاز ضروری بوجود آن در محصول نیازهای برانگیزنده : در این نوع نیاز ممکن است مشتری از آن آگ

  گردد. احسا  نمی شود . ولی اگر در محصول گنجانده شود سبب بر انگیختگی و خشنودی در مشتری می

 آیند.نیازهای برانگیزننده در صورت تداوم در محصول به صورت نیاز عملکردی در می

 بخش دوم انتخاب تامین کننده ها

 

 مقدمه 5-3 

رها در تکنولوژی،جهانی شدن بازا دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت طول دو دهه اخیر،مدیران شاهد یک در

ا فرآیندهای سریع اند.با افزایش تعداد رقبا در کال  جهانی،سازمانها مجبور شدند کهو شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده

 قابت جهانی بهبود بخشند.ماندن در صحنه ر درون سازمانی را برای باقی

های بازار همت گماردند که بر جزئیات استراتژی سازمانها به توسعه 6917-97های در دهه

د قوی و عملیات تولی مشتریان متمرکز بود. آنها بدین درك نایل آمدند که مهندسی و طراحی«رضایت»سازیبرآورده

ور شدند سه  بازار بیشتر است.بنابراین طراحان مجب بازار و در نتیجهمنسج  و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندیهای 

آل ها و نیازمندیهای موردنظر مشتریان را در طراحی محصوالت خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حد که ایده

 آل های موردنظر مشتری روانه بازار سازند.اکثر سطح کیفی ممکن،در حد اقل هزینه،توام با ایده

پذیری افای به افزایش انعططور فزایندهموردنظر مشتریان،سازمانهای تولیدی به با افزایش تنوع در الگوهای 6997در دهه 

ن مشتریا در خطوط تولید،بهبود محصوالت و فرآیندهای موجود و توسعه محصوالت جدید برای ارضا نیازمندیهای

 زد. شهای جدیدی را برای آنها رق مال-به نوبه خود -مند شدند که این موضوععالقه

مواد و خدمات دریافتی از  به موازات بهبود در توانمندیهای تولید،مدیران صنایع درك کردند که 6997در دهه 

دارد که این  سازمان به منظور برخورد با نیازمندیهای مشتریان مختل ،تاثیر به سزایی در افزایش توانمندیهای کنندگانتامین

مدیران  چنینیابی بر جای نهاد.همهای منبعه نوبه خود،تاثیر مضاعفی در تمرکز سازمان بر پایگاههای تامین و استراتژیامر ب

کیفی،کافی نیست.در واقع تامین محصوالت با معیارهای موردنظر مشتری)مه  دریافتند که صرفا تولید یک محصول

 الشهای جدیدی را به وجود آورد.موقع،کجا و مگونه(و با کیفیت و هزینه مورد؟؟؟، م

مدت برای  تغییرات در طوالنی گیری از تغییرات مذکور،سازمانها دریافتند که ایندر منین شرایطی به عنوان یک نتیجه

-آنها را ورودیهای سازمان شبکه همه کارخانجات و شرکتهایی که سازمانشان کافی نیست.آنها باید در مدیریت مدیریت

صول شرکتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش مح کردند،و همچنین شبکهتامین می-ی  و غیرمستقی طور مستقبه

 ه وجود نهادند.پای به عرص«مدیریت زنجیره تامین»و «زنجیره تامین»شدند.با منین نگرشی رویکردهایبه مشتری،درگیر می
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شتری نهایی ارائه یک محصول به م ام فعالیتهای مورد نیاز برایتعری  ساده،شامل تم برطبق این نظریه،زنجیره تامین در یک

 فعالیتها در زنجیره تامین است. بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع،مدیریت این

 ریتشود تا فرآیندها کاراتر و مدیباعث می عامل بسیار مهمی که شاید مهمترین و گردش مناسب و انتقال صحیح اطالعات

 گردد. آنها آسانتر

زنجیره  گیریهای داخلی بخشهای مختل تواند بر روی بسیاری از تصمی تامین می های اطالعاتی زنجیرهمجموعه سیست 

 تامین موثر باشد.

 عملکرد آن دارد. های زنجیره تامین و همچنین سطحزمینه مدیریت روابط تاثیر شگرفی در همه

ر تحلیلهای است.این فاکتور د کارآمد باشد،مدیریت روابط در زنجیره تامین ترین بخش یک مدیریت زنجیره تامینمشکل

بسیاری از  گذارد،به طوری کهتامین،تاثیر شگرفی بر روی سطح عملکرد بخشهای مختل  زنجیره می مدیریت زنجیره

موضوع در  ه پرداختن به اینواضح است ک تامین،ناشی از این عامل بوده است.بنابراین هایشکستها و موفقیتها در زنجیره

 ]5[رسد.زنجیره تامین،بسیار مه  و بحرانی به نظر می حیطه

 مرحله ای برای انتخاب تأمین کنندگان : 2فرایندی  -3-3 
 شناسایی نیاز  5-3-3

استراتژی های کالن سازمانی )نوع فناوری و شیوه تأمین( سطح و اهمیت نیازها را در رسیدن به هدف تعیین می کنند. 

استراتژی ها ممکن است نوع روابط یا نوع محصوالت و خدمات مورد نظر را نیز تغییر دهند. نیاز سازمان می تواند طراحی 

سازمان می تواند بهبود کاالی موجود و یا خدمات موجود باشد. هرکدام از و ارائه یک محصول یا خدمتی جدید باشد، نیاز 

 این موارد، به نوبه خود به تأمین کننده )تأمین کنندگان( نیاز دارد. 

 تصمیم به تأمین داخلی یا خارجی 3-3-3
عان، باید تصمی  نیاز ذی نفپس از تشخیص یک نیاز و این که باید کاال /قطعه یا خدماتی را تأمین کنی  و با در نظر گرفتن 

بگیری  که کاال یا خدمت مورد نظر از داخل یا خارج از سازمان تأمین گردد. این دو حالت کامال باید تحلیل و از یکدیگر 

متمایز شوند. باید دقت کرد که در این جا فقط هزینه مالك نیست. ممکن است به دالیلی )مثال هزینه کمتر( پیشنهاد شود 

ورد نظر از درون سازمان تهیه گردد. اما از نظر استراتژیک ممکن است این کار موجب از دست دادن یک تأمین که کاالی م

 کننده استراتژیک گردد و لذا در بلند مدت هزینه سازمان افزایش یابد.

 تعیین نوع تأمین کنندگان با توجه به نوع نیاز 2-3-3
 ن نیز زیاد است، با توجه به نیاز سازمان باید روشن شود که تأمین کننده دارایدر بازار کامال رقابتی که تعداد تأمین کنندگا

 حداقل مه ویژگی، توانایی و یا خصوصیاتی باشد .
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داشتن گواهینامه های معتبر، داشتن سوابق کاری، رضایت مشتری های قبلی، رعایت استانداردهای مورد نظر و اموری از این 

 یرد. قبیل می تواند مد نظر قرار گ

 جستجو برای شناسایی تأمین کنندگان 4-3-3
در این مرحله جستجو برای شناسایی تأمین کنندگانی که واجد ویژگی های مرحله قبل باشند، آغاز می گردد. دقت شود 

که در این مرحله، موضوع مناقصه و کمترین هزینه نباید مطرح شود. در این مرحله هدف اصلی این است که سازمان ها و 

یمانکارانی که ویژگی مورد نظر را دارند شناسایی و لیست گردند. پس از این که تأمین کنندگان، شناسایی شدند می توان پ

بر اسا  یک معیار کلی )مثال اعتبار و سابقه( آنها را گروه بندی و در صورتی که تعداد آنها بیش از حد انتظار باشد، تعدادی 

 را در همین مرحله حذف کرد.

 کسب اطالعات تأمین کنندگان 1-3-3
در این مرحله با توجه به شناسایی کلی تأمین کنندگان و تعیین معیارها، می توان با تهیه پرسش نامه، اطالعات کاملی از تأمین 

کنندگان اخذ کرد. در همین مرحله می توان اولین بخش از انتخاب تأمین کنندگان را براسا  اطالعات موجود انجام داد. 

ن کنندگانی که بیش از نیمی از معیارهای مرحله قبل را ندارند، حذف می شوند. در صورتی که تأمین کننده ای اطالعات تأمی

 مبه  و یا ناقص بدهد، باید درخواست اطالعات کامل و شفاف بشود.

 انتخاب تأمین کنندگان براساس چند معیار 6-3-3
تل  کمی و کیفی، تأمین کنندگان نهایی را که واجد بیشترین شرایط و در این مرحله می توان با استفاده از روش های مخ

 معیارها باشد، انتخاب کرد. 

 تشکیل زنجیره تأمین با حضور تأمین کنندگان 7-3-3
پس از انتخاب تأمین کنندگان، باید از آنها خواست به عنوان عضوی از زنجیره تأمین منافع خود را همسو با منافع سایر 

ره تأمین ارزیابی کنند. در این حالت هزینه های بازرسی و کیفیت کاهش می یابد. زیرا تأمین کننده به عنوان اعضای زنجی

عضوی از اعضای زنجیره تأمین همه تالش خود را برای رعایت استانداردهای کیفیت و رضایت خریدار به کار خواهد 

 گرفت.

 ارزیابی و تقویت تامین کنندگان و گروه بندی 8-3-3
ون همکاری و کار در مهارموب مفهوم زنجیره تأمین صورت می گیرد، در نتیجه، می توان به تأمین کننده کمک کرد م

تا کارش بهتر انجام شود. زیرا منافع، در زنجیره تأمین کامال دو طرفه است و هر کدام از طرفین )خریدار و تأمین کننده( می 

 ل همه اعضای زنجیره تأمین خواهد بود.دانند که در صورت شکست، اثرات منفی آن شام

اکنون خریدار می تواند جایگاه هر یک از تأمین کنندگان را تعیین و آنها را گروه بندی کند: تأمین کنندگان معمولی، تأمین 

 کنندگان عملیاتی و تأمین کنندگان استراتژیک.

تأمین کنندگان معمولی :آنهایی هستند که به صورت موردی و تکرار ناپذیر خدمت یا کاالیی را تأمین می کنند و سپس از 

 جمع اعضای زنجیره تأمین خارج می شوند. 
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 (تأمین کنندگان عملیاتی :آنهایی هستند که به عنوان عضوی از اعضای زنجیره تأمین با سایر اعضای زنجیره )ازجمله خریدار

 همکاری دائمی دارند، اما خروج آنان از زنجیره تأمین نیز ممکن است. 

تأمین کنندگان استراتژیک :آنانی هستند که با خریدار و سایر اعضای زنجیره تأمین، پیوند استراتژیک دارند و به آسانی از 

هانی بیشتر جایگاه آنان در بازار ج زنجیره تأمین جدا نخواهند شد. همکاری این تأمین کنندگان با خریداران موجب تقویت

 و افزایش سه  آن زنجیره تأمین از بازار رقابت خواهد شد.

 توسعه محصول یا ایجاد یک نیاز جدید 2-3-3
حلقه ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان می تواند تکرار شود. خدمات جدید یا محصول جدیدی می تواند طراحی گردد، یا 

بد و مجددا مراحل ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان جدید و یا انتخاب از میان تأمین کنندگان محصول قبلی بهبود یمی ا

 ]6[حاضر در زنجیره تأمین تکرار می شود.

 

فرآیند انتخاب تامین کننده ها 3-2    

و   ، تکنیکدی بوئر و همکارانش مهار مرحله را در انتخاب تامین کننده شناسایی کردند برای هر کدام از این مراحل 

 روشهایی در ادبیات انتخاب  تامین کننده وجود دارد این مهار مرحله عبارتنداز :

 در دقیق جستجوی برای را تصمی  گیرنده که هستند هایی روش مسأله حل برای تصمی  های روشتعری  مسئله :  – 6

 کننده، تأمین انتخاب ادبیات در. کند می کمک هستند دستر  نظر در به که هایی گزینه و تصمی  یک به نیاز مورد

 .است نشده یافت باشد مسأله تعری  مرحلۀ مورد در که خاصی پژوهش هیچ

 

 آن اول .شود می پیچیده کننده تأمین انتخاب برای گیری تصمی  دلیل، دو به عموما   :تصمی  معیارهای بندی فرمول  -2

 عالوه .ذهنی و عینی معیارهای :دارند وجود کننده، تأمین مورد در گیری تصمی  زمان در معیارها از اصلی نوع دو که

 در یکدیگر با است ممکن که است معیارها از تعدادی وجود کند می پیچیده را گیری تصمی  که دیگری عامل آن، بر

 کردن پیدا برای متناقض غیرملمو  و ملمو  عوامل میان تبادل ایجاد برای ضرورت یک نتیجه، در .باشند تعارض

 معیار در باال عملکرد طریق از تواند می معیار یک در ضع  جبرانی، های مدل در .دارد وجود کننده تأمین بهترین

 .شود جبران دیگر

 

 تأمین مجموعۀ تبدیل ومرحله  کاهش گزینه های نا کار آمد   این از هدف :بالقوه کنندگان تأمین اولیۀ انتخاب  - 3

 تأمین تواند می حذفی روش یک از استفاده موجود، هایش است  در میان گزینه پذیر قابل ولی اندك تعداد به کنندگان

 . کند خارج لیست از کنند تأمین را انتخاب قوانین کامل کنندگان را که نتوانسته اند رضایت
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 .شود می نهایی انتخاب مرحلۀ به مربوط کننده تأمین انتخاب مورد در شده منتشر مطالعات بیشتر :نهایی انتخاب - 4

 های مدل ریاضی، ریزی برنامه های مدل خطی، وزنی های مدل :از اند عبارت مرحله این در ها تکنیک پرکاربردترین

 .مالکیت کل هزینۀ های مدل و مصنوعی هوش بر مبتنی های مدل آماری،

 

 بخش سوم

 
 با انتخاب تامین کننده ها:  QFDارتباط -5-2

 کیفیت بهبود برای روش یک عنوان به ژاپن، در 1972 سال  بار اولین برای (QFD )  کیفی  عملکرد گسترش

 های مشخصه ها (  به (WHATمشتری     نیازهای تبدیل   QFD )شد )  گرفته کار به کارخانه مند در محصوالت

 بین روابط توسعه سیستماتیک از استفاده با نهایی محصول برای کیفیت نقشۀ توسعۀ ها (  و (HOW   (QCs)کیفیت  

 وجود بر تأکید و محصول مستمر بهبود برای ( روشی (QFDباشد در واقع  می کیفی، های مشخصه و مشتری نیازهای

 مختل  مراحل مهندسی همانند و توسعه ریزی، برنامه مختل  مراحل کردن یکپارمه برای ای وظیفه های  بین تی 

ها (   و  (WHATروابط بین  تعیین به مربوط  QFDروش   در کیفیت فرد خانۀ به منحصر است جنبۀ محصول ساخت

HOW) برای ای نوعی از نقشه های مفهومی است که وسیله کیفیت خانۀ که گفت توان می دلیل، همین ها ست .  به 

 دقیق و صریح ورودی های متغیر بیشتر سنتی،  QFDمحسوب می شود . اما در    ای وظیفه درون ریزی برنامه و ارتباط

  .شد می برخورد عددی، های داده ها  همانند آن با و شده گرفته نظر در

در این مقاله سعی شده با در نظر گرفتن مشخصات کمی و کیفی از طریق بکار بردن مدل شامل خانه کیفیت و همچنین با 

ان رسیدن نندگان امکبهره گیری از فرایند خرد جمعی و مشارکت تمام سطوح کارکنان سازمان در فرآیند ارزیابی تامین ک

 به نتایج بهینه تسهیل شود . 

ویژگیهای خدمات و کاالی شرکت را در رابطه با یک محصول خاص و با در نظر گرفتن اولویت بندی این نیازها و تمرکز 

 بر بازار و خواسته های مشتری در نظر گرفته شده است و در نهایت یک ابزار تحلیلی خوب در ارزیابی تامین کنندگان

خودمان بکار ببری  و قضاوت را کوتاه کنی  که واقع بینانه تر شود .بطوریکه لیست تامین کنندگان دارای صالحیت و فاقد 

صالحیت شفافتر شده و امکان ارزیابی تامین کنندگان مجدد حقیقی تر گردد )لیست سیاه و لیست سفید تامین کنندگان 

ین کنندگان در حوزه های مختل  مثال فنی مهندسی و خدمات وغیره بیشتر دارای ارزش بیشتری است( درنهایت انتخاب تام

ونزدیکتر به داده های خرید)اطالعات خرید( میباشد که این خود یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از عواملی مثل : پایین 

اهش دهنده اشد که در کل کآمدن کیفیت محصول و باال رفتن سرعت تحویل به موقع و افزایش اختالل در خط تولید میب

 .هزینه های مستقی  میباشند
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 (مقدمه:5

دنیای امروز، نیاز به باال بردن کیفیت ، سازمانها را به سمت اجرای مدیریت کیفیت که یکی از عوامل مه  رشد سازمانی در 

و موفقیت در عرصه ملی و بین المللی می باشد سوق داده است. برای موفقیت در بازار هر یک از بخش های سازمان باید به 

( استراتژی کیفیت باال ، به توانایی رقابت پایدار 1980.به گفته پورتر)خوبی با یکدیگر به سمت یک هدف حرکت کنند

می انجامد. برای افزایش موقعیت رقابتی و بهبود عملکرد تجاری، شرکت های سراسر جهان،بزرگ و کومک،تولیدی و 

 استفاده کرده اند. 1(TQMخدماتی، از اصول مدیریت کیفیت جامع)

 

 TQM کند که باعث بهبود این موارد می شود: پیشرفت مداوم ، رسیدن به نیاز های مشتریان، مجموعه اعمالی را فراه  می

کاهش دوباره کاری، تفکر دور برد، افزایش کار گروهی و درگیری کارمندان با کار ، طراحی مجدد فرآیند ها، الگوبرداری 

ان)فی گن نزدیکتر با تأمین کنندگرقابتی، رفع مشکالت به صورت گروهی، سنجش نتایج به صورت دائمی و ارتباطی 

استفاده کرده اند مزایای فراوانی مانند محصوالت با  TQM( .شرکت هایی که از 1984،کراسبی1992،جوران1991بوم

 کیفیت باالتر، مشتریان راضی تر، کاهش هزینه ها، بهبود وضعیت مالی و افزایش رضایت کارمندان را بدست آورده اند.

ها به دلیل تمرکز بر مقیا  های مالی به جای مقیا  های کیفیت بی نتیجه مانده است. تحقیقات  تالش بسیاری از شرکت

در سازمان ها را تالش عجوالنه و بدون پایه و تمرکز مناسب دانسته است.بنابراین سازمان ها  TQMدیگری علت شکست 

 موفقیت آمیز باشد. QMTمی باشند تا اجرای  2 TQM(CSFنیازمند فه  فاکتورهای بحرانی موفقیت)

 : TQM ( مفاهیم3

کیفیت یک پروسه مداوم بهبود کیفیت ، به سوی درجه قابل پیش بینی از  3کیفیت تعاری  مختلفی دارد. به گفته دمینگ

جزء اصلی مدیریت کیفیت که موجب افزایش ثمربخشی و کارایی سازمان می  14یکسانی و اطمینان است. همچنین وی 

 کرد:شود را شناسایی 

 سازمان برای مقاصد و اهداف انتشار و .ایجاد1

 جدید ی فلسفه بکارگیری .2

 بازرسی فه  درك .3

 قیمت اسا  بر صرف ا بازاریابی های پاداش به دادن پایان .4

                                                           
Management QualityTotal  1 

Critical Success Factor 2 

Deming 3 
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 سیست  مداوم و مستمر بهبود .5

 آموزش کردن نهادینه .6

 رهبری برقراری و تعلی  .7

 نوآوری فضای و اعتماد ایجاد و تر  کردن طرف بر .8

  ستادی های محیط و ها گروه های فعالیت سازی بهینه .9

 توخالی های هدف و ها نصیحت شعارها، .حذف11

 هدف مبنای بر مدیریت حذف و کار نیروی برای مقداری های سهمیه .حذف11

 شود می مهارتشان به کارکنان افتخار از مانع که سدهایی .حذف12

 آموزش گسترش و .تشویق13

 تحول و دگرگونی انجام برای شرایط جهت در .اقدام14

کیفیت را شایستگی استفاده بیان کرد. به گفته او هر شخص در سازمان برای ارائه محصول یا خدمتی که شایسته  4جوران

 استفاده باشد باید تالش کند.

 کیفیت را همسانی نیازها تعری  می کند.تمرکز او بر روی بی نقصی و انجام درست کار در اولین بار است. 5کراسبی

برای افزایش کارایی سازمان تأکید دارد. طبق نظر او کیفیت فقط به معنای  7(TQCبر اهمیت کنترل کیفیت جامع) 6ایشیکاوا

 ت کیفیت، خود شرکت و زندگی انسان است.کیفیت محصول نیست بلکه شامل خدمات پس از فروش، مدیری

تعاری  کیفیت با گذر زمان طبق تغییر نیازها و ملزومات مورد نیاز مشتریان تغییر کرده است اما ذات و اصل آن کمابیش به 

 سمت رفع مشکالت و تطبیق استانداردها برای رضایت مندی مشتریان توسعه یافته است.

 : می توان به صورت زیر تجزیه کرد ( راTQMکلمه مدیریت کیفیت جامع )

 .باشد می و برنامه ریزی و ... هدایت کردن، سازماندهی،کنترل ، اداره روش و هنر: مدیریت

                                                           
Juran 4 

Crosby 5 

Ishikawa 6 

Total Quality Control 7 
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 کند. می بیان را مشتری نیاز با شده ارائه خدمت یا شده تولید کاالی تطابق درجه: کیفیت

 .فراگیری و همه گیر بودن را نشان می دهد: جامع

TQM  نظامی سازمان یافته است که به صورت مداوم بر بهبود مستمر فعالیت های سازمان تأکید دارد که هدف نهایی آن

 رسیدن به محصوالت و خدمات باکیفیت باالتر، افزایش رضایت مشتریان درون و بیرون سازمان و کاهش هزینه های

 سازمانی می باشد.

 را به شکل های زیر تعری  کرده اند: TQM 8برخی صاحب نظران ازجمله جری و جانیس هرمن

 ریتمدی وری، قابلیت ها و استعدادهای بهره کیفیت ، مداوم بهبود برای که است گروهی کار دادن انجام روش 

 .گیرد می قرار استفاده مورد کار نیروی و

 TQM است عملکرد بهبود مداوم برای منظ  و( راهبردی) استراتژیک محور، مشتری رویکردی. 

همه اجزاء سازمان باید مجموعا  درگیر شوند.  TQMهر سازمان یک سیست  واحدهای به ه  پیوسته است. برای موفقیت 

را به امید حل مشکالت و پیشرفت بخش فروش در سازمان اجرا کردند ولی به زودی دریافتند که  TQMدر ابتدا مدیران 

کتورهایی مانند تعهد مدیریت ارشد، رهبری، کار گروهی، اهمیت آن بیشتر از پیشرفت های بخش فروش می باشد. فا

آموزش و توسعه، شناسایی کارمندان و پاداش، اعطای قدرت به کارکنان و ... باید با یکدیگر ترکیب شوند تا پایه ی فرهنگی 

 با پیشرفت مداوم ایجاد شود.

 درنهایت مدیریت کیفیت شش اصل اساسی زیر را بیان می کند:

 ی.مشتری گرای1

 .تمرکز بر عملیات و نتایج2

 .پیشگیری به جای اصالحات3

 .درگیر کردن کارکنان با کار و استفاده از تخصص آنان4

 .جمع آوری وآنالیز اطالعات و تصمی  گیری بر پایه آنها5

 .بازخورد6

 

                                                           
 Jerry J. Herman and Janice L. Herman 8 
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 ها : CSF و TQM( تحلیل چارچوبهای 2

متتتتارموب هتتتتای مختلفتتتتی وجتتتتود دارد. بستتتتیاری از ایتتتتن متتتتارموب هتتتتا توستتتتط  TQMبتتتترای اجتتتترای 

محققتتتتان و صتتتتاحب نظتتتتران توستتتتعه یافتتتتته انتتتتد. مطالعتتتتات نشتتتتان متتتتی دهتتتتد کتتتته کشتتتتورهای مختلتتتت  از 

مشتتتابه بتتته شتتتکل جتتتوایز کیفیتتتت استتتتفاده متتتی کننتتتد. امتتتروزه بتتتیش از یکصتتتد  TQMمتتتارموب هتتتای 

 جایزه کیفیت در کشورهای مختل  وجود دارد.

یتتتتان ایتتتتن جتتتتوایز ستتتته جتتتتایزه اصتتتتلی و بتتتتا اعتبتتتتار وجتتتتود دارد: جتتتتایزه بتتتتین المللتتتتی ملکتتتتوم در م

 11جتتتتتتتتتتتایزه دمینتتتتتتتتتتتگ -10(EQAجتتتتتتتتتتتایزه کیفیتتتتتتتتتتتت اروپتتتتتتتتتتتا) -9(MBNQAبالتتتتتتتتتتتدریج)

 TQMمتتتی تتتتوان گفتتتت ستتتایر جتتتوایز از ایتتتن ستتته جتتتایزه ناشتتتی شتتتده انتتتد. عتتتالوه بتتتراین ، یتتتازده متتتارموب 

 (Jha U.C & Kumar 2010زیتتتر متتتی باشتتتد)دیگتتتر کتتته توستتتط محققتتتان توستتتعه یافتتتته انتتتد بتتته شتتترح 

بلتتتتک و  –اهتتتتایر و همکتتتتاران  –بتتتتابر و استتتتپلین  –فلتتتتین و همکتتتتاران  –آکلنتتتتد  –ستتتتاراف و همکتتتتاران 

 12تیاگراجان و همکاران –نوابویزه  –ژنگ و همکاران  –انگ و همکاران   –فنگ و تئو  –پورتر 

CSF  ها اِلمان هایی هستند که برای به موفقیت رسیدن مأموریت یک سازمان یا یک پروژه مه  بوده و اگر خوب پیش

ها فعالیت ها و یا روند هایی هستند که برای هر سازمان  CSFنروند شکست در مأموریت را در پی دارند . به عبارت دیگر 

 .یکتا بوده و ادامه بقای سازمان به آنها بستگی دارد

 CSFو  TQMهایی را معرفی کرده اند. برخی از مارموب های مه ِ  CSFهر یک از مارموب های مورد بحث ، 

 (Jha U.C & Kumar 2010های آن ها به شرح زیر می باشد)

مدیریت کیفیت  -4مدیریت کیفیت فرآیند  -3مدیریت کیفیت استراتژیک  -2تعهدات مدیریت ارشد -1(:1974جوران)

اعطای قدرت و درگیر  -8رضایت مندی مشتریان -7مدیریت کیفیت تأمین کنندگان  -6وزش و پرورش آم -5طراحی  

 نتایج تجاری  -9کردن کارمندان با کار 

مدیریت کیفیت تأمین -4 آموزش و پرورش-3مدیریت کیفیت طراحی  -2تعهدات مدیریت ارشد  -1(: 1976ایشیکاوا)

 نتایج تجاری -5 کنندگان

                                                           
Malcolm Baldrige National Quality Award 9 

European Quality Assurance 10 

Deming Prize 11 

Saraph et al., Oakland, Flynn et al., Babbar and Aspelin, Ahire et al., Black and Porter, Pheng and Teo, Ang et al.,  12

Zhang et al., Nwabueze and Thiagarajan et al. 
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مدیریت کیفیت  -4مدیریت کیفیت فرآیند -3مدیریت کیفیت استراتژیک -2تعهدات مدیریت ارشد-1(: 1979کراسبی)

 -8اعطای قدرت و درگیر کردن کارمندان با کار -7مدیریت کیفیت تأمین کنندگان -6آموزش و پرورش -5طراحی  

 فرهنگ -9نتایج تجاری

آموزش  -4مدیریت کیفیت فرآیند  -3ستراتژیک مدیریت کیفیت ا -2تعهدات مدیریت ارشد -1(: 1983)13فی گن بوم

 اعطای قدرت و درگیر کردن کارمندان با کار -5و پرورش  

مدیریت  -4مدیریت کیفیت فرآیند   -3مدیریت کیفیت استراتژیک  -2تعهدات مدیریت ارشد -1(: 1986دمینگ)

 نتایج تجاری  -8ندی مشتریان رضایت م-7مدیریت کیفیت تأمین کنندگان  -6آموزش و پرورش  -5کیفیت طراحی  

مدیریت کیفیت  -4مدیریت کیفیت طراحی  -3مدیریت کیفیت فرآیند  -2تعهدات مدیریت ارشد -1(: 1987)14گاروین

 .اعطای قدرت و درگیر کردن کارمندان با کار -6رضایت مندی مشتریان -5تأمین کنندگان 

 -4مدیریت کیفیت فرآیند  -3مدیریت کیفیت استراتژیک  -2تعهدات مدیریت ارشد -1(: 1989ساراف و همکاران)

اعطای قدرت و درگیر کردن کارمندان با  -7رضایت مندی مشتریان -6آموزش و پرورش  -5مدیریت کیفیت طراحی  

 نتایج تجاری  -8کار 

مدیریت  -4مدیریت کیفیت فرآیند   -3مدیریت کیفیت استراتژیک  -2تعهدات مدیریت ارشد -1(: 1993)15لو و سوهال

کنترل فرآیند به صورت -9    منابع-8الگوبرداری  -7اطالعات و تحلیل ها     -6آموزش و پرورش  -5کیفیت طراحی  

 آماری

آموزش  -4 مدیریت کیفیت فرآیند  -3ستراتژیکمدیریت کیفیت ا -2تعهدات مدیریت ارشد-1(: 1993)16پورتر و پارکر

 تأثیر بر جامعه و طبیعت-8  منابع -7اطالعات و تحلیل ها   -6مدیریت کیفیت تأمین کنندگان    -5و پرورش   

مدیریت  -4 مدیریت کیفیت فرآیند  -3تراتژیک مدیریت کیفیت اس -2تعهدات مدیریت ارشد -1:  17موتوانی و همکاران

اعطای قدرت و  -8رضایت مندی مشتریان -7ت تأمین کنندگان مدیریت کیفی -6آموزش و پرورش  -5کیفیت طراحی  

 نتایج تجاری -9درگیر کردن کارمندان با کار 

                                                           
Feigenbaum 13 

Garvin 14 

Lu & Sohal15 

Porter & Parker 16 

Motwani et. al. 17 
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مدیریت کیفیت  -4مدیریت کیفیت فرآیند  -3مدیریت کیفیت استراتژیک  -2تعهدات مدیریت ارشد -1(: 1995)18پاول

اطالعات  -9نتایج تجاری -8ی مشتریانرضایت مند-7مدیریت کیفیت تأمین کنندگان -6آموزش و پرورش -5طراحی 

 کنترل فرایند به صورت آماری -12تأثیر بر جامعه و طبیعت  -11الگوبرداری  -10و تحلیل ها

متتتتدیریت  -3متتتتدیریت کیفیتتتتت استتتتتراتژیک  -2تعهتتتتدات متتتتدیریت ارشتتتتد -1( : 1995)19بلتتتتک و پتتتتورتر

 -6کارمنتتتدان بتتتا کتتتار  اعطتتتای قتتتدرت و درگیتتتر کتتتردن -5رضتتتایت منتتتدی مشتتتتریان  -4کیفیتتتت طراحتتتی  

 منتتتتتتتابع -9تتتتتتتتأثیر بتتتتتتتر جامعتتتتتتته و طبیعتتتتتتتت     -8الگتتتتتتتوبرداری    -7اطالعتتتتتتتات و تحلیتتتتتتتل هتتتتتتتا  

فتتتاکتور مهتتت  کتتته بتتته صتتتورت عملتتتی تأییتتتد شتتتده و بتتتر اجتتترای  10، 1996همچنتتتین بلتتتک و پتتتورتر در ستتتال 

 اثر داشتند را به شرح زیر معرفی کردند: TQMموفق 

 مدیریت مشتری -4سیست  سنجش بهبود کیفیت -3یفیت استراتژیکمدیریت ک -2فرهنگ کیفیت سازمانی-1

 -9ساختارهای کارگروهی -8مشارکت تأمین کنندگان -7مدیریت رابط خارجی -6برنامه ریزی عملیاتی کیفیت-5

 تبادل اطالعات پیشرفت -10گرایش رضایت مندی مشتری

 20می شوند به شرح زیر می باشد:هایی که در جایزه دمینگ بررسی CSF(1999طبق گفته اوانز و دین )

جمع آوری، انتشار و استفاده از اطالعات  -4آموزش و نشر اطالعات  -3سازمان و مدیریت آن -2سیاست)خط مشی( -1

 برنامه ریزی برای آینده -10نتایج   -9تضمین کیفیت - 8کنترل -7استانداردسازی  -6آنالیز داده ها  -5مربوط به کیفیت 

تا از آنها مشترکند:مدیریت رویه،آموزش و  13در بین  CSFبیان شده نشان می دهد که سه  بررسی مارموب های

مارموب مشخص می  11در بین  CSFپرورش،رضایت مندی مشتری. همچنین با بررسی بیشتر ، اشتراك مهار 

العات ار،اطشود:تعهدات مدیریت ارشد،مدیریت کیفیت تأمین کنندگان،اعطای قدرت ودرگیر کردن کارمندان با ک

 وتحلیل ها.

شرکت های کومک و متوسط با محدودیت در منابع، نیروی انسانی ، مالی و فنی مواجهند که درك درستی از 

 :21فاکتورهای زیر می تواند در بهبود اجرای فرآیند ها مؤثر باشد

 کیفیت فرآیند-6            رهبری-1 

 مدیریت بر پایه واقعیت ها-7    سازماندهی-2

 مدیریت منابع انسانی-8   وزش و پرورشآم-3

 تمرکز بر مشتری-9    کیفیت طراحی-4

 ابزارها و تکنیک ها-10   کیفیت تأمین کنندگان-5

                                                           
Powel 18 

Black & 19 Porter 

Jha, U.C & Sunand Kumar :Critical Success Factors (CSFs) of TQM : A literature review & AnalysisSource:  20 
21 Source:CSFs for TQM Implementation in Small and Medium Enterprises:Sha’ri Mohd Yusof & Elaine Aspinwall 
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مختل  به نظر می رسد که همه مارموب ها جامع نبوده بلکه به طریقی  TQMبه این ترتیب با بررسی مارموب های 

 زیر را بیان کرد: CSFهای مارموب های مختل  می توان ده  CSFمکمل یکدیگرند بنابراین با بررسی و ترکیب 

 تعهدات مدیریت ارشد-1

  فرهنگ کیفیت-2

 مدیریت کیفیت استراتژیک-3

 مدیریت کیفیت طراحی-4

 مدیریت کیفیت تأمین کنندگان-5

 مدیریت رویه-6

 آموزش و پرورش-7

 اعطای قدرت و درگیر کردن کارمندان-8

 اطالعات و تحلیل ها-9

 رضایت مندی مشتریان-10

 به اختصار بررسی شده است. TQMها در اجرای  CSFدر زیر نقش و اهمیت هر یک از این 

 تعهدات مدیریت ارشد-5
بهبود کیفیت در سازمان بستگی بسیار زیادی به مدیریت ارشد آن دارد زیرا تعهدات مدیریت ارشد در ایجاد فضایی برای 

در سازمان،ایجاد برنامه ای روشن برای آینده و حرکت به سوی کیفیت باالتر با قدرت دادن به کارکنان،رشد خالقیت 

 تخصیص دادن منابع مورد نیاز بسیار حیاتی است.

 فرهنگ کیفیت-3
فرهنگ یکی از عوامل بسیار مه  در اجرای اصول کیفیت است.ایجاد فرهنگی که همه کارکنان خود را در بهبود کیفیت 

 است. TQMا جزو وظای  خود قلمداد کنند از عوامل مه  موفقیت در اجرای سهی  بدانند و این امر ر

 مدیریت کیفیت استراتژیک-2

رای ندارد و در حقیقت یک فرآیند است نه یک برنامه.ب پایان ولی دارد آغاز که است جریانی استراتژیک کیفیت مدیریت

 .دشو پایش مداوم صورت به و یابد بهبود شود، ارزیابی یابد، ادامه شود، این فرآیند باید شروع TQMاجرای موفق 

 مدیریت کیفیت طراحی-4
طراحی محصول ارتباط بسیار زیادی با فرهنگ کیفیت،بهبود کیفیت ، ارزیابی عملکرد و رضایت مندی مشتری دارد.از این 

 ی انجامد.م TQMرو هرمه کیفیت طراحی محصول بهتر و مدیریت آن قوی تر باشد به اجرای بهتر 

 مدیریت کیفیت تأمین کننده-1
تأمین کنندگان نقش عمده ای در ارائه خدمات و یا محصوالت سازمان ها دارند زیرا منابع و لوازم مورد نیاز جهت تولید 

محصول و یا ارائه خدمات توسط آنها تأمین می شود از این رو هرمه کیفیت منابع باالتر باشد محصول با کیفیت تری تولید 
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و یا خدمت بهتری ارائه می گردد.بنابراین داشتن رابطه ای بلند مدت و همه جانبه با تأمین کنندگان خوب برای بهبود کیفیت 

 بسیار ضرروری است.

 مدیریت فرآیند-6
جب وفرآیندهایی که بر بهبود کیفیت تأثیر گذارند بسیار مه  بوده و باید به درستی مدیریت شوند.بهبود فرآیند های کلیدی م

 بهتر شدن کیفیت محصوالت ویا خدمات ارائه شده می گردد.

 آموزش و پرورش-7
ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان موجب باال رفتن کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده می گردد و باعث می شود 

رآیندی مداوم زش باید فکه کارکنان نقش و مسئولیت های خود در سیست  مدیریت کیفیت را بهتر درك کنند.همچنین آمو

 باشد.

 اعطای قدرت و درگیر کردن کارمندان-8
استفاده از مهارت ها و توانایی های کارکنان و درگیر کردن آنها در امور سازمان موجب می شود کارکنان درك بهتری از 

 د.کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده داشته باشند و نسبت به بهبود کیفیت آنها احسا  تعهد کنن

 اطالعات و تحلیل ها-2
اطالعات مربوط به پیشرفت فرآیند های کلیدی و تحلیل آنها موجب تصمی  گیری بهتر در تغییر فرآیندها به سوی کیفیت 

 باالتر می شود.

 رضایت مندی مشتری-55
 باشد.تمرکز سازماناقدامات آن  و تالشها همه تمرکز بر مشتری و رضایت مندی او باید از اولویت های هر سازمان و محور

 ارد.دسازمان را در پی  بقای بیشتر خارجی و داخلی)کارکنان( مشتریان انتظارات و نیازها بهتر و باکیفیت تر به بر پاسخگویی

 های آن: CSFاجرا شده و  TQM( نمونه های عملی از 4

دو مثال عملی مورد بررسی می گیرد. مثال  TQMها و نقش کلیدی آنها در اجرای  CSFجهت آشنایی بیشتر با مفهوم 

 CSF( بوده و مثال دوم در مورد Karla & Pant 2013در صنعت اتومبیل سازی هند) TQMهای  CSFاول در مورد 

 می باشد. LISCO (Arshida & Agil  )در شرکت فوالد و آهن آالت لیبی یا  TQMهایی برای اجرای 

 (اتومبیل سازی هند:5-4

پرسشنامه به تشکیالت اتومبیل   200در صنعت اتومبیل سازی هند، مجموعا   TQMبرای درك میزان آگاهی از شیوه های 

پیمانکار  10تأمین کننده و  26سازنده اتومبیل، 12شرکت شامل  48سازی در منطقه مرکزی ملی هند ارسال گردید. فقط 

گان از سطوح مختل  مدیریتی و از دپارتمان های متفاوت بودند. از زیرمجموعه پاسخ دادند.گروه های انتخابی پاسخ دهند

در بخش آنها را نشان می دهد.پرسشنامه به  TQMپاسخ دهندگان خواسته شد فقط به قسمت هایی پاسخ دهند که اجرای 

 مشخص گردد. TQMطریقی طراحی شده بود که دیدگاه کارکنان از مفهوم 
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 سؤاالت اصلی به صورت زیر بودند:

  تأثیرات تعیین کنندهTQM بر فرهنگ کیفیت و عملکرد در صنعت اتومبیل سازی هند میست؟ 

  ارتباط بین هفت عامل نرمTQM و فرهنگ کیفیت در صنعت اتومبیل سازی هند میست؟ 

 ارتباط بین فرهنگ کیفیت و عملکرد در صنعت اتومبیل سازی هند میست؟ 

   تأثیر مستقی  و غیرمستقیTQM بر عملکرد در صنعت اتومبیل سازی هند میست؟ 

 در نظر گرفته می شوند: TQMزیر برای اجرای  CSFبه نظر می رسد در این صنعت هشت 

 خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک .1

 مدیریت فرآیند و کنترل .2

 تمرکز بر مشتری و رضایتمندی او .3

 تمرکز بر منابع انسانی و رضایتمندی کارکنان .4

 مدیریت اطالعات .5

 رهبری کیفیت .6

 تمرکز بر تأمین کننده گان و رضایتمندی آنها .7

 نتایج تجاری مشخص سازمان .8

خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک،رهبری کیفیت،تمرکز بر مشتری و رضایتمندی او از  CSFتحلیل ها نشان داد که سه 

 ها هستند. CSFمهمترین 

 همچنین از بررسی پاسخ ها نتایج زیر  به دست آمدند:

ش پیمانکاران زیر مجموعه همچنان به تغییرات بازار پاسخ نمی دهند.برنامه ریزی استراتژیک بر روی پایه های قدرت ، بخ

ضع  ، موقعیت ها و تهدیدها ی سازمان اجرا نشده است.عدم درگیری مدیریت ارشد در آموزش اعضای تی  مرکزی که 

عنوان شرکای تجاری در فرآیند بهبود محسوب نمی موجب دلگرمی کمتر کارکنان می شود.تأمین کنندگان به 

شوند.اگرمه سیست  مدیریت اطالعات بهبود یافته ولی اشتراك گذاری اطالعات بین کارکنان بسیار ضعی  بود.هزینه 

 کیفیت به عنوان یک ابزار آماری مه  برای بهبود مداوم در نظر گرفته نشده بود.

دهد که در مجموع توجه به کیفیت در صنعت اتومبیل سازی هند رو به پیشرفت  باوجود ضع  های باال تحلیل ها نشان می

 را به عنوان یک استراتژی رقابتی برای بقاء و رشد می پذیرند. TQMبوده و سازمانهای بیشتری 
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 (LISCO(شرکت فوالد و آهن آالت لیبی )3-4

LISCO  تن در سال 123242000کارخانه عظی  با ظرفیت تولیدی  9یکی از بزرگترین شرکت های لیبی است که شامل

می باشد.این شرکت سعی دارد تا از عهده رقابت با شرکت های بین المللی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه با 

 LISCOاجرا شده در  TQMهای  CSFبرای بررسی استفاده از اجرای آخرین فلسفه ها و تکنیک های کیفیت برآید.

دو روش کیفی و کمی با یکدیگر ترکیب شدند. دو روش برای جمع آوری داده ها استفاده شد ه است :پرسش نامه و 

کمک کرده در حالی که مصاحبه به  TQMهای اجرا شده  CSFمصاحبه های نسبتا  باز.پرسش نامه به مشخص کردن 

پرسش نامه بین کارکنان هدف توزیع  85کمک کرده است.   LISCOدر  TQMهتر اجرای تقویت نتایج و فه  ب

 پرسش نامه با پاسخ کامل برگشت شد. 70گردید که از این بین 

CSF :های مورد بررسی شامل موارد زیر بودند 

 ی قدرت بهتعهدات مدیریت ارشد،آموزش و پرورش،مدیریت کیفیت تأمین کنندگان،شرح دیدگاه و برنامه،اعطا

 کارمندان،شناسایی و پاداش،تمرکز بر مشتری

ها را براسا  موافقت و یا عدم موافقت امتیازدهی  CSFپرسش نامه به طریقی طراحی شده بود که پاسخ دهندگان این 

می  LISCOدر  TQMها را عوامل اصلی اجرای  CSFکنند.نتیجه بررسی این شد که همه پاسخ دهندگان این 

 این پاسخ ها با نتایج مصاحبه های انجام شده با مدیران کیفیت نیز تطابق داشت. دانند.همچنین

از پاسخ دهندگان خواسته شد که موانع مه  را بیان کنند که مشخص شد فقدان  TQMبه منظور دستیابی به موانع اجرای 

  هستند که مانع از اجرای موفقتعهدات مدیریت ارشد،شرح دیدگاه  و برنامه ریزی ضعی  و تأثیر گذاری دولت موانعی 

TQM  درLISCO .شده اند 
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                                             مشتری در جایگاه شریک

 مقدمه -1

ه مدیران در گذشت»اجازه بدهید بحث مشتری در جایگاه شریک را با اظهار نظر مدیر برجسته قرن، جک ولش ، آغاز کنی . 

ای ایجاد فض   کردند و وقت کمتری را برای حرکت در زمینهسازمانها زمان زیادی را صرف تدوین سیاستهای سازمان می

ند مگر تواند امنیت شغلی ایجاد کواقعی کسب و کار می گذاشتند. در حالی که در دنیای نوین، هیچ شرکت و سازمانی نمی

ی دهند وبر امین نیاز مشتری انجام مت در موفقیت برای کاری هر  از طریق مشتریانش. سازمانهایی که این نکته را دریافته اند،

 عا به صورت ارزش افزوده مالی به سازمان یا شرکت باز می گردداین باورند که این قط

مشتری در جایگاه شریک یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و واالتر از رابطه هایی که میان ارائه دهندگان 

 و    تعهد    هست کنوعی وابستگی ا    خدمات یا فروشندگان کاال با مصرف کنندگان وجود دارد. این نگرش درباره توسعه

کند قبل از هر میز باید بدانی  که مشارکت، نخست یک نگرش است. دیدگاه پیش رو فراتر از وفاداری را تقویت می

  مشتری خواستار »رضایت مشتری است زیرا رضایت مشتری به تنهایی تضمین کننده آن نیست که او مشتری دائمی شما شود. 

  .لذت است نه رضایت

ه برگردانده و بی آنک   یا ارائه دهنده خدمتی روی  و  از فروشنده، تاجر  توانی  مواردی را به خاطر بیاوری  که همه ما می

یگری د  خطایی از آنها سر زده باشد به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع کرده ای ؛ علت آن فقط این بوده است که شخص

را مناسب تر، ارزانتر و یا حتی فقط به گونه ای متفاوت از آنها انجام داده است. این در   که همان کار    را پیدا کرده ای 

    ده ای .حتی از رفتارشان بسیار ه  خرسند بوواست که از فروشنده یا تاجر قبلی ه  هیچگونه نارضایتی نداشته ای      حالی

 شتری افزایش دهی  و م   را در سازمان  مشارکت مشتری      وانی اگر بت« آنها سر جای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ای .»

خود   ر کتابد« بل. » جایگاه شریک را پیاده سازی کنی  را به عنوان یک عضو خانواده بدانی ، می توانی  تفکر مشتری د

 .شش عامل مه  در ایجاد مشارکت مشتری در سازمان را بررسی کرده است

                                ارکت مشتری در سازمانعوامل مهم در ایجاد مش-2

                                                                                                               سخاوت-2-1    

ش آن را ارز    خدمت به مشتری،سخاوت و بخشندگی، به روابط توجه داشتن است نه دقت کردن به هزینه ها. نحوه ارائه   

تا درباره اش دقت بیشتری به عمل آید. البته نه در قسمت هزینه های انجام شده، بلکه در ارزشهای معنوی روابط. هر   دارد

یان رو زیاد به آنها میدان دهی ، بر ما میره خواهند شد. مشت  مند که هزینه ها ه  عوامل نامربوطی نیستند، اما اگر غفلت نمایی 

بیاید،ممکن  .شما تبدیل می شوند . هر حرفی که از لب آنها بیرون   بازاریابی و فروش    ، خود به خود به بازوی قدر شنا 
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به یقین در موفقیت شما تاثیر شایانی خواهند داشت. به  آنها یاران شما هستند و .شود مشتریان جدید  است باعث جذب

د مشتری نز سازمان شما، بستگی زیادی به سرمایه گذاری عاطفی سازمان مشتری نزد عبارت دیگر، سرمایه گذاری مادی

 دارد

 2-2                                                                                                                   تعهد

ای آنها بر    مشتریان را وا می دارد تا احسا  کنند که هسته مرکزی مشارکت، اعتماد است. مه میزی در اعتماد است که

با نیمه دیگر آن مرتبط شود و مشتریان نیز به این طریق   اعتماد باعث می شود که قضیه مشارکت،   ارزش قائل شده اید؟

 ل می کندمدت تبدی، سازمانها را به شرکای طوالنی  نزد مشتریان است   پاداش خود را به مشارکت اعطا می کنند. پولی که

نه تنها پیدا کردن یک مشتری جدید، گرانتر از حفظ یک مشتری موجود است، بلکه یک مشتری معمولی در سال پنج  

، پولش را نزد شما هزینه می کند. پس مشتریانی که به سازمان اعتماد کرده  بسیار زیادتر از یک مشتری در سال اول یا دوم

. برای جذب مشتری جدید هیچگاه از مشتریان قدیمی غافل نشوید.  دارند در فروش نقشسازمان     اند همچون کارمند

شما دوری خواهند     از دست داده اند از مشتریان منین بپندارند که اهمیت خود را   پروفسور لئونارد بری از دانشگاه.اگر

یاری همکارانش در مورد میزان ارزش کیفیت خدمت است با  کارشناسان ارزشمند در مورد  زیکی اتگزا  که  .نمود

مشتری در زمینه کیفیت خدمت تحقیقات بسیاری کرده اند و بر اسا  تحقیقات آنها، مشتریان کیفیت خدمت را در همدلی، 

به عنوان اوج وفاداری نام  خدمات دانسته اند. اعتماد بدون دلیل امروزه   اعتماد، واکنش و ملمو  بودن در کارها و انجام

ه شود که مشتریانی کما را به کجا خواهد برد؟ این اعمال باعث می  شود. وفاداری و قدرشناسی بر اسا  اعتماد،می برده

ممکن است باز ه  به ما مراجعه کنند، حتما و سپاسگزارانه به سمت ما باز گردند. این رفتار ما باعث خواهد شد که مشتریان 

 .                                                                شوند و از ما یک قهرمان بسازند ما از جان و دل به مبلغان سازمان تبدیل

                                                                                                                             آرزو2-3

عاقالنه می اندیشند، درمی یابند که مشارکت موفقیت آمیزشان با مشتری بستگی به تفهی  و ارائه دهندگان خدمات که 

، نصیب هر دو سوی قضیه خواهد شد. رویای مشترك داشتن یعنی    بصیرت دو جانبه آنان دارد؛ همانگونه که افتخارش

 کرد تا در شناخت آمال مشتری موفقاین مفهوم که باید سخت تالش  به  و سعی دو جانبه برای رسیدن به هدف. .کوشش

ی . رویای مشترك باعث گسترش و تقویت هماهنگ موثر بر اسا  بصیرت و اهداف مشترك بنا شده است شد مشارکتهای

تعادل می شود.به قول شارون آلرد  « در رویای فرهنگی باشی  که در آن خدمت کردن یک موفقیت است نه یک وظیفه»و 

 دکر 
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                                                    حقیقت2-4

توان اعضای حقیقت جوی یک مشارکت موثر دانست که برای صداقت احترام قائل هستند. ویژگی ذاتی کسانی را می

حقیقت موجب تقویت، پاکی و صفا در مشارکت می شود. این .  شود که باعث بر اندازی خطا و خدعه و فریب می حقیقت

 .                                                   ه بسیار مه  است که خود مشتری بسیار مهمتر از میزان و مبلغ فروش استنکت

                                                                                                   تعادل2-5

بایست در مشارکت با مشتریان، تمام امکانات و تمام جنبه های کار به طور مساوی تقسی  می   تعادل به این معنی نیست که

همان حقی را که برای خود قائل است، برای طرف مقابل ه  قائل  هر یک از طرفین  شده باشد. بلکه منظور این است که

                                                                  .                      شودباشد. رعایت تعادل باعث استحکام مشارکت می

                                                                                                                              متانت 2-6

همین  آیا فقط جز آرامش و آسایش نخواهی  داشت  تظاریمشارکت بر اسا  حقیقت، سخاوت، تعادل و اعتماد، ان در سایه

شش ویژگی در مشارکت وجود دارد ؟ به یقین نه. ماهیت مشارکت به طور مداوم در حال رشد و تغییر است. با وجود این 

د. یبهره مند شوید اصلی ترین ویژگیهای یک مشارکت پایدار و پویا را کسب کرده ا ویژگی در مشارکت  اگر از این شش

همه اعضا همکوشی دارند اما در مشارکتهای پویا و موفق، هدف فراتر از آن است که بتوان برای آن ارزش   در هر مشارکتی 

ویش و از خ  کنندمی خدمت خود توان حد از بیش  . مشارکت پویا، رابطه ای است که دو یا مند نفر،  مادی تعیین کرد

  .مایه می گذارند

 استراتژی ارزش
در بتتته  های علمتتتی و یتتتا مهتتتارتستتتازد، دانتتتش آنتتتان در متتتورد نظریتتتهمتتتدیران برجستتتته را متمتتتایز میآنچتتته 

ستتتاده  "نگتتترش"های روزآمتتتد متتتدیریتی نیستتتت. اغلتتتب متتتدیران پیشتتتتاز، بتتتا کتتتار گیتتتری ابتتتزار و متتتتدولوژی

انتتتد. ایتتتن نگرشتتتها در عبتتتارت و مفهتتتوم بتتتا هتتت  و در عتتتین حتتتال عمیتتتق ختتتود، در صتتتنعت تحتتتول آفریده

 کننتتتد. بتتترای مشتتتتریان را بیتتتان می "ارزش"مگتتتونگی خلتتتق  متفتتتاوت هستتتتند، ولتتتی همتتته آنهتتتا بتتته گونتتته ای

ای یافتتتتته استتتتت؛ در مباحتتتتث استتتتتراتژی ایتتتتن مفهتتتتوم در ادبیتتتتات متتتتدیریتی امتتتتروز جایگتتتتاه ویتتتتژه "ارزش"

زار، آیتتتد، در الگوهتتتای بازاریتتتابی و متتتدیریت بتتتاکتتتارکرد اصتتتلی استتتتراتژی در مقابتتتل مشتتتتری بتتته شتتتمار می

وری جایگتتتتتاه کلیتتتتتدی دارد و در مهندستتتتتی ارزش، ایتتتتتن مفهتتتتتوم بتتتتترای ارتقتتتتتای بهتتتتتره "ارزش"مفهتتتتتوم 

کتتتاربرد ایتتتن مفهتتتوم  "محتتتیط رقتتتابتی"شتتتود. توجتتته بتتته شتتترایط عمتتتومی عملیتتتاتی ستتتازمانها بتتته کتتتار گرفتتتته می

 دهتتتتتد. سیاستتتتی و میتتتتتدانهای ورزشتتتتی توستتتتتعه می هتتتتتایرا فراتتتتتر از محتتتتتیط کستتتتب و کتتتتتار، بتتتته حوزه

 پتتتردازد و طتتتی آن تتتتالشمقالتتته بتتته تشتتتریح مفهتتتوم ارزش در رابطتتته بتتتا موفقیتهتتتای استتتتراتژیک میایتتتن 
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گیری مزیتتتت رقتتتابتی حاصتتتل از ارزش، نگتتترش متتتؤثرتری بتتترای کنتتتد تتتتا بتتتا توصتتتی  مگتتتونگی شتتتکلیم

 ها فراه  کند. اداره بنگاه

 موضوع  معرفی

نیز آشنایی دارید. آیا فکر  ( Rolexت معتبر رولکس )شناسید. اغلب شما با شرک( را میBMWو )امهمه شما شرکت بی

شتتما این استتت که   کند؟ آیا تصتتور و برای مشتتتریان خود، خودرو و رولکس ستتاعت تولید میامکنید که شتترکت بیمی

اصوال  آنچه این دو شرکت  پردازند؟ آیا به نظر شمامشتتریان این دو شرکت برای خودرو و ساعت پول خود را به آنها می

زمان آن رسیده تا نگرش  کنند متفاوت استت؟ اگر پاستخ شتما به این سته ستؤال مثبت است برای مشتتریان خود تولید می

است  "ارزش"کنند، خود تولید می  خدمات تنها میزی که برای مشتریانای را تجربه کنید؛ همه تولیدکنندگان کاال و تازه

تولیدکنندگان از مشتریان خود  ای برای رستاندن این ارزش به مشتتری است. در مقابل، آنچه وستیله و کاال و خدمات تنها

در این  آید.ای از میزان رضایت آنان به شمار میکنند، رضایت و وفاداری است و مقدار پول دریافتی تنها نشانهدریافت می

مفهوم  شتود، تنها نمادی از موضوع است وات انجام مینگرش آنچه در کستب و کار به صتورت تبادل پول با کاال و خدم

 جوهری کسب و کار مبادله ارزش در مقابل رضایت مشتری است. 

 گشاید: ای جدید پیش روی ما میاین شیوه نگرش مند مفهوم اساسی به دنبال خود دارد که هر یک پنجره

موفقیت    وریت آنها با ه  متفاوت است. بدین ترتیبوحدت هدف در نگرش سنتی، اهداف سازمانها متناسب با ماهیت و مام

در بنگاهها با شاخصهای اقتصادی، در سازمانهای غیرانتفاعی با معیارهای اجتماعی و فرهنگی و در سازمانهای سیاسی با 

برای  دهد که در همه این موارد کافی است که نفعان سنجیده می شود. نگرش ارزش محور به ما نشان میشمارش آرای ذی

مشتری ارزش بیشتری )نسبت به رقیب( خلق شود و دستیابی به این هدف واحد )خلق ارزش بیشتر از رقیب برای مشتری( به 

سازد. با این نگرش همه صورت طبیعی الیه نمادین اهداف سازمانها )اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( را محقق می

)خلق ارزش بیشتر برای  ش( و همه در انجام ماموریت خود هدف واحدی سازمانها محصول مشابهی تولید می کنند )ارز

کند تا الگوی فعالیت سازمانهای مختل ، به الگوی یکپارمه، بامعناتر و کنند. نگرش جدید کمک میمشتری( را دنبال می

 عمیقتری ارتقا یابد. 

جک ولش مدیر عامل سابق جنرال الکتریک: باالترین مزیت رقابتی؛ قابلیت یادگیری از محیط و تبدیل سریع آن به عمل 

 است. 

  بازار رقابتی ارزش

 کند،ها اضافه میسرمایه و پول آشنا هستند. آنچه این نگرش به این حوزه  همه مدیران با مفهوم و کارکرد بازارهای کاال،

ق ارزش کنند تا با خلارزش است. در بازار ارزش، تولیدکنندگان کاال و خدمات، سرمایه و پول، همه تالش میبازار رقابتی 

را  دهند. منطق بازار ارزش این است که انسانها منابع خودبیشتر برای مردم سه  باالتری در سبد منابع آنان به خود اختصاص 
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دهد که مرا تعداد افرادی به روشنی توضیح می  ه همراه دارد. این منطقکنند که ارزش بیشتری برای آنان بصرف میزی می

بیش از کسانی است که در اولین گزینه خرید ویالی  کنند. به مراتب که منابع اولیه خود را صرف خرید خانه مسکونی می

این دو در یک محدوده است( و مرا منابع مازاد    دهند )با اینکه قدرت خرید الزم برای تملکتفریحی را ترجیح می

ود. نگرش شجا میانداز بانکی، بازار سهام، خرید و فروش طال و سی  کارت تلفن همراه جابههای پسخانوارها در میان گزینه

 سبد منابع )برای انسانها( نهفته است و فعالیتی در   دهد که فرصتهای اصلی کسب و کار در مناطق پرارزشجدید نشان می

 ارزش بیشتری برای آنان بیافریند. دهد کهخانوار سه  بیشتری را به خود اختصاص می

  استراتژی و ارزش

استتتراتژی رویکتتردی استتت کتته ستتازمان را بتته منظتتور بهتتترین پاستتخگویی ممکتتن بتته عوامتتل محیطتتی )فرصتتتها و 

ستتازمان استتت. مزیتتت رقتتابتی عتتاملی  مزیتتت رقتتابتی بتترای  کنتتد. حاصتتل ایتتن رویکتترد، خلتتق تهدیتتدها( هتتدایت می

امتتر صتترفا  از طریتتق خلتتق ارزش )بیشتتتر از  شتتود و ایتتن استتت کتته ستتبب تتترجیح ستتازمان بتتر رقیتتب توستتط مشتتتری می

رقیتتب( بتترای مشتتتری قابتتل تحقتتق استتت. ایتتن مفهتتوم، حلقتته اتصتتال ارزش بامزیتتت رقتتابتی و استتتراتژی را برقتترار 

ستودآوری بیشتتر از رقیتب هستتند، بایتد  بتازار بیشتتر، بتازده سترمایه بتاالتر و سازد؛ بنگاههتا منانچته بته دنبتال سته  می

  شتود.برای ختود مزیتت رقتابتی ایجتاد کننتد و مزیتت رقتابتی، تنهتا از طریتق خلتق ارزش بیشتتر بترای مشتتری ایجتاد می

   ارزش چیست؟

ای شود، منههایی که از یک محصول )کاال یا خدمات( نصیب او میارزش از دیدگاه مشتری عبارت است از مجموعه فایده

شود. واژه هزینه در این تعری  مفهوم گسترده تری از معنای اولیه آن دارد؛ هایی که از این بابت متوجه او میکلیه هزینه

های اجتماعی، هزینه زمانی و هزینه انتظار برخی هزینه های روحی، گهداری، هزینهبرداری، هزینه نقیمت اولیه، هزینه بهره

از مصادیق هزینه در این تعری  هستند. در مفهوم کلی هر آنچه برای مشتری نامطلوب باشد و به منظور دستیابی به کاال یا 

هایی است که از ده از دید مشتری مطلوبیتدر نقطه مقابل، فای شود.خدمات مورد پذیرش او قرار گیرد، هزینه محسوب می

شود؛ ای را شامل میدسترسی به محصول )کاال و خدمات( نصیب او می شود. در این تعبیر، فایده نیز محدوده گسترده

محصول، خدمات جانبی، و تشخص حاصل از   خصوصیات و ویژگیهای محصول، تطابق آن با نیاز واقعی مشتری، کیفیت 

هستند. ارزش برای مشتری از مقایسه مطلوبیتها )فایده(  مثالهایی از فایده های ارزش آفرین یک محصول تصاحب محصول، 

 شود. و نامطلوبها )هزینه( ایجاد می

کند. اولین خصوصیت، ماهیت پویا و متغیر ارزش است. با پیچیدگی توام می مند خصوصیت، این مفهوم ساده را در عمل 

ازارهای مختل  متفاوت است. عواملی که برای یک بازار با سطح درآمد، الگوی مصرف و ارزش از دید مشتری در ب

خصوصیات متفاوت نامطلوب باشد. برای رفع  آید، ممکن است برای بازاری بافرهنگ اجتماعی خاصی مطلوب به شمار می

 راهکاری مؤثر است.  بندی بازاراین مشکل بخش
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کند. پایبندی در طول زمان تغییر می مان است. مصادیق مطلوبیت )و نامطلوب بودن(پیچیدگی دوم تغییرات ارزش در طول ز

ساز و کارهای مستمر مطالعه و  به عوامل موفقیت گذشته الزاما  برای امروز موفقیت ساز نخواهد بود. این واقعیت وجود 

باشد، این پیچیدگی بیشتر و ساز و کارهای عمیقتر  سازد. هر مه تحوالت محیطی سریعتر و شناخت بازار را امری الزامی می

 مؤثرتری مورد نیاز خواهد بود. 

 آکیو موریتا بنیانگذار شرکت سونی: 

آیند و کشش درونی و ظرفیتهای   کار من فراه  کردن شرایطی است که انسانها با درك عمیق از مفهوم کار گروهی گرده 

 فنی خود را تجربه کنند. 

وبیتهای مشتتری استت. در بستیاری از موارد روشتهای ساده مطالعه بازار از جمله نظرسنجی، پیچیدگی دیگر، شتناخت مطل

نیاز و مطلوبیتهای او دست یابند.    مصاحبه و پرسشنامه قادر نیستند تا از الیه سطحی ادراکات مشتری عبورکنند و به عمق 

پنهان منانچه بدرستی انجام گیرد،  د. کش  نیازهایشناسبرخی از نیازها پنهان هستتند و حتی خود مشتتری نیز آنها را نمی

 گشاید. دنیایی از فرصت را پیش روی سازمان می

درك عمیق مفهوم ارزش و رابطه آن با استتراتژی نگرش جدیدی را برای مدیران ایجاد می کند. حال، یک ستؤال اساسی 

پیش روی مدیران این استتتت که مگونه از این مفاهی  در عمل )برای دستتتتیابی به مزیت رقابتی و موفقیت استتتتراتژیک( 

 است.  "ه ارزشتحلیل بازد"استفاده کنند. یک ابزار مؤثر در این رابطه 

 تحلیل بازده ارزش

بیشتتتتر بتتترای مشتتتتری   کنتتتد تتتتا فعالیتهتتتای ستتتازمان در راستتتتای خلتتتق ارزشتحلیتتتل بتتتازده ارزش کمتتتک می

  شتتتود؛)و مزیتتتت رقتتتابتی بتتترای ستتتازمان( متتتدیریت شتتتوند. بتتترای ایتتتن تحلیتتتل ابتتتتدا یتتتک معیتتتار معرفتتتی می

بتتتازده ارزش بتتته صتتتورت میتتتزان ارزش ایجتتتاد شتتتده بتتترای مشتتتتری بتتته ازای یتتتک واحتتتد هزینتتته بتتترای ستتتازمان 

 شود. تعری  می

 مایکل دل بنیانگذار شرکت کامپیوتری دل:

ای . همیشتته فرصتتتهایی بتترای متمتتایز بتتودن وجتتود متتا امپراطتتوری ختتود را از طریتتق کشتت  فرصتتتهای نتتوآوری ستتاخته 

 دارد. 

بترای یتک ویژگتی بته ستازمان  میتزان پتولی کته مشتتری آمتاده استت"یتین ارزش از دیتدگاه مشتتری در عمتل بترای تع

)کتتاال یتتا ختتدمات(   شتتود )ارزش تبتتادلی(. بتتر استتا  ایتتن معیتتار، ویژگیهتتای یتتک محصتتولستتنجیده می "بپتتردازد

   هستتتند کتته  شتتود. ویژگیهتتای پربتتازده آنهتتاییبتتازده تقستتی  میبرحستتب بتتازده ارزش بتته دو گتتروه پربتتازده و ک 
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ارزش تبتتادلی آن بتترای مشتتتری بتته نستتبت هزینتته انجتتام شتتده بتترای ایجتتاد آن توستتط ستتازمان بتتاالتر از دو باشتتد و در 

ایجتتاد آن را بختتوبی پوشتتش  مقابتتل ویژگیهتتای کتت  بتتازده فعالیتهتتایی هستتتند کتته ارزش تبتتادلی آن نتوانتتد هزینتته نقطتته

 استت. بتدون ایتن شتناخت هتیچ متوفقیتی در کتار نخواهتد بتود.  مشتتری هتای دهتد. الزمته ایتن کتار شتناخت مطلوبیت

هتتا متتؤثرتر نیازهتتای واقعتتی مشتتتری و همچنتتین قابلیت تحلیتتل بتتازده ارزش، متتدیران را در راستتتای شتتناخت عمیقتتتر و

هتتتایی در ارتبتتتاط بتتتا دهتتتد متتته فراینتتتدها و فعالیتکنتتتد و نشتتتان میهای هزینتتته ای ستتتازمان هتتتدایت میرانتتهو پیش

 بازده( قرار دارند. ای پربازده )و یا ک هویژگی

 توانمندسازی استراتژیک سازمان

انتقال    بعد از مرحله شتتناخت، حرکت بر مبنای شتتناخت، کاری منطقی و قابل توصتتیه استتت. منطق عمومی این حرکت، 

د تا شتتوگیرد، ستتبب می بازده به حوزه پربازده استتت. این اقدام منانچه به نحو صتتحیحی انجاممنابع ستتازمان از حوزه ک 

خود را )در خلق ارزش  ستتتازمان منابع خود را بر فعالیتهای ارزش آفرین برای بازار متمرکز کند و توانمندی استتتتراتژیک

برای مشتری و مزیت رقابتی برای سازمان( افزایش دهد. این امر کلیه منابع مادی )تجهیزات، امکانات، نقدینگی، فناوری( و 

 گیرد. انستتتتانی، هیجتتانتتات روحی ستتتتازمتتان، راستتتتتتای توجتته متتدیران ارشتتتتد( را در بر میغتیتر متتادی )منتتابع 

بازده )جایی که برای ستتازمان هزینه زیاد و برای مشتتتری ارزش کمی به همراه دارد( ستتبب خارج کردن منابع از حوزه ک 

برای مشتتتری بمراتب بیش از ها و قیمت محصتتول و تمرکز آن بر حوزه پربازده )جاییکه ارزش ایجاد شتتده کاهش هزینه

شتتود. این دو حرکت به محصتتول از منظر مشتتتری می هزینه ایجاد شتتده برای ستتازمان استتت(، و افزایش مطلوبیت و فایده 

انجامد. بدین ترتیب فعالیتها و محصوالت سازمان در راستای خلق ارزش بیشتر افزایش ارزش محصول )از دید مشتری( می

  زیت رقابتی برای سازمان مدیریت می شود.برای مشتری و ایجاد متت

   بندیجمع

برای مشتری ارزش بیافرینند.   سازمانها منانچه به دنبال مزیت رقابتی و موفقیتهای استراتژیک هستند باید )بیش از رقیب( 

آنان در مقابل این خلق ارزش، رضایت و وفاداری مشتریان را تصاحب خواهند کرد. توسعه سه  بازار و افزایش بازده 

 سرمایه تبعات طبیعی این حرکت خواهد بود. 

انتقال دهند. این  "پربازده"لیتهای به فعا "بازدهک "سازمانها برای خلق ارزش )بیش از رقیب( باید منابع خود را از فعالیتهای 

امر مستلزم شناخت عمیق مطلوبیتهای مشتری و سنجش بازده ارزش ویژگیهای محصول در صنعت است. محصولی برای 

های آن از حوزه پربازده باشد. منین محصولی سازمان موفقیت استراتژیک به همراه دارد که تمامی و یا اغلب مشخصه

توجهی از ارزش در مقابل رضایت و وفاداری مشتری خواهد بود. سازمانها برای خلق ارزش باید  منشأ تبادل میزان قابل

 ک  بازده به فعالیتهای پربازده انتقال دهند. منابع خود را از فعالیتهای 

 با این نگرش سه توصیه اساسی برای مدیران وجود دارد: 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

37 

ها و عوامل ارزش آفرین از دید مشتری را شناسایی تری، مطلوبیتتوصیه اول: از طریق مطالعه بازار و تعامل موثر با مش

اثر خواهد بود. شناخت نیاز واقعی مشتری، تشخیص  ک  تهای سازمان کور و در اغلب مواردکنید. بدون این شناخت حرک

 دهند. می شکیلدرك عمیق مطلوبیتهای یک محصول از دید مشتری، ابعاد مه  این شناخت را ت صحیح نیاز پنهان بازار و

توصیه دوم: با توجه به مطلوبیتهای مشتری، برای ویژگیهای اصلی محصول خود در مقابل رقبای اصلی، شاخص بازده 

 ای تحلیل کنید. ارزش را محاسبه و آن را به صورت مقایسه

شود تا ید. این امر سبب میبازده به حوزه پربازده منتقل کن ک  مان )مادی و غیرمادی( را از حوزهتوصیه سوم: منابع ساز

هایی در محصول صرف شود که ارزش )تبادلی( آن برای مشتری منابع و فعالیتهای سازمان صرفا  برای ایجاد مشخصه

بمراتب بیش از هزینه آن برای سازمان است و این مفهوم زیربنای خلق ارزش )بیشتر از رقیب( برای مشتری و ایجاد مزیت 

 ت. رقابتی برای سازمان اس

مباحث ارزش محور بیش از آنکه عملیاتی باشند، نگرشی هستند. منانچه نگرش مدیران بر اسا  مفاهی  ارزشی شکل 

 آمیزتری اداره خواهد شد.گیری آنان فراه  و سازمان به نحو موفقیتتری برای تصمی گیرد، مبنای اثر بخش

منبع(3)  

 مشتری مشارکت زمینه در تحقیقات از بندی جمع

 ردی  نویسندگان سال توضیحات

 آنها در تحقیقی با عنوان «مشارکت مشتری در تعیین و تحویل خدمت  »نشان دادند ، 

 که   بین  همکاری و   مشارکت مشتری در فرایند ارائه خدمت و ادراك آنها از کیفیت

 ، رابطه مثبتی وجود دارد        خدمات و همچنین رضایت و وفاداری

 و سرمارك 1994

 دیگران

1 

 وی در تحقیقی با عنوان «عملکرد داوطلبانه مشتری  »مشتری را به عنوان شریک در ،

 تحویل   خدمت در نظر گرفت ودریافت که بین تعهد مشتریان به سازمانهای خدماتی و

 رابطه مثبت بین رضایت .مشارکت آنها در فرایند ارائه خدمت رابطه مثبتی وجود دارد

 و تعهد آنها به سازمان نیز مورد تایید قرار گرفت مشتریان از خدمات.

 2 بتن کوارت 1997

 ایشان در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی تأثیرات کیفیت، ارزش و رضایت مشتری بر 

 گرایشات رفتاری مشتری در محیط خدمت »به نتایجی دست یافتند که موید یافتههای ، 

  دریافتند بین مشارکت مشتری در فرایندبود.   آنها   1994سرمارك و دیگران در سال 

 ارائه خدمت و ادراك آنها از کیفیت خدمات و همچنین رضایت و وفاداری رابطه مثبتی

 .وجود دارد

 کرونین و 2000

 دیگران
 

3 

 -تحقیق آن ها نشان داد که خرده فروشها   از اصطالح   تئاتر   خرده فروشی   استفاده می

 مه  اشاره کنند که ارائه خدمت ، متفاوت و خاص است  و مه  ترینکنند   تا به این نکته 

 جزء در ارائه خدمت این است که برای مشتریان فرصت های بسیاری را فراه  می کند تا

 در اندازه تجربیات شان در این فرایند مشارکت و تعامل داشته باشند

 هریس و 2001

 دیگران
 

4 
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 بانکداری انگلیس و به صورت مشاهده مشارکتی واین تحقیق که در انجمن وب سایت 

 تحلیل داستان انجام گرفت  ، نشان داد سطح و ماهیت مشارکت مشتری بیشترین تأثیر 

 را بر کیفیت خدمات  تجربه شده و مباحثی همچون، منطقه بردباری مشتری، میزان  

 ار وورد انتظدرك به وسیله مشتری و پاسخ های احساسی به طور بالقوه تعیین شده، م

 درك شده از کیفیت خدمات، دارد.

 برودریک و 2002

 وامیراپورنپاك
 

5 

 تأثیر دو عامل:مشارکت مشتری و انتظارات خدمات را مورد کاوش قرار دادند و مشخص

شد که به علت ماهیت تعاملی خدمات      ،    اغلب  مشتریان به عنوان تولید کننده 

 مشترك

بررسی ها نشان داد نقش های مشارکتی   پذیرفته   شده  از  خدمت عمل می کنند .    

 سوی

مشتریان در    تعیین و تحویل   خدمت   و تجربیات خدماتی پیش .آنها موثر است.

 موجهات 

بر این اسا     ، افرادی که مشارکت بیشتری در فرایند تولید و ارائه خدمت داشتهاند، 

 خود

 شکست خدمت سرزنش میکنندرا بیش از سازمان و کارکناناش در 

 ین و دیگران 2004
 

6 

 به نقشی که مشتری به عنوان نیروی انسانی    یک سازمان بازی میکند پرداخته اند و

 موقعیتهایی را که مشتریان جایگزین کارکنان سنتی می شوند)برای مثال در دریافت

 یموقعیتهایخدمت از خود پردازهای الکترونیکی، پمپ بنزینهای سل  سرویس(و یا 

 که مشتریان به عنوان شرکای استراتژیک   سازمان با ارائه منابعی ) به ویژه منابع 

 اطالعاتی )مشارکت دارند، مورد بررسی قرار داده اند

 جانسون و 2004

 دیگران
 

7 

  مشتری خان  در سالن های آرایش و زیبایی، به بررسی 188آنها در تحقیق خود در بین

 حیط خدمت و تأثیر آن بر تعامالت مشتری با مشتری پرداخته و تأثیررابطه بین فضای م

 تعامل مشتری با مشتری را بر رضایت، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مورد بررسی 

 قرار داده اند.  یافته های آنها نشان داد، فضای خدمت بر تعامالت مشتری با مشتری تأثیر

 مشتریان می تواند وفاداری به شرکت و تبلیغات دارد و همچنین، تعامالت مثبت در بین

 .دهان به دهان را برای شرکت به ارمغان داشته باشد و نیز باعث رضایت مشتریان شود

 

 مور و دیگران 2005
 

8 

  نفر از مشتریان مراکز خرید تایوان نشان داد، تعامالت مثبت بین  186مطالعه بر روی

  های تجربه شده مشتریان دارد. همچنین رویاروییفردی، تأثیر مثبتی برکارایی و ارزش

 با محیط فیزیکی مثبت، ادراك از شادابی و زیبایی شناختی را به طور مثبتی تحت تأثیر

 قرار می دهد. به همین ترتیب، تمامی ابعاد ارزشهای تجربه شده مشتریان )کارایی ،

 اریر گرایش های رفتممتاز بودن خدمت، شادابی و زیبایی شناختی ( تأثیر مثبتی ب 

 مشتریان دارد

 کنگ و دیگران 2007
 

9 
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 بخش اول :

 تعهد سازمانی

 مفهوم تعهد سازمانی

 به یکدیگر نسبت بیشتر تعهد و همکاری موجب آنان تعامل بیشتر آیند می ه  گرد محیط یک در افراد وقتی دکر نظر از

 تعهد لیت و مسئو احسا  همکاری، های مهارت سازمانی، درزندگی مشارکت که است معتقد پوتنام (1).شود می

 تنگاتنگی دارای رابطه سازمان در خدمات ارائه بانحوه تعهد این ودرنهایت است داده قرار ثیر تأ تحت را افراد سازمانی

 تأکید شود می داده عمال  انجام کیفیتی مه با کار که مسئله این به مدیریت تجزیه فراگرد در 1969 در یچ کنزو(2)است.

 و مشارکت سازمان، با هویت فرد تعیین نسبی درجۀ عنوان به را سازمانی تعهد ، 1974در همکاران و پورتر(3). کند می

 تعیین هویت،: عنصر سه با فرد تعهد سازمانی حالت این در ، است کرده تعری  خاص فعالیتهای یک سازمان در درگیری

 کیفیت به توجه فوق، تعاری  به عنایت با لذا (4)شود می زه گیریاندا سازمان به وفاداری درکارو ودرگیری مشارکت

است  الزم بنابراین است، حیاتی بلکه مه  تنها نه ها یژه دانشگاه بو و تی خدما های سازمان در اعضا نی سازما وتعهد جامع

واقع  در . بپردازند خود کارکنان سازمانی تعهد و ارائه خدمات کیفیت میزان سنجش به طورمستمر به ها دانشگاه که

 ها بسیار دانشگاه و ها ن سازما عملکرد و مستمرکیفیت وارتقای سطح تعیین در سازمان در مسئله یا بعد دو این سنجش

 حائز دو مقوله اینبهتر درك جهت خدمات ارائه کیفیت و تعهد سازمانی مفاهی  نمودن روشن کار ابتدای در .است مؤثر

 .شد مرورخواهند اند ه شد ارائه متخصصان و نظران صاحب که توسط یفی تعار قسمت این در لذا است، اهمیت

این  کندو می بیان سازمان یک اهداف و ها ارزش به آمیز وتعصب عاطفی وابستگی نوعی را سازمانی تعهد بوکانان

 خود طورکلی به و سازمان اهداف و ها ارزش با رابطه در فرد طریق نقش از بلکه ابزاری های ارزش طریق از نه وابستگی

 سازمان، با فرد هویت تعیین نسبی درجه بعنوان را سازمانی تعهد 1974 همکاران در و .پورتر (3)کند می پیدا نمود سازمان

 عنوان به را سازمانی تعهد 1960 در بیکر . اند کرده تعری  خاص یک سازمان فعالیت های در درگیری و مشارکت

 کرده تعری  سازمان ترك به مربوط های هزینه از فرد درك و تشخیص براسا  مستمر تهای فعالی انجام به تمایل

 می تعری  سازمان قبال در فرد لیت مسئو با رابطه در باور و اعتقاد یک بعنوان را تعهدسازمانی 1982 در واینر .(5)است

 سازمان منافع و اهداف که طریقی به فعالیتها، انجام برای شده درونی هنجاری فشارهای رامجموع نی سازما تعهد وی .کند

 با عاطفی پیوستگی و حمایت معنای به را سازمانی تعهد 1967 در واورایلی ماتمن .کند تعری  می را شود حاصل

 به دستیابی برای ای وسیله آن ابزاری های ارزش از دور و سازمان خود خاطربه  سازمان، های یک ش ارز و اهداف

 نه سازمان کل به نسبت افراد منفی و مثبت های نگرش از عبارت را سازمانی تعهد کنند.استرون می تعری  دیگر اهداف

 است مستمر فرایند یک و سازمان به داری کارمندان وفا درباره نگرش یک سازمانی تعهد دیگر به عبارت . داند می شغل



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

43 

سه  مدل به توجه .با دهند می نشان آن پیوسته وکارایی موفقیت و سازمان به را شان عالقه سازمان اعضای طریق آن از که

 (7)پردازی . می کدام هر شرح به که برد نام توان می را تعهد سازمانی ابعاد (1984 یروآلن )می سازمانی تعهد بخشی

 از را هویت خود مستخدم فرد آن اسا  بر که است عاطفی نوع وابستگی از سازمانی تعهد نوع، این در :عاطفی تعهد

 عاطفی تعهد وبا برد، می لذت آن در عضویت ادامه از و می کند، ووابستگی تعلق احسا  آن به و می گیرد، سازمان

 کرد. نخواهد ترك را سازمان قوی

 بعضی .شود سهی  می سازمانی زندگی در کارمند و است سازمان نهادن به ارزش بر مبتنی که تعهدی شامل :مستمر تعهد

 مثابه به سازمانی وتعهد ندارد نی مندا نقش سازمانی تعهد در روانی و وابستگی عاطفی که هستند معتقد صاحبنظران از

  است. شده تعری  سازمان ترك به رغبت های هزینه از فرد تشخیص براسا  مستمر تهای فعالی انجام به تمایل

 کنند، را ترك سازمان نباید که کنند می تکلی  احسا  مون مانند، سازمان می در افراد تعری  این طبق تکلیفی تعهد

 اجتماعی :مانند) سازمان به ورود از بعد و خانوادگی فرهنگی، شدن اجتماعی:سازمان مانند به ورود از قبل فرد تجربیات

 (7)هستند بر آن مؤثر عوامل از( سازمانی شدن

 :دارند نظر زیراتفاق تعهدات از مرکب ای درمجموعه یران مد که دارد می اظهار 1374 سال در رضائیان 

; «CLIENT» -رجوع ارباب یا مشتریان به نسبت تعهد 

 سازمان به نسبت تعهد-

 خود به نسبت تعهد-

 کاری گروه و افراد به نسبت تعهد-

 (8) کار به نسبت تعهد-  

 وبااهمیت مؤثر مدیریت کار در قالعاده فو جداگانه طور به ازتعهدات یک هر که کنند می بیان ،(9)بالنچارد و هرسی

 : پردازی  ذکرشده می تعهدهای عنوان به ترتیب به حال .است

 مشتری به نسبت تعهد -5

ارائه  مفید خدمت مشتریان به کوشند می ممتاز مدیران .تأکید دارد مشتری بر سازمانی تعهد ترین مه  شاید و اولین

 ایجاداهمیت دیگری و خدمت انجام یکی دهند، می نشان به مشتری نسبت را خود تعهد عمده طریق دو از مدیران .کنند

 .او برای
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 سازمان به نسبت تعهد 2-

 به تعهد را این مدیر .است خویش سازمان افتخار تصویرگر مؤثرخود مدیر .دارد تاکید سازمان بر مدیریت تعهد دومین

 کردن براسا  عمل و باال رده مدیریت از حمایت سازمان، نام کردن خوش .دهد می نشان طریق سه به مثبت ای گونه

 .سازمان اصلی های ارزش

 خود به نسبت تعهد 3-

 .زنند می رق  دیگران برای ازخویش مثبت و قوی ممتاز تصویری مدیران .دارد مدیر شخص بر تکیه تعهد سومین

 خودپرستی ویا خود به خدمت با را طلب این .کنند عمل می قاطع تی قدر عنوان به ها ت موقعی همه در ها آن

 عنوان به را خود مقام خودمختاری، دادن نشان :شود معلوم می خاص فعالیت ازسه خود به تعهد .کرد اشتباه نباید

 .سازنده انتقاد قبول و کردن مدیرتثبیت

 مردم به نسبت تعهد 4-

 ها ای آن بر که نی کسا به ممتازنسبت مدیران .دارد تأکید ی گروه اعضا فردفرد و تیمی کار بر مدیریت تعهد مهارمین

 حصول در به افراد کمک منظور به رهبری صحیح ازشیوه استفاده مدیر به عمل این .دهند می نشان ایثار کنند می کار

 تعهد دهنده نشان زیردستان با کارروزانه و ی انرژ و وقت صرف به مدیر تمایل. دارد وظایفشان اشاره انجام در توفیق

 عالقه دادن نشان .هستند تعهد این تشکیل دهنده ای اجز از حیاتی عمل سه هخصوص ب .است به مردم نسبت او مثبت

 .های نوآورانه ایده ترغیب و پیشرفتی بازخورد دادن وبازشناسی، مثبت ی مند

 وظیفه )تکلیف( به نسبت تعهد 5-

 معنا دهند، انجام می مردم که یفی وظا به موفق مدیران .گیرند یدانجام با که دارد تکیه وظایفی بر مدیریت تعهد پنجمین

 .کنند می راتضمین لی  تکا آمیز موفقیت انجام ، کرده ین تعی را توجه وجهت کانون زیردستان برای آنان .میبخشند

 در .مه  شود موجب و شود حفظ آن گرایی عمل و سادگی وصحیح، اصلی هدف که است عملی زمانی تعهدی منین

 مدیر .خواهندشد مدیریت مؤثر کلید گیرند انجام مستمر طور تکلی  تعهدبه دادن جلوه وظیفه پنج ن ای که صورتی

 نظر از را پنج تعهد این نباید خود، های دیدگاه اعمال ضمن ممتاز مدیر.است تعهدات از هریک میان اصلی اتصال حلقه

 شخصی مسئولیت مدیر باقبول . است فرداصلی ، تعهدات از یت حما و روند پیشرفت مورد در ممتاز مدیر .باشد داشته دور

 ممتاز مدیران این .گذارد تأثیر و مشتریان وظای  آن، مردم سازمان، در قویا  تواند می نیرویی مثبت مقام در کردن عمل و

 تعهد خودشان و مردم کلیدی وظای  ی،سازمان، مشتر به نسبت که است ن ای آنان خود تکلی  دهند که می تشخیص
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 نشان مثبت عالقه و آورد وجود به مناسب های باید نگرش تعهدی هر ای بر که است آن سخن این معنای. کنند ایجاد

 تعهد پنج این معیارهای به را خود باید ممتاز مدیر. تنها مدیر وظیفه نه و شود افرادمی تک تک وظیفه کار این .داد

 کمک به تعهدات، آمدن وجود به .بپردازد وکوشش تالش به ها آن ایجاد برای دیگران هماهنگی با و کند نزدیک

نیز  یردستان ز باشد وفادار واقعی طور به خود به زیردستان نسبت ممتاز یر مد وقتی .رد گی می انجام خدمت فداکاری و

 (9). دهند می نشان تعهد و گذشت خود وظای  به نسبت

 سازمانی تعهد بر مؤثر عوامل

 به دسته پنج به را تعهد ایجاد مقدمات تحقیق دویست از های بیش یافته تحلیل و تجزیه با 1990 در زاجاك و ماتیو

 (10) اند کرده تقسی  زیر شکل

 سازمانی تعهد بر مؤثر شخصی های ویژگی -الف

 حسابگرانه تعهد با سن که باورند براین محققان اغلب .است ومثبت نسبی همبستگی دارای فرد سن با سازمانی تعهد :سن

 باال سنین در رفته دست از های هزینه و فعلی شغل از خارج در فرصت کمتر را آن دلیل و کند می پیدا بیشتری ارتباط

 بیشتری نگرشی تعهد خود شغل از شتر بی رضایت دلیل به تر کارگران مسن که دارند می اظهار آلن و یر می . دانند می

  .کنند می پیدا

 که است آن امر این دلیل . است جزئی تفاوت این اگرمه دارند، سازمان به تعهد بیشتری مردان به نسبت ها زن :جنسیت

 .بگذارند سر راپشت تری بیش موانع سازمان باید در یت عضو برای نها ز

 است وارتباطی نگرشی تعهد بر بیشترمبتنی رابطه این .است و منفی ضعی  تحصیالت با سازمانی تعهد رابطه :تحصیالت

 .است ها آن بیشترشغلی های فرصت و کرده تحصیل افراد تر بیش انتظاراتمنفی  رابطه این دلیل .ندارد حسابگرانه تعهد با

 تعهد با مسائل مالی دلیل به ازدواج که شود می اظهار منین اما .ضعیفی دارد همبستگی سازمانی تعهد با متغیر این :ازدواج

 .کند می پیدا ارتباط حسابگرانه

 باعث مقام یا سازمان در بیشتر سابقه سازمان در فرد های گذاری سرمایهدلیل  به :نی سازما سمت در و سازمان در سابقه

 .ضعی  است رابطه این اما شود می تری بیش تعهد

 ها میابی آن کا و رشد نیازهای تأمین زمینه که کنند می پیدا سازمان تعهد به حدی تا افراد :شخصی شایستگی از استنباط

 دو رابطه این .داشت خواهند تری بیش انتظارات دارند باال یستگی شخصی شا استنباط که نی کسا بنابراین .شود فراه 

 .است قوی و مثبت متغیر
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 .دهد یش می افزا ها آن رابه سازمان پاداش امر این .هستند سازمان ارزشمند ای بر ، باال ی ها ت مهار با افراد :ها توانایی

 .شود می حسابگرانه تعهد موجب نتیجه در

 ایش می افز را نگرشی تعهد ترتیب بدین و .شود می فرد نفس برای عزت موجب دستمزد و حقوق :دستمزد و حقوق

 دست خواهد از سازمان ترك اثر در که شود می محسوب درسازمان نوعی فرصت دستمزد و حقوق ضمن در . دهد

 .دهد می نشان متغیر دو این بین را اما ضعیفی مثبت تعددهمبستگی تحقیقات یج نتا رفت،

 .دارد ضعیفی مثبت اما ارتباط سازمانی تعهد با شغلی سطح :شغلی سطح

 سازمانی تعهد و شغلی خصوصیات-ب

 مدل هیچ اما گرفته است قرار بررسی مورد متفاوت تحقیقات در تعهد سازمانی و شغلی متفاوت خصوصیات رابطه اگرمه

من(دارند.تحقیق  هاك الدهام و کار) به اشاره مطالعات اغلب .نیست دست ها در آن همبستگی دلیل توضیح برای نظری

 .شود می بیشتر سازمانی تعهد موجب شده، غنی مشاغل که .کند می تأیید ه  زاجاك( و ماتیو )

 تعهد سازمانی با مهارت تنوع : است شغلی دامنه و مالش ،استقالل، مهارت شامل تحققیقات از آمده دست به خصوصیات

 تعهد با انگیز مشاغل مالش .دارند ضعیفی بسیار و مثبت رابطه تعهدسازمانی و استقالل . است مثبت همبستگی دارای

 .است توجهی داشته قابل و مثبت رابطه نیازمندند شدید رشد به نی که مورد کسا در خصوص به سازمانی

 سازمانی تعهد بر رهبر با رابطه و گروهی روابط تاثیر-ج

 :است شده اشاره زیر به موارد رهبر با رابطه و ی گروه روابط تاثیر با رابطه در

 را منفی دو این رابطه ، دیگر ی وتعداد مثبت را سازمانی گروهی وتعهد انسجام رابطه مطالعات برخی :گروه انسجام

 .است بوده ضعی  و تحقیقات مثبت جمیع از حاصل همبستگی البته .اند دانسته

 موریس .شده است گزارش ومتوسط مثبت تعهد، با وظای  رابطه وابستگی مطالعات اغلب در :ی  وظا متقابل وابستگی

 گروههای و به سازمان خود کمک از باشند ی  وظا شدید در شرایط وابستگی کارکنان وقتی که دارند می بیان استیزر و

 .شود می منجر سازمان به نگرشی تعهد خود به این و خواهندیافت آگاهی مرتبط

 البته تحقیقات. دارند مثبت و نسبی همبستگی سازمانی تعهد با رفتارمدیران نوع دو هر :مدیران دهی ساخت و کاری مالحظه

 .شود یل می تعد دستان یین خصوصیات پا و ی کار محیط از قبیل ی توسطعوامل رابطه این که دهند می نشان

 ارتباطات مدیرانی که معنا، بدین .دارد مثبت و قوی همبستگی تعهد سازمانی، با رهبر ارتباطات مگونگی : رهبر ارتباطات

 با نیز ی مشارکتی رهبر .گردند می کارکنان بیشتر تعهد و کار محیط موجب تقویت کنند می ایجاد صحیحی و موقع به
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 بیشتر سازمانی مشارکتی بر تعهد یریت مد تاثیر بینی پیش غیرقابل های در محیط . دارد مثبت همبستگی نی سازما تعهد

 .شود می

  سازمانی تعهد و سازمان های ویژگی-د

 شود اشاره می .است شده مالحظه همبستگی معنادار سازمانی میزان تعهد و سازمان اندازه میان مطالعات، از تعدادی در

 تجزیه توسط مسئلهاین  اما .انجامد می تعهد سازمانی به امر این و ترفیع بیشتر است امکانات بزرگ های ن سازما در که

 مشارکت میزان با عدم تمرکز از کارمند استنباط که دارند می اظهار منین واستیزر موریس .است تأییدنشده متا وتحلیل

 توسط نیز ادعا این اما .کند سازمان پیدامی به نسبت ی تر بیش تعهد سازمان در وسیله درگیرشدن به و داشته رابطه واقعی

 .است نگرفته قرار موردتأیید متا تحلیل و تجزیه

 سازمانی تعهد و نقش وضعیت -ه

 نیز این مسئله زاجاك و ماتیو تحقیق .است تعهد ایجاد ازمقدمات یکی نقش وضعیت همکاران و مودی مطالعات براسا .

 .است محیط کاری از حاصل ادراك از ناشی نقش وضعیت که این است مورد ااین در ضها فر از یکی .میکند تأیید را

 متغیرهای یا توسط و است مستقی  تعهد سازمانی و نقش وضعیت بین آیا رابطه که است این نیست روشن که ای مسئله اما

 سازمان کارکنان میان در تعهدسازمانی مسئله .گیرد؟ می قرار تاثیر تحت شغلی وفشارهای شغلی رضایت جمله از دیگری

 نسبت تری ک  تعهد دارای که وافرادی باالتر تعهد دارای که افرادی که است این تر مه  ولی مسئله است، اهمیت حائز

 خدمات ارائه کیفیت و سازمانی تعهد دومفهوم آیا که این مه  و دهند می ارائه خدمات کیفیتی با مه هستند سازمان به

 مدل انواع معرفی به سپس و خدمات کیفیت بررسی مفهوم به ابتدا قسمت این در لذا .مرتبط یا هستند ه  از جدا مقوله دو

 .پردازی  آن می های

 بخش دوم:

 کیفیت خدمات

 مفهوم کیفیت خدمات

 پرداخته مفهوم این یح تشر به خاص ی بعد از یک هر که دارد وجود متفاوتی تعاری  خدمات کیفیت تعری  باب در

 :است آمده زیر در که است

 (11) او انتظارات و ازخدمت مشتری ادراك برای یرت مغا جهت و اندازه -

 (12) آن برجستۀ های مزیت یا مشابه خدمات به نسبت برتر خدمت ماهیت درباره جانبۀمشتری همه قضاوت -

 (13) انتظارات مشتری با خدمت مختل  سطوح سازگاری میزان
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 (11) است خاص خدمت از مشتری شناخت انتظارات و مشتری انتظارات با پایدار سازگاری -

 مصرف توسط خدمات از مصرفی فرا ارزیابی یک عنوان بهدهی  سرویس خدمات کیفیت تجاری، ادبیات در

گردد  می تعری  شود، می مقایسه خدمات عملکرد از ها مشاهدات آن با کنندگان، مصرف انتظارات آن در که کنندگان

 و عملی( )کیفیت شوند می ارائه خدمات این ها آن در است که عملکردهایی اسا  بر خدمات کیفیت ارزیابی (14)

 مدل از خدمات کیفیت محققان تکنیکی(اکثریت سرویسها هستند)کیفیت این از ناشی که است نتایجی آن اسا  همچنین

 آن در که دهد می ارائه را گیری)برآورد( مقیا  اندازه آیت  44 مدل این . کنند می استفاده خدمات سروکوال کیفیت

 سؤاالت .شود می مقایسه خدمات واقعی ازعملکرد آنها ابی ارزی با ها سرویس از کنندگان مصرف انتظارات بین فرق ها

 عملکرد ها آن در که شد مطرح نظیر( )همانند، سؤال مچِینگ 22 از بعد .کنندگان مصرف انتظارات مورد در لی احتما

 در را خدمات ت یفی ك از بعد پنج سروکوال .گرفت گیری قرار اندازه و سنجش مورد شده ارائه های سرویس واقعی

 صحیح و دقیق صورت به شده داده وعده خدمات انجام توانایی :خدمات پایایی و ثبات: بود داده قرار خود تخصص حیطه

.(11) 

 یع سر و صحیح طور به رجوع از ارباب کردن حمایت و کمک ای تمایل بر  :پاسخگویی

 و دلسوزی: احترام همدلی و اطمینان احسا  در ایجاد آنها یی توانا و رجوع ارباب به احترام کارکنان، دانش : اطمینان

 صورت و تجهیزات  فیزیکی فیزیکی، تسهیالت  : ملمو  و ظاهری عوامل رجوع. ارباب به نسبت کارکنان خاص توجه

 کیفیت مدل 20 در برگیرنده که ی  پرداز می خدمات کیفیت های مدل انواع به معرفی قسمت این .در کارکنان ظاهری

 را آن مدل 1 (و2006لزیلستو )میکائی را آن مدل 19 شود می بیان قسمت این در مدلی که 20 از که باشد می خدمات

 .اند ارائه نموده 1998    در پارسورامن

 و فنی کیفیت عملکردی مدل- 1

 است آن از نی حاکی سازما یر تصو مدل این در واقع در دارد سازمانی و عملکردی فنی، بعد سه کیفیت مدل این در

 مدل این به که ایراداتی جمله از .است تری بیش اهمیت دارای سازمان در فنی کیفیت به نسبت کیفیت عملکردی که

 را سازمانی عملکرد و فنی کیفیت توان می که مگونه کند بیان تواند نمی حاضر مدل که است این است شده گرفته

 (16) است. اهمیت حائز اکتشافی مطالعات در حاضر مدل که است مه  این است ذکر قابل مه آن .نمود هگیری انداز

 شکاف مدل- 2

 شماری بین نظام دارموجود ی ها شکاف که سازد می قادر را مدیر که بهصورتی است تحلیلی زبان دارندة بر در مدل این 

 این واقع در .دهد ارائه ها شکاف این براییی  ها حل راه و دهد تشخیص را خدمات کیفیت بر تأثیرگذار از متغیرهای
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 اسا  بر را خدمات کیفیت به مربوط فاکتورهای که سازد قادر می را معاون و یر مد و دارد ی بیرون دید و تمرکز مدل

 که است این است گرفته مدل این به که ایراداتی جمله از .نماید تعیین عامل بیرونی عنوان به مشتری یا کننده مصرف

 مختل  سطوح در نظر مد های شکاف گیری اندازه برای را گیری اندازه رویه روشن صورت تواند به نمی حاضر مدل

 (16). بیان نماید

 یا ویژگی کیفیت خدمات خصیصه مدل- 3

 خدمات کیفیت بهبود مدیریت جهت ، حیطه سه در را سازمان خدمات جداسازی، سیاست جهت را اسا  و پایه مدل این

 درست درجهت مدیران به کمک و کیفیت خدمات مفهوم فهمیدن بهتر جهت کافی پتانسیل دارای مدل این کند می ارائه

 هرمند و ای مرحله کردن طراحی جهت مفید ای دکه عنوان مدل به این در واقع در است فکننده مصر بخش سمت به

 شده گرفته مدل این به که ایراداتی جمله از هست مشتری به خدمات ارائه د بخشیدن بهبو و یافتن تکامل جهت در یکبار

 مدل نمی این .2 .دهد ارائه خدمات کیفیت گیری اندازه جهت را مقیاسی یتواند ن  مدل این .1 :است موردزیر دو است

 وسایل یا خدمات مشکالت کیفیت تعیین به آن یله و  به سازد قادر را مدیر که تا دهد ارائه را تجربی ای رویه تواند

 (17) بپردازد خدمات کیفیت بهبود جهت تجربی

 خدمات ترکیبی کیفیت مدل- 4

 و خدمات ارائه موفقیت در و بهبود جهت در را مدیر تواند می مربوطه، مدیریتی وظیفه به توجه با حاضر مدل از استفاده

 در دار نظام مدیریت توجه نیازمندکه  را کلیدی متغیرهای مدل این .سازد توانا صنعتی گونه هر گیری به کار همچنین

 های شکاف یا کرده جلوگیری توانند می که تجاری خدمات های استراتژی کنترل و کارگیری به کردن، ریزی برنامه

 است این است وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .کند می تعیین مشخص و را برسانند حداقل به را خدمات کیفیت

 ببن کمی  روابط که است آن نیازمند ضمن در یابد، عامیت خدماتی های موقعیت  ای انواع بر که است آن نیازمند که

 (18)شود. تثبیت خدمات کیفیت و یت مشتری رضا

 کیفیت خدمات عملکردی مدل- 5

 سرکوال، با مقایسه عملکرد در واقع در .نگرش یک عنوان به شود گیری اندازه قابل و پردازی مفهوم باید خدمات کیفیت

 درصد 50 حد تا مستقیما  را یافته مربوطه اسا  SERVPERF های شماری از آیت  های زیرا است، تر آمد کار الیقتر،

 دانست مشتری رضایت از شاخه یک توان می را کیفیت خدمات داشت؛ خواهد بر در را بهتری نتایج و دهد می کاهش

 گذار ارزش جهت ها آیت  از شماری مدل این در حال به هر خدمات، تا کیفیت ارد د اهداف کسب بر بهتری تأثیر که

 (16). خدماتی موقعیتهای انواع همۀ برای شود تعری  که است آن نیازمند مشتری ورضایت شوند می ه استفاد ی
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 کیفیت خدمات ایده ال ارزش مدل- 6

 مدل این واقع باشد در می گرفته قرار مطالعه مورد قبال  که خدمات مه  و متنوع واجزای تعاری  دارنده بر در مدل این

 آن مگونه و باشد یافته تواند شکل می آل ایده یک مگونگی که طوری دهد می ارائه را جدید یادگیری دیدگاه یک

 یک بعنوان منفی کننده ناراحت تجارب اهمیت زیادی به خیلی توجه حاضر مدل ذهنی، صورت به یابد استمرار تواند می

 این که است ن ای است وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .مشتری دارد یا داد برون ارضاء یا رضایت در مؤثر عامل

 (19)است. شده تست کومک خدماتی موقعیتهای و شده محدود سمبلیک ومقیاسهای ها اندازه برای تنها مدل

  NQ و EP مدل-7

و سرکوال است . از  مدل حاضر در برگیرنده مباحث ذهنی متقاعد کننده و تعاری  عملیاتی از انتظارات است. در مجموع 

مزیت این مدل در تأثیرگذاری آن بر کاربرد  می توان گفت اعتبار ساختارهای مدل EP بهتر و باالتر از دو مدلNQ جمله

. مدل 1ایراداتی که به این مدل وارد است دو مورد زیر است:  جمله تکنولوژی اطالعات در کیفیت خدمات می باشد از

. این مدل در مقابل کاربرد سطوح تکنولوژی 2توصی  کیفیت خدمات ارائه نمی دهد.  حاضر روش ی بر ای اندازه گیری و

 (20)موقعیتهای خدماتی خاص پاسخی ندارد اطالعات در

 ITمدل  -8

 کیفیت های کلیدی حیطه امتداد در مشتری خدمات بهبود جهترا   ITمیتوان   مگونه که میکند توصی  حاضر مدل

 مشتری کردن درك و امنیت لی،تعامل، همد اری، همی یی، توانا پذیری، مسئولیت بودن، اطمینان قابل :شامل که خدمات

 بهبود جهت اطالعاتی های نظام بست کار کامل فهمیدن نتایج جهت سازمان به تواند می فوق مدل .بست بکار باشد، می

 لی معمو کاربرد درك باب در شود می داده اجازه مدیران به درواقع نماید کمک خدمات ارائه کیفیت به بخشیدن

 موارد به توان می است وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .خود مناسب های و تشخیص صنعت در ها تکنولوژیست

های  متغیر روی بر اثرگذاری عمل .2 .متفاوت خدمات جهت باشد می یافتن عمومیت نیازمند .1 : اشاره نمود ر زی

 کیفیت عملیاتی شدن نحوة مدل این در 3 .است نشده گرفته نظر در ....و فیزیکی محیط و ها قیمت و دموگرافیک

 (16)نیست. مشخص شده کش  خدمات

 کلی واثرگذاری نگرش مدل- 9

 .باشد می عمل خدماتی و تکنولوژی پایه بر خدمات کیفیت از ارزشیابی گیری شکل جهت کردن کمک مدل این اسا 

 .نگرشی مدل طبق بر شود اضافه این مدل در توصیفی قدرت به تواند نمی ولی است شده حمایت کلی گذاری اثر مدل

 3 جهت عمومی های حیطه آوردن فراه  در حاضر که مدل است این است شده وارد مدل این به که ایراداتی جمله از

 (16)است ناتوان به نحوی ازرشیابی از کلی سطح
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 درك شده ورضایت کیفیت مدل-55

 که صورتی در .واضح هستند و مشخص موضوع یک یت رضا و خدمات کیفیت که است این بیانگر مدل این واقع در

 افزایش .است مطلوب صورت به با مشتری مالقات در مشتری رضایت و کیفیت در مشخص کلید یک رضایت نفوذ

 قطع طریق از رضایت بر آن منفی تأثیر واقع در است داشته عملکرد وی از انتظار و مشتری رضایت بر منفی تأثیر انتظارات

 .1نمود:  اشاره زیر موارد به توان می است شده وارد مدل این به که ایراداتی ازجمله . است بخش رضایت نفوذ نمودن

بهر حال شماری از آیت  ها در این  مدل به  .2برای پول.  i.e  است ارزش ارزش ساختار یک بردارندهدر  تنها حاضر مدل

 (14)صورت ساختار درصدی مورد مطالعه قرارگرفته اند

 PCP ویژگی مدل-55

 هر برای کیفیت خدمات به کردن کمک جهت عمومی عملکرد و تأثیرگذاری از نماد یک میکند فراه  حاضر مدل

 حیطه با شدن مواجهه فراوانی به بستگی دارد خدمات کیفیت به بخشیدن بهبود جهت قسمت باالترین خدمات، از بخش

 مدل این به که ایراداتی جمله از .مشتری منابع به بستگی دارد انفرادی بخش که طوری ها ویژگی از سطح سه این های

 (21) باشد یافته عمومیت متفاوتی خدماتی موقعیتهای برای که است آن نیازمند مدل این که است این است شده وارد

 شده های فراهم کیفیت خدمات ارزش مدل -53

 کردن نفوذ است بنابراین ها ارزش درك و کیفیت کردن فراه  جهت مه  نقش دارای فنی خدمات کیفیت حاضر درمدل

 نفوذ یک دارای عملکردی خدماتکیفیت  همچنین .گیرد می قرار حیطه این در کاال خریدن جهت مشتری تمایل در

 نفوذ یک دارای آن حال هر به است ارزش درك کیفیت و نمودن فراه  طریق از کردن خرید برای تمایل در هدایتگر

 شده وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .برآوردها کردن فراه  به دارد بستگی که است خریدکردن جهت تمایل بر

 این در .2 .شود نمی بیان مشخص صورت به مدل این در مشتری رضایت .1 : نمود اشاره زیر موارد به توان می است

 (21) باشند داشته واقعی اینکه رفتار تا دارند رفتاری هدف مقیا  مدل

 رضایت مشتری ارزش-52

 عملکرد ارزشیابی به عنوان ریمشت گیری تصمی  جریان فهمیدن جهت روشی عنوان به شود گرفته کار به میتواند مدل این

 برای است که آن نیازمند .1 : نمود اشاره زیر موارد به توان می است شده وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .سازمان

نمی  گرفته نظر در این مدل در ی بیرون محیط در ها مالش تأثیرات .2 .باشد یافته عمومیت های  درونی محیط انواع

  (22)شود.
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 Amtecedents And mediatorمدل  -54

 ارزشیابی ی مختل  فاکتورها . کند می فراه  شرکت شده گیری جهت تأثیرات برای هدف یک و راهنما یک مدل این

 مدل در خدمات کیفیت از مجزای کلی ارزشیابی شکل یک است همچنین اما خدمات، به است مربوط کننده مصرف

 واقع در است گرفته شکل مگونه ارزشیابی این که و این خدمات ت یفی ك از کامل فه  د نمای فراه  تواند می حاضر

 وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .رفتاری اهداف جهت است خوبی . کننده ی بین پیش مشتری رضایت مدل این در

 حاضر مدل .2 .کند فراه  تواند نمی خدمات کیفیت خدمات گیری اندازه جهت را مقیاسی1 : از عبارتند است شده

 انجام نمی تجربی صورت به مدل در موجود اعمال شتر بی .3 .است دیگر های بانک عملکردی های برخالف مقیا 

 دیگر تجارب بوسیله که است آن نیازمند .5 .است اساسی سایت وب یک تجربه برای فقط حاضر مدل .4 .گیرد

 (22)شود. ارزشگذاری

 درونی کیفیت خدمات مدل- 15

 مشتری رضایت اندازه گیری جهت مه  هست آن که کند می تأیید است شده یافت قوی کننده تعدیل نقش یک واقع در

 کننده مصرف یابی ارزش تشخیص و جهت شناخت شود می تالش که هنگامی خدمت، ارائه کیفیت از مجزا صورت به

 گیری اندازه برای که هایی آیت  از شماری : که است این شده است وارد مدل این به که ایراداتی جمله از .خدمات از

به عنوان اسا  خدمات انتخاب شد ه اند نمی توانند یک مقیا  اندازه    itهنگام استفاده از  آرامش و کنترلی خود احسا 

 (18)کنند ارائه را است ان اسا   itکه  خدماتی کیفیت گیری واحد را جهت

 deaمدل  -56

 تشخیص و در بازشناسی مه  نقش یک داخلی کنندگان تأمین و داخلی کنندگان مصرف انتظارات و ادراکات مدل این در

 (22)است. اکتشافی مطالعات در آن مدل کاربرد این اصلی مزیت جمله از : دارد را خدمات کیفیت شده درك سطوح

 نگهداری داخلی مدل -57

 کیفیت عالی ارائه سطوح و تولید جهت منابع از رسمی صورت به بتوانی  باید که است این بیانگر حاضر مدل واقع در

 یک  نمی تواند حاضر مدل .1 : از عبارتند است شده وارد مدل این به که ایراداتی جمله از.کنی  استفاده بهتر خدمات

  (21)نیست آماری تحلیلهای انجام به قادر .2 .دهد ارائه ویژه گیری اندازه مقیا 

 it-boed basedمدل  -58

It تأثیر یک و اطمینان های حیطه و ها لیت مسئو ، ها یی توانا بر کننده هدایت تأثیر یک دارای خدمات اسا  به عنوان 

 و خدمات به نماید کمک تواند اطالعات می تکنولوژی itخدمات. کیفیت درك و مشتری رضایت بر کننده هدایت



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

53 

 تأثیر خدمات اسا  به عنوان itارزشیابی مصرف کننده از .ی مشتر رضایت از عالی سطوح کش  جهت نماید فراه 

 و خدمات اسا به عنوان  itباب در گذشته تجارب سنتی خدمات به وی نسبت های اولویت و ترجیهات از است پذیرفته

 :ستا قسمت دو ای دار خدمات که اینترنت بانک در ت کیفی مدیریت برای است شده . پیشنهادitی  ها یاست   درك

 تأثیرات کننده مشارکت مصرف طبیعت و سطوح واقع در . کننده مصرف نقش ایش افز مدیریت و فردی بین خدمات

 نقش درجات فهمیدن و تولورانس کنندگان منطقه مصرف مانند مباحثی و خدمات تجارب کیفیت میزان روی بر بزرگی

 (22)دارد. خدمات کیفیت درك و کنندگان مصرف وسیله به ها

 e-Serbice  qualityمدل  -52

 رضایت لی مشتری، عا داشت نگه نحوه کش  جهت نماید می فراه  e-sq از بهتری فه  و درك حاضر مدل واقع در

 مسائل با نحوی به که هایی وشرکت ها سازمان ی تمام به نماید کمک تواند می فوق مدل -وی مندی سود و مشتری

 (23)نماید. هستند کمک مشغول آنها انجام جهت طراحی و بازرگانی و تجارت

 یا مقیاس سروکوال کیفیت خدمات پاراسورامن مدل-35 

 در خدمات سنجش کیفیت منظور به 1985 سال در همکارانش و پاراسورامن توسط بار اولین برای سروکووال مقیا 

مطالعات تجربی زیادی و همکاران در  پاراسورامن توسط معتبر ا  مقی این .است شده معرفی مختل  های سازمان

 در سازمانهای مختل  مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین1985،1986،1988،1990،1991،1993،1994

 ه اند کرد استفاده مدل این از خود تجربی مطالعات در 1996،نیومن 1999،کلی 1996بوتل مون بسیاری محققان

 :از عبارتند که باشد می اصلی بعد 5 سروکوال دارای مقیا 

 پایایی و ثبات .1

 پاسخگویی .2

 اطمینان .3

 همدلی .4

 (11)ظاهری عوامل .5

 شده انجام تحقیقات بر مروری

 است، افراد مؤثر سازمانی تعهد افزایش در خدمت سابقه و سن که افزایش کنند می نشان خاطر 1958 در سایمون و مارچ

است محبوبیت  ممکن فرد آزادی کاهش این و شود می فرد محدود برای یگزین جا شغلی فرصتهای زیرا

 دو بر عالوه انجام رساندند به که ای مطالعه در نیز 1989 در همکاران و دهد.کارای افزایش را کارفرمای)سازمان(فعلی

 کرده اشاره نیز شغلی و مشارکت درگیری و خدمت ترك در آموزش سطح و عامل سابقه به تحصیالت و کار سابقه متغیر
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 وسیعی مشارکت خود شغل شود در می متعهد ای حرفه عملکرد باالی استانداردهای به که فرد هنگامی آنان نظر از .اند

 ممکن معکو  ارتباط این دلیل .دارد ارتباط معکو  نی سازما تعهد با آموزش سطح خدمت، سن وسابقه برخالف .دارد

 باشند متعهد حرفه به تر بیش است ممکن باال سطح تحصیالت با افراد باشد، انتظارات شدن آورده بر عدم ناشی از است

عمده  سازمان مهار از نفر 1299 است گرفته انجام1992سال در برمن و بارهایی  توسط که تحقیقی در .سازمان به تا

 لحاظ محصول از که بودند یی ها سازمان نمایندگان ها آزمودنی. اند گرفته قرار مطالعه مورد سال سه مدت در صنعتی

 نمونه برای طور تصادفی به  کارکنان از سوم یک و بودند متفاوت مکان استقرار و نی سازما ساختار فنآوری، نوع تولیدی،

 بعد و گیرند می قرار یک بعد در برتر مقیا  در تعلق و هویت عوامل که داد تحقیق نشان این نتیجه .بودند شده انتخاب

 عوض در .اند نگرفته حمایت قرار مورد گردید اشاره که سازمانی تعهد مفهوم بعد لذاسه .است ها آن از مستقل وفاداری

 بعد و شود می سازمانی وتعلق هویت تعیین شامل و فعال تعهد بعد یک که است دوبعدی ساختار یک شد کش  آنچه

ه  داد قرارتوجه  مورد را تعهد با جنسیت ارتباط دیگری .تحقیقات کند می اشاره وفاداری معموال  به که منفعل تعهد دیگر

 مردان متعهدتر از زنان که شد مشخص گرفت صورت 1981 پری در و آنجل توسط که درمطالعاتی جمله از و اند

 مه  ها آن سازمان برای در یت عضو خاطر ین ه  به بگذارند، سر را پشت زنان کلی طور به که شود می استدالل .هستند

 در کننده، تعدیل میانجی و متغیرهای عنوان به مقام و پست و جنسیت نقش نیزبر 1993 در سیندر و .برانینگ است تر

 زن، سرپرستان گروه نمونه، مهار از استفاده با آنان .اند کرده توجه آن بر ومتغیرهای اثرگذار نی سازما تعهد بین ارتباط

 کرده زیربررسی طبقه چهار در را سازمانی تعهد بر مؤثر عوامل کارکنان مرد، مرد، سرپرستان زن، کارکنان

 .:اند

 تضاد شامل:موقعیت از آگاهی .2 ،. ..و تیمی رهبری،انسجام سبک شامل : اجتماعی قواعد -5

 شامل :شغلی رضایت .4 .فردی احساس شایستگی شامل :شخصی ارزیابی .3 ،... و نقش نقش،وضوح

تحقیق نشان  یج نتا .ارتقاء ی ها ازفرصت رضایت حقوق، از رضایت همکاران، از ،رضایت کار از رضایت

 از . ندارد وجود نمونه گروه مهار در سازمانی تعهد با مستقل متغیرهای از یک هر ارتباط نظر از تفاوت معناداری که داد

 برای مهمی کنندة تعیین عنوان به توانند نمی و کنند می یل تعد را نمونه ی اعضا ارتباط مقام، و پست در ،تفاوت آنان نظر

به  کارکنان شخصی های متغیر بر عالوه خود تحقیقات در 1982 در همکارانش و مودی .شوند محسوب تعهدسازمانی

 نی دارند، سازما تعهد بر ای بالقوه تاثیر که ای حرفه نقش از جنبه سه آنان نظر از .کردند توجه نیز آنان شغلی های ویژگی

 نقش تضاد شغلی، مالش یا شغلی حیطۀ از عبارتند

 آنان، مطالعۀ در عالوه به .شود می سازمانی تعهد افزایش در نتیجه و آن شدن مالشی موجب شغل شدن غنی .ابهام و

 بر عالوه. بود آنان معکو  ارتباط انگر بی که دادند قرار مورد بررسی را تعهد با نقش ابهام و نقش تضاد بین ارتباط

 یک عنوان به لیشغ تجربۀ از آنان .گرفت قرار آنان توجه مورد ساختاری نیز عوامل و ای حرفه تجربیات فوق موارد

 به کارکنان روانی وابستگی عمدة عامل را آن کرده یاد کارکنان اثرپذیری ا ی شدن ی اجتماع فرایند در عمده نیروی

 مسئو و ی شغلی ها فرصت دهد، می قرار تحت تأثیر را کارکنان نی سازما تعهد که دیگر مه  .عامل دانند می سازمان
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 به دستیابی میزان معتقدند عامل، این به عط  توجه با 1983 در پورتر و استیرز .است کارکنان لیتهای خانوادگی

 که افرادی اسا ، این بر .دهد می قرار تأثیر راتحت آنان سازمانی تعهد فرد، فعلی شغل انتخاب از بعد جایگزینهای شغلی

 از ی باالتر سطح ای مالحظه قابل طور به انتخاب خود( از ی  ضع خارجی اند)توجیه نیافته باالتر با حقوق شغلی

زمانی  مه و بود دستر  در جایگزین مشاغل که زمانی نسبت به نشده پیشنهاد ها آن به دیگری شغل وقتی را تعهدسازمانی

سطح  باالترین رسد می نظر به بنابراین .دادند نشان خود را از یکسانی تعهد سطح نبود، دستر  در جایگزین شغل که

 انتخاب اولیه ثانیا   دارند، خود انتخاب اولین برای ناقصی توجیه خارجی اوال  که دارد وجود ی افراد ان می در ه اولی تعهد

 در همکاران و سیدرز .مارك ندارند خود اولیه تصمی  تغییر فرصتی برای یعنی بینند می تغییر قابل غیر و قطعی را خود

 و زنان از متشکل که کارمند 876 با حج  ای نمونه در شغلی عملکرد با بیرونی و درونی رابطه تعهد ی برر  به 2003

 :بود یج زیر نتا بیانگر نها آ مطالعات که .اند پرداخته اداری یک سازمان در بود مردان

 میزان هستند تعهد از کمتری درجه دارای که افرادی به هستند نسبت تعهد از ی باالتر درجه ای دار که افرادی .1

 باب در جنس متغیر .2 .است باالتر مشمگیری نسبت به آنان در میان رجوع ارباب به نسبت جوابگویی و پاسخگویی

 هستند ن سازما به نسبت باالتری تعهد دارای مردان به نسبت که زنان معنا بدین است هسزایی ب تأثیر دارای افراد تعهد

 افرادی که معنا بدین دارد جود و باب این در معناداری رابطه لذا نیز است افراد تعهد میزان بیانگر افراد ظاهری وضعیت .3

 بین مستقیمی و مثبت معنادار رابطه .4 . هستند منظ  و مرتب آراسته، ای ظاهری دار هستند متعهدتر سازمان به نسبت که

 تعهد میزان و آموزش سطح ین ب ی معکو  و ی من  معنادار رابطه .5 .دارد وجود افراد تعهد میزان و خدمت سابقه

 (25). دارد وجود آفراد

 مند کارمندان از نفر 971 میان در افراد تعهد با شهروندی و رفتارسازمانی رابطه بررسی به ( 2004 ) همکاران و گاتام

 از حاصل یج نتا که .اند پرداخته نپال کشور در زن 404 و مرد 567 متشکل از که تجاری و آموزشی اداری، سازمان

 رابطه .2 .دارد جود و ی شهروند و سازمانی ر رفتا و سازمانی تعهد معناداری بین رابطه .1 :است زیر شرح به آنان بررسی

 که معنا بدین دارد وجود رجوع ارباب به نسبت همدلی و اطمینان حس میزان ایجاد و افراد نی سازما تعهد بین معناداری

 و اعتماد حس یک رجوع وارباب سازمان بین که کنند می تالش هستند سازمان ی نسبت باالتر تعهد ای دار که ی افراد

 اهداف مسیرتحقق در سازمان که باشد ومعتقد بداند خود به متعلق را سازمان رجوع ارباب که به نوعی شود حاصل همدلی

 توجه از ناشی امر این و شود شریک آن مسائل حل در و است خود رسالت انجام پی در همواره و دارد برمی گام خود

 ..دارد. رابطه آموزش سطح و سن جنس، های متغیر افراد با تعهد .3 .است رجوع ارباب به نسبت سازمان احترام خاص و

 معناداراست رابطه دارای مخاطبان به نسبت سازمان های وبرنامه ها وعده انجام در ثبات زان ی م با افراد تعهد همچنین4

 (26)است باالتر نیز آنان خدمات انجام در پایایی و ثبات باشد میزان باالتر افراد تعهد میزان هرمه که معنا این به
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 یک کارمندان از نفر 486 ان می در شغلی رضایت و تعهدسازمانی رابطه بررسی به 2005 در همکاران و جانستون

 :برداشت در را زیر نتایج گروه این مطالعات که اند پرداختهبود  زن 181 و مرد 305 بردارنده در که دولتی سازمان

 تعهد بین مثبتی و ی  مستق ، معنادار رابطه .2 .دارد وجود نی سازما تعهد و شغلی رضایت بین معناداری رابطه .1

 نیز خدمات ارائه کیفیت باشد باالتر افراد تعهد مه هر معنا که بدین دارد وجود افراد خدمات ارائه نحوه و سازمانی

 (27)دارد وجود آموزش سطح و خدمت سابقه جنس، ومتغیرهای نی سازما تعهد بین معناداری رابطه .3 .بود خواهد باالتر

 

 بخش سوم:

 تعهد سازمانی و کیفیت خدمات

 دارد جود و خدمات ارائه کیفیت و نی سازما تعهد ی بین معنادار رابطه اینکه بر مبنی فرضیه با ارتباط در

 افراد سازمانی تعهد مستقی  و مثبتی بین میزان ، معنادار رابطه بودند داده نشان که (27) همکاران و جانستون مطالعات نتایج

یایی  پا و ثبات و سازمانی تعهد بین معناداری رابطه بر اینکه مبنی فرضیه با ارتباط دارد .در وجود خدمات ارائه نحوه و

 تعهد میزان بین مثبتی و رابطه معنادار بودند داده نشان که  همکاران و گاتام ازمطالعات حاصل نتایج دارد وجود خدمات

 میزان نی سازما تعهد بین معناداری براین که رابطه فرضیه مبنی با ارتباط در .دارد وجود آنان پایایی خدمات و ثبات و افراد

 تعهد بین معناداری رابطه داده بودند نشان که همکاران و سیدرز مارك مطالعات حاصل از .نتایج دارد جود و پاسخگویی

احترام  میزان و افراد تعهد بین معناداری رابطه اینکه بر فرضیه مبنی با ارتباط در .دارد وجود یی انان پاسخگو میزان و افراد

 داده نشان که (26)همکاران و گاتام مطالعات از حاصل نتایج دارد با وجود رجوع ارباب به نسبت همدلی و اطمینان و

 ارتباط .در دارد وجود ارباب رجوع به نسبت همدلی و اطمینان و احترام میزان و تعهدافراد درجه بین معناداری رابطه بودند

 و مارك سیدرز مطالعات یج نتا دارد وجود آنان عوامل ظاهری و افراد تعهد بین معناداری رابطه اینکه بر فرضیه مبنی با

 . باشد می معنادار رابطه ای دار افراد تعهد میزان  با افراد ظاهری وضعیت داده بودند نشان که (25) همکاران

 که ارائه کرد سازمان در خدمات بهتر ارائه و سازمانی تعهد جهت افزایش را هایی پیشنهاد و راهکارها توان می نهایت در

 :باشد می زیر شرح به

شکل  سازی زمینه فراه  طریق از سازمان اهداف با ها آن کردن بیشتر درگیر و کارکنان در عاطفی پیوستگی بردن باال .1

 .سازمان در غیررسمی های گروه گیری

 .شایسته کارمند انتخاب نظام طریق برقراری از درکار اجتماعی ارتباط های شبکه .بهبود2
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 بین ارتباطات واحد تشکیل و ایجاد و آنان نظرات به مه بیشتر هر توجه طریق از گیری تصمی  در کارکنان مشارکت .3

 صورت متقابل به نظرات انعکا  جهت مدیران و کارمندان

 منظورایجاد به آنان خدمات ارائه کیفیت و سازمان به تعهد نسبت میزان گرفتن نظر در با کارکنان عملکرد ارزیابی .4

 .سازنده و مثبت بازخوردکاری

 و بخش هر اسا  بر سازمان های فعالیت اولویت بندی و عام سازمان و خاص ی  وظا و اهداف ، ها رسالت تشریح .5

 .سازمانی کار واحد

 ی ساز م فراه طریق از شود می سازمان اجتماعی موجب ارزش که یی ها جنبه بر تأکید و کاری موانع حذف .6

 .سازمان وجه و ارزش کننده تخریب و عوامل محدودکننده شناسایی جهت کارکنان بین نظرات تبادل زمینه

 .کار محیط در افراد نامناسب روابط و ضها تبعی منظور حذف به تنبیه، و یق تشو مناسب های سیست  ایجاد .7
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 فرهنگ سازمانی

 مقدمـــــه

. به دنبال راه یافته است فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی 

نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و 

وجه شناسان و حتی اقتصاددانان تشناسان و اخیرا  روانشناسان، جامعهکانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت

یادی ها و تحقیقات زریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریهخاصی به این مبحث نو و مه  در مدی

 اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندانوجود آورده و در حل مسائل و مشکالت مدیریت به کار گرفتهرا به

رها شناخته وعنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشعل  مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به

که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل طوریشده است. به

 مه  توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.

گذارد ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر میعنوان مجموعهفرهنگ سازمانی به 

ن نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از تواو می

نیادی های جدید تحول بیشتر به تحول بهای تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامهترین زمینهاساسی

 ول است.عنوان زیربنا به بستر تحسازمان به ها تغییر و تحول فرهنگرو هدف این برنامهکند از اینسازمانی نگاه می

 مفهــــوم فــــرهنگ
از  برند و این واژهشناسی آن را به کار میای است که علمای عل  اجتماع و پژوهشگران رشته مردمفرهنگ واژه 

برند. در یممنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار گسترش وسیعی برخوردار است و آن

بین  ایهای اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیدهاین معنی به آفریده

 آید.انسان و محیط طبیعی وی پدید می

شناسی پدیدار شد های علمای مردمفرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزده  در نوشته 

شنا  انگلیسی صورت ( مردم6911ت6969ی کلمۀ فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر )و کاربرد علم

 گرفت.

شناسی، های فرعی انسانشود و یکی از رشتهشناسی آغاز مییکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشتۀ انسان 

فتار مکتسبه شناسی فرهنگی با رانشناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسانسان

گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. درواقع بدون فه  عمیق انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می

 توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید.ارزشهای فرهنگی جامعه نمی

ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد. کند، یکی از مه نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می

ز نحوه رفتار گیرد و نیطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که انسان یاد میهرمند تاکنون به

ت که با ای اسآید، باید گفت که فرهنگ پدیدهکند. در مورد اینکه فرهنگ مگونه به وجود میاو را تعیین می
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گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرمشمه میه به خواستهتوج

و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوة معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر گذاشته و در 

یر آورند که بر رفتار انسانی تأثرا پدید می ای از ارزشها و باورهای میرهترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه

 سازد.گذارد و ارتباط میان مردم را آسان میمی

صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل به 

اف ما پدیده که در تمام مدت اطر عنوان یکتوان بهکند. به عقیدة ادگار شاین فرهنگ را میدیگر انتقال پیدا می

را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل 

تواند به وضوح مگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند آورد میگروهی از سازمان به ارمغان می

 نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد.  و سرانجام آن را زیر

 های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در منینتواند به فرآوردهترین معنی میفرهنگ در گسترده 

 گرددشناسی بازمیمعنایی به میزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن

 تعــــــــریف فــــــرهنگ
ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، ر زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مه فرهنگ د 

 معارف و هنرهای یک جامعه است.

 شود:از دیدگاه علمی تعاری  متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می 

ست از دانش، ادب، عل ، معرفت، تعلی  و تربیت، آثار علمی و ادبی در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارت ا 

 یک قوم یا ملت.

ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری فرهنگ لغات وبستر، فرهنگ را مجموعه 

 کند.است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعری  می

یده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترك اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروهها به عق 

ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم صورت مجموعهکند و در جایی دیگر، فرهنگ بهمجزا می

 د.شوو سایر محصوالت انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعری  می

 ویــــژگیهای فـــــــرهنگ
جود، رغ  تفاوتهای موآید که علیبا بررسیهای زیادی که از فرهنگهای مختل  به عمل آمده، منین به نظر می 

 توان به شرح زیر معرفی کرد:همۀ فرهنگها دارای ویژگیهایی هستند که تعدادی از آنها را می

ست و ذاتی نیست. فرهنگ نظامی است که پس از زاده ت فرهنگ آموختنی است. فرهنگ خصوصیتی غریزی ا6

 شود.شدن انسان در سراسر زندگی آموخته می

 شده خود را به دیگران منتقل کند.تواند عادتهای آموختهشود. انسان میت فرهنگ آموخته می1
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ها وهها و جامعههای اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گرت فرهنگ اجتماعی است عادتهای فرهنگی، ریشه1

 کنند در آن شریک اند.زندگی می

ا صورت هنجارها یآید بهای ذهنی و تصوری است. عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید میت فرهنگ پدیده4

 آیند.شوند یا در کالم میالگوهای رفتاری، آرمانی ذهنی می

ین هدف اعالی زندگی برآید از برآوردن بخش است. هر فرهنگی که نتواند از عهدة تعیت فرهنگ خشنودی5

بخشد آرمانهای عالی حیات نیز ناتوان است. عناصر فرهنگی تا زمانی که بر افراد یک جامعه خشنودی نهایی می

 توانند پایدار بمانند.می

 شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است.یابد. فرهنگ دگرگون میت فرهنگ سازگاری می1

ساز است. عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارمه و به ه  بافته و سازگار پدید ت فرهنگ یگانه9

 آورند و این سازگاری به زمان نیاز دارد.

 کند:همچنین فردلو تانز نیز شش ویژگی با شرح زیر برای فرهنگ عنوان می

 .قابل یادگیری است 

 .اشتراکی است 

  دیگر قابل انتقال است.از یک نسل به نسل 

 .)نمادی است. )استفاده از یک میز برای نشان دادن میز دیگری 

 شود(.دارای الگو است. )تغییر در یک بخش به تغییرات در بخش دیگر منجر می 

 .قابل تعدیل است 

رهنگی متکی فتوان نتیجه گرفت که رفتار انسان اصوال  بر باورهای با توجه به مفهوم فرهنگ و ویژگیهای آن می 

صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادی دارند. منشأ این باورها متفاوت گویی  که بهاست. باورهایی را فرهنگی می

است. گاهی ریشه در شرایط تاریخی یا جغرافیایی یا مذهبی یا حوادث ویژه و یا در عل  دارد. ولی آنچه که مسل  

تواند شوند و یا همچنین میدر قالب اصول اعتقادی ظاهر می است این است که بخش اعظمی از باورهای فرهنگی

 از تعامالت سازمانی ناشی شود.

 سازمان تعریف

ین ا معین هدفهای به یافتن دست برای افراد متقابل روابط از نظام یافته فرایندهای از است عبارت سازمان 

از  یعنی سیستمی که اعضای آن استنباط مشترکیعنوان نوعی فرهنگ به حساب آورد موضوع که باید سازمان را به

سازمان دارند یک پدیدة نسبتا  تازه است. در گذشته تصور بر این بود که سازمان یک وسیله یا ابزاری منطقی است 

توان با استفاده از آن یک گروه از افراد را کنترل و کارهای آنها را هماهنگ کرد. این سازمان دارای سطوح که می

دوایر، سلسله مراتب اختیارات و از این قبیل ویژگیها بودند. ولی واقعیت این است که یک سازمان بیش  عمودی،

 از اینهاست و مانند یک فرد دارای شخصیت است.
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شود که با زندگی اعضای آید دارای نوعی حیات و زندگی میصورت یک نهاد درمیکه یک سازمان بههنگامی 

د آیصورت یک نهاد درمیکه سازمان بهرو هنگامیشود. از اینخود دارای ارزش میآن متفاوت است و به خودی 

الگوی خاصی از رفتار مورد قبول همۀ اعضای سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جای سازمان به مش  

 خورد.می

ین تعری  هدفهای معین. ا یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن بهسازمان عبارت است از فرایندهای نظام 

 از پنج عنصر تشکیل شده است:

 شود.ت سازمان همیشه از افراد تشکیل می6

 ت این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل برقرار است.1

 توان نظام بخشید.ت این روابط متقابل را می1

. هر گذارندهستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می ت کلیۀ افراد در سازمان دارای هدفهای مشخصی4

 فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدفهای شخصی خود نیز نایل شود.

ن کند و اعضای سازمانها برای دست یافتت این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهای مشترك سازمان را میسر می5

کنند. با توجه به تعری  فوق، سازمان میزی جز ول هدفهای مشترك سازمانی را دنبال میبه هدفهای فردی، حص

روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، 

ای ر به مفهوم سازمان توجه کنی  رابطهنماید. اگسلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سازمان است، منعکس می

 یابی .خاص میان دو مفهوم فرهنگ و سازمان می

 فرهنگ سازمانی مفهوم

تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ فرهنگ سازمانی موضوعی است که به 

به  شود. ولی دربارة فرهنگ سازمانی آنچه مربوطمیاز دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده 

 کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.

یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ای تازه پدید آمده است که هیچاز ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه

که عناصر فرهنگ نه منظ  هستند و نه با نظ . فرهنگ حالیندارد. سازمان یک استعاره برای نظ  و تربیت است در

مراه شود نوعی از روان هکند تا دربارة میزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث میکمک می

 توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است.با نوعی رمز و راز پدید آید. بنابراین می

 ناپیدا دست یک که دارند نظر اتفاق اعضاء همۀ و است سازمان در که است پدیده ای سازمانی فرهنگ

 میسازد، را سازمان فرهنگ که میزی درك و شناخت .میکند هدایت نامرئی رفتار نوعی جهت در را افراد

 .کنی  توجیه را سازمان در افراد رفتار بتوانی  بهتر تا میکند کمک ما به آن ودوام ایجاد شیوة
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به طور کلی فرهنگ سازمانی ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و میزی است که نه در سازمان وجود  

های خاصی که در یک سازمان وجود دارد نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است دارد و نه در فرد و ویژگی

 کندکه سازمانها را از یکدیگر متمایز می

( 6996هافستد )  .(1999 کوئین) میچسباند به  را سازمان اجزا که پیوسته ه  به بستری استفرهنگ سازمانی  

کند که افراد یک سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز کند ریزی جمعی ذهن بیان میفرهنگ سازمانی را برنامه

 سازمانی فرهنگ بین رابطه تواننمی که معنی بدین دارند تاریخی شالوده سازمانی فرهنگهای  (.6199)مرتضوی، 

 .(1993) بیر و تریس آیدنمی بوجود اتفاقی و ناگهانی بطور سازمانی فرهنگ و کرد جدا ه  از را تاریخ و

به  فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترك است که اعضاء نسبت”اند که بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده

(. 919، ص 6194شود )رابینز، ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر مییک سازمان دارند و همین 

 :های فرهنگ در سازمان را به صورت زیر مفهوم سازی کرده استدفت در کتاب تئوری سازمان نقش

 روابط قدرت زبان مشترك، تعری  مرز گروه، پاداشها و تنبیهات،<---انسجام درونی<---فرهنگ سازمانی 

 نترلکاجماع در مورد رسالت سازمان، اهداف، ابزار و نظام <--سازگاری بیرونی<--ی فرهنگ سازمان

 فرهنگ سازمانی تعریف

 و دارند سازمان یک به نسبت اعضاء که است مشترك استنباط از سیستمی سازمانی، فرهنگ از مقصود 

 است میزی همان سازمانی فرهنگ واقع در .میشود یکدیگر از سازمان دو تفکیک موجب ویژگی همین

 و نانوشته بخش بیانگر آن و میشود داده آموزش وارد تازه اعضای به درست پدیدة یک به عنوان که

 .است سازمان محسو 

خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود .کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می

اقعی با ه  طور وای که بهکنند و شیوهاندیشند و احسا  میطور واقعی میبهسازند، راهی که بر آن پایه آشکار می

 کند.کنند تعری  میرفتار می

 کند:گونه تعری  میادگار شاین نیز فرهنگ سازمانی را این

یک الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و  

وش صورت یک رکند که معتبر شناخته شده، سپس بهگیرند و منان خوب عمل میلی آن را یاد میتکامل داخ

جیمز  شود.صحیح برای درك، اندیشه و احسا  کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می

ب برای رفتار، زبان پرسی معتقد است که افراد یک سازمان دارای ارزشهای مشترك، عقاید، معیارهای مناس

طور خالصه، فرهنگ سازمان را الگویی از مقاصد مخصوص، رمزها و سایر الگوی فکری و رفتاری هستند و به

 کند.مشترك افراد سازمان تعری  می
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به عقیدة پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترك اعضای یک سازمان که آنها را از  

رغ  اینکه تعری  واحدی از فرهنگ سازمانی وجود نویسد، علیکند. این پژوهشگر میایز میسازمان دیگر متم

 اند همگی توافق دارند که فرهنگ؛توان گفت که همۀ افرادی که در این زمینه مطالعه نمودهندارد ولی می

 .کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است 

 کند.تاریخچه سازمان را منعکس می 

 شود.شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط میلعۀ انسانبه مطا 

 اند شکل گرفته است.توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده 

 .حرکت آن کند و سخت است 

 گیرد.تغییر آن به سختی صورت می 

عنوان زمانی بهارسی  که تقریبا  تمامی پژوهشگران از فرهنگ سشده به این نتیجه میبا توجه به تعری  عنوان 

کنند. در واقع فرهنگ ای از ارزشها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترك حاک  بر سازمان یاد میمجموعه

شود و آن بیانگر عنوان یک پدیدة درست به اعضای تازه وارد آموزش داده میسازمانی همان میزی است که به

 بخش نانوشته و محسو  سازمان است.

 فرهنگ سازمانی ویژگیهای

که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترك اعضاء نسبت به یک سازمان بدانی ، یک سیست  از درصورتی 

 67نهد یا برای آنها ارزش قائل است. ای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج میمجموعه

 ویژگی عبارتند از:

 دی عمل و استقاللی که افراد دارند.ت خالقیت فردی: میزان مسئولیت، آزا6

آمیز بزنند شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای مخاطرهپذیری: میزانی که افراد تشویق میت ریسک1

 و بلندپرازی کنند.

 نماید.رود انجام شود، مشخص میت رهبری: میزانی که سازمان هدفها و عملکردهایی را که انتظار می1

 کنند.ای که واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ عمل مییکپارمگی: میزان یا درجهت 4

دهند کنند، آنها را یاری میای که مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار میت حمایت مدیریت: میزان یا درجه5

 کنند.و یا از آنها حمایت می

 نند.کستی مستقی  که مدیران بر رفتار افرادی اعمال میت کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپر1

ای که فرد در آن تخصص دارد( را ای که افراد، کل سازمان )و نه گروه خاص یا رشتهت هویت: میزان یا درجه9

 دانند.معرف خود می

سا  بر اای که شیوة تخصیص پاداش )یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام( ت سیست  پاداش: میزان یا درجه9

 بازی و از این قبیل شاخصها.شاخصهای عملکرد کارکنان قرار دارد نه بر اسا  سابقه، پارتی
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ار شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکای که افراد تشویق میت سازش با پدیدة تعارض: میزان یا درجه9

 باشند.

 شود.انی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود میای که ارتباطات سازمت الگوی ارتباطی: میزان یا درجه67

 کند:جیمز پرسی همین ویژگیها را با اندکی تفاوت به شرح زیر بیان می

 ت هویت یا شخصیت افراد6

 ت اهمیت کار گروهی1

 ت نگرش کارکنان1

 ت یکپارمگی4

 ت کنترل و سرپرستی5

 پذیریت ریسک1

 ت میزان پاداش9

 ت میزان تضاد9

 یت و راهنمایی مدیریتت میزان حما9

 ت نگرش سازمان )در مورد اهداف(67

نتایج مطالعاتی که به منظور میزان تعهد کارکنان و تعیین ارزشها عقاید اساسی آنان در برخی از سازمانهای موفق  

 ویژگی فرهنگ سازمانی را با توجه به درجۀ اهمیتشان به شرح ذیل اعالم گردیده است: 67صورت گرفته است، 

عملکرد، صداقت، رقابت، روحیه کار گروهی، روحیه سازمانی، نوآوری، حمایت مدیریت، موفقیتهای فردی،  

ویژگی مورد توجه قرار گیرد،  67که فرهنگ سازمانی از زاویه این درصورتی وفاداری و سابقه تاریخی سازمان.

ات اعضاء، کنندة نوع احساسکه منعکس آیدصورت اساسی درمیآید. این تصویر بهتصویر کاملی از آن به دست می

 استنباط مشترك آنان، شیوة انجام امور و نوع رفتار آنان است.

 عوامل و اجــــزاء فـــــرهنگ سازمان
گر ای است که نمایشفرهنگ سازمان از دو الیه اصلی تشکیل شده است. نخستین الیه،) ارزشها و باورها( الیه 

ی، هاست. الیۀ دیگر فرهنگ سازمانها و افسانه، رفتار، مراس ، تشریفات، اسطورهنمادهای ملمو  مانند طرز پوشش

ای و یا شالودة اساسی فرهنگ سازمان است که به ارزشهای زیربنایی، مفروضات، باورها و فرآیندهای الیۀ پایه

ل دهد. عوامشکیل میفکری افراد و گروههای سازمانی اشاره دارد. این الیه درواقع فرهنگ راستین سازمان را ت

دهندة فرهنگ سازمان عبارت اند از: هنجارها، سنتها و تشریفات، و مفروضات. در این قسمت در مورد تشکیل

 شود:هریک از عوامل ذکرشده توضیح مختصری داده می

دارد. ارزشها:ارزشهای فرهنگ سازمان معموال  بازتابی از ارزشهای جامعه و محیطی است که سازمان در آن قرار 

 اند.عنوان راه حلهای معتبر برای مشکالت پذیرفته شدهها و تمایالت و نظراتی هستند که عمدتا  بهدرواقع ایده
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باورها: مردم باورها یا اعتقادات گوناگونی دارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به کارایی گروههای کاری و یا جمع 

بردن به ماجراهای اداری محیط کار. بعضی از باورها مربوط به  پچ کردن و پیسردکن برای پچشدن در کنار آب

نکات جزئی زندگی روزمره و بعضی از آنها در حوزة مسائلی است که از نظر فرد، سازمان و یا جامعه اهمیت زیادی 

 ودهندة تصمیمات بلندمدت و کالن سازمان را باورهای راهبردی )استراتژیک( طور کلی باورهای شکلدارد. به

اور سو نمودن این دو دسته بنامند. ه باورهای مشترك اجراکنندگان تصمیمات را باورهای کاربردی )عملیاتی( می

خنثی  صورت انرژیها صرفکند. در غیر اینافزایی فرهنگی و توفیق سازمان در تحقیق اهداف خود کمک میبه ه 

فهای خود خواهد شد. باورهای راهنما، جهت سوی هدکردن یکدیگر و باعث اخالل و مانع حرکت سازمان به

ا  کننده روشی است که هر کار باید بر اسکنند. درواقع باورهای راهنما، تعیینحرکت باورهای روزمره را تعیین می

شوند. باورهای راهنما مانند طور روزانه انجام میآن انجام شود و باورهای روزمره روشی است که کارها عمال  به

اسب با شوند و متنکه باورهای روزمره، به رفتار روزمره مربوط میکنند درحالیندرت تغییر مییادی بهقواین بن

 کنند.شرایط تغییر می

فرآیند اجتماعی سازمان:عامل دیگری که در ایجاد و تکوین فرهنگ سازمانی مه  است، فرآیند اجتماعی سازمان 

گیرند که مگونه جذب سازمان شوند، کنند. یاد میسازمان باز می است از طریق این فرآیند افراد جای خود را در

صورت با هنجارها و استانداردهای سازمان آشنا شوند و رفتار مناسب را فرا گیرند. فرآیند اجتماعی در سازمانها به

 ارها وتدریج هنجباشد و یا گاهی افراد خود بهآموزشهای توجیهی و قبل از خدمت و آموزشهای حین خدمت می

گیرند. که در حالت اول آموزش به شکل رسمی و تدریج به آنها خو میدهند و بهرفتارهای مناسب را تشخیص می

باشد. موفقیت فرآیند اجتماعی سازمان ارتباط زیادی به ماهیت فرهنگ سازمان در حالت دوم به شکل غیر رسمی می

 و نوع هنجارهای غالب در سازمان دارد.

اند. تأکید بر صورت عادت پایدار شدهات:سنتها الگوهایی هستند که در سازمان شکل گرفته و بهسنتها و تشریف

الگوها، رفتارهای ویژه در مراس  عمومی، نوع برخورد با کار، افراد و ارباب رجوع، تشویق به گردهماییها پیروی 

ة کنندرود(، همگی بیاننی به کار میاز شعارها و نمادهای ارتباط )هر شیء، عمل، رویدادی که برای انتقال مع

 طور انتظار متقابل آنها از سازمان است.انتظارهای سازمان از افراد و همین

ای از تاریخ گذشته سازمان است که موفقیتها و کارهای برجسته مؤسسات و یا مدیران در گذشته ها:نمونهاسطوره

ه در کطورینان و پیروی آنها از آن الگوهاست. بهکند و هدف آن انگیزش کارکصورت الگو بازگو میرا به

کارکنان دلبستگی ایجاد کند و باعث شود آنان از عضویت در سازمان احسا  غرور کنند و به خود ببالند. پژوهشگر 

کند. دیگری اجزای فرهنگ سازمانی را از لحاظ قابلیت مشاهده و تغییر و تداوم آن به دو سطح تفکیک می

ای شود که حتی اگر اعضتر که کمتر قابل مشاهده است. شامل ارزشهای مشترکی میسطح عمیق که درطوریبه

ن سطح دهند. در ایگروه ه  تغییر کنند در سازمان باقی خواهند ماند. که درواقع این ارزشها رفتار گروه را شکل می

ا توجه به مسائل مالی، نوآروی و یفرهنگ به سختی قابل تغییر است در این تفاوت افراد در سازمانها از لحاظ 
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ه دهد کشود. در سطح دیگر که قابل مشاهده است، فرهنگ الگوهای رفتاری را نشان میعملکرد مشخص می

 آموزند. فرهنگ در این سطح قابل تغییر است.طور خودکار از کارکنان قدیمی میوارد بهکارکنان تازه

 کند:را عنوان می ادگار شاین نیز برای فرهنگ سازمانی سه سطح

شود. تواند ببیند، بشنود و احسا  کند میهایی که یک فرد میت مصنوعات و ابداعات: این سطح شامل تمام پدیده6

 مانند زبان، تکنولوژی، مراس ، داستانها، جشنها، این سطح قابل مشاهده است.

اید انجام شوند و یا در یک وضعیت ت ارزشهای حمایتی:شامل ارزشهایی است در مورد اینکه، کارها مگونه ب1

 العملی باید از خود نشان دهد و رفتار کند. این سطح کمتر قابل مشاهده است.جدید یک فرد مه عکس

ال عنوان مثت مفروضات اساسی:که شامل عقایدی است در مورد اینکه یک سازمان مگونه باید عمل کند. به1

ارای اندیشه عالی هستند صورت بگیرد یا به وسیله افرادی که در گیری در یک سازمان توسط افرادی که دتصمی 

 رتبۀ باال قرار دارند. این سطح قابل مشاهده نیست.

 گیری و تداوم فتتترهنگ سازمانیمگونگتتتتی شکل

شود. در شروع فعالیت سازمان، فرهنگ در آن با صورت یک واحد کومک تأسیس میمعموال ، هر سازمان ابتدا به

ن گیری فرهنگ بستگی دارد به دالیل به وجود آمدن سازماگیرد. شکلسرعت شکل میه عوامل مختلفی بهتوجه ب

و جایگاه آن در جامعه و عوامل موفقیت آن از قبیل کارایی، مرغوبیت کاال، کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع 

ادی از شود تالش زیوقتی سازمان متولد مییا مشتریان، ابداع و نوآوری، تالش زیاد و وفاداری نسبت به سازمان. 

گیرد. درحقیقت فرهنگ نشانگر درجۀ تالش و تصویر کارکنان طرف کارکنان برای موفقیت سازمان صورت می

تدریج که سیستمهای پاداش سیاستها، خط مشیها و قوانین حاک  بر کار تدوین از کار خود و آینده سازمان است. به

گذارد. این عوامل از طرف گیری فرهنگ اولیه سازمان تأثیرات عمیق میوامل بر شکلیابند، مجموعه این عمی

 کنندة نوع رفتار و طرز برخوردهایی هستند که برای موفقیت سازمان مه  خواهند بود.سازمان رسمی مشخص

و رفتار  ا، اهدافکنند. اصول اعتقادی، ارزشهگیری ایفا میبنیانگذاران و مدیران ارشد، نقش اساسی در این شکل

کنندة نوع انتظارات حال و آیندة سازمان بوده، این اعتقادات و رفتارها توسط دیگر مدیران بنیانگذار سازمان مشخص

 شود.سازمان به زیرمجموعه منتقل می

سپارند. کارمندان رفتار مدیران را پیوسته زیر نظر دارند و هر واقعۀ مهمی که نتیجۀ عمل مدیریت است را به خاطر می

گیری فرهنگ سازمان تأثیر دارد. افراد آنها را به عدالت، عجله، تکبر، محبت و دیگر خصایص مدیران در شکل

 خواهد. مه میزهایی در ارتقای کارکنانسپارند. این رفتار نشانگر این است که سازمان واقعا  از آنها مه میخاطر می

دهند. اینها مجموعه قوانین ننوشته رفتاری در کار را تشکیل میمه  است، مگونه باید مسائل را حل کرد. همۀ 

آموزند و وارد میگیرند و به افراد تازهعنوان هنجارهای کار پذیرفته و آنها را یاد میگروههای کار این قوانین را به

 یابد.به این ترتیب یک فرهنگ تداوم می

 د از:داند. این سه عامل عبارتنفرهنگ در سازمان مؤثر می استیفن رابینز نقش سه عامل را در حفظ و نگهداری یک
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یز کار مورد آمهدف گزینش این است که افرادی شناسایی و استخدام شوند که برای انجام موفقیت ـ گزینش:1

 شود تا کسانی به استخدامنظر دانش، اطالعات، مهارت و تواناییهای الزم را داشته باشند. در این مرحله سعی می

هایی باشند شوند که دارای ارزشذیرفته میسازمان درآیند که متناسب با سازمان باشند. درنتیجه کسانی در سازمان پ

 که سازمان برای آنها اهمیت قائل است.

ه کنند کمدیران ارشد از طریق گفتار و کردار، هنجارها و معیارهایی را ارائه میـ مدیریت عالی سازمان:2

 رسد.شود و پس از طی سلسله مراتب به همه جای سازمان میدست به دست می

سئله مه  این است که افراد با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند. اگر افراد با م پذیری:ـ جامعه3

شود که در سازمان رایج فرهنگ سازمان آشنا نباشند پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می

 نامند.پذیری کارکنان میاست. پذیرش و رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه

 شود:یری کارکنان شامل سه مرحله میپذجامعه

ت مرحله پیش از ورود: این مرحله مربوط به آموزشها و یادگیریهایی است که پیش از پیوستن فرد به سازمان صورت 

 گیرد.می

ه در یابد کشود و احتماال  درمیت مرحلۀ رویارویی: در این مرحله فرد تازه استخدام شده متوجه واقعیت سازمان می

 رات و آنچه به نظر وی واقعیت بوده است، تجدید نظر کند.انتظا

 آموزدشده، مهارتهای الزم را برای انجام کارها میت مرحله دگردیسی یا تحول جامع: در این مرحله فرد استخدام

 گردد.گذارد و با آنان همسان میکند و به ارزشها و هنجارهای گروهی احترام میدر آنها تبحر پیدا می

ی آمیز انجام شود، بر میزان تعهد فرد به سازمان و بازدهطور موفقیتکه مرحلۀ تحول جامع یا دگردیسی بهتیدرصور

 دهد.وی اثر مثبت خواهد گذاشت و میل او به رفتن از سازمان را کاهش می

 نقش فرهنگ
 عبارتند از: کند. و وظای  گوناگونی دارد. این وظای در یک سازمان فرهنگ نقشهای متفاوتی ایفا می

سازد و بخشد: آنچه که سازمانهای موفق را برجسته میت فرهنگ سازمانی به کارکنان سازمانی هویتی سازمانی می6

کند. توانایی آنها در جذب، پرورش و نگهداری کارکنان بااستعداد و خالق است و آنها را از دیگران متمایز می

 نسبت به سازمان پیدا خواهند کرد.کارکنان نیز به نوبۀ خود وابستگی عمیقی 

سازد: سازمانهایی که دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، کارکنان ت فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می1

کنند. منظور از تعهد سازمانی، پیوند و وابستگی نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احسا  تعهد و مسئولیت می

 در آن احسا  درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد.روانی به سازمان است. که 

 شود:تعهد سازمانی در سه مرحله دیده می

 پذیرد.اول ت مرحله پذیرش، در این مرحله فرد در سازمان نفوذ دیگران را بر خود می
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ت بخش دسبه یک رابطۀ خشنودی دوم ت مرحلۀ همانند شدن،در این مرحله فرد با پذیرش نفوذ دیگران بر خود

 یابد.می

ه یابد ارزشهای سازمان بکند و درمیسوم ت مرحلۀ درونی کردن، فرد از تعلق به یک سازمان احسا  سربلندی می

که تعهد سازمانی به مرحلۀ سازد و با ارزشهای وی سازگار است. هنگامیای درونی او را خشنود و راضی میگونه

در  شود و ویآید که به آن اعتماد فراوان میس عضو سازمانی متعهد در شمار افرادی درمینهایی خود برسد، سپ

 راه محافظت و نگهداری سازمان تعلل نخواهد کرد.

کند:سازمانهای توانمند، معروف به داشتن معیارهای ت فرهنگ سازمانی ثبات نظام اجتماعی را ترغیب می1

برای نمونه کارکنان باید معیارهای نظافت و آراستگی را رعایت کنند و باشند. کاری و کنترلهای دقیق میسخت

طور مشخص تعیین شده است. بدین ترتیب فضای آکنده از تعهد و هیجان و ضوابط انجام دادن وظیفه به

 آید.کوشی در سازمان به وجود میسخت

ای هنگ قوی با کمک نمودن به اعضکند:سازمان یا فرت فرهنگ سازمانی به شکل دادن رفتار کارکنان کمک می4

آورند ای را فراه  میدهد. لذا سازمانهای موفق زمینهخود برای پی بردن به محیط کار خود رفتار آنان را شکل می

ند تا با اصول ترین مرتبه آغاز کنتا کارکنان برای آشنایی به تمام ابعاد سازمانی و مشکالت آن، شغل خود را از پایین

 آشنا شوند.بنیادی کار 

گذارد: فرهنگ سازمانی با ایجاد محدودیتهایی ت فرهنگ سازمانی بر وظای  و نحوة عملکرد مدیریت تأثیر می5

تواند هر عمل مدیر باید مورد تواند انجام دهد و مه کاری را نمیکند که مدیر مه کاری میبرای مدیریت بیان می

رت مطابق با ارزشها نخواهد بود و از سوی اکثریت اعضای سازمان صوتأیید فرهنگ سازمان قرار گیرد. در غیر این

ریزی، گیری در تمام وظای  مدیریت ازجمله برنامهمورد تأیید قرار نخواهد گرفت. از آنجایی که وظیفۀ تصمی 

 ای را در نحوةسازماندهی، تأمین نیروی انسانی و هدایت و کنترل جاری است، عامل فرهنگ سازمانی نقش عمده

زایی در عمل سکند. بنابراین فرهنگ قوی و مقتدر، تأثیر بهعملکرد مدیریت و نوع انجام دادن وظای  آن ایفا می

 ها دارد.گیری مدیریت در تمام زمینهتصمی 

 قــــدرت فـــــرهنگ
سازمانی  گردد. میزان قدرت و اقتدار فرهنگهایقدرت فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین می 

توان بر حسب دو معیار بسیار مه  ال ( تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و ب( میزان تعهد اعضاء به را می

ون سازمان و بیرون سازمان وجود دارد که بر قدرت ارزشهای غالب سازمانی تعیین کرد. عوامل متعددی در در

کند. برخی از این عوامل عبارتند از: اندازه و گذارد و میزان قدرت و ضع  آن را تعیین میسازمان تأثیر می

رسنل و جایی پگستردگی سازمان، تعداد ترکیب نیروی انسانی، رشد و پویایی سازمان در طول زمان، میزان جابه

طور روشن و واضح بیان شوند و که ارزشها، باورها و هنجارهای یک سازمان بهت سازمان. هنگامیتغییر مدیری
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نین کند، مسرعت گسترش پیدا میحفاظت و نگهداری شوند و از سوی تعداد زیادی از افراد حمایت شوند به

 فرهنگی، یک فرهنگ قوی است.

ان در اهمیت به باورها و ارزشهای فرهنگ است. کنندة توافق در میان اعضای یک سازمفرهنگ قوی مشخص 

اگر رضایت و توافق در مورد اهمیت ارزشها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ یک فرهنگ قوی و اگر توافق 

 اندك باشد، فرهنگ ضعی  است. 

 تعهدشان انکارکن شود باعث و گردد واقع قبول مورد بیشتر کلیدی سازمان ارزشهای آنها در که سازمانهایی 

 فرهنگ زمینه در که متخصصینی مختل  نظرات به توجه با .قویتر است فرهنگ آن شود بیشتر ارزشها آن به

 شده کارکنان شغلی رضایت افزایش به منجر که مثبت است و قوی فرهنگی وجود اند نموده ارایه قوی

 شده متفرق و پراکنده سازمانی فرهنگ درحالیکه اگر .میشود باالتر بهره وری و بهتر عملکرد و است

 سازمان در مرج و هرج به منجر و قلمداد میشود ضعی  فرهنگ یک فرهنگ، این باشد نداشته پیوستگی

 .شد آسیب خواهد دمار سازمان بهرهوری و عملکرد و شده

جایی ابهجنویسد از نتایج عمده وجود فرهنگ قوی این است که استیفن رابینز در مورد تأثر فرهنگ قوی می 

شود که اعضای سازمان دربارة جایگاه و محل آن اتفاق نظر کامل داشته دهد و موجب میکارکنان را کاهش می

ازمانی شود. یک فرهنگ قوی سباشند، این اتفاق نظر باعث انسجام، وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان می

و جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان گردد. قوانین و  گردد تا تداوم رویه در رفتار تشدید شودموجب می

بینی مقررات موجب خواهند شد که سازمان نتواند نظر برقرار کند و به رفتارهای ما تداوم رویه بدهد و امور را پیش

 نماید.

گ قوی فرهن کنند. سازمانهایی که داراینظران سازمانها را از لحاظ قدرت فرهنگی از یکدیگر متمایز میصاحب 

که سازمانهایی که دارای فرهنگ هستند، اعضای سازمانها به ارزشها و مفروضات بنیادی سازمان وفادارند. درحالی

ا فرهنگ یابد. در سازمانهایی بضعی  هستند، توافق کلی و احسا  تعهد نسبت به سازمان در بین اعضاء کاهش می

که تییابد. باید توجه داشت درصورجایی کارکنان کاهش میبهشناسی تقویت یافته و جاقوی، وفاداری و وظیفه

ارزشها و مفروضات منفی پاداش داده شود منجر به ترویج آن ارزشها شده و برای سازمان مضر بوده و تغییر آن 

گیرد. مطالعات کارشناسان و متخصصین نشان داده است، وجود فرهنگهای قوی و مثبت در سختی صورت میبه

 برای دستیابی به تعالی و نوآوری یک ضرورت است. سازمانها

رسی  که، اگرمه سازمانها همگی دارای فرهنگ هستند ولی همۀ با توجه به نظرات متخصصین به این نتیجه می 

آنها بر کارکنان تأثیر برابر ندارند. وجود فرهنگ قوی و مثبت است که منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان 

دهد نوع فرهنگ ثبات رفتاری را افزایش می یابد. اینشده و احتمال اینکه آنها کارشان را ترك کنند، کاهش می

سازی سازمان و جانشینی است شود برای نوع رفتار در سازمان و ابزاری قدرتمند است برای رسمیو راهنمایی می

تواند نافذتر از کنترل رسمی سازمان عمل کند. زیرا فرهنگ ذهن و روح که حتی میطوریبرای قوانین و مقررات به
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دهند شود که افراد در سازمان احسا  بهتری نسبت به کاری که انجام میکند و باعث میکنترل میرا مانند بدن 

ملکرد بهتر و که فرهنگ منجر به عشود. درصورتیای که منجر به کار بهتر و عملکرد بیشتر میپیدا کنند، به گونه

هنگ سازمانی پراکنده و متفرق شده که اگر فرشود آن فرهنگ قوی و مثبت است. درحالیوری باالتر میبهره

شود و منجر به هرج و مرج در سازمان شده و پیوستگی نداشته باشد این فرهنگ، یک فرهنگ ضعی  قلمداد می

 وری سازمان دمار آسیب خواهد شد.عملکرد و بهره

 پاره فرهنگها فرهنگ مشترك)غالب(و

شخصیت  دهندةو غالب آن سازمان است. که نشان شود، منظور فرهنگ مسلطوقتی دربارة فرهنگ سخن گفته می 

سری پاره فرهنگ هستند. فرهنگ باشد. بسیاری از سازمانها دارای یک فرهنگ غالب و یکمتمایز سازمان می

شود و مون مشترك سازمان یا فرهنگ غالب بیانگر ارزشهای اصلی است که توسط بیشتر اعضای سازمان حفظ می

فرهنگ در داخل فرهنگ کلی و مختلفی در سازمان وجود دارد، هرکدام دارای پاره افراد، گروهها و واحدهای

 غالب سازمان هستند.

ای ببینند که باورهای مشترك کاری دارند. سازمانها ممکن است خود را مانند گروهی کامال  منسج  یا خانواده 

 اند و هریک نگرشتل  تشکیل شدهدر عین حال سازمانهای دیگری نیز وجود دارند که از گروههای فکری مخ

خاص به موضوعات مختل  دارند. این نگرشها و تصورات گوناگون نسبت به مسائل سازمان موجب پدید آمدن 

 گردند.فرهنگهایی در سازمان میپاره

 فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار
که باورهای راهنما نسبت طوریروزمره. بهاند، باورهای راهنما و باورهای در هر سازمان باورهای افراد دو گونه 

ط شوند. باورهایی که مربوکنند. باورهای راهنما خود به دو دسته تقسی  میحرکت باورهای روزمره را تعیین می

شوند به نحوة هدایت کردن کار )باورهای برونی( و باورهایی که در خصوص نحوة مدیریت و هدایت سازمان می

 دهند.( که ترکیب این دو باور زیربنای فلسفی سازمان را تشکیل میهستند )باورهای درونی

ند در این کافزایی فرهنگی و توفیق سازمان در تحقق اهداف خود کمک میسو نمودن این دو دسته باور به ه ه  

اند. د آوردهاند و فرهنگ سازمانی سالمی را به وجوحالت درواقع باورهای روزمره از باورهای راهنما سرمشمه گرفته

فهای سوی هدصورت انرژیها صرف خنثی کردن یکدیگر و باعث اخالل و مانع حرکت سازمان بهولی در غیر این

 آید.خود خواهد شد و فرهنگ سازمانی ناسال  به وجود می

د و نبایست همیشه توسط باورهای راهنما تعیین و به پیش رواستانلی دیویس معتقد است که استراتژی سازمان می 

ای را به عهده گیرند. اگر باورهای راهنما استراتژی سازمان را به حرکت باورهای روزمره هرگز نباید منین وظیفه

شوند که در آینده مشکالت زیادی برای سازمان به درنیاورند باورهای روزمره این کار را خواهند کرد و باعث می

 وجود آید.



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

75 

ه، فرهنگ بر اسا  احتیاجها و نیازهای شخص و وظای  سازمان شکل کنکتۀ قابل توجه این است که هنگامی 

گرفت، ممکن است در ابتدا در خدمت فعالیت سازمان و مدیریت باشد. ولی پس از مدتی بنا به دالیلی از فلسفۀ 

صورت یک پدیده مستقل شروع به فعالیت کند. در این زمان به علت وجودی فرهنگ سازمان فاصله بگیرد و به

کرد صورت پویا، مثبت و سال  عمل میتوجه مدیریت به قدرت عمل این دست پنهان، فرهنگی که در ابتدا به عدم

 تبدیل به یک فرهنگ ایستا، منفی و غالب شود.

کس در ابتدای ورود به سازمان آموزش ندیده است که مگونه عمل کند. بلکه هر فردی آنچه مسل  است هیچ 

شود. هرمه گروه با ه  متحدتر صورت آرام به او تعلی  داده میرفتار مورد انتظار به شودکه به سازمان وارد می

شود. در حالت افراطی گروهی از کارکنان که برای مدت طوالنی با یکدیگر تر انجام میباشند آموزش سریع

وافق ند. حال اگر این تکناند، از نظر ظاهر، اجرای وظای ، فکر و صحبت کردن عینا  همانند یکدیگر عمل میبوده

صورت فرهنگ به وجود آمده مانع حرکت فکری در جهت مثبت باشد توفیق سازمان حاصل شده در غیر اینو ه 

 سوی هدفهای خود خواهد شد.سازمان به

نتایج تحقیقاتی که توسط پیترز و واترمن در مورد سازمانها مترقی صورت گرفته نشان داده است که وجود ارزشها  

اورهای اساسی در این سازمانها موجبات ترقی و پیشرفت آنها را فراه  نموده باورهای اساسی کارکنان سازمانهای و ب

 صورت زیر خالصه نمود:توان بهمترقی را می

 ت اعتقاد به بهترین بودن6

 ت اعتقاد به مه  دانستن جزئیات کار و خوب انجام دادن آن1

 ت اعتقاد به اهمیت یکایک افراد1

 اعتقاد به کیفیت عالی فرآورده و خدماتی که همراه آن است ت4

 ت اعتقاد به آنکه بیشتر اعضای سازمان باید نوآور باشند و درنتیجه آماده باشند که از ناکامی پشتیبانی کنند5

 منظور باال بردن میزان تما  و ارتباط میان افراد سازمانت اعتقاد به اهمیت حالت غیر رسمی به1

 د به پذیرفتن اهمیت رشد و منافع اقتصادیت اعتقا9

 فضــــا ) جـــو ( سازمانــــی
یکی دیگر از مفاهی  مرتبط با فرهنگ سازمان جو سازمان است. فضا یک ابزار ذهنی برای پی بردن به پویایی  

 سنجد.های افراد را در سازمان میهای یک سازمان است. جو یا فضای سازمانی میزان برآورده شدن خواسته

کند: فضا یا جو سازمانی، پیرامون انسانی است که در آن کیت دیویس نیز فضای سازمانی را منین تعری  می 

ودی تواند بر انگیزش، کارکرد، خشنکه فضای سازمانی میطوریپردازند. بهکارکنان یک سازمان به کار خود می

ن اتی که کارکنان برای رفتارهای مختل  نیاز دارند به ایشغل اثر بگذارد. فضای سازمانی از راه پدید آوردن انتظار

یابد. کارکنان سازمان بر پایه ادراکی که از فضای سازمان دارند متوقع خواهند بود از نوعی پاداشها، مقصد دست می

 مند شوند.خشنودیها و ناکامیها بهره
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ین شرح ردی بوده است و جزئیات آن را منهای فدر توصی  جو سازمانی فیدلر و شمرز تأکیدشان بیشتر بر جنبه 

اند: درجۀ حمایت مدیریت، توجه به کارکنان جدید و تعارض بین بخشهای سازمان و دیگران جو سازمان را به داده

ری، نوع گیاند که محدودیتهای سازمانی، کاغذبازی اداری، درجۀ آزادی کارکنان در تصمی شکلی تعری  کرده

 گیرد.مایت را در بر میپذیری و حپاداش، ریسک

 گیرد:در مطالعۀ فضا )جو( سازمانی احساسات و ادراکات کارکنان در موارد زیر مورد بررسی قرار می

های موجود در ت ساختار: احساسی که کارکنان در مورد قید و بندهای گروه، میزان مقررات، قانونمندی و رویه6

 سازمان دارند.

 خودکنترلی و نداشتن کنترل مجدد در مورد همۀ وظای  محوله به افراد.ت پاسخگویی: احساسی در مورد 1

ت پاداش: احسا  ناشی از دریافت پاداش برای انجام کار خوب با تأکید بر پاداشهای مثبت به جای تنبیهات رایج 1

 در سازمان.

 شده.ت خطرپذیری: میزان خطرپذیری و تهور در شغل و تأکید بر ریسکهای محاسبه4

 میت: احسا  خوبی که بین اعضای سازمان رایج است.ت صمی5

 ت حمایت: تأکید و پشتیبانی دوجانبه از باال به پایین و از پایین به باال.1

 ت استانداردها: درك اهمیت صریح بودن اهداف و تأکید بر انجام کار خوب.9

ل أکید موجود بر غیر قابل حت تضاد: احسا  میزان پذیرش عقاید مختل  توسط کارکنان و مدیران و میزان ت9

 دانستن مشکالت به جای رفع آنها.

 ت هویت: احسا  تعلق به سازمان و اینکه عضو باارزش به حساب آوردن در انجام کار تیمی.9

 کند:پژوهشگر دیگری شش بعد سازمانی را برای مطالعه فضای سازمانی عنوان می

 احسا  مسئولیت، قدرشناسی و کار در گروه.روشنی در کار، تعهد و دلبستگی، معیارهای کار، 

طوری که قبال  اشاره شد فرهنگ سازمان و جو سازمانی از مفاهی  مرتبط با یکدیگر هستند. این دو مفهوم همان 

کارکنان  Xخوبی قابل تفکیک هستند. در نظریه گور بیان شده بهکه توسط داگال ، مک گری yو  Xهای در نظریه

کوش و به افراد سخت Yکه در نظریۀ شوند. درحالیعنوان افرادی تنبل که نیاز به کنترل شدید هستند مطرح میبه

شود که همین امر منجر به افزایش انگیزش، استقالل و خودهدایتی کارشان عالقمند هستند به رشد آنان توجه می

در آن  Xبه سازمانی وارد شوند که ارزشهای نظریه  Yهای نظریۀ شود. حال اگر تعداد زیادی از افراد با ارزشمی

آید. این مشکل ناشی از این است که کارکنان در ارزش فرهنگی حاک  است مشکل جوی در سازمان به وجود می

 مسلط بر سازمان با ه  شریک نیستند. بنابراین جو سازمانی از طریق مواجه فرد با فرهنگ موجود در سازمان به این

 شود.پدیده مرتبط می

 کنندة فضای فرهنگ سازمانی عبارتند از:بر پایۀ مطالعات صورت گرفته، عوامل تعیین
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نظامهای مدیریت، رفتار فردی و ارزشها و هنجارهای گروه کار و پیامدهای آن برانگیختن و انگیزش، تندرستی  

 ست.کارکنان و نگهداری آنان در سازمان و باالخره عملکرد سازمانی ا

 عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان
 توان معرفی کرد که هریک به نحوی برشماری را میبا توجه به وسعت موضوعات مرتبط با فرهنگ عوامل بی 

گذارد. این عوامل اصلی و عمده عبارتند از: اوضاع اقلیمی، فرهنگ یک جامعه در نتیجه یک سازمان تأثیر می

حاک  بر جامعه )در سطح خرد و کالن( هریک از عوامل فوق در ایجاد و تقویت  موقعیت جغرافیایی، مذهب، نظام

باشند و عامل تاریخی نیز در هریک از عوامل فوق در ایجاد و تقویت یا توسعه فرهنگی یا توسعه فرهنگی مؤثر می

ای عمومی را از دیگر باشند و عامل تاریخی نیز در هریک از عوامل فوق جریان دارد. اما آنچه که سازمانهمؤثر می

سازد این است که رهبران این سازمانها با فشارهایی از قبیل: قوانین پیچیده اداری مداخالت سازمانها متمایز می

های شغلی آید، تصدی نسبتا  کوتاه در موقعیتای در ادارات به وجود میسیاسی، تغییراتی که درنتیجه انتخابات دوره

ند. در منین حاالتی رهبران سازمانها صالحیت کمی در نفوذ بر فرهنگ سازمانی و اهداف ناسازگار مواجه هست

 سازند.دارند. زیرا که عوامل فوق خود به خود فرهنگ سازمان را متأثر می

عامل دیگری که بر فرهنگ سازمان تأثیر دارد، فرهنگ جامعه است. باید توجه داشت که فرهنگ   

ورد آرفه ظریفی دارد. هر سازمانی فرهنگ ویژه و خاص خود را به وجود میسازمانی با فرهنگ جامعه رابطه دوط

که با فرهنگ دیگر سازمانها تفاوتهایی دارد. فرهنگ سازمان مجموعه معانی و معارفی است که در داخل سازمان 

یر و تأثر تأثشود. اما همیشه از طرف فرهنگ وسیع جامعه فرآیندهای اجتماعی و تاریخی مورد ساخته و پرداخته می

 گذارد و فرهنگهای سازمانی نیز بر روند حرکت فرهنگیگیرد. فرهنگ جامعه بر فرهنگ سازمانها تأثیر میقرار می

 جامعه تأثیر خود را دارند.

 تئوریهای فرهنگ سازمانی

هروز بفت، الوانی، رضائیان، رابینز و های هچ، دبراسا  تئوریهای مختلفی که درباره فرهنگ سازمانی در کتاب 

 :های مربوط به فرهنگ سازمانی را در غالب تئوریهای زیر خالصه کردتوان نظریهقاسمی ارائه شده است می

 فرهنگ عمیق و ضعی  :نظریه دیل و کندی

 A, J, Z فرهنگ :نظریه اوچی

 دژ نظامیفرهنگ مکتب، فرهنگ باشگاه، فرهنگ بیسبال، فرهنگ  :نظریه سانیفیلد

 فرهنگ رسالتی، فرهنگ انعطاف پذیری، فرهنگ ثبات و فرهنگ مشارکتی :نظریه دنیسون

 فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرائی و مردگرائی :نظریه هافستد
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 انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان
نظران رو صاحباست. از این برای شناسایی فرهنگ یک سازمان، مطالعه در زمینۀ فرهنگهای مختل  ضروری 

بندی قهتوان طباند. انواع فرهنگ سازمانی را به شرح زیر میبرای تشخیص نوع فرهنگ شاخصهایی را ارائه نموده

 نمود:

الگتتتوی اقتضایتتتتی :بر اسا  الگوی اقتضایی دو نوع فرهنگ مکانیکی و ارگانیکی با ویژگیهای زیر متصور است. 

ازمانهایی با فرهنگ مکانیکی، باورهای مشترك بیشتر متوجه ساختار رسمی، قوانین و فرهنگ مکانیکی در س

های استاندارد است. فرهنگ ارگانیکی در سازمانهایی با فرهنگ ارگانیک، باورهای مقررات، روشها و رویه

 ار.ر کمشترك عموما  بر ساختار غیر رسمی و بیشتر تأکیدها بر نتیجه و عملکرد است نه وسیله و ابزا

سو ارتباط الگتتتتوی ارتباط فتتترهنگ با محیط و استراتتتژی سازمان:دانیل دنیسون الگویی را ارائه کرده که از یک

میان نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان و از سوی دیگر نوع فرهنگ سازمانی سازگار با آنها را نشان 

تشکیل شده که یک بعد آن درجه تغییر و یا ثبات محیط و بعد دهد . الگوی دنیس از یک ماتریس دوبعدی می

 دهد. از برخورد نیازهای محیطی و تأکید استراتژیکدیگر نوع تأکید استراتژیک )درونی یا بیرونی( را نشان می

گیرد که هریک با نوع تأکید استراتژیک و درجه ثبات محیطی مرتبط سازمان مهار نوع فرهنگ سازمان شکل می

 ن سازگاری دارد.با آ

رد که گیپذیری زیادی برخوردار است در حالی شکل میال ( فرهنگ سازگاری: این نوع فرهنگ که از انعطاف

پذیری و تغییر گیری از انعطافتأکید استراتژیک سازمان بر محیط برونی است. سازمان نیاز زیادی دارد که با بهره

ت کند. در فرهنگ سازگاری نوعی از باورها و هنجارهای رفتاری در سمت نیازهای مشتری و یا ارباب رجوع حرک

تواند سازمان را در کش ، تفسیر و ترجمه نمادهای محیطی در قالب رفتارهای نوین پشتیبانی کند این است که می

را به  ننوع سازمان باید به نیازهای محیطی پاسخ شتابنده بدهد، ساختار خود را تندگونه تعدیل کند و الزامهای نوی

 آسانی به کار گیرد.

شود. اما به تغییرهای شتابنده رودررو نیست. ب( فرهنگ رسالتی:در این نوع سازمانها به محیط برونی توجه می

تظار این سازد. انفرهنگ رسالتی تأکید اساسی خود را بر یک دید مشترك نسبت به هدفهای سازمان استوار می

ژرفی از رسالت و مأموریت سازمان است که گامی فراتر از تبیین نقشهای  فرهنگ از انسانهای سازمانی، شناخت

ه هدفهای نگری و دستیابی بگیری استراتژیک سازمان آیندهدارد. تکیه اصلی بر سمتشغلی وظای  جاری برمی

 آرمانی دوردست است.

ه انتظارهای رها با توجه بج( فرهنگ مشارکتی: تأکید نخستین این فرهنگ دخالت دادن و مشارکت کارکنان در کا

در حال تغییر و شتابنده محیط برون سازمانی است هدف سازمان در این حالت پاسخگویی تند به محیط و افزایش 

بازدهی است. از دیدگاه فرهنگ مشارکتی دخالت و شرکت کارکنان در کارهای سازمان آفریننده حس مسئولیت 
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ی آن میزان تعهد افراد نسبت به هدفها و فعالیتهای سازمان به نحوة و تعلق در افراد سازمانی است که در راستا

 شود.ای بیشتر میفزاینده

سازمانی در رابطه با ثبات نسبی محیط است. فرهنگ تداوم از د( فرهنگ تداوم: تأکید این فرهنگ بر محیط درون

دیگر عناصر  ها وها، تشریفات، اسطورهکند. نمادبینی شده در ادارة کسب و کار پشتیبانی میروندهای منظ  و پیش

شده عمل  های برپامشیها و رویهفرهنگی تماما  در سمت تثبیت وضع، ایجاد و همکاری، حفظ سنت و پیروی از خط

اصل  دهد و تالشتر قرار میکنند. این فرهنگ، دخالت و مشارکت انسانهای سازمانی در کارها را در رتبۀ پایینمی

افزایش همکاری میان کارکنان در مارموبهای مشخص و دستیابی به کارایی و یکپارمگی سیست  سازمان را متوجه 

 داند.می

 الگــــوی نوع شخصیت مدیــــریت
 نژند را به فرهنگ سازمان ربط داده است.میلر پنج نوع شخصیت روان 

پرواز یری پرهیجان و بلندت فرهنگ فرهمند در برابر فرهنگ خودکفا: فرهنگ سازمانی فرهمند با شخصیت مد6

ویژه افراد رده باال دارد. در مقابل سازمانهایی با فرهنگ خودکفا آمیزی بر فردساالری بههمراه است و تأکید مبالغه

بر استقالل، ابتکار فردی، کامیابی و پیشرفت شغلی و سازمان تأکید دارند. سازمانهایی با فرهنگ خودکفا بر استقالل، 

 میابی و پیشرفت شغلی و سازمان تأکید دارند.ابتکار فردی، کا

د اعتماد، از سبک شخصیت بدگمان پدیت فرهنگ وسواسی در برابر فرهنگ پراعتماد: فرهنگ وسواسی یا بی1

کاری پرداخته و اعتقاد به آن دارد که زیردستان افرادی تنبل، ناتوان و آید. در این نوع فرهنگها، مدیر به پنهانمی

د که در صددند تا او را از میان بردارند. در مقابل سازمانهایی با فرهنگ پراعتماد، اعضای مدیریت به نامطمئن هستن

 آسانی اطالعات مه  را در اختیار دیگران گذارده و نسبت به یکدیگر احسا  اعتماد، انصاف و گشودگی دارند.

 فرهنگ سوین شخصیت افسرده بهجو:تبییخواه و کامیابیت فرهنگ پرهیزکننده در برابر فرهنگ تعالی1

 مدل هریسون و هندی

 او. کرد توصی   گونه فرهنگ را در اشکال ساده 4های هریسون را به کار گرفت و هندی، ایده 6999در سال 

ار برد. رهنگهای وظیفه و شخص را به کف بود، کرده شناسایی هریسون که موفقیتی و حمایتی فرهنگهای جای به

فرهنگ شخص  - (ایفرهنگ وظیفه )شبکه -فرهنگ نقش )معبد یونانی(  -)تارعنکبوتی( فرهنگ قدرت 

 ای()خوشه
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 فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

گام اول : درك محیط و نیروهای دیگر تاثیر گذار در استراتژیهای اینده: بازنگری در نیروهای داخلی و خارجی 

 . تاثیر گذار بر شرکت

وتعیین ارزشهای بنیانی شرکت :گام اساسی در تغییر فرهنگ ،تعیین ارزشهای بنیانی و همیشگی گام دوم : شناسائی 

 . است

این پرسش که مه نوع فرهنگ ، ارزشها  .گام سوم : ایجاد دیدگاه مشارکتی از آنچه که شرکت می خواهد بشود

 آیا  داخته شود.با محیط جاری وآینده پر وساختار سازمانی نیاز است تا بتوانی  به توسعه واستقرار استراتژی و تطابق

 ؟ است مشتریان با نزدیکتری ارتباط به نیاز آیا ؟ است بیشتری عمل سرعت به نیاز

گام مهارم : ارزیابی فرهنگ موجود وتعیین عناصری از فرهنگ که نیاز به تغییر آن است. تغییرات فرهنگی معموال 

استراتپیک آینده شروع می شود. اگر مه کار مشکلی است ، زیرا با تشخیص فرهنگ موجود و ارزیابی از اهداف 

 .وقتی شما درون سازمان هستید دیدن فرهنگ سازمانی مشکل تر است

گام پنج  : تعیین اینکه مه تغییراتی بایستی انجام شود تا فاصله بین دو استراتژی پر گردد. آیا عناصر موجود ) 

 .و ....( در راستای اهداف آینده می باشندارزشها ، نرمها ، ساختارها ، سیستمها 

گام شش  : تعیین مدیران ارشد در هدایت تغییر فرهنگ . تی  رهبری عامل کلیدی موفقیت برای تغییر فرهنگ است 

. اگر تی  از افرادی گوناگون وقوی باشند تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت . رهبر گروه باید مطمئن باشد که افراد بر 

نظر گرفته شده اشراف و تمرکز الزم را دارند .گروه باید قادر باشد در کلیه سطوح سازمان ایجاد اعتماد اهداف در 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

81 

تصمی    ایبر را دیگران که است نیاز همچنین. کند اندازی راه را زیادی گروههای بایستی می تی .  کند  واطمینان

 .گیری وعملیاتی که منجر به نغییر گردد، توانمند سازد

هفت  : استقرار برنامه اهداف و افق زمانی . هنگامی که فاصله بین فرهنگ جدید و موجود سازمان شناسائی شده گام 

 است مگونه قداماتا توالی ؟ است نیاز مورد منابعی مه ؟ کدامند اولویتها.  کند پیدا توسعه بایستی  ، برنامه عملیاتی

مه مدت زمان نیاز است ؟ مسئولیتهای بخشهای مختل  به عهده مه کسانی است ؟ اصول اساسی مدیریت پروژه  ؟

 .برسد انجام به موفقیت با  فرهنگ تغییر  بایستی اجرا وپیگیری گردد تا پروژه پیچیده

سازمانی نیاز مند برقراری تغییر در فرهنگ  . گام هشت  : برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در میان تمامی ذینفعان

ارتباطی دقیق و متقاعد کننده دارد. بایستی با پرسش از تمامی کارکنان آنها را در حلقه زنجیر به طیقی که نیاز به 

تغییر را درك کنند ، قرار داد. آنان باید بدانند که مگونه تغییر به نفع آنان است و مگونه فرصتهای جدیدی را 

ی تغییر به منزله هدایت کننده ، تسهیل ساز وتوانمند کننده کلیه نیروها ،برای پشتیبانی از ایجاد خواهد کرد. رهبر

 . تغییر است

گام نه  : شناسائی موانع و منابع مقاومت وتوسعه استراتژی برای رفع آنان . افراد در مقابل تغییر عکس العملهای 

 دخواه تر سخت  مالشها برطرف نشوند مقاومت قطعااگر در تمام سطوح تضاد و  .متفاوتی از خود بروز می دهند

تر  را می توان با ارائه اطالعات واشتیاق  . داد انجام بایستی اقداماتی ، کار دادن دست از و تر  با مقابله برای. بود

ه بمدیریت به شنیدن صدای کارکنان کاهش داده و عالقه مندی آنان را افزایش داد.استراتژی دیگری که می تواند 

دیگر کارکنان برا تطبیق با تغییر کمک کند ، این است که تغییر را به گامهای کومکتری تقسی  کنند . به عالوه 

 . مدیریت نیاز دارد که افراد را به درك فرصتها و فواید شخصی که از تغییر حاصل می گردد ، ترغیب نماید

رهبری تی  نقش حیاتی در الگو سازی ،  . فرهنگگام ده  : نهادینه سازی والگو سازی در جهت تقویت تغیییر 

تقویت و پاداش تی  دارد. هنگامی که رفتار مدیریت و تصمیمات او مطابق با تغییرات است این به منزله ارسال 

پیامهای انگیزشی برای پشتیبانی از تغییر است. به عالوه مدیریت باید پاداش رفتار ونتایج ناشی از تغییر را تضمین 

ی باید این اطمینان را بدهد که سیست  پاداش و رفتار در حین عمل تشخسص داده خواهد شد و گام به گام کند. و

 .مورد تحلیل قرار می گیرد

گام یازده  : ارزیابی از فرهنگ سازمانی و نهادینه کردن نرم یاد گیری وتغییر شکل . باید به خاطر داشت که تغییر 

بازخورد مستمر وارزیابی دائ  دارد . همچنان که محیط سازمانی تغییر می کند  یک فرآین دینامیک است که نیاز به

فرهنگ بایستی وفق داده شود . راه حلی که زمانی در یک سازمان مشکلی را حل کرده است ، مطمئنا برا ی همیشه 

 .کارساز و موثر نمی باشد
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 آموزشهای مورد نیاز

رآیند تغییر فرهنگ سازمانی عناوین و موضوعات برخی دوره های ف همچنین و شده  با توجه به مطالب ارائه 

آموزشی که می تواند باعث تسهیل و افزایش احتمال موفقیت تغییر فرهنگ سازمانی گردد ، به شرح ذیل پیشنهاد 

 . میشود

 مدیریت استراتژیک

 برنامه ریزی و کنترل در مدیریت

 مدیریت تغییر

 مدیریت تعارض

 مدیریت مشارکتی

 اصول وفنون مذاکره

 تصمی  گیری

 تی  سازی

 برگزاری جلسات موثر

 مدیریت انگیزش

 مدیریت پروژه

 مدیریت رضایت مشتری

 تحلیل داده ها

 شیوه های موثر نظر سنجی

 سیالبس آموزشهای موردنیاز

 : مدیریت استراتژیک

 اصول ومفاهی  مدیریت استراتژیک

 تاثیر محیط سیاسی بر مدیریت استراتژیک

 محیط اجتماعی وفرهنگی بر مدیریت استراتژیک تاثیر

 تاثیر محیط اقتصادی برمدیریت استراتژیک

 جایگاه واهمیت منابع انسانی در مدیریت استراتژیک

 طرحریزی وبرنامه ریزی مدیریت استراتژیک

 وظای  ومسئولیتهای مدیران ارشد

 : برنامه ریزی و کنترل در مدیریت

 تعاری  و مفاهی  برنامه ریزی
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 شنائی با نظریه سیستمهاآ

 انواع برنامه ریزی

 فرآیند برنامه ریزی و عناصر حاک  بر آن

 جایگاه برنامه ریزی

 مسائل اجرائی برنامه ریزی

 ریزی برنامه متداول های شیوه و  تکنبکها

 : مدیریت تغییر

 تصویر سازی تغییر

 روشهای اجرائی تغییر

 دالئل شکست تغییرات

 پاسخ به پرسشهای کارکنان

 زیانهای احتمالی ناشی از تغییرات

 : مدیریت تعارض

 مفهو م تعارض

 نگرشهای سنتی و نوین در مورد تعارض

 علل تعارض

 تعارض کاهش و  راههای کنترل

 : مدیریت مشارکتی

 مفهوم مشارکت

 نقش مشارکت در مدیریت ورهبری

 تاثیر مشارکت در تعارضات سازمانی

 مشارکت و نظام ارتباطی

 برکنترل وقدرت سازمانی تاثیر مشارکت

 عوامل مه  بر افزایش کارکنان

 مشارکت کارکنان والگو سازی

 : اصول و فنون مذاکره

 فعالیتها و اقدامات قبل از شروع مذاکرت

 شرایط و ویژگیهای مذاکره کننده خوب

 تدابیر و اقدامات ویژه هنگام مذاکره
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 اقدامات وفعالیتهای پس از پایان مذاکره

 برخی مذاکراتدرسهائی از 

 : تصمیم گیری

 تئوریهای تصمی  گیری

 فرآیند تصمی  گیری عقالنی

 تصمی  گیری فردی

 تصمی  گیری گروهی

 تصمی  گیری و شیوه های رهبری

 مباحث ویژه

 : تیم سازی

 شناخت مبانی ذهنی خالقیت

 طراحی کار خالقه فردی

 سازماندهی برای کار خالقه گروهی

 خالق گروهیمشکل گشا ئی به صورت کار 

 ایده ها ئی برای مسائل

 تجزیه و تحلیل راه حلها

 : برگزاری جلسات موثر

 دستور جلسه

 انتخاب شرکت کنندگان

 بحث و گفتگو

 جلوگیری از حاشیه ها

 نظر خواهی از شرکت کنندگان

 زمانبندی

 جمع بندی جلسه

 : مدیریت انگیزش

 مگونگی ایجاد تعهد

 استعدادهاایجاد محیط مناسب برای بروز 

 تشخیص توان کارکنان

 انگیزه کار گروهی



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

85 

 تفویض اختیار

 : مدیریت پروژه

 تعری  پروژه

 وظای  مدیر پروژه

 روشهای مختل  برنامه ریزی

 روش بحرانی و انجام محاسبات

 برقراری ارتباط بین فعالیتها

 مرتب سازی فعالیتها

 پیگیری پیشرفت پروژه ها

 : مشتریان  مدیریت رضایت

 سیستمی به مشتری مدارینگرش 

 نگرش استراتژیک به مشتری

 تحول در نگرش به مشتری

 تبیین ماموریت بر پایه نیاز مشتری

 نگهداری و حفظ مشتری

 خالصــــــــه
های ادبیات مدیریت است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه یکی از جدیدترین واژه« فرهنگ سازمانی» 

 Peters and(، پیترز و واترمن )Ouchiمدیریت قرار گرفته است. اومی )نظران اندیشمندان و صاحب

Watermanد عنوان شرط موفقیت سازمانها تأکیترین کتابهایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به( در پرفروش

 اند.کرده

به  تپژوهشگران در زمینۀ فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت اس 

فرد. و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینۀ شخصیتی آنها کاوش صورت گیرد. بر این 

 گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود.اسا  برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می

کند اشاره دارد و معرف دیدگاهها و رفتار آن زندگی میاصوال ، فرهنگ به روش درك انسان از محیطی که در  

است. فرهنگ در بر گیرندة مفهومی اخالقی است که برای هر گروه مرز بین درست و غلط و یا خوب و بد را تعیین 

ه انسان گذارد. اگر بپذیری  کطور کلی فرهنگ بر نحوة تفکر و رفتار مدیریت و کارکنان اثر میکند، و بهمی

نوعان خود زندگی نماید، پس باید قبول کرد که بخش تواند جدا از نهادها و سازمانها متشکل از ه ی نمیامروز

زیادی از رفتارهای وی از این سازمانها سرمشمه گرفته است. اگر قوانین و مقررات موجود در سازمانها به رفتار 

 کند.ن را دیکته میرسمی کارکنان شکل بدهد، فرهنگ سازمانی رفتار غیر رسمی کارکنا
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انی به توان گفت؛ فرهنگ سازمبا توجه به تعاری  متعددی که در مورد فرهنگ سازمانی صورت گرفته است، می

 کند.ای از ارزشها، باورها، اعتقادات، فرضیات و هنجارهای مشترك حاک  بر سازمان اشاره میمجموعه

ده و کند و باعث بهبود شناخت افراد شعی را بیشتر می(، فرهنگ استحکام سیست  اجتماScheinبه عقیده شاین )

کنندة این موضوع است که پذیرش فرهنگ و رعایت اصول و موازین زیربنایی رفتار آنها را شکل دهد. این گفته بیان

تنها جزء وظای ، بلکه ضامن بقا و پویایی سازمان است. به عقیدة همین پژوهشگر فرهنگ در آن توسط سازمان نه

گیرد. سازمانها هریک دارای یک الیه مصنوعات و ابداعات، ارزشهای حمایتی و مفروضات اساسی شکل میسه 

فرهنگ هستند. فرهنگ غالب، فرهنگی است که توسط اکثریت افراد سازمان فرهنگ سازمانی غالب و مندین پاره

ای متعهد به ارزشهای غالب و توان بر حسب تعداد اعضپذیرفته شده است. میزان قدرت فرهنگ سازمانی را می

 میزان تعهد اعضا به ارزشها و هنجارهای غالب سازمان تعیین کرد.

ویژگی مورد توجه قرار گیرد، تصویر کاملی از  67(، منانچه فرهنگ سازمانی از زاویۀ Robinsبه عقیدة رابینز )

رهبری، یکپارمگی، حمایت پذیری، آید. این ویژگیها عبارت اند از:خالقیت فردی، ریسکآن به دست می

 مدیریت، کنترل، هویت، سیست  پاداش، تحمیل تعارض و الگوهای ارتباطی.

، فرهنگ عنوان یک نگرشصرف نظر از تعری  فنی آنکه نسبت ستاده بر داده است، به« وریبهره»از سوی دیگر  

ه ن فعالیتها برای دستیابی بآید که هدف آن هوشمندانه کردو یک برداشت ذهنی از کار و زندگی به شمار می

 زندگی بهتر و متعالی است.

وری استفاده مؤثر از امکانات و بهبود عملکرد از دیدگاه کارایی و رسیدن به اهداف سازمانی از دیدگاه در بهره 

 گردد.وری منجر میاثربخشی مد نظر است و کل این رویداد به سطح مطلوب بهره

وری نیروی کار تأثیرگذار هستند به (، عواملی را که در بهرهHersy and Blanchardهرسی و بالنچارد )

لکرد و که بهبود عمطوریاند: توانایی، شناخت، کمک، تمایل، ارزیابی، اعتبار و محیط. بهشرح زیر بیان کرده

 گیرد.وری با توجه به عوامل فوق صورت میبهره

وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و منانچه بهرهعنوان عامل مؤثر در مفهوم فرهنگ سازمانی به 

خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکی  تعهد سازمانی، ارتقاء فرهنگ مناسب کاری که به

 گردد.وری باالتر منجر میاخالقیات، عملکرد و بهره

 گیــــــــــرینتیجـــــــــه
اند رسی  که پژوهشگرانی که کوشیدهنظران به این نتیجه میهای صاحبتهدر قسمت بررسی نظرات و نوش 

طور مکرر بر مفهوم فرهنگ و قدرت و سرایت ارزشهای معنوی، عقاید ویژگیهای سازمانهای موفق را بیان کنند به

مز موفقیت راند که نیروی کاری سازمان به آنها وابستگی دارند. محققان دانشگاهی نیز و فرضیاتی تأکید کرده

که معتقدند فرهنگ سازمانی قوی قادر است به میزان قابل توجهی طوریدانند. بهژاپنیها را در فرهنگ سازمانی می

بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و استحکام رفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین و مقررات رسمی باشد. و 
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شود که که فرهنگ قوی و مثبت باشد باعث میان عمل کند. درصورتیحتی مؤثرتر از سیست  کنترل رسمی سازم

دهند احسا  بهتری داشته و امور را به نحو احسن انجام دهند. درنتیجه موجب افراد دربارة آنچه که انجام می

و  یوری منجر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگشود. افزایش بهرهوری بیشتری میعملکرد بهتر و بهره

ان ای و کاری انسافزایش رفاه خواهد شد. و در عین حال زندگی بهتر باعث رشد فکری و افزایش توان اندیشه

 شود.می

وجو کرد. بلکه باید فرهنگ، شرایط اجتماعی، توان در قوانین و مقررات مدون و مکتوب جستوری را نمیبهره 

 مؤثر دانست.گیری آن نگرشها، طرز تلقی و نظام ارزشها را در شکل

که ریطووری در ارزشهای مشترك و تعهد به ارزشهای فرهنگی نهفته است. بهمکانیزم اساسی افزایش بهره 

توان با استفاده از نظام تعهد باال به عملکرد خوب دست یافت. در جهت ایجاد منین سیستمی، ارزشهای فرهنگی می

ۀ مسئولیت وری در حیطکنند. زیرا بهبود بهرهرین نقش را ایفا میتترین عامل هستند و در این میان مدیران حسا مه 

 شود.مدیران است و از سطح مدیریت شروع می

وری در سازمان الزم است تغییرات مناسب نیز در فرهنگ با توجه به مطالب فوق با القای هر ارزشی نظیر بهره 

د رو مدیران بایسازمانی جدید درآید. از اینصورت یک فرهنگ سازگار با مقتضیات سازمان ایجاد شود تا به

فرهنگ موجود در سازمانهای خود را تجزیه و تحلیل کنند، سازمان مطلوب و مورد نظر خود را تعری  کرده و 

فرهنگ و ارزشهای مناسبی که اهداف آنها را حمایت کند مشخص و سپس ایجاد نمایند. و در مواقع مورد لزوم 

 ضی از فرهنگهای رایج سازمانی راه حلهای مناسبی را انتخاب نمایند.برای طرد و یا اصالح بع

 کیفیت خدمات:
امروزه ارائه خدمات در کشورهای توسعه یافته، بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، پس 

موثری را در یکی از فنون نسبتا جدید که نقش  .ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد، از اهداف مه  این بخش است

است. در این فن، ابتدا شکافهای  (SERVQUAL) ارتقای کیفیت خدمات ایفا می نماید، فن کیفیت خدمات

پذیرد. کیفیتی سازمان تعیین می شود، سپس با سنجش و بررسی آنها، تالش در جهت کاهش این شکافها صورت می

الح فن جدیدی تحت عنوان فن کیفیت خدمات اصدر مقاله حاضر، روش مقدماتی فن کیفیت خدمات، بهبودیافته و 

بند  46گانه در روش مقدماتی، به  11شده مورد تحقیق قرار گرفته است. در روش جدید فن، تعداد بندهای 

زمان  تر شده است تا بلکه بتواند بندهای بیشتری را دربربگیرد. تاافزایش یافته است و عناوین ابعاد مذکور، کلی

فن کیفیت خدمات اصالح شده تنها درحد تئوری مطرح شده است و در پژوهش حاضر به اجرای انجام این تحقیق، 

عملی آن پرداخته شده است و به طور عملی، معایب و نیز برتریهای فن اصالح شده نسبت به نوع مقدماتی آن 

 .استخراج شده و موردبحث قرار گرفته است
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 ادبیات تحقیق
تین و به مفهوم کیفیت خدمت است. فن کیفیت خدمات درواقع ابزاری جهت فن کیفیت خدمات مخف  عبارتی ال

تعیین میزان شکافهای موجود، بین سطوح موردنظر و سطوح عملکرد واقعی در یک سازمان خدماتی و یا بخش 

خدماتی یک سازمان تولیدی است. پایه و اسا  فن کیفیت خدمات، طرح پرسشنامه و سنجش نگرشهاست. بنابراین 

محققی که گام در این حوزه می گذارد، باید بخوبی با اصول طراحی پرسشنامه آشنا باشد. دستیابی به منین  هر

امری نیازمند ابزاری است که بتواند انتظارات و ادراکات مشتری، کارکنان و مدیران را بدون دخیل کردن هیچگونه 

ت. همچنین ذکر می شود که تهیه ابزاری قابل قضاوت شخصی اندازه گیری کند که این ابزار همان پرسشنامه اس

 .دهی به مشتری و ارضای نیازهای وی بسیار موردنیاز استلمس جهت ارزش

 SERVQUAL :و مدل شکافهای کیفیت خدمات 
 :در فن کیفیت خدمات مقدماتی مند شکاف وجود دارد که عبارتند از

 .ارات واقعی مشتریانانتظ و دارند انتظار مشتریان آنچه از مدیریت ادراکات بین تفاوت – 6شکاف  

 (خدمات کیفیت استانداردهای) خدمات کیفیت مشخصات و مدیریت ادراکات بین تفاوت – 1شکاف  

 رعایت مداوم طور به استانداردها آیا واقعی؛ خدمت ارائه و خدمت کیفیت مشخصات بین تفاوت – 1شکاف 

 اند؟شده

ازمان موردنظر است؛ آیا به تعهدات به صورت مداوم س از خارج در که آنچه و خدمت ارائه بین تفاوت – 4شکاف 

 عمل شده است؟

 .کنند می دریافت عمال که را آنچه و دارند انتظار خدمت یک از مشتریان که آنچه بین تفاوت – 5شکاف 

 مقدماتی: SERVQUAL ابعاد موجود در

 :ال ( ملموسات

 تجهیزات مدرن-6

 لحاظ ظاهریتسهیالت جذاب از -1

 ظاهر پاکیزه کارکنان -1

 .جذابیت مواد موجود )مثل نشریات و فاکتورها( از لحاظ ظاهری4-

 :ب( ادب و اعتماد

 پرسنل مجاب به دقت و تعامالت صمیمانه -6

 پرسنل مؤدب -1

 کارکنان توانمند در پاسخ به درخواستهای مشتریان-1

 .کارکنان القاکننده صمیمیت به مشتریان -4

 :بلیت اطمینانج( قا



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

89 

 حفظ سفارشهای عاری از خطا -6

 قابلیت اطمینان در بررسی مشکالت خدمت به مشتریان-1

 ارائه خدمات تعهدشده -1

 ارائه خدمات در زمان قول داده شده -4

 .اجرای خدمات به صورت صحیح و در اول وقت-5

 :دهید( مسئولیت و پاسخ

 آمادگی برای پاسخگویی به سواالت مشتریان -6

 نگهداری مشتریان به صورت مطلع در هنگامی که خدمات انجام می شوند-1

 ارائه سریع خدمات به مشتریان-1

 .خواستارمند بودن درجهت کمک به مشتریان -4

 :ه( همدلی

 راحت بودن ساعات کاری اداری و تجاری-6

 توجه منحصر به فرد به مشتریان -1

 کارکنانی که نیازهای مشتریان را بفهمند-1

 مدنظر قراردادن بهترین عالقه های مشتریان -4

 .کارکنانی که با مشتری به صورت مشتاقانه مواجه شوند-5

 فن کیفیت خدمات اصالح شده
و همچنین برخی از صاحبنظران مثل سورشکاندر و راجندران و  1771برخی از محققان همچون اسکات در سال 

معتقد بودند که فن کیفیت خدمات مقدماتی، ایراداتی دارد که مهمترین این ایرادات،  1776کامالنبان در سال 

بی مامی موارد موردنیاز جهت دستیامربوط به موضوع است که پنج بعد موجود در فن کیفیت خدمات مقدماتی، ت

به کیفیت را شامل نمی شود. بنابراین آنها با ایجاد تغییراتی در ابعاد ذکر شده در فن کیفیت خدمات مقدماتی، یک 

ده متأثر از فن العازمینه جدید به نام فن کیفیت خدمات تجدیدنظر شده را فراه  کردند. البته آنان در این کار، فوق

ابتدایی بوده اند. در این فن، همانند فن پیشین، پنج بعد اساسی مدنظر قرار می گیرد. اما این پنج بعد  کیفیت خدمات

تا حدودی متفاوت از پنج بعد مذکور در فن کیفیت خدمات مقدماتی است. همچنین سواالتی که در این فن به کار 

 .ایش سواالت را شامل می شودسوال است که در مقایسه با فن قبلی، افز  41گرفته می شود، شامل 

 ابعاد فن کیفیت خدمات اصالح شده

 های این بعد، اصالحال ( بعد ملموسات خدمت: این بعد درواقع همان بعد ملموسات، در فن پیشین است. آیت 

 های فن قبلی حذف شده اند. این دو آیت  شامل تجهیزات مدرن و پاکیزه بودن ظاهر پرسنلشده و دو آیت  از آیت 

 :است. سایر بندهای این بعد، به شرح زیر هستند
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 اثربخش بودن فرایندهای شکایات مشتری-6

 جذابیت ظاهری مواد و تسهیالت -1

 میرگی بر وضعیتهای نامطلوب مثل دما، تهویه، سروصدا، بو، رایحه و... در سازمان -1

 ارائه خدمات به صورت صحیح و در اول وقت-4

 نه ها، تابلوها، تبلیغات، جزوه ها و دیگر مصنوعات در سازمانجذابیت ظاهری عالمت، نشا-5

 ارائه خدمات متعهدشده -1

 راحت بودن جانمایی فیزیکی تجهیزات و دیگر مبلمان برای مشتری، جهت تعامل با کارکنان-9

 ارائه سریع خدمت به مشتری-9

 ارائه خدمات تعهد شده در جدول زمانبندی-9

 .عنوان یک حق تقدم و در باالترین سطح سفارش سازمانتوجه به خانه داری به -67

حلها، نظامها و تکنولوژی می پردازد که بعد روشمند کردن ارائه خدمت: این بعد کیفیت به فرایندها، راه (ب

خدمات را موثر و کارا می کنند. پیامد این بعد، تحویل روان خدمات مداوم، بدون کار اضافی و انحرافات عظی  

 .است

 :های این بعد، شامل موارد زیر استبند

 وجود پرسنل الزم و کافی برای ارائه خدمت خوب به مشتری-6

 تر به مشتریارتقای ظرفیت جهت خدمت اثربخش-1

 وجود یک فرایند ساده و استاندارد ارائه خدمات بدون دیوانساالریهای اضافی-1

 تسهیالت کافی و الزم جهت ارائه خوب خدمات به مشتری -4

 درجه ای از رویه ها و فرایندهای محفوظ از خطا-5

 .وجود فرایندهای ارائه ساختارمند و ساده به طوری که زمان ارائه خدمات در حداقل ممکن باشد -1

مغز خدمت: شامل خدمت واقعی، فراتر از مگونگی ارائه آن است و این بعد را می توان مهمترین بعد فن  (ج

 :ست. این بعد، بندهای زیر را دربرمی گیردکیفیت خدمات تجدیدنظر شده دان

 گوناگونی و طی  خدمات-6

 نوآوری در خدمات -1

 شدت و عمق خدمات -1

 اداره راحت ساعات و روزهای ارائه خدمات -4

 .وجود عملیات بیش ازحد در بخشهای سازمان خدماتی-5

، اثر درقبال دیگران باز می گردد. این بعدبعد مسئولیت اجتماعی: این بعد، به موارد اخالقی و مسئولیت سازمان  (د

 :خوبی بر ذهنیت مشتریان می گذارد. بندهای این بعد شامل موارد زیر است
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 .رفتار عادالنه سازمان به گونه ای که با همه مشتریان یکسان برخورد شود-6

 ارائه خدمات خوب با هزینه حداقل-1

ن نشده بالقوه او، بیش از آنچه که او انتظار دارد، پاسخ برتری خدمت یعنی مشتری تشخیص دهد که نیاز بیا -1

 .داده می شود

 احسا  تعهد کارکنان-4

 داشتن شعبه در مکانهای مختل  جهت دسترسی آسان تمام اقشار جامعه-5

 وسعت سازمان، دارابودن شخصیت حقوقی و سرمشق بودن سازمان ازنظر اخالقی در حوزه عملکرد-1

 .مام اقشار جامعهارائه خدمت خوب به ت-9

بعد عنصر انسانی خدمات: این بعد، مرتبط با موارد انسانی ارائه خدمت مثل قابلیت اطمینان نسبی، پاسخگویی،  (ه

 :همدلی و ادب است. این بعد شامل بندهای زیر است

 آمادگی کمک و پاسخ به خواسته های مشتریان-6

 موجود در سازمانآگاه کردن مشتری از طبیعت و زمانبندی خدمات -1

 وجود کارکنانی که اعتماد را به وسیله رفتار صحیح خود به مشتریان القا کنند-1

 داشتن مهارتها و قدرتهای الزم و مهمتر، اشتیاق کارکنان به انجام کار، هنگام وقوع یک حادثه بحرانی-4

 .کارکنانی که نیازهای مشتریان را درك کنند-5

 .پاسخگویی به نیازها و درخواستهای ویژه مشتریان را داشته باشند کارکنانی که دانش و صالحیت-1

 .محیطی که در آن، جهت بهبود استانداردهای خدمت از بازخور مشتریان استفاده شود-9

 .راضی نگه داشتن مشتریان از لحاظ امنیت، رضایت و خشنودی در تعامالتشان-9

 وسیله مدنظر داشتن بهترین عالقه های مشتریان در بطن سازمانرسیدگی و توجه منحصر به فرد به مشتریان به -1

 .کارکنانی که همیشه مؤدب و باصفا هستند -67

 .درجه سازمان در بازگرداندن وضعیت نرمال، هنگامی که یک مشکل بحرانی پیش می آید-66

 وجود کارکنانی با ظاهر آراسته و پاکیزه-61

 .از کیفیت خدمت و عملکرد واقعی خدمات در مقابل اهداف سازمان برآورد کردن مداوم اطالعات مشتریان -61

 کاربردهای فن کیفیت خدمات

 :کاربرد این فن را می توان در موارد زیر تشریح کرد

 ؛9776دستیابی به مبانی ایزو -6

 بازبینی و بازرسی فرایند؛-1

 کسب مزایای رقابتی؛-1

 رفع و یا کاهش ایرادات ممکن؛-4
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 .خود با شرایط رقبامقایسه وضعیت -5

 محدودیتهای فن کیفیت خدمات اصالح شده

اساسی ترین ایراد این تکنیک، تعداد سواالت بسیار آن است که این امر، درپرکردن پرسشنامه ها بخصوص -6

توسط مشتریان، ایجاد مشکل می کند. البته در سازمانهای خدماتی که تعداد مشتریان زیاد است، می توان با تقسی  

ن پرسشنامه به دو قسمت، مشکل را کاهش داد. در این زمینه، فن کیفیت خدمات مقدماتی این مزیت را داشت کرد

سوال بود و مشتری در پاسخ دادن به پرسشها دمار خستگی نمی شد و با حوصله بیشتری  11که تعداد سواالت آن 

 .پرسشنامه را تکمیل کرد

یک صنعت خاص، جوابگو هستند. به عنوان مثال، یکی از بندها اساسا تمامی بندهای تکنیک اصالح شده در -1

مال قابل داری، عاشاره به وجود نمایندگی از جانب سازمان در نقاط مختل  بود که این امر مثال در قبال صنعت هتل

 .پیاده سازی نیست

یاری از کارکنان بس برخی از بندهای تکنیک جدید، به هر صورتی که بیان شوند، برای متوسط مشتریان و حتی-1

غیرقابل درك هستند و مفاهیمی کامال مدیریتی هستند. این بندها شامل برآورد کردن مداوم اطالعات مشتریان از 

کیفیت خدمت و عملکرد واقعی خدمات در مقابل اهداف سازمان و نیز محیطی که در آن، جهت بهبود 

 .تنداستانداردهای خدمت از بازخور مشتریان استفاده شود هس

 .برخی از ابعاد، بیش از یک سوال را دربردارند که این موضوع، پاسخگویان را دمار سردرگمی می کند-4

اساسا بهتر است که سازمان بانک سواالتی در خصوص این تکنیک برای خود تشکیل دهد و از سواالت آن -5

 .سایر موارد شودپوشی از براسا  اقتضا و نیاز استفاده کند. البته این نباید موجب مش 

فن کیفیت خدمات تجدیدنظر شده نیز برخی از موارد بسیار ضروری را در بندهای ابعاد نگنجانده است. به عنوان -1

داری، وجود پارکینگ، استخر، مثال در صنعت هتل .توان از موارد مرتبط با سازمان اما بیرون از آن نام بردنمونه می

اهمیت خاصی برخوردارند. البته این موارد نیز جزو بندهای شناور هستند که مجددا سونا و محیط بیرونی هتل از 

 .لزوم طراحی تخصصی بانک سواالت را ایجاب می نمایند

ل تر به مشتری( در بسیاری از صنعتها مثبند دو بعد ارائه روشمند خدمت )ارتقای ظرفیت جهت خدمت اثربخش-9

ری پاسخ داده شود. پاسخ صحیح به این بند نیازمند ارتباط طوالنی مدت داری نمی تواند بدرستی توسط مشتهتل

مشتریان با سازمان است. بند سیزده بعد عامل انسانی )برآورد کردن مداوم اطالعات مشتریان از کیفیت خدمت و 

 .عملکرد واقعی خدمات در مقابل اهداف سازمان( نیز دقیقا همین شرایط را دارد

 بحث و نتیجه گیری

تکنیک جدید، با تغییر نام هریک از ابعاد، درواقع بستر هریک از ابعاد را بازتر کتترده است و دست پژوهشگران -6

 .گذاردرا در افزودن بندهایی به هریک از ابعاد، باز می
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درنهایت  تری به شناخت شکافهای کیفیتی واضافه شدن تعداد بندهای هرکدام از ابعاد، کمک بیشتر و گسترده-1

 .هش شکافها می کندکا

ای به اثربخش بودن فرایندهای شکایات مشتری دارد که در مبحث مقدماتی آن مورد این تکنیک، توجه ویژه-1

 .توجه قرار نگرفته بود

در نوع اصالح شده تکنیک، جذابیت ظاهری مواد و تسهیالت از یکدیگر تفکیک شده است که این امر از -4

 .امه ها می کاهدشک و دوگانگی در پرکردن پرسشن

مدنظر  «کیفیت بایدی»در فن کیفیت خدمات تجدیدنظر شده، نظافت در اولویت قرار دارد و این امر از منظر -5

 .قرار گرفته است

در نوع تجدیدنظر شده تکنیک، نوعی نگرش به آینده ایجاد شده است که این موضوع مستقیما به ارتقای  -1

 .مشتری بازمی گرددتر به ظرفیت جهت خدمت اثربخش

 .در تکنیک جدید، توجه خاصی به روند فرایندها و دیوانساالری شده است-9

آنچه که در تکنیک جدید بسیار جلب توجه می نماید، توجه به گوناگونی خدمات و نیز وجود نوآوری در -9

 .خدمات است

اره راحت ساعات و روزهای زمان در فن کیفیت خدمات اصالح شده ارزش خاصی دارد. به گونه ای که اد-9

 .ارائه خدمات، از اهمیت خاصی برخوردار است

 .این تکنیک سعی در شناخت عملیات اضافی دارد-67

مسائل اخالقی در تکنیک جدید مدنظر قرار گرفته اند. این موارد شامل الگوبودن سازمان ازنظر اخالقی و -66

 .همچنین رفتار عادالنه با همه اقشار جامعه است

بیشتر برخی از محققان، در آزمون فن کیفیت خدمات مقدماتی، به صورت پراکنده و جسته و گریخته، هزینه  12-

دادند که این امر در فن کیفیت خدمات اصالح شده، عمال های خود موردتوجه قرار میخدمات را نیز در پرسشنامه

 .به پرسشها افزوده شده است

بر پاکیزگی لباسهای کارکنان، توجه خاصی به دانش و توانایی آنها شده در نوع اصالح شده تکنیک، عالوه  -61

 .و حتی به نوع برخوردهای آنان با مشتریان نیز توجه شده است

 .بازخورد مشتریان نقشی اساسی در فن کیفیت خدمات اصالح شده دارد -64

  .بینی شده استپیشدر این تکنیک، توجه ویژه ای به وضعیتهای بحرانی و وقایع غیرقابل  -65

 رابطه فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات
دارد. فرهنگ  سزاییی کیفیت نقش بههای صورت گرفته در زمینهنوع فرهنگ سازمانی حاک  در موفقیت فعالیت

گردد: بوروکراتیک، ساختار فرهنگی فرعی مختل  می 1گردد که مشتمل بر عنوان ساختاری تلقی میسازمانی به
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، حمایتی. در فرهنگ بوروکراتیک خطوط مشخصی از سلسله مراتب اداری و افراد مافوق وجود دارد و نوآورانه

 گیرد. طور کامال  منظ  و سیستماتیک انجام میهای سازمانی بهفعالیت

 مایتیح فرهنگ در. پذیریریسک و گرایینتیجه عمل، آزادی خالقیت،: بر گرددمی مشتمل نوآورانه فرهنگ     

 رهنگف. کنندمی کار ه  کنار در منصفانه صادقانه، آزادانه، طوربه افراد و دارد، وجود دوستانه و گرم محیط یک

 در سازمان است. مشترك هایارزش سری یک یکننده ارائه سازمانی

برای  کلیدی راهبردی مسئله یک عنوان به خدمات برای ارائه کیفیت رقابت امروزه که آنجایی از       

 ازکیفیت سطح باالتری به که سازمانهایی .ست ا شده می کنند،شناخته فعالیت خدمات دربخش که سازمانهایی

را نیز خواهند داشت. در رابطه با کیفیت  مشتریان رضایتمندی ز ا باالتری سطوح می یابند، دست خدمات

عبارتند از: ملمو  وظاهرفیزیکی )همه باید لحاظ گردد که عمدتا  خدمات، مندین بعد در ساختار سازمانی می

آنچه که ابعاد تصویری تسهیالت فیزیکی را فراه  میکنند تا مشتری برای ارزیابی کیفیت خدمات ،آنها را مدنظر 

 قرار دهد شامل می شود.(،قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ومسئولیت ،تعهد )تضمین( وهمدلی.

 نوع ذال. باشد می سازمانی فرهنگ ، سازمانها از بسیاری در خدمات تکیفی ارائه سیاستهای از یکی امروزه       

 زایی دارد.سبه نقش خدمات کیفیت ارتقاء یزمینه در گرفته صورت هایفعالیت موفقیت در حاک  سازمانی فرهنگ

 منابــــــــــــــع
هران سید محمد اعرابی، ماپ اول، تت استیفن رابینز )مدیریت رفتار سازمانی( جلد سوم، ترجمۀ علی پارساییان و 6

 .994ت 991، صفحۀ 6194مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 

 4، صفحۀ 6195ت علی عطافر )فرهنگ سازمانی و نحوة ایجاد تحول در آن( سمینار فرهنگ کار اصفهان، سال 1

 .5و 

، معتمد گرجی، ماپ دوم، تهرانسازان( ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر ت استانلی دیویس )مدیریت فرهنگ1

 .6191انتشارات مروارید، 

ت اصغر زمردیان )مدیریت تحول، استراتژیها و کاربرد الگوهای نوین(، ماپ اول، تهران، انتشارات سازمان 4

 .91، ص 6191مدیریت صنعتی، 

 اول ماپ ، دایره نشر ، رمضانی بهزاد ترجمه ، ج  تی دنیس سازمانی، تغییر مدیریت 5-
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 مقدمه

 و بانکی حسابهای ها، کفش ها، خودرو ها، کامپیوتر از بسیاری امروزه. است خدمت یا محصول یک از بیش مفهومی برند

. کنند می ایجاد بازارها و صنایع این از بسیاری در را اساسی تفاوت که هستند ها برند این اما ندارند، ه  با مندانی تفاوت... 

 مطابق نگرند می رقابتی مزیت یک دید به خود برند به بازار رهبران از بسیاری امروزه که رود می پیش آنجا تا ها تفاوت این

 کنار در تجاری نام یک در که ملمو  غیر و ملمو  عناصر از ای مجموعه از، است عبارت برند برند، اینتر شرکت تعری 

 . نمایند خلق مشتریان برای را بیشتری ارزش و نموده ایجاد برتری و اعتبار شرکت برای تا اند گرفته قرار یکدیگر

 : برند استراتژی

 براسا  باید برند استراتژی. شده تعیین پیش از اهداف به دستیابی منظور به برند سیستماتیک توسعه برای است برنامهای

 عملکرد بایستی استراتژی این. باشد مشتریان مستمر جذب و سازی متمایز اصول از خاسته بر و گرفته شکل برند انداز مش 

 دباش داشته کنترل و هدایت تحت برند از سال  تجارب و برند رفتارهای صحت از یافتن اطمینان منظور به را شرکت کلی

 حوزه پنج به گویی پاسخ صدد در ک  دست باید شرکت معموال شود می مطرح شرکت یک در برندینگ از بحث وقتی

  می شود. تقسی  گروه پنج به ک  دست گیرد می بر در را برند که هایی موضوع رو این از. باشد ذیل اصلی

 : برند مدیریت اصلی کلید پنج

 و ترویج برای استراتژیک و مدت بلند ای به برنامه دارند، نیاز تولیدکنندگان که معنا این به دارد، استراتژیک ارزش (برند1

 می تضمین شرکت های مهمترین دارایی از یکی عنوان به را برند ارزش ای برنامه منین ایجاد. ه  باشندداشت خود برند توسعه

 .کند

 .کند می جلوگیری محصول شدن قیمتی مند و هویت بی از فرد، به منحصر برند (    ایجاد2

 .شود می حس جهانی برند ایجاد به نیاز شدن، جهانی برای (3

 .شود می سازمان سطوح در آمده دست به دانش گذاری اشتراك به و سازمانی همدلی ایجاد باعث برند مدیریت (4
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 توجه باید. شود می "محور ارزش" بازاریابی به"محور قیمت" بازاریابی از شرکت استراتژی تبدیل باعث برند مدیریت (5

 فن و الکترونیکی بازاریابی رشد روبه روند. است مشتری برای ارزش ایجاد فرآیند از بخشی فقط گذاری قیمت که داشت

 عالقه مورد محصول های ویژگی و کرده مک اینترنت در را ها قیمت راحتی به مشتریان شد، به باعث موسوم های آوری

 نظر مورد برند با محصول خرید بابت که است مشتریانی داشتن کننده تولید نهایی هدف شرایط این در  .کنند مشاهده را

 .گیرد صورت خرید شده ارائه های تخفی  واسطه به اینکه نه بپردازند، پول

 1 فصل

 مدیریتی ابعاد

 یک این. اشتباهید در سخت است، سازمان برند حفظ و صیانت مسوول تنهایی به یابی بازار واحد که کنید می فکر اگر (1

  است! فکنی فرا

 متعلق تنها باشد، می تجاری عالی  و فروش های ماشنی و تبلیغات طریق از آنها گسترش و توسعه اینکه دلیل به را برند نباید

 ناخودآگاه کنند، زندگی آن با و بدانند سازمان برند مالک را خود کارکنان از یک هر که زمانی. دانست بازاریابی واحد به

 خابانت برای دلیلی و شده منتقل کننده مصرف به نگرش این متعاقبا و خورد می گره آنها زندگی و مره روز رفتار با برند

 خاطره مشتری برای تا شود زنده پرسنل تک تک در دوستی مشتری روحیه که شود تالش باید. داشت خواهد وجود شدن

 بماند. جا بر خوبی

 به منجر که شود می ها محدودیت انگاشتن نادیده و مدیران کاذب غرور به منجر گاه سازمان یک موفقیت و رشد (2

  کنید! دراز گلیمتان اندازه به را پایتان گردد. می دیگر های عرصه در شکست

 دانست. دیگری های بازار یا و عرصه در شرکت موفقیت برای ای پشتوانه توان نمی را عرصه یک در سازمان یک موفقیت

 رفتن با ولی داشت، ه  گیری مش  موفقیت و بود شهره نازل قیمت با اساسی های کاال فروش به که فروشگاهی مارت وال

 تصویری( و صوتی کاالهای توزیع یا و باال قیمت با عالی پوشاك )تولید بود رسالتش خالف که جدید عرصه یک به

 جنس انتظار مارت وال از مون نکرد جذب ه  را دارند خرید قدرت که افرادی حتی و خورد، توجهی قابل های شکست

 می دنبال موضوع این دیگر ای زاویه از 7 تکنیک در. برداشت دهان اندازه به را لقمه است بهتر رود. می ارزان قیمت با

 شود.
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 ارکنانک تکلی  نباشند، متعهد بدان و باشند نداشته سازمان برند های ارزش به اعتقادی خودشان سازمان ارشد مدیران اگر (3

 آن مبدا از باید موفق برند خلق برای است، برند یک خانه سازمان کنید. شروع ارشد مدیران از را برند به احترام میست؟

 شود. می شروع سازمان باالی رده مدیران از برند از صیانت و کرد شروع برند

 خریدار مه را مشتری آن پرسنل محترمانه و مناسب برخورد البته که شود، می محسوب پوشاك زمینه در معتبر نامی هاکوپیان

 دوستانه فضای شدن دمیده. شد خواهد برند مضاع  اعتبار باعث خود که میکند، خارج فروشگاه از راضی نباشد مه و باشد

 دارد. برندشان های ارزش به مربوطه سازمان ارشد مدیران توجه در ریشه کارکنان، بین در

 از گرفته شکل تصویر به جدی آسیب تواند می رویه بی توسعه به تمایل شده، رد است بهتر لزوما بزرگتر که اعتقاد این (4

  بکش! را طمع دندان سازد. وارد برند

 بازگشت نرخ و سودآوری افزایش با که فروش افزایش بلکه داشت، نخواهد بیشتری عایدی شرکت برای فروش افزایش تنها

 است. تاثیر بی سودآوری افزایش بدون شرکت یک شدن بزرگتر و بود خواهد مفید باشد همراه سرمایه

 جذب بیشتری مشتری بتواند که دهد می کاهش حد از بیش دهی تخفی  وسیله به را سود حاشیه شرکت مواقع از خیلی

 باعث مشتری ذهن در قوی تصویری ایجاد .انجامد می ورشکستگی به گاهی حتی و بوده مضر اقدامی که صورتی در کند

 و.. و ام وبی پورشه مثل داشت خواهد ه  زیادی سود افزایش که میگردد باالتر های قیمت در فروش افزایش

 برند بر شدت به باشی  تفاوت بی ها بحران به نسبت اگر شود، می روبرو آیند خوش نا اتفاقات و بحران با سازمانی هر (5

  دهد. تغییر را اوضاع تواند می صحیح رسانی اطالع و مناسب های راهکار اتخاذ بحرانی شرایط در. ای  کرده جفا خود

 دارد. درمان به نیاز مریض سازمان. برد پیش نابودی مرز تا را شرکت است ممکن بحران به نسبت توجهی بی باشد یادمان

 و دهد می نجات سردرگمی از را مشتری و شما... و سازمان های فعالیت در بازاریابی، در محصول، تنوع در سادگی (6

 باشی ... ساده .شود می برند تقویت باعث
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 که زمانی. نگیرید بر در را هستند دور پیام این از که هایی بازار و ومحصوالت کرده تهیه خود برند برای مناسب پیام یک

 کاالیی خرید زمان در اینکه. یافت خواهد ای مالحظه قابل کاهش سازی ساده باشد، داشته اندازه از بیش گسترش برند

 باالیی شانس از سازی ساده صورت در که است، مه  خیلی بیاورد خاطر به را شما برند نام خریدار خاص بازاری در خاص

 برخوردارید. شدن انتخاب برای

 کار دستور در مدت بلند های برنامه. نکنید تمرکز دارند همراه به را آنی سود که مدت کوتاه فروش های برنامه بر تنها (7

 مرخد: می موضوع دو حول برند یک توسعه نشوید. دور سازمان اصلی مسیر از و دهید قرار خود

 کنونی مرخه و موجود رویه بر تمرکز ال (

 متنوع محصوالت و جدید حوزه سمت به حرکت ب(

 به مندان عالقه که اکنون: مثال برای. نشوید غافل گذشته های حوزه از دارید را جدید های حوزه به ورود تصمی  اگر

 دهد! تغییر را خود موسیقی سبک شجریان استاد که ندارد دلیلی اند شده ک  سنتی موسیقی

 بخشد. ارتقا را آن و بزند سازی برند به دست تواند می نیز کومک سازمان یک واقعی دنیای در (8

 جواهریان، نظیر خانوادگی های نام. کشور در سنتی کارهای مثل. شوند برند توانند می نیز کومک های کار و کسب

 است. شده خانواده یک نام به تبدیل و است شده گرفته خوانوادگیشان حرفه برند از... و ساعتچی زرگریان،

 بدیلت و یابند دست رقابتی مزیت بهترین به تا شوند می ایجاد هدفشان بازار مجاورت در دقیقا که کومکی های کار و کسب

 است. قبیل این از دیگری مثال شوند برند به

 خود و بپرهیزید یکنواختی و مرگی روز از نشوید، دور خود اصلی رسالت از! میست سازمان اصلی فعالیت نرود یادتان (9

 نکنید. مشغول ای حاشیه مسائل با را
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 اختیار در ای ساده های ابزار همگی که شود می استفاده نشانه یا و ویژگی شخصیت، یک از گاها برند یک نماد برای

 یک حفظ و وجودآوردن به. نیستند غایی هدف و کار نهایت اما دارند، گذاری تاثیر نقش اگرمه که هستند برند مدیریت

 است. سازمان اصلی های فعالیت بر تمرکز اصل و داستانند فرع اینها اما مفیدند سازمان برای هایی نماد منین

 برای خود نام خوش برند شدن دار خدشه از اگر. است جدید های بخش و ها حوزه به ورود معنای به برند گسترش (11

 محصول و نشود درك صراحت به برند جایگاه اگر است. جدید برند از استفاده راهکار یک دارید هرا  جدید اهداف

 سر و افت موجب مناسب نا گسترش آنگاه دهد کاهش را وفاداری و کند دور برند اصلی محصول از را مشتری ذهن جدید

 یبآس و تضعی  به منجر نهایت در اما باشد داشته دنبال به منافعی مدت کوتاه در است ممکن. شود می برند پیام گمی در

 کنی . استفاده جدید های نام از که است بهتر مواقع برخی. شود می برند به

 به منجر مداوم تغییرات اما شود، می ناشی موجود وضع از رضایت عدم و محیطی تغییرات از برند استراتژی در تحول (11

 دو به رود. پیوسته و آهسته که است آن رهرو کند. می سردرگمی دمار نیز را مشتری و شود می برند مشی خط ثبات عدم

 کرد: اشاره باید نکته

 بدان این و برسند ثبات به بخواهند که دارند می آن بر را سازمان است، تغییر حال در مداوم موقعیتشان که هایی برند ال (

 باشد. می آن پیام در استمرار و تداوم و برند های توانایی شناسایی معنی به بلکه است آن عالج موقعیت تغییر که نیست معنی

 ذهن در را جایگاهشان تنها آنها موقعیت تغییر و شوند، حفاظت و حمایت باید بازار در قدرتمند جایگاه دارای های برند ب(

 بود. برند اصالت و ها توانایی گسترش و ساخت فکر به باید آن جای به و کند می تخریب مشتری

 خسارت آن به توجهی بی صورت در که است شدن بزرگ حال در بزرگی بسیار مجازی دنیای واقعی دنیای کنار در (12

 نمود، توجه باشد آفالین یا آنالین تواند می که برند نوع به باید زمینه این در شود. می وارد شما برند به ناپذیری جبران

 و ارتباطات کنترل مدیریتی، وظای  کاری، گستره تمرکز،: شامل که آنالین و سنتی برند مدیریت های تفاوت همچنین

 است.... و گذاری هدف
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 گذاری نام:  2 فصل

 خیلی ها سازمان برای معموال ناجور های نام دردسر .است بازار در شما معرفی برای اول قدم مرتبط و مناسب نام یک (13

 کن! عمل ای منطقه کن فکر است.جهانی زیاد

 خوش ساختمان. یک بن و پی مانند است، برند مفهوم و اسا  و پایه نام کنند، می شروع نامشان از را خود کار ها برند

 شنونده در خوبی احسا  که است راحت خوابی آور یاد و دارد مناسبی انطباق محصوالتش با آن نام که است برندی خواب

 یکی و میکند ایجاد

 مثال نمود، عمل ای منطقه و کرد فکر جهانی باید جهانی های بازار در است. بوده آن مناسب نام برند این موفقیت عوامل از

 استفاده دیگر فرمولی از اروپا در شاید مشتری ذائقه به توجه با و دارد آسیا در نوشابه تولید برای مشخصی فرمول کوکاکوال

 است. آن اس  جهان در ثابت میز تنها اما نماید،

 محصول آن کننده تولید شرکت نام از کسی کمتر سپارند، می ذهن در را گوناگون های برند کنندگان مصرف همه (14

 کنید. محافظت خوبی به سرمایه این از. ماند می باقی اذهان در شود مراقبت خوبی به اگر که شماست برند این. دارد آگاهی

 نبرند! نکویی به نامش که است آن مرده

 در که دارد موادی و تجهیزات متخصص، افراد کارگران، مانند عواملی که میابی  در پورشه شرکت در گذاری و گشت با

 سازد می متفاوت دیگر خودرو یک با را پورشه که میزی ولی شود می یافت آنها مشابه سازی خودرو های شرکت از خیلی

 هستند ها برند این واقع در دارد. کننده مصرف برای را امروزی دوام با و شیک اسپرت خودرو یک تداعی که است آن برند

 است. کرده اعتبار ایجاد دسینی شرکت برای که پو یا شرك شخصیت مثل بخشند، می اعتبار کاال سازنده های شرکت به که

 مداری مشتری:  3 فصل

 است. سازمان محصوالت داشتن دوست جای به مشتریان، داشتن دوست برندینگ نظر از ارزش بیشترین (15
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 از و نباشند گیر مش  تفاوتی دارای ها محصول اگر که دارند کار و سر برند هزارن با روزانه امروزی زندگی در ها انسان

 پول مشابه محصول مندین بین در آن خرید برای مشتری که ندارد دلیلی باشد نشده توجه آن به مشتری های مندی نیاز نظر

 نکند. انتخاب را ما محصول تواند می یعنی این و دارد انتخاب حق مشتری واقع در. بپردازد

 را آن و باشید نداشته واهمه نارضایتی از. زند می برندتان به پذیری نا جبران لطمات مشتریان نارضایتی به توجهی بی (16

 مواجه مودبانه برخوردی با و دهید می پس شهروند فروشگاه به دلیلی هر به را کاالیی شما مثال برای کنید. فرصت به تبدیل

 کاال برگشت هر واقع در. گردد خارج رضایت با ومشتری شود ارائه مطلوب نحو به خدمات که است این مه  شوید، می

 نارضایتی که اند دریافته ها شرکت بعضی نمود. تولید کمتر معیوب کاالی و نگریست فرصت یک صورت به توان می را

 باشد. اعتماد قابل که سازند می برندی و کنند می تالش مشتری دیدگاه از آگاهی جهت و است ارزشی با فرصت مشتری

 دارد، مداوم نگهداری و حمایت به نیاز برند. کند می دار خدشه را شما برند تصویر کومک تعهدات به پایبندی عدم (17

 شود! می دزد شتر دزد مرغ تخ  کند. می فراه  را بزرگ های شکست بستر جزیی های مسئولیت عدم

 رفع وجود با برمیگشت، کننده تولید به امر این علت شد، می سوزی آتش دمار 415 خودرو موتور زمان از ای بازه در

 مصرف که گردیده باعث امر همین. کرد کتمان افراد اذهان در را خودرو این جایگاه تنزل توان نمی اما خودرو عیب

 یا قیمت ثبات به پایبندی عدم به توان می همچنین کنند. رجوع دیگر محصوالت به محصول این خرید جای به کنندگان

 داشت. خواهد برند به مخربی اثرات که کرد اشاره... و مشتریان و هدف بازار سریع تغییر یا و کاری حوزه به تعهد عدم

 بازار پژوهش:  4 فصل

 های ایده کانون های گروه کند می کمک شما به بسیار اآنه اطالعات. بگیرید جدی را کانونی های گروه تشکیل (18

 توسط گروه در شده مطرح های ایده کنند. می ارزیابی را فروش های ماشنی و بندی بسته طراحی تبلیغات، متن محصول،

 مناسبی برخورد کدام هر با نظرات تعدد هنگام در گیرند. قرار استفاده مورد نو های ایده مثابه به توانند می بازاریابی مدیران

 بگذارید. احترام است مشتری نظر و درخواست آنچه به و باشید داشته

 منین ه  شما رقبای اما است، الزم کار محیط بهتر مه هر شناخت برای بازاریابی مطالعات و بازار تحقیقات ( انجام19

 کنید! کش  را شناخته نا جزایر نکنید. فراموش را مبتکرانه های حل راه و خالقیت دهند، می انجام کاری
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 دتوان نمی تنهایی به تحقیقات که دانست باید اما .کند فراه  تصمی  اتخاذ جهت را مهمی دانش و بینش تواند می تحقیقات

 اما شود می حمایت تحقیقات وسیله به شده ارائه دانش توسط بازاریابی تخصص. شود انسانی تحلیل و قضاوت جایگزین

 گردد. برند به بازار توجه جلب باعث تواند می انسانی تحلیل و خالقیت

  STP:5 فصل

 . است بازار در یابی جایگاه و نظر مورد هدف های گروه شناسایی بندی، بخش واژه3 مخف  که

 هیچ برای واقع رد میکند تولید همه برای که کسی دهید، ارتقا را خود برند توانید نمی بینید می یکسان را بازار همه ( اگر21

 بازار عیینت و بازار شناخت برای است. هدف های گروه شناخت برند، سریع ارتقای راههای از یکی است. نکرده تولید کس

. شخصم های معیار مبنای بر کننده مصرف های گروه دهی شکل: از است عبارت که کنید استفاده بندی بخش از هدف

 تعدد( ودس های معیار از و نکنید استفاده... ) و تحصیالت درآمد، سن،( مانند شناسی جمعیت اطالعات از بندی بخش برای

 ای سازگاری اهمیت( مزایا و...) و منزل در کومک سرویس یک یا و اساسی خدمات به نیاز( رفتار ،...)و وفاداری خرید،

 بازی نقش سیشنا جمعیت اطالعات که است بندی بخش از بعد تنها. ببرید بهره) مشتری برای محصول... یا مطلوب عملکرد

 میکنند.

 مه   ه دستر  قابل و کومک اهداف برند توسعه در. شود نمی پیشرفت باعث پروراندن سر در بزرگ اهداف ( تنها21

 هدف مند به را خود نظر مد های هدف. آورد می فراه  را بزرگ اهداف به دستیابی بستر کومکتر اهداف همین. است

 ست!ا خراب شهر صد از بهتر آباد ده یک کنید. شناسایی را خود هدف گروه دقیقا تا کنید تقسی  راحتتر و ساده

 نروش جامعه به توجه با و. است کرده ایجاد آمریکا( در فروشی کتاب یک politics and prose)جالبی  کار و کسب

 تمرکز ودب جذاب خوانندگانش برای که روز مسائل مورد در جدید مطالب و ادبی و سیاسی موضوعات به تنها ادیبان و فکر

 ادبیات و استسی حوزه در اکنون و. ماند باقی خود موضع بر فعالیت، گسترش برای انگیز وسوسه تقاضاهای وجود با. کرده

 آن رقابتی مزیت و تمایز وجه تقویت موجب مخاطبان دقیق تعری  واقع در و. است مشتریانش نیاز گوی پاسخ راحتی به

 گردید

 .هستند شما برند جایگاه کننده تعیین محصوالتتان کنندگان ( مصرف22
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 اندری ! وی کمند به ما که برد می زان کس. غفای از دوان روی  نمی خود ما

 اشتند مناسب جایگاه. کند پیدا محکمی پای جای تواند می که آنجاست و. است آن مشتریان ذهن در برند یک جایگاه

 با هک شولدرز اند هد شامپوی مانند کردن. ایجاد مشتری ذهن و فکر در داری معنا رابطه و کردن رسوخ افراد اذهان در یعنی

 کرد. برقرار کننده مصزف اذهان با مشخصی ارتباط )سر شوره برای درمانی( ساده پیام یک

 عملکرد تداوم:  6 فصل

 یا و دنش اغفال آنی، هیجانات حاصل عمیق ارتباطات این و هستند ریشه دارای مشتریان بین در قدرتمند های ( برند23

 و ستقاللا تی  دو مانند دارد. کننده مصرف زندگی در محصول ان که است ارزشی دلیل به بلکه نیست کاالها بودن ارزان

 ینگونها نیز ها سازمان. اند کرده خود جذب را زیادی طرفداران خوبشان عملکرد و بودن دار ریشه خاطر به که پرسپولیس

 باشند. شوند،می می محسوب مهمی دارایی که وفادار مشتریان دنبال به و اند

 رقیب محصوالت. یابد اارتق کیفیت اثر بر صرفا شما برند باشید نداشته انتظار اما کنید توجه خود محصوالت کیفیت ( به24

. است خوب ه  میهن اام است خوبی بستنی کاله بستنی است. نیاز دیگری میزهای برند شدن برجسته برای دارند، کیفیت ه 

 با محصول نمندی بین در که کنید ایجاد شرایطی خود محصول برای. نیست تمایز وجه ایجاد معنای به الزاما کیفیت پس

 کند. انتخاب آنرا و بپردازد پول آن خرید برای مشتری که باشد داشته تمایزی کیفیت،

 برند بودن رینبهت. باشید بهترین خاص ویژگی یک در حداقل هستید مشغول آن در که صنعتی یا بازار در کنید ( سعی25

 مانند. است فقمو و کامیاب کند، حفظ دیگران از بهتر مشخص مسیر یک در را خود بتواند که برندی کند. می مقتدر را شما

 برند این از کدام هر که سنتی، مردانه پوشاك در brook brothers کامپیوتر، عرصه در نوآوری در اپل ایمنی، در ولوو

 اند. شده مواجه مشکل با خود اصلی ویژگی از خروج در ها

 طور به اشید.ب داشته خالق نارضایتی باید کنید، تالش شدن بهتر جهت در و نکنید قناعت خود فعل وضع به وقت ( هیچ26

 می اهشک را وفاداری و کرده گ  در سر را مشتری کار این با زیرا نشوید، خارج خود مسیر از که گفت توان می تر ساده

 برند یتموفق کلید شدن بهتر برای تالش و موجود وضع از بودن ناراضی باشید، داشته خالق نارضایتی همواره اما دهید،

 است.
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 بندی بسته:  7 فصل

 بازاریاب این دارد. برند ارتقای در مهمی بسیار تاثیر خالقانه بندی بسته. نیست کاال حفظ برای ای وسیله صرفا بندی ( بسته27

 نکنید! فراموش را خاموش

 با ارتباطی هوسیل یک و کاال معرفی برای ابزاری محصول، ایمنی بردن باال و کاال از مراقبت بر عالوه صحیح بندی بسته

 را برندتان و کند می متمایز مشابه محصوالت از را شما کاالی جدید و گیر مش  بندی بسته یک شود. می محسوب مشتری

 دهد. می ارتقا

 با است الزم مواقع بعضی سودآوری به رسیدن برای. نباشید متنوع محصوالت و گوناگون های برند عرضه دنبال ( فقط28

 توان نمی دست یک اب یابید. دست بیشتری منافع به تا کنید تمرکز دیگر های بخش روی بر بازار از قسمتی از گیری کناره

 کرد! بلند هندوانه مند

 بیشتر سه  به تیابیدس تنها کارکنان اذهان در نباید و کنید جلوگیری است بهتر بزرگتر میز هر که ذهنیت این گیری شکل از

 سه  افزایش ای و برند شناساندن منزله به لزوما نه است آن مدت بلند سودآوری معنای به برند توسعه واقع در. باشد مه  بازار

 بازار! سه  و فروش

 فروشی ارزان اب شوید می مجبور صورت این غیر در کنید، نفوذ آنان ذهن در و باشید داشته مناسبی ارتباط مشتریان ( با29

 نیست! علت بی جنسی هیچ ارزانی بکشید. یدك خود با را بنجل جنس برمسب

 کرات هب که زمانی شماست. برند ارزش از بازتابی و است نهفته برند پس در که است ای معانی و ها نگرش هزینه قیمت

 شما برند":که دارید می اعالم مشتریان به کار این با اصوال کنید، کسب بیشتری بازار سه  تا دهید می کاهش را خود قیمت

 "ندارد مندانی ارزش

 عانیم و ها نگرش کننده بیان قیمت است، آن سود و شده تمام بهای یا و مادی های ارزش از فراتر میزی کاال یک قیمت

 شماست. برند در مستتر
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 اندازه قابل کمی های شاخص با مدت کوتاه در عملیات از بعضی. داد افزایش را بازاریابی هزینه باید برند ارتقای ( برای31

 نباشید! ها شاخص محض تابع نیست. دقیق گیری

 هتج که هایی فعالیت. شوند می طراحی بازاریابی های فعالیت ارزیابی و گیری اندازه جهت برند های شاخص اصوال

 آن در که است، ROI یا سرمایه بازگشت نرخ ها شاخص این ترین متداول از یکی. شوند می انجام بیشتر سود به دستیابی

 ائهار و انجام کل در دهند. می انطباق آگهی این برابر در عایدی سود با آنرا ساخت هزینه و آگهی پخش زمان مدت مثال

 شاخص نای با شاید و کنند می درك را مسائل این ورای بازاریابی متخصصان گاهی ولی نیست غلطی کار ها شاخص این

 باشد. سازمان و برند نفع به مدت بلند در ولی نشود عاید سودی مدت کوتاه در

 منابع:

  4، 3،  2؛ ص  37؛ رهبران نظریه کیفیت ؛ ماهنامه تدبیر ؛ سال مهارم ؛ شماره    2003فرجی حمیدرضا   - 1

؛ بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها ؛ دو  2009توالیی  روح اهلل  -2

 4و  3؛ ص  21ماهنامه توسعه انسانی پلیس ؛ شماره 

 4 - 1؛ص  168؛ شماره  naeporu؛ رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع ؛ مجله  2007دادر  کیوان  – 3

 4-3؛ ص   289توکلی نیا شعبان ؛ علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع ؛ مجله رهبری سازمان ؛شماره  – 4

 2؛ ص   21اهنامه تدبیر سال سوم ؛ شماره احمد وند سجاد  و کاظمی ابوالفضل ؛ آشنایی با مدیریت کیفیت جامع ؛ م – 5

 محمدیان  محمود برند تالی  دکتر ارتقای های تکنیک و ها استراتژی کتاب-6
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 دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد نجف آباد
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 تحقیق : موضوع

 مدیریت دانش و توسعه محصول
 

 

 استاد:
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 : مدیریت دانش 1بخش 

 1مدیریت دانش 

 سطح کالن  های فکری درمدیریت دانش طی  وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه

 رود.به کار می

  مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراك یا بهبود استفاده از

 شود. دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می

 طالعات و مهارتهای مه  را که بعنوان حافظه سازمانی کند تا امدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می

شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر محسوب می

نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمی  گیریهای پویا به صورت 

ین مفهوم برتبدیل موهبتهای عقالنی کارکنان وسازماندهی نیروهای سودمند درونی اعضاء . اسازدرا و موثر قادر میکا

 نیروی رقابت وارزش جدید عمل می کند. –کارکنان

 از  برای تحقق اشتراك دانش -ها و اطالعات با فردمدیریت دانش بر پیوند اطالعات با اطالعات، اطالعات با فعالیت (

 .بیل دانش ضمنی و دانش صریح( توجه دارد. و با مدیریت اطالعات کامال متفاوت استق

 3ها مدیریت دانش  مدل و اصول، اهداف مفاهیم،  

 میباشد ها داده و اطالعات دانش، دانش،تعری  دقیق مدیریت ابعاد مهمترین از یکی. 

تصمی   برای نیاز مورد عناصر خام مواد میتوان را میدهند. داده ها تشکیل دانش را مدیریت سطح اولین داده ها -

 آورد. شمار به گیری

خاص  یک زمینه در ها داده برگیرنده در میدهد. اطالعات اطالعات تشکیل مدیریت دانش را سطح دومین -

 شوند. بتوانند معنادار تا شده اند سازماندهی پاالیش و گروه بندی، داده ها سطح، این در میباشد،

 افراد ذهن در یادگیری و نظر تبادل و اندیشی ژرف مثل فرآیندهایی طریق از که گفته میشود اطالعاتی دانش به -

 و داده از فراتر دانش است. )دانش مفهومی ایجاد خام ماده اطالعات لذا است، پردازش شده یا گروهها و

 آن در  کارگیری به نتایج آن، با مرتبط عملی راهکار شده، سازماندهی اطالعات مجموعه به و اطالعات است

 (.میشود گفته آن، با آموزش مرتبط مختل  و های تصمی 

 است : شده دانش ارائه از طرف صاحبنظران از مختلفی طبقه بندی های 

 سازمانی( دانش گروهی)   4دانش فردی  -3دانش پنهان)نهفته(   -2دانش آشکار   -1

 جمع مگونگی کند. یعنی می اداره را خود دانشی های دارایی سازمان است که روشهایی همه شامل مدیریت دانش،

 .دانش ایجاد و رسانی روز به بکارگیری، انتقال، سازی، ذخیره آوری،
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 پس ازآن که پردازش اطالعات جهت خلق دانش میباشد، گرفتن، سازماندهی و اختیار در شناسایی، فرایند مدیریت دانش،

 گرفته بکار گیریها تصمی  در ای موثر گونه به و برای خلق دانش بیشتر تا میگیرد قرار دیگراندستر   در و میشود توزیع

 شود

بر  مدیریت دانش سازمانی داشتن برای باید که معنی بدین دانند، می ای رشته میان نکته : مدیریت دانش را یک مفهوم

 بسیاری و اطالعات، بازاریابی فناوری مدیریت، ، روانشناسی اقتصاد، تجارت، مانند .باشی  داشته تسلط مختلفی رشته های

 دیگر موارد

 2مدیریت دانش  اصول
 است گذاری سرمایه دانش مستلزم مدیریت. 

 است تکنولوژی و انسان پیوند مدیریت اثربخش دانش نیازمند. 

 است دانش نیازمند مدیران دانش به مدیریت. 

 دانش است کار فرایندهای بهبود معنی دانش به مدیریت. 

 است کار شروع تنها دانش، به دستیابی. 

 مدیریت دانش باشد زمینه در فعالیت مسئول باید ارشد مدیران میان از فردی است، ضروری رهبری. 

 بخش است مدیریت دانش ثمر. 

 آموزش است دانش نیازمند مدیریت. 

 شوند کنترل مدیریت و باید انتظارات. 

 محصول یک است نه مدیریت دانش یک فرایند. 

 است دانش زمان بر مدیریت. 

 شود تایید باید سازمان موجود عملیاتی رویدادهای.  

 3موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها :  عوامل

 )حمایت( ارشد مدیریت و رهبری .1

 . فرهنگ سازمانی .2

 مدیریت دانش در فرایندها .3

 دانش آشکار کنترل .4

 کش  دانش پنهان .5

 دانش های کانون وجود .6

 دانش تقویت بازار .7

 گیری روش اندازه .8

 آنان های مهارت و گیر در افراد افزایش تعداد .9
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 تکنولوژیک زیرساختهای  .10

 3:  مدیریت دانش راه سر بر عمده موانع

 تقسی  نمود: اصلی دسته پنج به توان می

 عوامتل -5و سیاستی عوامتل -4فرهنگتی  عوامتل -3 ستازمانی عوامتل -2انستانی  عوامتل -1

 تکنولوژیکی و فنی

 3مدیریت دانش:  اهداف

 سرآمد و متعالی جهانی، تراز در دانش محور و هوشمند یک سازمان به شدن تبدیل 

 آنها سازی غنی و توسعه و سازمان دانشی های نگهداشت دارائی و تولید 

 مدیریت دانش پژوهش ازطریق و فناوری عرضه برای کشور بازار کسب رهبری 

 ملزومتات بته وپاستخگویی ستریع کتنش پتذیری بترای وکارستازمان کستب فراینتدهای پتذیری انعطتاف ارتقتای 

 (... و ذیربط گذار قانون مراجع مشتریان، محیطی)کارکنان،رقبا،

 دانش سازمان تولید راهکارهای و منابع شناسایی 

 دانش آشکار به ضمنی دانشهای تبدیل و دانش آشکار سازی غنی 

 دانش محور سازمان مارموب در فناوری پژوهش و در رقابتی مزیتهای به دستیابی 

 شرکت محوری های توانمندی به آن تبدیل دانش و تسهی  برای سازی زمینه. 

 دانشهای موجود مستندسازی و شناسایی برای سازمان سطح در گسترده و پویا نظام ایجاد. 

 مدیریت دانش امر در مشارکت برای سازمان سطح در شاغل انسانی نیروی ترغیب و تشویق. 

 سازمانی و فردی یادگیری به تشویق ازطریق کارکنان های توانمندی و قابلیتها بهبود 

 آوری فن تولید قالب خالقیت و در ثبت دانش سازمان و مستندسازی توسعه 

 مدیریت دانش نظام استقرار منظور مدیریت دانش به امر در فرهنگ تعاون توسعه 

 دانشمدیریت  با مرتبط کاربردی – علمی منابع وتوزیع تهیه 

 بتا آشتنایی و کارشناستان و مستئوالن یتادگیری مهارتهتای ارتقتای بترای آموزشتی هتای دوره برگتزاری 

 .مدیریت دانش فرایندهای

 مدیریت دانش افزاری نرم بسته بکارگیری و تهیه.  

 3سازمان :  دانش در عمومی مدل

 دانش ایجاد 

 دانش نگهداری و حفظ 

 دانش انتقال و تبدیل 

 دانش بکارگیری 
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 ستازمان متدیریت دانتش در کتارگیری بته یادگیرنتده ستازمان بته شتدن تبتدیل اساستی هتای راه از یکتینکتـه : 

  .است

 شود. محسوب مدیریت  مباحث  و کلیدی ترین  از جدیدترین  یکی  دانش  مدیریت   امروزه

کنتتونی محستتوب درواقتتع متتدیریت دانتتش بتته عنتتوان واکنشتتی نستتبت بتته تغییتترات فزاینتتده محتتیط پیرامتتون موسستتات 

 می گردد.

 تغییر در عملکردهای مدیریت امری ضروری و اجتناب ناپذیراست. 

انتواع موسستتات بتته منظوربقتاء و توستتعه ختتویش و انطبتتاق بتا تغییتترات محتتیط رقتتابتی پیرامتون نیازمنتتد اجتترای اثتتربخش 

 استراتژی مدیریت دانش هستند.

از آنجا که دانش و فرایندهای دانش بطور ناگشودنی با عملیات، ساختار، فرهنگ و هدف یک سازمان پیوند خورده اند،  

یک استراتژی مدیریت دانش کارآمدبه مجموعه هایی نیاز داردکه فه  عمیقی از قلمرو دانش و مگونگی استفاده از آن در 

  سازمان بزرگترشان داشته باشند.

 4دانش  مدیریت

Knowledge Management 
  .است اطالعات دانش و بر تأکید یک ، و بیست قرن هوشمند سازمان های مشخصه اساسی ترین

 از بهره برداری و مدیریت نیازمند کسب، بوده، پیشرفته تکنولوژی دارای امروزی سازمانهای گذشته، سازمانهای برخالف

  .هستند پایان ناپذیر پیگیری تغییرات و مدیریت کارآیی، بهبود منظور به اطالعات دانش و

 4سازد ممکن را نوآوریها و آورده به وجود جهان در را تغییرات میتواند که است قدرتمندی ابزار دانش،

 از استفاده و تسهی  کدگذاری، خلق، دانش شامل جوانب همه با که است رشته ای میان تجاری یک مدل مدیریت دانش

 دارد.  و کار سر شرکت بافت در نوآوری و یادگیریبرای ارتقاء  دانش

 با دانش جدید،کسب دانش شامل تولید سازمانی جاری روشهای با ه  و تکنولوژیکی ابزارهای با ه  دانش، مدیریت

 خدمات،، و محصوالت فرایندها، در دانش کردن وارد تصمی  گیری، در دانش این از استفاده ، خارجی منابع از ارزش

 بخشهای سایر دانش به انتقال دانش، رشد تسهیل دادهها، پایگاه و و مدارك، نرم افزارها اسناد در اطالعات کدگذاری

  (1990دارد )لئونارد ،  سروکار دانش مدیریت اثرگذاری و دانشی دارایی های اندازه گیری نهایت در سازمان و

 

 : توسعه محصول 2بخش 

 5بازار  به عرضه تا یابی ایده از جدید محصول توسعه فرآیند بررسی

 ، شود می محسوب رقابتی مزیت اکنون خدماتی/ تولیدی سازمانهای مختل  انواع برای جدید محصول توسعه فرآیند

 به همواره تواند نمی شرکت ، مشتریان تمایالت و تکنولوژی ، رقبا وضعیت در سریع تغییرات ایجاد دلیل اینکه به
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 نامارند ها شرکت و هستند تر پیشرفته و جدیدتر محصوالت جستجوی در مشتریان ، کند تکیه خود محصوالت موجود

 هر دلیل همین به ؛ باشد مشتریان انتظارات و ها سلیقه ، نیازها جوابگوی که کنند عرضه و تولید محصوالت جدیدی

 شود نرخ می مبذول جدید محصول توسعه به که زیادی رغ  توجه علی .دارد نیاز جدید محصول توسعه به برنامه شرکت

 بر تحقیقات از قابل توجهی حج  ، رو این از. باالست همچنان جدید محصول توسعه های پروژه مورد در موفقیت عدم

 درصدی مه سازمان است. این مطلب که هر متمرکز جدید محصول توسعه فرآیند کردن وکارآمدتر تر اثربخش مگونه

 از گرفتن برای پیشی توسعه محصوالت و توسعه و تحقیق جنس از های فعالیت صرف را خود سازمانی های فعالیت از

 همواره خواسته . شود می مربوط تقاضا بازار در سازمان استراتژیک و کنونی جایگاه به که است موضوعی کند می رقبا

 خواهد محصول جدید توسعه فرآیند در سازمانها خالقیت و نوآوری برای کننده ترغیب ، عامل مشتری های و نیازمندی

 و سرعت و آید می شمار به برنده و پیش اساسی شرط هایی سازمان منین برای فرآیندی مناسب الگوی داشتن .شد

 هر از بیش باید سازمان که هر آنچه شاید اما . داد خواهد افزایش جدید محصول توسعه فرآیند در را پذیری انعطاف

 برقراری و یکسو از محصول جدید توسعه فرآیندهای میان سازی یکپارمه باشد داشته توجه آن به نسبت دیگری موضوع

 توجه همچنین .سازمانی است جاری فرآیندهای دیگر و جدید محصول توسعه فرآیندهای مجموعه بین مناسب ارتباط

 مسائلی جمله بالقوه از و موجود رقبای توسعه و پیشرفت روند ، بازار در روندها انواع ، رقابتی محیط تحلیل به نسبت کافی

 خواهد بودن سازمان کمک پیشرو به و دهد می افزایش ای توسعه های فرصت به نسبت را سازمان هوشمندی که است

 . کرد
 

 6 مراحل توسعه محصول جدید

و محصول  شودر محصول یا خدمتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد دوره و زمانی دارد و بعد از مدتی منسوخ میه

 هایی است که از طریق آن یک شرکت تالششود. توسعه محصول جدید اجرای یکی از استراتژیجدیدتر جایگزین آن می

کند میزان فروش و سه  بازار خود را افزایش دهد. در دنیای رقابتی کسب و کار امروز، فرایندهای توسعه محصول می

 های موفقیت کسب و کار است. برای توسعه و ارائه یکار یکی از معیارهایتر محصوالت به بازو ارائه سریع سرعت یافته

 :توان مراحل زیر را در نظر گرفتمحصول جدید می

 های متعددی را توسعه بدهد تا بعد بتواند از میان آنها یکیکسب و کاری موفق است که بتواند ایده:  یابیهاید 

های جدید است و کمیت مه  است و آوردن هرمه بیشتر ایدهرا انتخاب کند. در این مرحله هدف به وجود 

 کیفیت نباید قضاوت شود

 ی  های ضعگیرد و ایدهآوری شده مورد ارزیابی قرار میهای جمعایده:  ها و انتخاب یک ایدهپاالیش ایده

 اندمها کاهش یابد، در پایان این مرحله تعدادی ایده خوب باقی میشوند تا تعداد ایدهحذف می

 شود. مفهوم محصول، تصور یا ذهنیتی است که در این مرحله ایده به مفهوم محصول تبدیل می:  توسعه مفهوم

 .از محصول داری 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

115 

 مرحله بعدی توسعه استراتژی اولیه بازاریابی برای معرفی محصول جدید به بازار:  توسعه استراتژی بازاریابی 

 .در نظر گرفته شوداست. باید برای محصول موردنظر بازار هدفی 

 های سود و زیان آماده شد، مدیریتبینیهای بازایابی تدوین و پیشعد از اینکه استراتژی:  بررسی تجاری 

گیری کند که آیا تولید این محصول جدید ارزش تجاری دارد یا خیر. با بررسی تواند تصمی کسب و کار می

گذاری دارد، آنگاه محصول برای تولید ارزش سرمایه میزان فروش، هزینه و سود اگر مشخص شود این محصول

 شودانتخاب می

 خاب سازی تایید شود، انتای که مرحله توسعه مفهوم را گذرانده باشد و در مرحله تجاریایده:  توسعه محصول

جود و شود. تا اینجا آنچه درباره محصولشده و برای تبدیل به محصول فیزیکی و تولید به واحد مهندسی داده می

خص شود. در این مرحله مشداشت ایده و تصور بود اما از این مرحله به بعد، محصول به صورت فیزیکی تولید می

 شود که آیا ایده محصول قابلیت تبدیل شدن به محصول فیزیکی را دارد یا خیرمی

 ق بازخوردهایی شود و از طریمحصول به صورت آزمایش و در حجمی محدود وارد بازار می:  آزمایش بازار

 .شودشود نواقص شناسایی و برطرف میکه گرفته می

 شود یسازی مسر گذاشته وارد مرحله تجاریمحصولی که مرحله آزمایش را با موفقیت پشت:  تجاری کردن

 کندو شرکت اقدام به تولید گسترده محصول می

 7محصول  توسعه تیم سازماندهی بر اثرگذار عوامل

 شده انجام جدید ، محصول توسعه شکست پروژه های و عوامل موفقیت روی بر پراکنده ای ولی وسیع تالشهای تاکنون 

 مالی، محصول ، توانمندی استراتژی مانند عوامل دیگر کنار محصول در توسعه تی  تالش ها سازماندهی این در .است

 عنوان محصول پروژه های توسعه شکست و موفقیت در تاثیرگذار عامل یک عنوان به ... و ارشد مدیریت فنی، توانمندی

 است . شده

 سازمانی وجود دارد. توسعه محصول و ویژگیهای یعنی استراتژی محصول توسعه تی  سازماندهی در مه  عامل دو 

 ساختار فرایند و  -سیست   -محصول عبارتند از : فرهنگ توسعه تی  مهارگانه ابعاد

را  محصول توسعه واستراتژی سازمانی ویژگیهای توسعه محصول اثرعوامل تی  ارگانهابعادمه زیرمعیارهای از یک درهر

  نمود: نتیجه گیری منین

 از: عبارتند است گذار اثر وی اختیارات و قدرت دامنه و رهبری ویژگیهای تعیین در آنچه :رهبری  -1

 :واحدها نسبی نفوذ و قدرت -سازمان عمر -پروژه اهمیت و سه  -محصول ماهیت

 محصول توسعه تی  جایگاه -2

 در مستقل حقوقی ساختار با شرکت یک تا پروژه موقتی گروه یک از میتواند محصول توسعه تی  جایگاه

 .تغییرباشد
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 فرهنگ -محصول پیچیدگی -بازار به ورود است: زمان مالحظه روی ارتباطات قابل بر عامل سه اثر:  ارتباطات -3

 سازمانی

 و رویه ها صدور مسیر و گزارشها ارسال و اطالعات تبادل نحوه تصمی  گیری، در تمرکز میزان:  رسمیت -4

 میباشند گروه و سازمان در میزان رسمیت از مصادیقی دستودالعمل ها

 درگیر افراد تعداد و پروژه در درگیر واحدهای تعداد است: اندازه گیری قابل معیار دو با تی  اندازه:  تی  اندازه -5

 واحد. هر در

 است آن در تمرکزگرایی میزان بیانگر پروژه در درگیر واحدهای از یک هر استقالل تمرکزگرائی : میزان -6

 از استفاده لزوم باشد، برخوردار پیچیده تری و بیشتر سیستمهای و اجزاء از محصول مه تخصصی : هر ترکیب -7

 .میشود بیشتر تی  در متخصص تر افراد

 ... و جاری تامین شبکه جاری، بازار جاری، فنآوری از آن استفاده میزان و محصول تجربه ای : ماهیت ترکیب -8

 .میدهد را افزایش تی  در تجربه با افراد از استفاده اهمیت

 می پذیرد انجام هزینه کاهش و پروژه انجام زمان کاهش منظور دو به محصول توسعه تی  فرایندها : در همزمانی -9

 درمیان بخشهای که فرایندهایی و است ریان در بخشها از هریک داخل که فرایندهایی فرایندها : یکپارمگی -11

 درون فرایندهای یکپارمگی لزوم افزایش به منجر که است عاملی محصول پیچیدگی . میافتد اتفاق مختل 

 میشود بخشی میان فرایندهای یکپارمگی لزوم افزایش به منجر نیز محصول و ماهیت شده بخشی

 .دارد اشاره محصول توسعه بر حاک  فرایندهای انعطاف قابلیت به فرایندها : تطبیق پذیری فرایندها تطبیق پذیری -11

 هستند. اهداف گستردهای بسیار مفاهی  کیفیت کنترل و زمان کنترل هزینه، کنترل سیستمهای سیستمها : -12

 .هستند باالیی برخوردار بسیار اهمیت از سیستمها این گیری شکل در محصول استراتژیک

 سازمان فرهنگ سازمان، عمر عامل سه و نداشته تیمی فرهنگ روی بر اثری محصول توسعه استراتژی فرهنگ : -13

  .است گذار تاثیر محصول توسعه تی  بر حاک  فرهنگ روی بر مختل  نفوذ واحدهای و قدرت و

 8  (NPD)شناسائی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید
(:مجموعه فعالیتها و خط مشی رشد بوده که در مراحل مختل  برای تولید محصول برای قسمت NPDجدید)توسعه محصول 

 (Cooper ،1990های موجود بازار ، منجر به تغییر و اصطالحات جزئی یا کلی در کاال ها می شود)

هائی همراه است اما شناخت توسعه محصول جدید و اهمیت آن برای شرکتها به عنوان رویکردی نو ، هرمند با ریسک  

 عوامل کلیدی این رویکرد ، می تواند در کاهش ریسک های تصمی  گیری برای مدیران مفید باشد.

 عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید عبارتند از :

 عامل تی  مدیریت توسعه محصول با شاخص وجود انگیزه کاری در اعضای تی  توسعه محصول -1

 امتیازات ویژه محصول جدید نسبت به رقباعامل بازاریابی با شاخص  -2

 عامل تکنولوژی با شاخص انتخاب نوع تکنولوژی منطبق با نیاز برای تولید محصول جدید -3

 عامل تجاری کردن با شاخص انعطاف پذیری و توجه به نیاز مشتری در تولید محصول جدید -4
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 : مدیریت دانش و توسعه محصول 3بخش 

 9جدید  محصول توسعه فرآیند عملکرد در دانش مدیریت نقش

 بهبود و جدید مداوم محصوالت و موفق ی توسعه آینده، در ها شرکت برای رقابتی مزیت کسب در موفقیت اصلی منشأ

 .است یافته

 های مدل و شده انجام جدید محصول ی فرآیندهای توسعه اثر بخشی روی بر زیادی پژوهشهای اخیر سال سی در

 دانش از زیادی مقدار محصول توسعه ی فرآیند در .شده است ارایه فرآیندها این کردن سیستماتیک جهت گوناگونی

 شدت به را فرآیند این پژوهشگران، از بسیاری این رو از گیرد.  می استفاده قرار مورد و بازیابی ذخیره، ایجاد، سازمانی

 عملکرد موفقیت و فرآیند این اطمینان عدم کاهش در مهمی عامل را دانش سیست  مدیریت داشتن و دانند می دانشی

 کنند. می جدید محسوب محصوالت

 ساختن مدیریت توانمند مگونگی ی درباره گیری تصمی  به تمایل وکار کسب صاحبان و از مدیران بسیاری امروزه

 مدیریت ترکیب .هستند دانش مدیریت ابزارهای طریق از شان شرکت  NPDهای  فعالیت کردن یا هماهنگ  دانش

 بیشتری موضوعیت است فناورانه و دانشی کارآنها ماهیت که کارهایی کسب و در جدید محصول ی توسعه و دانش

 .دارد

 را خود خاص های محدودیت زمینه این در پژوهشی هر که پیچیده است ی فرآیند جدید محصول ی توسعه فرآیند

 به عبارت حد باالئی باشد . در ها شرکت سطح در دانش مدیریت توسعه و به کارگیری دارد. می باید سطح آشنایی،

هر مند  داشته باشند ، خود دانشی های دارایی مدیریت ای به منظور یافته ساخت و مدون سیست  شرکتها گفت باید دیگر

 یک اهداف دهنده ی فرآیندها پوشش متوسط باشند  سطحی در دانش مدیریت توسعه و به کارگیری اگر سطح آشنایی،

 مرحله به سازمانی بلوغ لحاظ از که شرکت است دلیل این به ضع  ودر این صورت  این .است دانش مدیریت سیست 

 و بخشی باشد داشته آن فرآیندهای کردن مند نظام و دانش مدیریت به منظور را ای ویژه و دپارتمان افراد که نرسیده ای

 است. سیست  این اثربخشی و کارایی از آگاهی عدم به دلیل نیز آن از

 های مدیریتی تکنیک و ها روش به کارگیری طریق از خود موفقیت کلیدی های شاخص جهت ارتقاء در سازمان مه هر

 است برده باال آثارآنها و دستاوردها نهادینه شدن جهت را خود پتانسیل و ظرفیت اندازه همان به بردارد، گام مهندسی و

 کار و کسب آن ی شده رسوب دانش به تبدیل دیگر اصطالح به شده یا نهادینه دانش و تجربیات به تبدیل آن نتایج و

 .شود سازمان می درون در

 عوامل از مطلوبی سطح به رسیدن و دادن پوشش درجهت شده گرفته به کار راهکارهای از بخشی ، دیگر به عبارت 

این  .دارد سازمان در دانش مدیریت از بهره گیری برزمینه سازی مثبتی تأثیر وغیرمستقی  مستقی  به طور موفقیت، کلیدی

 فرآیند موفقیت و دانش ارتباط مدیریت بررسی به که پیشین پژوهشگران توسط شده بیان نتایج بر است تأییدی موضوع

 پرداخته اند. جدید محصول توسعه ی
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 :شود می ارایه جدید محصوالت ی درحال توسعه های شرکت عملکرد سطح ارتقاء و بهبود جهت زیر پیشنهادهای

 مورد در جدید ورویکردهای مفاهی  به نسبت ها شرکت کارشناسان و پروژه مدیران ارشد، مدیران آموزش  -1

 مدیریت. جدید های شیوه و دانش مدیریت

 و مدیریت در افراد متخصص استخدام ممکن تاحد و پروژه مدیریت علمی های شیوه و روشها از استفاده  -2

 تشکیل همچنین و ها شرکت مدیران با کارشناسان به این حوزه در تخصصی های آموزش ارایه یا پروژه کنترل

 و هستند شرکت کار و کسب های حوزه تمامی در متخصص نیروهای از که ترکیبی ای وظیفه مند های تی 

 .شرکت محصول توسعه های پروژه اهداف تحقق راستای در هدایت آنها

 و ها پروژه انجام درطول شرکت اعضای های تجربه و ها یافته از مستندسازی های مکانیزم اجرای و طراحی  -3

 به سازمان تعهد و آنها بازیابی و ثبت، نگهداری جهت اطالعاتی های سیست  مانند مناسب ابزارهای از استفاده

 .آن از مکتوب ارایه گزارشهای و سازمانی دانش میزان از ای دوره ارزیابی

 هر کردن بومی جدید و محصول ی توسعه زمینه در موجود های مدل و سیستماتیک های روش به کارگیری -4

 ... و رقبا وکار، کسب محیط سازمان، خصوصیات و ها ویژگی با آن مراحل از یک

 و گسترش در تالش زیادی و تعهد که کارکنانی به تشویقی و دهی پاداش های شیوه به کارگیری و طراحی -5

 .برند می به کار سازمان سطح در دانش تسهی 

 10د بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرایند توسعه محصول جدی
 

 د. وی شل جدید شناسایی موسعه محصوبراسا  مطالعات کتابخانه ای در فرایند تو رد نیاز وهای مدانشاع وابتدا ان 

  .سپس از طریق میدانی اهمیت هر یک از آنها بر اسا  پرسشنامه ای با  اعتبار معین ارزیابی می گردد 

  ند.ویت بندی شده مشخص می شورت الوها به صدانشدر نهایت این 

ه ه رابطک می شود مدلی ارائه تایید می گردد و ل جدید وسعه محصوبا فرایند ت دانشامل وهمچنین رابطه بین هریک از ع 

 ل جدید را نشان دهد وسعه محصوفرایند ت و دانشبین مدیریت 

___________________________________________________________________  
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 مراجع:

 ویکی پدیا -1

 )  تهیه کننده : زمانعلی فاتحی(ها(  مدل و اصول، اهداف مدیریت دانش )مفاهی ، "مقاله  -2

 و .)ترجمه: مری  صراف زاده و افسانه حاضری بغداد آباد ،  مرجع در کتابخانه ها،یریت دانش و خدمات مد -3

Gandhi Smiti  

جمه: )تر نقش و تاثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی، منگ مینگ یو -

 محمد علی نعمتی(

 محمد -  فیضی صادق جعفر -  یوسفی احسان)نویسندگان :   نوآوری مدیری دانش بر تأثیر میزان بررسی -4

 سلیمانی(

پور و مری   اسماعیل نویسندگان : رضا ) بازار به عرضه تا یابی ایده از جدید محصول توسعه فرآیند بررسی -5

 جباری(

 ( صفحه کلینیک کسب و کار  -)داخلی روزنامه دنیای نوین کسب و کار -6

 مدر ( عبدالحمید )دکتر  محصول توسعه تی  سازماندهی بر اثرگذار عوامل -7

، در گروه خودرو سازی سایپا با   (NPD)شناسائی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید -8

  سرمد سعیدی ( سهیِل )نویسندگان : دکتر  AHPرویکرد 

 پژوهشی SME یزد استان نرم افزار جدید صنعت محصول توسعه فرآیند عملکرد در دانش مدیریت نقش -9

 شرکتهای پیرامون

 (بنادکی دهقان محمد ،2 زاده اصغری ...ا عزت ،1 مانیان امیر)

 (اسدی نیا، شبن  (/ بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرایند توسعه محصول جدید -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

120 

 

 

 

 

 

 تلفيق كارت امتيازی متوازن و شش سيامگ

 

 

 

 درس مديريت كيفيت

 استاد جناب آقاي دكتر شيرويه زاد

 

 

 

 

 دانشجوي كارشناسي ارشد سيستم و بهره وري –مرتضي رباني 

 

 22آذرماه 

 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

121 

 فهرست مطالب

 

 

 شماره صفحه                                                                                                            عنوان           

 122....................   ....................................................................................................................مقدمه 

 122.......................   .................................................شش سیگما .......................................................

 125..............................   ....................کارت امتیازی متوازن .............................................................

 129.............................   ......................ارتباط کارت امتیازی متوازن با شش سیگما ............................

 131.......................   ......................نتیجه گیری .................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

122 

 مقدمه : 

 مالشهای با جهانی تجارت بازارهای  به پیوستن و شدن جهانی فرایند در کشور اقتصادی بنگاههای امروزه

 قدرتمند رقبای با رقابت مستلزم داخلی دربازارهای ماندن باقی وحتی جهانی بازارهای در حضور .هستند مواجه بیشماری

 به توانند می سازمانهایی ، رقابت درصحنه سازمانی وساختار فرایندها ، اهداف پیچیدگی و گسترش به توجه با و است

 آفرینی ثروت و آوری سود به سایر ذینفعان و مشتریان ضمن پاسخگویی به نیازها و انتظارات  که دهند ادامه خود بقای

نظر تمامی ذینفعان بتواند باید ایج مورد نظر در این شاخصها  نت  .کنند توجه سازمانی برتر و کلیدی شاخصهای بعنوان

طور متوازن، جلب کند )ایجاد توازن یعنی توجه به نظر همه برحسب میزان اهمیت هر کدام(. ذینفعان سازمان سازمان را به 

ستیابی به د عبارتند از کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، جامعه، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در سازمان دارند.

 خواهد بود .ابزارهای حل مسئله ا بهره گیری از بمنطقی  یرویکرداین نتایج نیز مستلزم تعرزی  

بایستی درك درستی از مسائل و مشکالت خود داشته باشد همچنین از ماهیت و شیوه عملکرد   سازماندر این خصوص  

ابزارهای حل مسئله نیز اطالع داشته باشد . تا با انتخاب و بکارگیری صحیح این ابزارها ، بتواند به طور اثر بخشی به رفع 

 مشکالت و ایجاد بهبود مستمر در سازمان اقدام ورزد . 

روشی هوشمندانه و عاقالنه جهت مدیریت فعالیتهای تجاری یک سازمان ن ازارها شش سیگما است . شش سیگما از جمله ای

و یا یک بخش است . در شش سیگما اولین اصل توجه به مشتری می باشد ، شش سیگما اول به مشتری توجه می کند و از 

بدانند    گرفته اند شش سیگما را بکار گیرند ، بایدحقایق اطالعات جهت حصول نتایج بهره می برد .شرکتهایی که تصمی

برای رسیدن به منافع باید منتظرباشند و برنامه بلند مدت داشته باشند. لذا در کنار شش سیگما رویکردی مانند روش ارزیابی 

متوازن، با نگرش رویکرد کارت امتیازی   متوازن مورد نیاز است تا بتوان برنامه بلند مدتی برای شش سیگما بدست آورد.

از مهار وجه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد به دنبال ایجاد توازنی بین کلیه اهداف سازمان می باشد 

.[1] 

 : شش سیگما

( یکی از حروف الفبای یونانی و از شاخصهای مه  پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سنجش  σسیگما)

 است. سیگما بیانگر آن است که یک فرآیند مه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است.  انحراف

در یک  3/4شش سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارایه خدمات که خطای فرآیندهای کاری به میزان 

د ، یک در کار ایجاد میگرد میلیون موقعیت کاهش یابد . شش سیگما یک فلسفه است مون به کمک آن خطای کمتری

اندازه گیری آماری است مون به دقت اندازه گیری محصول ، خدمت و فرآیند کمک میکند ، یک ابزار اندازه گیری است 

مون سیست  اندازه گیری ایجاد میکند و در نهایت یک استراتژی تجاری است ، مون کیفیت باال ، هزینه را کاهش میدهد 

 . 
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سیگما در کیفیت می باشد  6سازمان و رسیدن به سطح    (variation)  اهش مشخص خطاهایرویکرد شش سیگما ک

.شش سیگما در واقع معرف روش شناسی سیگماها است این به آن معنا است که شش سیگما هدفی مشخص است که بایستی 

رد فوق را دنبال می کند ابتدا ورود سیگما ( . برای سازمانی که رویک6سیگما به 1از مراحل و سطوح قبلی سیگماها بگذرد ) 

خطا در  4/3به حوزه سیگماها و تعیین وضعیت موجود و سپس طی مراحل بهبود تا رسیدن نهایی به سطح شش سیگما 

  میلیون فرصت، برنامه ریزی می گردد .

شش سیگما، فرآیند منظور از کاهش خطا در سازمان کاهش خطا در فرآیند ها است در واقع محور بررسی و تحلیل ها در 

می باشد و نه افراد . تمرکز سازمان برای کشاندن سطح کل به سطح شش سیگما با تمرکز بر فرآیند آغاز می گردد، لذا 

 [2]از اهمیت ویژه برخوردار است.  کلیدی تدوین فرآیندهای 

 : اهداف شش سیگما

 افزایش سه  بازار •

 کاهش استراتژیک هزینه ها •

 رشد سود نهایی   •

 نوسانات و تغییرات کاهش •

 کاهش ایرادات •

 بهبود بازدهی فرایند •

 افزایش رضایت مشتری  •

 کاهش هزینه ها  •

 بهبود کیفیت    •

 روشی سیستماتیک جهت حل مساله •

 کاهش سیکل زمانی و تحویل به موقع •

 تقویت بنیه رقابتی سازمان •
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 روش اجرایی : 

فاز ذکر شده می باشد  5یک رویکرد ساخت یافته ، منسج  و همه جانبه برای بهبود فرایند است و شامل  DMAICمرخه 

دلیل دنبال کردن منین متدولوژی  .که هر فاز بطور منطقی همانطور که به فاز بعدی مرتبط است به فازقبلی نیز مربوط می شود 

  .واحد خرابی در میلیون می باشد  3.4منسجمی ، رسیدن به هدف متعالی شش سیگما با 

 یبعبارتی ساده تر روش .آن انجام می گیرند متدولوژی نتیجه گرایی می باشد که پروژه های شش سیگما برمبنای این مرخه 

) تعری   Defineمخف  کلمات  DMAIC .یشبرد این دست از پروژه ها است برای حل مسائل و پسیستماتیک و منظمی 

 )، Measure  ، )اندازه گیری (Analyze  ، )تحلیل (Improve  ، ) بهبود (Control  می باشد ) کنترل (.  
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 (Define)تعری  

مربوط به فرایند و مشتری جمع آوری می شود .  موجود اطالعات و شده تعری  پروژه محدوده و هدف فاز این در 

 خروجی این فاز شامل موارد زیر می باشد :

 تعری  واضحی از بهبود های برنامه ریزی شده ) مورد تجاری و منشور تی  ( •

 (SIPOC)نقشه و طرح فرایند  •

 لیستی از مواردی که برای مشتری مه  است . •

 تعری  منسج  به دست آمده در این فاز ، در فاز بعدی تکمیل می گردد .  •

 (Measure)اندازه گیری

هدف فاز اندازه گیری این است که با جمع آوری اطالعات در مورد شرایط فعلی بر روی فعالیتهای بهبود متمرکز شوی  . 

 خروجی های فاز اندازه گیری عبارتند از :

 داده های پایه در مورد عملکرد فعلی فرایند  •

 داده هایی که دقیقا  موقعیت یا میزان وقوع مشکل را مشخص می کند .  •

 (Analyse)تحلیل 

 است تئوری یک فاز این خروجی.  هاست داده از استفاده با علل این تایید و مشکل ای ریشه علل شناسایی تحلیل فاز هدف 

 راه حلها در فاز بعدی است .  برای ای پایه فاز این در شده بررسی علل.  است شده تایید و آزمایش که

 (Improve)بهبود

 آزمایش و پیاده سازی راه حلهای مرتبط با علل ریشه ای است . خروجی این فاز فعالیتهای تست شده و برنامههدف این فاز ،

ریزی شده ای است که بایستی اثر علل ریشه ای شناسایی شده را کاهش داده یا حذف کنند . عالوه براین ، دراین فاز برنامه 

 ای بدست می آید که مشخص می کند ، نتایج فاز بعدی مگونه ارزیابی می شوند . 

  (Control)کنترل

ها با استفاده از استاندارد سازی فرایند و نیز مشخص کردن هدف فاز کنترل ، ارزیابی برنامه و راه حل ها و حفظ دستاورد

خطوط کلی بهبود های در دست اجرا از جمله فرصتهایی است که برای بکارگیری مجدد فعالیتهای بهبود وجود دارد ، می 

 باشد . خروجی های این فاز عبارتند از:

 تحلیل قبل و بعد  •

 سیست  نظارت  •

 [3]ها و پیشنهاداتمستندات کامل ، نتایج ،آموخته  •

 کارت امتیازی متوازن

استاتید دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد با درك  David Nortonو  دیوید نورتن  Robert Caplanروبرت کاپالن 

 های  شرکت  مانند  ارتباط با مشتری  ،های مالی و این که باید  سایر  فعالیتهای  ارزیابی عملکرد  با شاخصمحدودیت
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ای در مجله با ماپ مقاله 1992ها دخالت داد درسال نوآوری ، فرآیندها و آموزش کارکنان را نیز در تدوین استراتژی

( کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای تدوین Business Review Hardvardمدیریت هاروارد )

پیشنهاد کردند که مدیران ، اطالعاتی در خصوص مهارجنبه آنها .  استراتژی و ارزیابی عملکرد معرفی کردند

(Perspective :را در یک کارت جمع آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند. این مهار منظر عبارتند از )  

 جنبه مالی  •

 جنبه مشتری  •

 جنبه فرایندهای داخلی کسب و کار •

 جنبه رشد و یادگیری سازمانی  •

 

  PerspectiveFinancial-منظر مالی

که  سود آوری ، رشد درآمد ، افزایش بهره وری ، ارزش افزوده اقتصادی  و...ازجمله معیار هایی است   معیار هایی نظیر 

 در این منظر مطرح می باشد. 

 Customer Perspective-منظر مشتری

عبارتند از رضایت مشتری ، وفاداری مشتری ، معیار هایی که در این منظر توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند 

 سه  بازار و جذب و نگهداری مشتری .

  internal processes perspective - فرایندهای داخلی کسب و کارمنظر 

در  تولید ، خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرایندهای تولیدی توسعه محصوالت و خدمات جدید   نظیر فرایندهایی

 ح می باشد. این منظر مطر



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

127 

  learning & growth perspectiveمنظر رشد و یادگیری 

معیار هایی  نظیر رضایت کارکنان  ، فضای مناسب کاری ، دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم ، برنامه های آموزش 

 [4]ر می باشند . کارکنان ، مهارت و مشارکت کارکنان ، ارائه  پیشنهادات و طرح های نو از جمله معیار های این منظ

 روش اجرایی : 

نگاه به سازمان از مهار جنبه در کارتهای امتیازی متوازن کنترلهای کوتاه مدت عملیاتی را با آرمان و استراتژی بلند مدت 

همچنین کارتهای امتیازی متوازن ابزار سازمان ارتباط می دهد و به مدیران اجازه نگاه به سازمان از مهار جنبه می دهد ،

رك وضعیت سازمان فراه  می کند . سازمان برای رسیدن به حالت پویا نیاز به رقابتی اندازه گیری برای کارکنان برای د

  در این ارتباط ارکان تدوین کارت امتیازی متوازن عبارتند از : بودن در یک دوره طوالنی مدت دارد . 

 تدوین مش  انداز و ماموریت سازمان  •

  Strategy map). نقشه استراتژی)تهیه  •

 اندازه گیری برای استراتژی. ایجاد شاخص های •

 ایجاد اهداف یا استاندارد کمی تعری  شده برای شاخص ها. •

 برنامه های اجرایی تعری  شده برای هر یک ازاستراتژی ها. •

 تجزیه و تحلیل و بازنگری استراتژی •

 

 

 

 آرمان / مش  انداز 

 ردنک بازخواست و کنترل ، هدایت آرمان هدف.  شود می بیان انداز مش  یا آرمان توسط سازمان آتی مطلوب موقعیت 

    . است شرکت آینده وضعیت از مشترك درکی به بخشیدن تحقق جهت در سازمان کل
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 استراتژی 

از آرمان و مش  انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرایند جای دارد . استراتژی آن میزی که با عوامل بحرانی 

موفقیت بستگی دارد را تعیین می کند . این مدل تبدیل آرمان و استراتژی را به شاخص های فنی آسان می سازد و استراتژی 

 سازمان آن را درك کنند و بتوانند با آن کار کنند . واقعی آن استراتژی است که افراد درون 

 عوامل بحرانی موفقیت

       عوامل بحرانی موفقیت برای تعیین میزان پیشرفت برای رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می شود .

 ابط علت و معلولیرو

معلولی میان شاخص ها ، روند جنبه ها و میان یکی از مالشها در حین ایجاد کارت امتیازی متوازن برقراری روابط علت و 

آنهاست . هر استراتژی کسب وکار ، تقریبا  یک شرط بندی پر مخاطره است مرا که به تالشهای کنونی ما به واسطه 

پیشامدهای آتی پاداش تعلق خواهد گرفت . در واقع نتیجه عملکرد فعلی ما در آینده روشن خواهد شد . این استدالل باید 

عنوان فرضیه ای در خصوص آینده در کارت امتیازی متوازن به روشنی بیان گردد . کارتهای امتیازی شامل برخی علت به 

و معلولها می باشند که اعتقاد داری  درستی آنها به تجربه نشان داده شده است ، یا از نظر منطقی الزم هستند . با گذشت زمان 

      گزین می شود .، فرضیه با آگاهی مقبول و پذیرفته جای

 های عملیاتی / اقدامات ابتکاری برنامه 

برنامه عملی ملمو  ترین جزء کارت امتیازی است . این برنامه ، عملیات خاص و مراحلی را که در آینده برای دستیابی به 

است مسئولیتها و مهلت اهداف و آرمان تدوین شده است را تشریح می کند . در این برنامه همانند هر برنامه دیگر ، الزم 

 [5] .شود های پایان تعیین 

 ارتباط کارت امتیازی متوازن با شش سیگما  : 
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بیل معیارهای متعددی در انتخاب از قدر شکل فوق مدل ارتباطی کارت امتیازی متوازن با شش سیگما ارائه گردیده است . 

ناصر پروژه ع تعری  وشفافیت مدیریت حمایت ، مالی معیارهای ، فرآیندها بهبود و فنی معیارهای ، بازخوردهای مشتریان 

در انتخاب پروژه تاثیر می گذارد ولی بطور خالصه و بترتیب اهمیت، همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده است می 

توان موارد ذیل را بعنوان فاکتورهای اصلی در انتخاب پروژه های شش سیگما برشمرد و در ستون مقابل آن ارتباط آن با 

است و نشان می دهد که مگونه کارت امتیازی می تواند تمامی فاکتور های موثر در  کارت امتیازی متوازن اورده شده

 .انتخاب را پوشش دهد
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   فاکتور های موثر در تعری  پروژه ارتباط با کارت متوازن امتیازی

پروژه باید رضایت مندی وخشنودی مشتریان  . در جنبه مشتریان کامال  به آن توجه شده است

 کاالوخدمات را محور اصلی کارخود قراردهد

1 

کارت امتیازی متوازن به عنوان نقشه استراتژی است و 

 نشانگر اهداف استراتژیک سازمان است .

تا جای ممکن اهداف پروژه در راستای اهداف 

 .باشند متناسب  سازمانی بوده و

2 

در هنگام تهیه نقشه استرتژی این موضوع مد نظر قرار 

 گرفته شده است 

سیر پیشرفت اجرای پروژه باید مالی  و غیر پرشی 

 باشد.

3 

تمامی جنبه های سازمانی ازجمله جنبه مالی با رابطه 

 علت و معلولی در ارتباط هستند 

 های محدودیت پروژه نباید در تعامل مستقی  با

 .مالی توانایی باشدخصوصا  سازمان

4 

 هدف و است مشخص کامال  استراتژیک اهداف

 .  است شفاف و روشن گذاری

شاخص های پیشرفت کار در ابتدای پروژه کامال 

 شفاف و مشخص باشند.

5 

 ت،کیفی های ابزار از یک هر از استفاده بجا و بهینه در جنبه فرایندهای داخلی در نظر گرفته شده است .

ژه صحیح پرو گذاری پایه در فراوانی تسریعی نقش

 دارد.

6 

انسجام و سطح تخصص تی  پروژه، بر نتایج اجرای  در جنبه رشد و یادگیری در نظر گرفته شده است .

 کار تاثیر قابل توجهی دارند.

7 

آرمان و استراتژی شرکت به تایید مدیر عامل و هیت 

 مدیره رسیده است.

مون حمایت خط سیر اجرای پروژه به مواردی 

 مدیریت و سرمایه گذاری وابسته است.

8 

تمام شرایط سازمان در هنگام تهیه نقشه استراتژی در 

 نظر گرفته شده است .

ژه با شرایط سازمان هماهنگ اجرای پرو مدت زمان

  بوده و تناسب داشته باشد.

9 

بعنوان منبعی مه  در اجرای پروژه نقش نیروی انسانی  در جنبه رشد و یادگیری در نظر گرفته شده است .

 نادیده گرفته نشود.

11 

[6] 
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 : نتیجه گیری

 کدام ره منظور این برای ، گردید ارائه متوازن امتیازی کارت و سیگما شش های متدولوژی تلفیق مقاله این در 

رائه سپس الگویی تلفیقی از آن دو امشخص و نقاط مشترك مورد بررسی قرار گرفته ،  جداگانه طور به رویکردها این از

 اده نمود . استفتوانمند سازی سازمانها در دستیابی به اهداف استراتژیک در جهت  می تواناز نتایج این تحقیق گردید. 

 منابع و مراجع : 

 ( ، نقشه استراتژی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا ، تهران1384مشایخی ، علینقی ،)  .1

دانشگاه عل  و  ( ،شش سیگما میست ؟ ،1383صالحی پور ، امیر و سقایی ، عبا  ، )نوراسناء ، رسول و  .2

 صنعت ، تهران

 ایران RW TUV( ، شش سیگما ، انتشارات 1382) سعید زینالی ، سیفعلی لطفی ، .3

 ( ، کارت امتیازی متوازن ، همایش کارآفرینی ، دانشگاه تهران1388عبا  نوری زاده ، ) .4

 گروه ناب  ( . دستاورد اجرا . ترجمه دکتر محمدرضا عاطفی ،2118د نورتن )رابرت کاپالن ، دیوی .5

 ( ، گزارش مطالعات استراتژیک در ذوب آهن اصفهان ، شرکت مشاوران شش سیگما1391اله وردی تقوی ، ) .6
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 به نام هستی بخش
 

 نوع آوری و شش سیگما

      
 استاد : دکتر هادی شیرویه زاد

 

 

 

 

 

 تهیه کننده : الهام ربانی 

 
      

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 
 22554412 شماره دانشجویی :

 

 

 

 1392تهیه شده در پاییز سال 
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 تعریف نوآوری

ایده، روش و یا موضوعی است که از نظر فرد، گروه و یا یک سیست ، جدید تلقی می شود و تا آنجا که به  "نوآوری  "

رفتار بشر مربوط می گردد، جدید بودن ایده از نظر عینی نسبت به طول زمان به اولین کاربرد و یا کش  آن بستگی مندانی 

ست که واکنش فرد یا گروه را در مقابل آن تعیین می کند. اگر ایده به نظر فرد ندارد، بلکه برداشت و یا تازگی ذهنی ایده ا

به معنای ساختن یک میز جدید  Innovationیا گروه جدید باشد نوآوری تلقی می گردد. ریشه التین نوآوری واژه 

ت جاد یک محصول، خدم(، نوآوری را به عنوان یک واحد تغییر تکنولوژیک دانسته که در واقع ای1969) Marcusاست. 

 [1]و یا روش جدیدی است. 

ل به شک "معرفی کرد. نوآوری غالبا "بهره برداری موفق از ایده های جدید  "نوآوری را در یک تعری  ساده می توان 

 تکنولوژی جدید یا کاربردهای نوین از تکنولوژی ها بروز می کند.

ت بهتر و خدمات بهتری را ارائه کند، مدلها ی بهبود یافته برای نوآوری بدان جهت حائز اهمیت است که می تواند محصوال

 کسب و کار معرفی کند و فرآیندهای کارآمدتری برای تولید در اختیار صاحبان کسب وکار قرار دهد.

ه ک از دید مصرف کنندگان، نوآوری به معنی کیفیت باالتر و کاالهایی با ارزش بهتر و خدماتی کارآمدتر ) اع  از خدماتی

 توسط بخش خصوصی  و خدماتی که در بخش دولتی ارائه می گردد( و در نهایت استانداردهای باالتری برای زندگی است.

از دید صاحبان کسب وکار، نوآوری به معنی رشد پایدار و توسعه یافته است. یک سازمان یا شرکت نوآور سود بیشتری 

 نصیب صاحبان یا سرمایه گذارانش می کند.

کارکنان، نوآوری به معنی کارجدید و کار جذاب تر، مهارت های بهتر و سطح حقوق و دستمزد باالتر است. نبود  از دید

 نوآوری می تواند به توق  کسب وکار و کاهش اشتغال منجر شود.

 [2]است. هاز دید اقتصاد کالن، نوآوری کلید دستیابی به بهره وری باالتر و رفاه و آسایش بیشتر برای عموم مردم جامع

مایکل  [3]اهمیت نوآوری بدان حد است که پیتر دراکر نوآوری را یکی از هشت هدف اصلی سازمان ها اعالم می نماید.

تاشمن نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار دانسته تا مدیران در پی شناسایی ساز و کار و فناوری بتوانند به کمک انجام 

نوآوری جوهر وجودی هر سازمان موفق و کلید پیشرفت آن است.  [4]تیازهای آن برسند.تغییرات پیوسته در سازمان به ام

نوآوری تغییری بدیع  [5]امروزه سازمانهایی موفق هستند که بتوانند در محیط پررقیب، اندیشه های جدید را کاربردی کنند.

ه هر نوآوری تغییر است اما باید توجه داشت کو تازه است که بر اسا  اندیشه ای نو که سابقه نداشته است بوجود می آید. 

نوآوری در تعریفی جامع به ظهور ایده، روشها، فرایندها، ساختارها، رفتارها، نگرشها، فرهنگها،  [6]تغییری نوآوری نیست.

 [7]فناوری ها و مهارتهای جدید اشاره دارد

 [8]که مهمترین اجزای نوآوری به شرح زیر می باشد:نوآوری از اجزایی تشکیل شده است. یکی از نویسندگان بیان می دارد 

 بهره برداری + اختراع + تصور = نوآوری
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به ایده ای اشاره دارد که ممکن است با توجه به یک مارموب مرجع )فرد یا سازمان یا ...( جدید باشد.  "تصور  "که در آن 

ک حداکثر استفاده از ی "بهره برداری "می شود و واژه به هر نوع ایده جدیدی که به واقعیت تبدیل شده اشاره  "اختراع "

 اختراع را نشان می دهد. 

 فرآیند نوآوری

معموال فرایند نوآوری در سازمان به صورت اقداماتی متوالی یا از مجرای مراحل مختلفی صورت می گیرد و به دنبال سلسله 

می شود. اندیشه نمودن به شکلی مفید، دسته بندی دانش، ای از فرایندها تحقق می پذیرد. نوآوری با فکر و اندیشه شروع 

مهارت و نگرش موجود کمک می کند تا موضوعات را دریافت کنی ، ترکیب ها و دیدگاههای جدید از آنها بوجود بیاوری  

 [9]و سپس این دیدگاهها را به برنامه و فعالیت تبدیل نمایی .

 

 مراحل زیر است: یک فرایند نوآوری موفقیت آمیز در بر دارنده

  نیاز: نیاز به تغییر و نوآوری زمانی است که مدیران نسبت به عملکرد جاری سازمان ناراضی باشند و یا در پی بهبود

 مداوم سازمان خود باشند.

  رنامه بنظر یا ایده : نظر یا ایده ارائه، راه جدید برای انجام کارها است. این ایده می تواند به صورت الگو، طرح و یا

ای باشد که سازمان باید آن را به اجرا در آورد و یا محصولی تازه و یا روشی جدید یا شیوه مدیریت باشد. یک 

ایده ممکن است درون سازمان یا بیرون از آن رخ دهد. ایده با نیاز مقایسه می شود تا توانایی ارضا نیاز سنجیده 

 شود.

 ه را تایید و از آن حمایت کنند.پذیرفتن: در این مرحله مدیران بایستی اید 

  اجرا: دراین مرحله مدیر باید مواد، وسائل و ماشین آالت الزم را تهیه و آموزش الزم را طی، تا بتواند ایده را پیاده

 سازی کند.

  منابع: برای ایجاد نوآوری، منابع انسانی کارآمد الزم است. اکثر ایده ها و طرحهای نو به بودجه و حمایتهای مادی

 [10]و غیر مادی نیاز دارند. 

 

 شش سیگما

نام وایده آغازین شش سیگما به بیل اسمیت نسبت داده می شود. دراین زمان ارتباط و وابستگی بین کیفیت باالتر  و هزینه 

ای توسعه پایین تر در تولید محصوات شناخته شد و مورد توجه قرار گرفت. هنگامی که بیشتر شرکت های امریکایی بر ه

این باور بودند که کیفیت هزینه ایجاد می کند، موتوروال این واقعیت را به درستی درك کرد که بهبود کیفیت، هزینه ها را 

  [11]سا  به کار گیری متدلوژی شش سیگما را قوت بخشید. کاهش می دهد و تثبیت این پارادای  ذهنی، ا

شش سیگما یک کار گروهی بر مبنای پروژه است. پروژه های شش سیگما به حل مسائل اصلی مشتریان خواهند پرداخت. 

 [12]رویکرد شش سیگما ورود به حوزه سیگماها و کاهش کلیه خطاها و رسیدن به سطح شش سیگما ست. 
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روف الفبای یونانی و از شاخص های مه  پراکندگی با نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی  برای سنجش سیگما یکی از ح

انحراف است. سیگما بیانگر آن است که یک فرایند مه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است. لذا در واقع استعاره 

سیگما همچنین یک فلسفه مدیریتی است که بر روی ای است برای دقت فوق العاده در کاهش هزینه های کیفیت. شش 

ه اینکه جنس با توجه بحذف نقص ها از طریق عملکرد تمرکز کرده که بر فه  اندازه گیری و بهبود فرایند تاکید می کند. 

ند عبارت "سازمان ها از جنس فرایند است، مقصود از حذف نقص ها خطای فرایند هاست. اهداف اصلی شش سیگما عمدتا

 [12]ز:ا

 افزایش سه  بازار .1

 کاهش راهبردی هزینه ها با رویکرد تولید ناب و مطلوب مشتری .2

 رشد سود نهایی .3

 

برای یک سازمان، خطای بیشتر به منزله هزینه بیشتر و کیفیت پایین تر و در نتیجه کاهش ارزش ایجاد شده برای مشتریان و 

است. برنامه های شش سیگما باید بر مبنای تجزیه و تحلیل مناسب افزایش هزینه های کیفیت و از دست دادن سطح رقابت 

 هزینه و سود انتخاب شود.

سطوح سیگما، سطوح دریافتی است که انحراف از مقدار هدف یا میانگین را تا حد مشخصه های کیفی مورد نظر نشان می 

 [12]دهد.

 رتبه بندی در سطوح مختل  سیگما:

 سطح سیگما در یک میلیونتعداد معیوبی  درصد غیر معیوب

23/30٪ 697700 1 

13/69٪ 308700 2 

32/93٪ 66810 3 

33790/99٪ 6210 4 

9767/99٪ 233 5 

9996/99٪ 4/3 6 

 

در یک  ¾شش سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارائه خدمات که خطای فرایندهای کاری به میزان 

میلیون کاهش یابد. در واقع محور بررسی و تحلیل ها در شش سیگما، فرایند می باشد و نه افراد. تمرکز سازمان برای کشاندن 

سطح کل به سطح شش سیگما با تمرکز بر فرآیند آغاز می گردد. لذا تدوین فرایندهای اصلی از اهمیت ویژه برخوردار 

 است.
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برای شناسایی وحذف خطا در فرایندها به  DMAICمی باشد. مرخه  DMAICگما مرخه یکی از ابزارهای اجرای شش سی

) تحلیل(،  ANALYZE ) اندازه گیری(،  MEASURE )کنترل(، DEFINEمخف  کلمات  DMAICکار می رود. 

IMPROVE  ،)بهبود (CONTROL  .میباشد )[11]) کنترل 

 DMAICمراحل 

 نتیجه ابزار کیفی مورد استفاده فعالیت فاز

 تعری 

نیاز -شناسایی پروژه

-تعری  مسئله-مشتری

-اهداف و منابع پروژه

ترسی  -تعری  ذینفعان

 نقشه فرایند

تحلیل -منشور پروژه

-نقشه کلی فرایند-ذینفعان

نمودار -صدای مشتری

 وابستگی

-شناسایی اهمیت پروژه

 -حامیان مشاوران و رهبران

نوع فرایند و میزان بازده 

 فرایند

 گیریاندازه 

تعیین ورودی و خروجی 

تعری  عملیاتی  -پروژه

برقراری  –متغیرها 

استانداردهای عملکرد و 

تدوین طرح نمونه برداری و 

 جمع آوری داده ها

برنامه و فرم های جمع 

نمودارهای -آوری داده ها

 –کنترل فراوانی و پارتو 

 –ماتریس اولویت بندی 

 قابلیت فرآیند

 -شناسایی مشکالت فرآیند

اسایی الگوی داده ها و شن

 قابلیت فعلی فرآیند

 تحلیل

-الگو برداری فرایند

برقراری روابط علی با 

تحلیل  -استفاده از داده ها

نقشه فرایند تعیین علل ریشه 

 ای مشکالت

 علت -نمودارهای وابستگی

کنترل ، جریان و  -و معلول

 فراوانی پارتو و بارش افکار

-شناسایی علل بالقوه

گذاری بر روی سرمایه 

علل و مگونگی تغییر داده 

 ها

 بهبود

ارزیابی  -توسعه راه حلها

ریسک و موفقیت راه حل 

صحه گذاری راه  –ها 

اجرای راه حلها و  -حلها

 تعیین اثربخش آنها

طرح آزمایشات آزمون 

فرض تحلیل ذینفعان 

 جلسات بارش افکار اجماع

شناسایی راه حل ها 

معیارهای انتخاب و امتیاز 

هی راه حلها و پیاده د

 سازی

 کنترل

تعیین کنترلها و اندازه 

اجرای  -گیری مورد نیاز

ع نمایان ساختن مناف-کنترلها

خت   –حاصل از اجرا 

پروژه و انتقال اطالعات 

 نتایج آن

-کنترل آماری فرایند

اجرایی  -نمودارهای کنترل

خارج از حدود کنترل و 

در طراحی به  تغییرات

 منظور حذف نقایص

مگونگی استاندارد سازی 

نحوه  –روشهای جدید 

نظارت بر فرآیند و نحوه 

 بهبود فرآیندها
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 نوآوری و شش سیگما

در استفاده از ابزار شش سیگما جهت رسیدن به نوآوری در سازمان، مقاالت متعددی نگاشته شده است که در ذیل به برخی 

یک مقاله نیز بسط داده شده تا تحقیقی جهت استفاده از ابزار شش سیگما جهت دستیابی به نوآوری  از آنها بسنده می شود و

 در سازمانها تشریح گردد:

 

 :[13]تاثیر پروژه شش سیگما بر نوآوری و بهره وری شرکت 

 سیگما در محیطاین مقاله به بررسی شش سیگما روی نوآوری و بهره وری سازمانها می پردازد. اگرمه پروژه های شش 

های ثابت و پایدار سودمندند ولیکن برای باال بردن نوآوری تکنولوژیکی در شرکتها پیشنهاد میگردند. قبل از این که برنامه 

شش سیگما روی کاهش واریانس و اثربخشی تمرکز شوند، این ابزار خیلی اثربخش نبود. در محیط های پویا، در محیط 

تنوع بودند با تاکید شش سیگما بر کاهش واریانس، این برنامه ها در باالبردن نوآوری سازمانی هایی که تغییرات تکنولوژی م

اثربخش شدند. به عبارتی تمرکز شش سیگما روی مشتریان موجود مانع از نوآوری برای جذب مشتریان جدید می گردید. 

تغییرات باال، ممکن است خروجی مورد انتظار از این رو کاربرد پروژه های شش سیگما در محیط های سریع با نو آوری و 

را ندهد و این مقاله کاربرد شش سیگما با مندین قیا  منطقی و آدر  دهی اثر پروژه های شش سیگما در نوآوری و بهره 

 وری شرکت را پیشنهاد می دهد.

 

 :[14]همسو سازی پروژه های شش سیگما با استراتژی سازمان 

ستراتژی های خود را به مضامین محوری متعددی تفکیک می کنند. عموما مضامین استراتژیک مدیران ارشد تقریبا همیشه ا

منعکس کننده آن میزی است که تی  مدیریت معتقد است برای کسب موفقیت باید انجام شود. مضامین استراتژیک نتایج 

ه  بازار س "و  "نگهداری بیشتر مشتریان  "یا نتایج مشتری مانند  "بهبود در ارزش های مورد نظر سهامداران "مالی نظیر 

را منعکس نمی کنند.  این مضامین منعکس کننده نظرات مدیران ارشد است در مورد آنچه که باید در داخل شرکت  "بیشتر 

. یک به فرایندهای داخلی کسب وکار مربوط می شوند "انجام شود تا نتایج استراتژیک محقق گردد. بنابراین مضامین عموما

کت باید روی مند فرایند مه  داخلی تمرکزداشته باشد که ارزش متمایزی به مشتری ارائه کند. کاپالن و نورتون شر

فرآیندهای داخلی را به مهار دسته تقسی  می کنند: مدیریت عملیاتی، مدیریت مشتری، نوآوری، مسئولیت های قانونی  و 

خود را انتخاب نمودند باید برنامه های اجرایی خود را در راستای اجتماعی. پس از اینکه سازمان ها مضامین استراتژیک 

پیاده سازی این مضامین تعیین نمایند. یکی از برنامه های اجرایی که در این مرحله می تواند مورد نظر باشد پروژه های شش 

 ارد:سیگما می باشد. بین مضامین استراتژیک و پروژه های کاربردی شش سیگما ارتباط زیر وجود د
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 ارتباط بین مضامین استراتژیک و پروژه های کاربردی شش سیگما

عنوان پروژه 

 پیشنهادی
 پروژه شش سیگما نمونه استراتژی معیار

مضامین 

 استراتژیک

کاهش میزان 

 برگشت مشتریان
 برگشت مشتریان

بهبود فرآیندهای تولید برای 

تحقق انتظارات مشتری از 

 کیفیت محصول

DMAIC  عملیاتیمدیریت 

کاهش زمان انجام 

 سفارش

زمان انجام 

 سفارش

تامین خدمات مناسب برای 

 حفظ مشتریان با ارزش
DMAIC/DFSS مدیریت مشتری 

توسعه محصول 

 جدید

درآمد 

محصوالت 

 جدید

 نوآوری DFSS توسعه محصوالت جدید

کاهش آالینده های 

هوای ناشی از 

 فرایندتولید

میزان آالینده 

 های هوا
 DMAIC/DFSS آثار زیست محیطیکمترین 

مسئولیت های 

 قانونی و اجتماعی

 

 

 :[15]شش سیگما و بهره وری نوآوری، یک چارچوب بر اساس تئوری ظرفیت جذب 

رسیدن به باالترین میزان بهره وری، مخصوصا تحت فشار رقبا، یکی از اهداف هر سازمانی می باشد. در این راستا تواناییهای 

نی بایستی با تواناییهای رقابتی همانند یک اهرم عمل کند. تواناییهای نوآوری سازمان مورد توجه محققان نوآورانه هر سازما

و شاغالن در دهه های گذشته بوده است. تالش برای ارتباط بین تواناییهای نوآوری و دیگر نظ  های سازمانی یکی از 

ان مطالعه جاری سعی بر ارزیابی ارتباط بین توانایی نوآوری سازم جذابترین زمینه ها برای محققین به شمار می رود. بنابراین

و شش سیگما به عنوان یکی از نظ  های سازمانی است که به متر کیفیت تعلق دارد. شش سیگما یک متد کیفی است که 

یک  رای معرفیقابلیت های اثبات شده ای روی بهره وری سازمانی دارد. بنابراین هدف این مقاله بازخوانی نوشتجات، ب

 الگوی مورد قبول می باشد که ارتباط دو موضوع شش سیگما  و نوآوری از جنبه تئوری ظرفیت جذب را ارائه نماید. 

 

 :[16]شش سیگما و نوآوری 

نوآوری به عنوان فاکتور موفقیت برای هر شرکت ثابت شده است. اما گاهی احسا  می شود که اجرای شش سیگما ممکن 

نوآوری را به تاخیر بیندازد. در این مقاله به این موضوع توجه شده و توصیه هایی در مارموب استراتژیک است پروسه 

 یکی از شرکت های نوآور جهان ارائه می دهد.
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 :[17]مروری بر الگوهای پیاده سازی شش سیگما و ادبیات مرتبط با آن 

می کند. این کار قسمتی از پروژه تحقیقاتی است ك هدف  این مقاله مدلهای اجرای شش سیگما را در مقاالت متعدد مرور

آن اجرای شش سیگمای ناب برای اندونزی است. بیشتر طرحهای اجرایی از فاکتورهای اصلی موفقیت در توسعه خود 

اوال از  .استفاده کرده اند. در این مقاله نویسنده مهار الگوی پیاده سازی را امتحان می کند که از دو منظر انتخاب شده اند

از جنبه تئوری نوآوری راگر. در هیچ یک از الگوها به طور جامع از تئوری نوآوری راگر  "جنبه عوامل اصلی موفقیت، ثانیا

استفاده نشده است. بیشتر مدلهای پایدار و محک  پدید آمده توسط برتن و سامز توسعه داده شده اند. این تحقیق یک مدل 

 ا  نگرش نوآوری راگر و با توجه به عوامل اساسی موفقیت پیشنهاد می کند. اجرایی در اندونزی را بر اس

 

 :[18]شش سیگمای ناب در بهداشت و درمان 

بهداشت و درمان نیز همانند سایر سرویس های خدماتی، نیاز به نوآوری جهت رقابت پذیری، به روز بودن و اثربخشی هزینه 

یی به منظور بیان مگونگی ترکیب یک فکر ناب با شش سیگما نشان میدهد که دارد. این مقاله با ارائه یک روش ومثال ها

مگونه مارموبی اثربخش برای اجرای سیستماتیک نوآوری در زمینه بهداشت و درمان ایجاد خواهد شد. کنترل افزایش 

 . ی این مقاله می باشندهزینه بهداشت و درمان، بهبود کیفیت و فراه  سازی بهداشت و درمان بهتر، نمونه هایی از مزایا

 

 [13] تشریح مقاله: اثر پروژه شش سیگما روی نوآوری و بهره وری شرکت 

 مقدمه

امروزه سازمان ها تالش می کنند که مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. بدین منظور، شرکت ها با به کار بردن راه های 

حصول موفقیت در توسعه مزیت رقابتی دارند. در این راستا استراتژیک، قابلیت های نوآوری و بهره وری شغلی، سعی در 

 شش سیگما به عنوان یک استراتژی موفقیت آمیز مورد توجه قرار گرفته است.

خیلی از شرکتهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی شش سیگما را استفاده کرده اند و ثابت شده است که این ابزار می تواند 

 1980شتری و موقعیت بازار و غیره شود. شش سیگما از زمانی که شرکت موتوروال در سال باعث باالرفتن سود، رضایت م

آن را مطرح کرد، مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. مطالعات زیادی جهت سرمایه گذاری روی نقش شش سیگما 

وعات ا اثرات شش سیگما بر برخی موضدر باال بردن دیدگاههای سازمانها شده است. اما هنوز به مطالعه بیشتری نیاز است ت

مه  در سازمانها مثل بهره وری، نوآوری محرز گردیده و متد شش سیگما به عنوان یک گزینه غیر قابل اجتناب برای رسیدن 

 به ماندگاری و بقاء سازمان اثبات شود.

وجه ت نوآوری در سازمانها بدان تظرفیت جذاب سازمانها یکی از مهمترین مقوالت سازمانی است که برای باال بردن قابلی

شده است. توسعه و بسط ظرفیت جذاب، اساسی ترین رکن بقای طوالنی مدت و موفقیت سازمان ها است، مرا که ظرفیت 

 جذاب می تواند دانش سازمان را پشتیبانی، تکمیل و متمرکز کند.



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

141 

( تئوری ظرفیت جاذب ارائه شده است و ACT)مطالعه دانشگاههی روی  900و بالغ بر  2002بسیاری از مطالعات از سال 

وجود دارد. کهن و لنیتال در مطالعه ای سعی دارند که تغییر  ISIمقاله شامل نظریه ظرفیت جاذب در ژورنالهای  600بالغ بر 

 لدرك و توضیح دهند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، معرفی یک الگو یا مدل مورد قبو ACTدر نوآوری را با استفاده از 

برای توضیح مگونگی استفاده از شش سیگما است به طوریکه بتواند نوآوری را با استفاده از باال بردن ظرفیت جذاب در 

 سازمان باال ببرد.

 

 نوآوری

نقش حسا  نوآوری به عنوان فراه  کننده مزیت رقابتی، برای مدیران و تئوریسین های سازمانی بسیار جذاب است. سازمان 

توسعه محصوالت جدید، فرآیندها، تکنیک ها و روشهایی استراتژیک برای متمایز کردن خودشان دارند. هربیگ ها سعی به 

 را از افت غیر قابل اجتناب در صحنه بازار جهانی دور نگه می دارد. اشاره میکند که نوآوری، ابزار رقابتی است که سازمانها

به افزایش  "بتی سبد محصول خود استفاده می کنند. این استراتژی نهایتاسازمانها اغلب از نوآوری برای گسترش موقعیت رقا

سطح رضایت مشتریان و وفاداری آنها منتهی می شود. دراکر اشاره می کند که نوآوری یکی از دشوارترین فعالیت های 

 زمان می برد.سال  10سال و حتی  5مدیریتی است و شامل همه فعالیتهای سازمانی می گردد و به ندرت کمتر از 

 

 (ACT: THE ABSORPTIVE CAPACITY THEORY) تئوری ظرفیت جذب

ACT  به عنوان یکی از فرایندهای یادگیری سازمانی، توانایی تعری ، شبیه سازی و بهره برداری از دانش محیط اطراف را

 نشان می دهد. این سه بعد، ابزارهای ایجاد دانش جدیدی است که کمک می کند تا محصوالت جدید بوجود آیند.

 

 شش سیگما و ظرفیت جذب سازمان ها

یشرفته است که روش بهبود یافته ای را برای کاهش معایب به منظور پیشرفت موقعیت بازار شش سیگما یک استراتژی پ

 سازمان و باال بردن سود به کار می برد. در اصل شش سیگما، معایب یعنی خطای فرایندی که برای مشتری حسا  است.

وددهی کسب د که به منظور بهبود سمطابق نظر آنتونی و بانلس شش سیگما به عنوان استراتژی کسب وکار تعری  می شو

وکار، ارضاء مشتری، بهره وری و اثربخشی همه فعالیت ها، حذف ضایعات و کاهش هزینه ناشی از کیفیت ضعی ، جهت 

برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتری یا فراتر رفتن از نیازهای تعری  شده مشتری استفاده می گردد. کواك و انباری، 

برای بهبود محصول، خدمات و فرایندهای سازمان با کاهش  "نگرش مدیریت پروژه محور "ا به عنوان روش شش سیگما ر

پیوسته معایب در سازمان تعری  می کنند. مرور مقاالت نشان می دهد که سازمان هایی که تمایل به بکارگیری شش سیگما 

فقیت در اجرای شش سیگما شناخته می شوند را در دارند، مجبورند عوامل بسیاری را که به عنوان فاکتورهای اساسی مو

 (، که در مقاالت ذکر شده است به شرح زیر می باشند:CFSsسازمان فراه  کنند. این فاکتورهای اساسی موفقیت )
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 تعهد مدیریت 

 تغییرات فرهنگی 

 زیر ساخت ها 

 آموزش 

  کنندگانارتباط شش سیگما به استراتژی کسب وکار، مشتری، کارکنان و تامین 

 مهارت های اولویت دهی، انتخاب و مدیریت پروژه 

 شناخت ابزارها و تکنیک های شش سیگما 

 دو نوع ابزار در روش شش سیگما وجود دارد که عبارتند از:

(، M:MEASURE(، اندازه گیری )D:DEFINEارائه می شود: تعری  ) DMAICروش حل مساله که در  .1

 (.C:CONTROL(، کنترل )I:IMPROVE(، بهبود )(A:ANALYSISتحلیل

 :Dاست: تعری  ) DMADV( که شامل (DFSS:DESIGN FOR SIX SIGMAروش پیش گیرانه  .2

DRFINE( اندازه گیری ،)M:MEASURE( تحلیل ،)A:ANALYSIS( طراحی ،)D:DESIGN بازبینی ،)

(V:VERIFY.) 

یگما در بسیاری ازجوانب با این روش روش شش س ISO وTQMبا مقایسه بین شش سیگما و مابقی تکنیکهای کیفی همانند

 ها فرق دارد که این تفاوت ها، در سه مورد زیر خالصه می گردد:

 ساختار شش سیگما .1

 روش بهبود ساختارمند شش سیگما .2

 تمرکز براندازه گیری .3

یر، مارموب زاین تحقیق سعی دارد که اثر این سه بعد را در نوآوری با باال بردن ظرفیت جذب سازمان جستجو کند. شکل 

 تئوری این مطالعه را نشان می دهد:

 
 مارموب تئوری اثر شش سیگما روی نوآوری با استفاده از روش ظرفیت جذب



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

143 

 به طور کلی ساختار شش سیگما به شرح زیر است:

 قهرمان: کسی که مسئولیت اصلی اجرای شش سیگما را در شرکت دارد. 

کمک کرده و کمربند مشکی و سبزها را هدایت می کنند. وظیفه کمربند مشکلی ارشد: افرادی که قهرمان را  

 اصلی آنها اطمینان از به کار گیری شش سیگما، به طور متداوم و پایدار در بخش های مختل  سازمان است.

کمربند مشکی: افرادی که زیر نظر کمر بند مشکی ارشد، به منظور به کارگیری روش شش سیگما در پروژه ها  

 . آنها در اجرای شش سیگما فعالیت دارند.کار می کنند

کمربند سبز: کارکنانی که زیر نظر بازرسین کمربند مشکی کار می کنند. این افراد اجرای شش سیگما را به همراه  

 مسئولیت های شغلی خود در دست دارند.

ما ایجاد ان و ساختار شش سیگاسرودر و لیندرمن و مو، عنوان می کنند که شش سیگما، دو گانگی بین ساختار قدیمی سازم

می کند. ساختارشش سیگما روی بهبود سازمان نظر دارد. ساختار شش سیگما یک مکانیزم هماهنگی سلسله مراتبی را برای 

انجام کارها استفاده می کند. این مکانیزم کمک می کند که شرکت فعالیت های خود را در سطوح مختل  سازمانی برای 

الیتهای اصلی و تاکتیکی، سازگاری الزم را با استراتژی کسب و کار دارند، تطبیق داده و مدیریت کند. اطمینان از اینکه فع

( به عنوان قهرمان عمل می کند. در ایجاد استراتژی سازمان، کمربند مشکی ارشد برای به CEOبرای مثال مدیریت ارشد )

ما ا زیر نظر کمربند ارشد برای رهبری پروژه های شش سیگکار گیری برنامه های استراتژیک به قهرمان و کمربند مشکی ر

کمک می کند. بعالوه بسیاری از فرآیند های شش سیگما به عنوان مقدمه ای جهت قابلیت های تطبیق همچون آموزش، 

ازمانی سیادگیری و ارتباطات عمل می کنند. بنابراین به کار گرفتن شش سیگما به سازمان ها جهت بنیان نهادن فرم ماتریس 

و باالبردن قابلیتهای هماهنگی سازمان کمک می کند. براسا  مطالعه بوش، فرم ماتریس یک نوع از فرمهای سازمانی است 

که اثر مثبتی روی ظرفیت جذب سازمان و قابلیتهای هماهنگی سازمان نیز اثر مثبتی روی ظرفیت جذب سازمان دارد. بنابراین 

سازمان را تقویت می کند. دو موضوع حاصل از این بحث به شرح زیر خالصه می به کارگیری شش سیگما ظرفیت جذب 

 شود:

 به کارگیری شش سیگما، فرم ماتریس در سازمان را بنیان می نهد 

  به کارگیری شش سیگما قابلیتهای هماهنگی در سازمان را باالمی برد 

مثل بهبود طراحی، خدمات یا محصول و حل مسئله به عالوه شش سیگما، یک راه اجرایی برای کنترل فعالیت های بهبود 

 نامیده می شود. DMADV و  DMAICمی باشد. این ساختار به عنوان 

 مطرح است به شرح زیر می باشد: DMAICهمانطور که قبال نیز ذکر شد، روش حل مسئله که  در 

  Define ین محدودیت نیاز به بهبود دارند، تعی: خواسته و انتظار مشتریان، تعیین اینکه کدام فرایند و کدام محصول

 های پروژه و تهیه مارتی از فرایندهای که بایستی بهبود یابند، است.
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 Measure تشخیص ارضاء نیاز مشتریان، توسعه برنامه جمع آوری داده، جمع آوری و ارزیابی داده ها  : فرایند

ی رد یا به عبارتی فهمیدن نتایج و کمبودها مبه منظور شناسایی عوامل مهمی که بیشترین اثر را روی فرآیند دا

 باشد.

 Analysis.شناخت ریشه معایب و مسبب انحرافات و یافتن فاکتورهایی که بایستی بهبود داده شوند، است : 

 Improvmentسود که بایستی  –های اثر بخش، آنالیز هزینه  : فرآیند کاهش انحرافات طراحی و اجرای راه حل

 بهتر به کار برده شود را گویند. برای شناخت راه حل 

 Control فرایند بررسی انحرافات از نیاز مشتری، بررسی و اطمینان از موفقیت آمیز بودن اجرا و بهبود مستمر در :

 طول زمان می باشد.

 به شرح زیر است: DMADVشامل  DFSSاما روش پیش گیرانه که به عنوان 

 Defineهدف فعالیت طراحی است که مه میزی : (طراحی شود و مرا، استفاده از گسترش عملگر کیفیتQFD )

 یا مابقی ابزارهای آنالیز کننده برای تعیین اینکه آیا اهداف با امیال مشتری و استراتژیهای سازمان سازگارند یانه.

 Measure  استفاده از حسا  ترین ابزار اندازه گیری به منظور تفسیر احتیاجات مشتری در اهداف پروژه می

 باشد.

 Analysis.به مفهوم نوآوری محصوالت و خدمات به منظور خلق ارزش برای مشتری است : 

 Design طرح محصول یا فرآیند یا خدمت جدید، استفاده از مدلهای پیش گویانه، شبیه سازی، ساخت نمونه :

 ا گویند.اصلی، رهبری و غیره به منظور اعتبار بخشیدن به اثر بخشی طراحی جهت رسیدن به اهداف ر

 Verify تحقیق و بازبینی اثربخشی طراحی و اثر بخش بودن در جهان واقعی و بررسی صحت و سق  در واقعیت :

 را شامل می شود.

معرفی می کند. روش شش  DMADV و  DMAICاستفاده از ابزارهای  ساختار شش سیگما یک روش برای حل مسئله با

(، مارتهای علت Failure Mode and Effects Analysis )FMEAسیگما می تواند با ابزارهای متنوع کیفی همچون 

و معلولی و مارتهای کنترل آماری جامع تر شود. در واقع این پیاده سازی ها جدید نیستند اما توسعه کاربرد آنها در هریک 

 ی تواند روش جدیدی را ایجاد کند.م DMADVو  DMAICاز مراحل 

اندازه گیری صحیح، یکی از مراحل بحرانی برای شرکت است. هر گونه انتخاب ناصحیح ممکن است از اهداف شرکت 

دورمان کند. هدف شش سیگما، حل مساله به منظور کاهش اختالف بین عملکرد واقعی با اهداف و برنامه ها است. شش 

کرده و برای حل آنها و رسیدن به عملکرد باالتر کمک می کند.  دو نتیجه که از بحث قبلی  سیگما ریشه مسائل را پیدا

 حاصل می شود عبارتند از:

  کاربرد شش سیگما در سازمان به باال بردن مهارت حل مساله در سازمان کمک می کند 

  به کار گیری شش سیگما در سازمان به تقویت قابلیت یادگیری سازمان کمک می کند 
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 نتیجه گیری

شش سیگما یک استراتژی کیفی است که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و محققان است. شش سیگما ثابت کرده است 

که اثرات مثبتی در بهره وری سازمانها از نقطه نظر رضایت مشتری، سوددهی و رشد فروش و سه  بازار دارا است. مطالعه 

ا را در ظرفیت جذب سازمان ها مشخص کند. مطابق نظر بوش و همکاران، جذب جاری سعی بر این دارد که اثر شش سیگم

لیت سازمان قاب "انواع زیادی از دانش ها، یک توانایی و قابلیت مهمی برای سطوح مدیریت ارشد سازمان ها می باشد. نتیجتا

 جاری ، از جمله مفاهی  استراتژیکها در ارزیابی، شبیه سازی و استفاده از دانش بیرون سازمان به منظور تحقق اهداف ت

 است.

مطابق نظر بسیاری از کارشناسان قابیلت های یادگیری، توانایی حل مسائل، فرم ماتریس، توانایی ها و قابلیت ها و هماهنگی، 

ه بمطالعه فعلی مربوط به میزان استفاده شش سیگما در سازمان  "جزء احتیاجات مه  ظرفیت جذب هر سازمان است. نتیجتا

 منظور تقویت ظرفیت جذب سازمان می باشد.

اجرای شش سیگما در سازمان به مواردی همچون ساختار سازمانی، ابزارها، برنامه ها و غیره که تحت عنوان فاکتورهای 

 حیاتی موفقیت معروفند، نیاز دارد.

کمک می کند.  قابلیت یادگیری سازماناجرای این پیش نیازها به منظور به کارگیری موفقیت آمیز شش سیگما، به باال بردن 

همچنین موجب بهبود توانایی حل مساله در بین کارکنان می شود که به قابلیت حل مسئله توسط کارکنان، ه  به عنوان بر 

آورده ساختن نیاز مه  ظرفیت جذب و ه  ایجاد دانش، نوآوری و تقلید توجه شده است. عالوه براین، ساختار شش سیگما، 

یر انجام کار و ارتباطات سازمانی از فرم ماتریس استفاده کرده و از رقابت و هماهنگی برای تقویت ظرفیت جذب برای مس

 سازمان استفاده می کند.

فرم ماتریس و قابلیت هماهنگی به عنوان اسا  و پایه های یک سازمان مورد توجه می باشد مرا که باعث تقویت ظرفیت 

ریس و قابلیت های هماهنگی کمک می کنند تا محیط مناسبی برای جریان سطح وسیعی جذب سازمان می گردد. فرم مات

 از دانش در داخل سازمان فراه  آید.

اگر مه مارموب تئوری این مطالعه با استدالل قوی مقاالت متعدد و معتبر پشتیبانی می شود ولیکن لزوم یک مطالعه تجربی 

 شش سیگما و ظرفیت جذب سازمان حس می شود. به منظور اعتبار بخشی بیشتر به رابطه بین
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 مقدمه-5

 و ها خواسته تغییرات و توقع رفتن باال رقابت، شدت : نظیر مسائلی خدماتی، و تولیدی فعالیتهای حیطه در

 در عیوب رفع زمینه در کنندگان تولید تعهدات افزایش فناوری،باعث افزون روز تحوالت مشتری، انتظارات

 کاهش دلیل بازاربه سه  صورت، این غیر در . است آن عملکرد در انحراف و کمبود هرگونه امحا و محصول

 [1].رفت خواهد دست از مشتری، رضایت

 تعری  اصالحی اقدامات آن، حذف برای است ممکن شوی ، می جه موا مشکلی با وقتی موارد از بسیاری در

 همیشگی حذف مواردی درمنین. است افتاده اتفاق آنچه دربرابر است واکنشی اقدامات، این. شود اجرا و

 زیادی اینرسی شرایط بهینه سمت به موجود وضعیت از حرکت زیرا دارد، نیاز زیاد منابع و هزینه به مشکل،

 پذیری ریسک میزان محاسبه و بالقوه مشکالت بینی با پیشFMEAنام  به ترفندی اجرای در اما داشت، خواهد

 کنشی پیشگیرانه برخورد این. میشود اجرا و تعری  میزان رویدادآنها کاهش یا و حذف جهت آنها،اقداماتی در

 طراحی اولیه مراحل در اصالحی اقدامات مسلمااعمال و دهد رخ آینده در است ممکن آنچه برابر در است

 [1]داشت. برخواهد در کمتری بسیار زمان و هزینه فرایند، یا محصول

 نتایج باشد، داشته ریاضی یا آماری پیچیده محاسبات نیازبه آنکه بدون که است اینFMEA ، بزرگ حسن

 سیست ، در خرابی بالقوه حاالت توان می کارآمد، ابزار این از استفاده با . آورد می بار به سودمندی بسیار

 رویداد میزان کاهش یا حذف برای الزم اقدامات کرد، بندی اولویت و شناسایی را مت خد و محصول فرایند،

 مرجعی تهیه هدف با را شده انجام های تحلیل نتایج نهایت ودر کرد تعیین و تعری  را خرابی بالقوه حاالت

 [1]رساند.ثبت  به آتی مشکالت حل برای کامل

الویت  (RPN)سنتی ابتدا خطاهای بالقوه یا نقصهای احتمالی موجود به وسیله عدد الویت ریسک FMEAدر 

بندی می شوند و سپس بر اسا  الویت هر خطا ، اقدامات اصالحی الزم در راستای برطرف نمودن آن صورت 

ریسک و وخامت خطای بالقوه ( جهت اندازه گیری Risk Priority Numberمی گیرد.عدد الویت ریسک )

 .[3] ( می باشدDو کش  )( S( ، وخامت )Oحاصلضرب سه شاخص رخداد) RPNاستفاده می شود.

امتیاز دهی به دو شاخص وخامت و کش  عملی کامال نظری و بدون مقیا  جهانی است .همچنین عدد اولویت 

د ق اندازه گیری نمیتوان از آن یا( حاصلضرب سه متغییر وصفی است که به عنوان یک معیاردقیRPN)ریسک

سنتی دارد،بسیاری از صنایع از آن استفاده می  FMEAکرد. درحال حاضر علیرق  محدودیتها و مشکالتی که 

 [3] کنند.
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سنتی و معرفی  FMEAمی پردازد و سپس درخصوص کاستی های  FMEAاین تحقیق ابتدادبه معرفی تکنیک 

حث میکندبه طوریکه در این روش ریسک خطابا معیار هزینه اندازه مبتنی برهزینه ب FMEAروش جدیدی از 

 گیری میشود.خطایی که منجر به هزینه باالتری شود، در الویت اصالحی قرار میگیرد.

 FMEAتاریخچه  2

FMEAنظامی های استاندارد .است گرفته قرار استفاده مورد آمریکا ارتش باردر اولین برای که است تکنیکی 

mil-p-1629 یافت انتشار 1949 نوامبر نه  در آن( اهمیت میزان و مربوط ،تاثیراتباعنوان )روش آنالیز عیب 

 ایمنی درجه و غایی هدف در آن تاثیرگذاری لحاظ به آمده پیش اشکاالت یا خطاها استاندارد این قالب در .

 .[1]شوند می بندی طبقه تجهیزات و پرسنل

 متحده ایاالت فضای هوا صنایع در FMEA عنوان تحت 1950 دهۀ در تحلیل و اولین کاربرد رسمی این تجزیه

 صنایع فرایندهای در ایمنی افزایش برای کلیدی ابزاری عنوان به روش این بعد مندی .شد استفاده امریکا

 در.است شده تعری  اتفاقات و تصادفات از پیشگیری FMEAاجرای از هدف آن، متعاقب و شد مطرح شیمیایی

 دنبال به و شد معرفی خودرو صنایع در FMEAمرجع استاندارد عنوان به SAE-J-1739استاندارد 1992 فوریه

-QSاستاندارد وضع بخصوص خودرو صنعت در کیفیت تضمین های سیست  توسعه اخیر، های سال در آن

 [1]یابد. بیشتری رواج FMEAاز استفاده که شد موجب امریکا، خودروی صنعت در 9000

 واقعه عالج که شده ریزی طرح آن برای تکنیک این . است آن اجرای زمانFMEAیکی از عوامل موفقیت 

 های تفاوت از یکی دیگر، بیانی به . مشکالت شدن آشکار از بعد تمرین یک نه باشد یداد رو از قبل

 [1]واکنشی. نه است، کنشی اقدام یک FMEAکه است این کیفی های تکنیک سایر با FMEAاساسی

 FMEA انجام از اصلی هدف-2

FMEAقصد با است سیستماتیک فعالیت سری یک: 

 حاصل اثرات برآورد و دارند وجود فرآیند محصول، سیست ، درطراحی که بالقوه خرابیهای ارزیابی و شناسایی

  .فوق عوامل از یک هر رویداد از

  .بردارد میان از و داده کاهش را خرابیها رویداد احتمال تواند می که اقداماتی شناسایی   -

 امکان حد تا را خطاها از حاصل وخامت و شدت میزان بتوان آن سط تو که اقداماتی انجام و شناسایی   -

 .داد کاهش
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 را خطا کردن آشکار احتمال دیگر عبارت به و کش  قابلیت بتوان آن توسط که اقداماتی انجام و شناسایی  -

 داد مشتری افزایش به محصول رسیدن از قبل

 محصول تولید فرآیند و طراحی امور مستندسازی   -

 یا محصول یک شکست باعث که است مواردی تمام جستجوی FMEAاجرای از هدف کلی طور به پس

 شود. تولید آماده یافرایند و برسد تولید به مراحلی می شود که آن محصول از فرایندقبل

FMEA مساله حل های تکنیک سایر کنار در باید بلکه کند، نمی برطرف را مشکالت و مسائل تنهایی به 

 یک قالب در فقط اگر که کند می فراه  سازمان برای را هایی فرصت FMEAتهیه . گیرد قرار مورداستفاده

 [1].کنند نمی حل را مشکالت هرگز شوند، مستند فرم

4-FMEA چیست ؟ 

 FMEAتعریف  4-5

( روش سیستماتیک برای شناسایی و پیشگیری از FMEAو آثارناشی از آن ) تجزیه و تحلیل حالت خطای بالقوه

وقوع خطاهای بالقوه موجود درطرح محصول ،محصول و فرآیند تولید آن می باشد.این روش بیشتر برجلوگیری 

 .[3]از بروز عیب و افزایش ایمنی تمرکز دارد

 FMEA مزایای 4-3

 است خطرات از پیشگیری ابزار یک -

 است ریسک ارزیابی برای کمی اسبمن روش یک -

 پیشگیری های حل راه ترین هزینه ک  و موثرترین تشخیص و مشکالت بینی پیش برای مطمئن روش یک -

 .[1]است

 FMEAو انواع  FMEAمسئولیت اجرای   4-2

 Functional Teamبا مند تخصی)  های گروه طریق از باید آن اجرای که است ای گونه به FMEAخاصیت

Cross) 

 پشتیبانی، خدمات مونتاژ، تولید، و ساخت طراحی مانند دراموری خبره کارشناسان و مهندسین متشکل از بهترین

 انجام باشند می الزم تجربه و تخصص دارای که اطمینان قابلیت و کیفیت کنترل تعمیر، و نگهداری

 نکته این و شود می سپرده فرد یک به اجرایی مسئولیت ولی است گروهی کار نوعی گرمه FMEAپذیرد.

 باشد برخوردار کت شر اجرایی مقام باالترین جدی و کافی حمایت از باید FMEAمسئول که است ضروری
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 نظرات اطالعات، تبادل برای FMEAامر در فعال و مستقی  صورت به را نظر مورد افراد بایست می مسئول فرد ،

 ارتقاء نیز کارگروهی کیفیت طریق این از تا کند بازی را کاتالیزور مانند نقشی و نموده هادرگیر واندیشه

 .[1]یابد

 و مسئولین آنها FMEAانواع 4-4

 نیاز مرحله این در واست  (System- FMEA) مرحله ترین ابتدایی از ها سیست  زیر و ها سیست  طراحی -

 بخش می باشد. این مسئولیت جهت سیست  مهند  به

 این مسئولیت جهت به (Design-FMEAجاری) های طرح در تغییرات اعمال یا و جدید قطعات طراحی -

 باشد. می طراح مهند  به نیاز بخش

 به نیاز بخش این مسئولیت جهت (Process-FMEA) مونتاژ یا تولید فرایندهای توسعه یا و طراحی -

 .باشد می فرآیند مهند 

 مسئول خدمات ارائۀ بخش مدیر که (Service-FMEA) خدمات ارائه و ها فعالیت توسعه یا و طراحی  -

 .باشد می بخش این

 می بخش این مسئولیت جهت ابزار مهند  به نیاز که (Machinery-FMEA) آالت ماشین طراحی  -

 [1] .باشد

 FMEAویژگیهای  4-1

 انجام دیگر عبارتی به یا ها شکست با برخورد مقابل در واکنشی بجای کنشی اقدام FMEAاز بهترین ویژگیهای 

 مبالغ معموال ناگوار حادثه رویداد صورت در که مرا آن، از بعد نه است حادثه رویداد از قبل پیشگیرانه عملی

 خطایی علت هر به که صورتی در و میشود آمده بوجود های وخرابی اشکاالت نمودن طرف بر صرف هنگفتی

 باعث طراحی ،تغییردر زیرا رسید خواهد حداکثر به وارده خسارت میزان باشد گرفته صورت طراحی درمرحله

 همچنین شد، خواهد … و فرآیند و محصول طراحی مجدد های هزینه و فیکسچرها قالبها، تولید، ابزارهای تغییر

 .شود می اجرا FMEAشود محصول وارد فرآیند و طرح خطای عامل اینکه از قبل کار بازده بردن باال برای

 آیدکه بوجودمی امکان این شود، می FMEAدقیق و کامل اجرای صرف که ی ا هزینه و زمان ازاء به زیرا

 .کرد اعمال هزینه حداقل صرف با و سادگی به را فرآیند یا محصول طراحی در اصالح و تغییر هرگونه بتوان

 روش FMEAهمچنین. رساند می حداقل به را تغییرات این اعمال از ناشی مشکالت و مسائل FMEAواقع در

 نهفته بصورت فرآیند محصول، سیست ، که در هایی خرابی و نواقص و خطاها که اوال است ای یافته نظام

 [1]می آید. بر آنها حذف صدد در صحیح تدابیر اتخاذ با ثانی ا و کرده شناسایی وجوددارند وآشکار
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 نام شرکتها در محصوالت وخدمات کیفیت مستمر بهبود ابزارهای از یکی بعنوان توان می FMEAبدینوسیله از 

 برد نام را زیر موارد توان می FMEAویژگیهای سایر از همچنین .برد

 .اصالحی اقدامات و کاریها دوباره کاهش-

 .کیفیت بهبود -

 ( Reliability ).محصول اطمینان قابلیت افزایش -

 .محصول ایمنی افزایش-

 Time To Market [1] ).بازار) به محصوالت ارایه زمان کاهش-

 شکست عوامل تحلیل و تجزیه مرحله به مرحله بررسی -1

 باشد می الزم شرط دو تامین فرآیند و طرح سیست ، در شکست عوامل تحلیل و تجزیه انجام برای

 شود می استفاده تحلیل و تجزیه این انجام برای که فرمی تعیین. 

 قرار مورداستفاده ) بازیابی(شناسائی و رویداد شدت، ارزیابی در که است ارزیابی های العمل دستور تعیین 

 .گیرد می

 باکمی تقریب ا (1 شمارة شکل) .است شده داده نشان شکست عوامل تحلیل و تجزیه انجام برای که فرمی

 و خود نیازهای و سلیقه به توجه با مختل  شرکتهای البته .گیرد می قرار استفاده مورد جهان سطح د تغییرات

 کردن یکسان جهت کنند،همچنین می تهیه را وآن داده خاصی شکل فرم این به مشتریان های خواسته

 ماپ فرم این 1993 جوالی ماه در (AIAGامریکا) اتومبیل صنایع عملیاتی گروه توسط امریکا درFMEAفرم

 :از عبارتند که است شده تشکیل بخش سه از شکست عوامل تحلیل و تجزیه فرم است گردیده ومنتشر

 باشد.)شکل زیر( می 1 شماره شکل درفرم 9 تا 1 موارد که (FMEAاولیه)پرونده اطالعات

 .باشد می 1 شماره شکل فرم در 22 تا 10 موارد که تحلیل( و تجزیه اصلی اسکلت اصلی) اطالعات

 .[1]باشد می 1 شماره شکل درفرم 24 و 23 موارد کهFMEAانجام تائید و مرور
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 (FMEAپرونده (اولیه اطالعات 1-5

 تغییر را آن باشد مایل که هرنحوی به تواند می شرکت و نبوده اجباری موارد این کردن تهیه که هستند مواردی

 :عبارتنداز که است شده مشخص 9تا1 های ه تحت شمار 1 شکل در موارد این .دهد

 درگیری - 4 دیگر های قسمت درگیری - 3 مسئولیت - 2 آن فرآیندهای و طراحی :سیست  شناسایی -1

 شروع تاریخ - 8 کننده تهیه - 7 فنی انتشاراطالعات تاریخ - 6محصول یا مدل -5 غیره و فروشندگان

 [1]نظر( تجدید بازنگری)تاریخ تاریخ - 9 تحلیل( و تجزیه دادن انجام تحلیل)تاریخ

 تحلیل( و تجزیه اصلی اصلی)اسکلت اطالعات 1-3

 شده مشخص 22تا 10 های ستون از و 1 شکل در داده تشکیل راFMEAاصلی اسکلت که هستند مواردی

 تغییر توانند می ها ستون این ترتیب است، اجباری شکست عوامل وتحلیل تجزیه در ها ستون این وجود است

 [1]حذف شود. نباید ها ستون از یک هیچ ولی شود، اضافه هایی ستون یا و یابد

 ( Function )وظیفه 1-2

 و تحلیل و تجزیه جهت را فرآیند یا طرح یا سیست  عملیاتی هدف ویا منظور و قصد طراح، قسمت این در

 خواسته و نیازها طریق از معموال طرح وظیفه کند، می عنوان ستون دراین یک به یک شکست عوامل شناسایی

 ضوابط سایر و دولتی قوانین شرایط ایمنی، شامل معموال وظای  این که گیرد می صورت مشتری شرایط یا و ها
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 با محصول تولید ضمن در کننده تولید که تعهداتی و فنی قبول مورد استانداردهای سازمان، خارجی و داخلی

 محصول، ضمانت محصول، اطمینان قابلیت درجه شامل وظای  این از بعضی .باشد می است نموده تعهد خریدار

 کارکرد محیطی شرایط مورد در اطالعاتی و بود خواهد نیز های گمرکی ضرورت و صنعتی استانداردهای

 وظیفه بایست می همچنین میشود، نوشته نیاز صورت در نیز الزم رطوبت و فشار کاری، محدوده مانند محصول

 صورت به و باشد گیری اندازه قابل باید وظیفه ذکراست به الزم .شود تشریح فنی و تکنیکی های واژه با طرح

 شود. فعل مطرح

 تک از که وظایفی و کرد استفاده عملیات فرآیند نمودار از وظیفه ستون پرنمودن جهت میتوانPFMEAدر

 لیست ستون این در بایست می رود می انتظار … و مونتاژ سوراخکاری، تراشکاری، مانند تولید فرآیندهای تک

 [1].شوند

 (Potential Failure Mode) بالقوه شکست 1-4

 باشد تر مشخص شکست هرمه ، کند برآورده را مشتری های خواسته باشد نمی قادر سیست  که است حالتی

 خواهد آسانتر گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد FMEA بعدی نهای ستو در که آن علت و تاثیر شناسایی

 یاعواقب برآوردشکست و نشده محافظت ها آسیب درمقابل محصول که داد خواهد رخ وقتی طرح شکست بود،

 ،10 ستون در شده مشخص وظای  برای باشد نشده بینی پیش خوبی به فرآیند یا طرح سیست ، در کار منفی

 الزم ، باشد داشته وجود بالقوه شکست مند وظیفه هر برای است ممکن و شده تعیین بالقوه های شکست باید

 فرآیند و طرح سیست ، وظای  به نسبت منفی طور به بایست می بالقوه شکست شناسایی منظور به ذکراست به

 .کرد فکر

 گزارشات و گذشته اشتباهات و خطاها سوابق از فرآیند و طرح ، سیست  های شکست شناسایی جهت توان می

 سرما، گرما، خاص) محیطی شرایط در صرف ا که ای بالقوه های شکست سوابق از یا و کرد استفاده مربوطه

 جاده ، متوسط حد از بیش درمورداتومبیل مثالسرعت ص) خا استفاده شرایط در یا و و...( غبار و گرد خشکی،

 افرادمتخصص نظر اظهار از استفاده با یا و گرفت نظر در را نماید می (بروز…و شهری خیابانهای ناهموار، های

 در است ممکن که دیگری راه .نمود شناسایی را خطاها از بسیاری فکری طوفان تکنیک از استفاده با باتجربه و

 Analysis(FTA) Faultدرختی نمودار از استفاده ، باشد داشته وجود بالقوه شکست شناسایی برای رابطه این

Treeشکست تر پایین های درشاخه سپس و شده مشخص بخش یک عملکرد عدم نمودار این در که است 

 [1].شد مشخص خواهد بعدی های
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 (Potential Effects Of Failure)بالقوه شکست اثر 1-1

 است ای عارضه خطا اثر ساده بیان به مشتری، بر خطا حاالت اثرات از عبارتست خطا بروز از ناشی بالقوه اثرات

 مشتری که ومسائلی عوارض بیان به اثرات، شرح در لذا. شود می دمارآن خطا آن بروز بواسطه مشتری که

 مشتری تواند می همواره ، ازمشتری منظور که کنید توجه .پردازی  می نماید می تجربه را آن خطا بروز بدلیل

 یا کننده تولید یا بعدی تولیدی واحد در کننده مونتاژ یا تولیدکننده ، محصول نهایی کننده مصرف یا نهایی

 شود می تقسی  کلی دوبخش به خود قسمت این که باشد طراحی(-تولیدی واحد داخلی)درهمان مونتاژکننده

 می سیست  کل و مونتاژی های مجموعه زیر قطعات، یا اجزا ، اثرات عملکرد DFMEAدر خطا بالقوه اثر که

 در موجود مشکالت از متاثر اثرات بالقوه خطا PFMEAو اند شده ایجاد طراحی در ضع  بواسطه که باشد

 دارند ارتباط محصول طراحی به تولید فرآیند در که هایی شکست مواقع بعضی در البته .باشد می تولید فرآیند

 [1]باشد. DFMEAنیزمی تواند بازخوری جهت بازنگری در

 (Severity)شدت 1-6

 به دارد وجود شدت و اثر بین مستقیمی ارتباط و است بالقوه شکست اثر بودن جدی نشانگر، شدت یا وخامت

 و بود باالترخواهد شدت… و دولتی مقررات نقض خطرات جانی، مانند باشد، مه  شکست اثر اگر مثال عنوان

 دیگر، های سیست ، سیست  طرح نظر نقطه از شدت . بود خواهد پایین شدت باشد، جزیی تاثیر اگر لعکس با

 از که جداولی از معموال اثر شدت ارزیابی برای گیرد می قرار توجه مورد دولتی قوانین یا مشتری ، محصول

 نشان دولتی قوانین یا مشتری با را مان ساز ارتباط معیار این و شود می استفاده معیار به عنوان است شده تهیه قبل

 [1] . دهد می

 جدول پیشنهادی وخامت – 1جدول 

 وخامت اثر خطا رتبه

 اثرخطا موردتوجه مشتری قرار نمی گیرد 1

 اثربسیارنامیزکه می تواندمشتری ه  متوجه آن گردد اما اورا هرگز آزار نمی دهد 2

 را آزار دهد اما مشتری هرگز درصدد رفع آن نیستاثرنامیز که می تواند مشتری  3

 اثرنامیز که می تواند مشتری را آزار دهد ومشتری درصدد رفع آن برمی آید 4

 اثرک  که سبب ناراحتی مشتری می گردداما مشتری در پی برطرف سازی آن نیست 5

 اثرک  که سبب ناراحتی مشتری می گرددو مشتری عالقه مند به حذف آن است 6

 اثر معمولی که باعث عملکرد نادرست طرح یا فرآیند می گردد 7

 اثر مه  که خطای بزرگی را در پی دارد. اما ایمنی مشتری را به مخاطره نمی اندازد 8

 اثربحرانی که سبب نارضایتی مشتری می گردد.هزینه باالیی بدنبال داردو ایمنی مشتری را تهدید می کند 9

 که خطرات جانی بدنبال دارد و هزینه فراوان در پی دارداثرمخاطره آمیز  10
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 (Class) مهم های مشخصه 1-7

انجام  شرایط مون است (DFMEA)درطراحی شکست عوامل تجزیه وتحلیل معموالمربوط به ستون این

 موردی هر یا گیرد قرارمی استفاده مورد که ابزاری ، کارها دادن انجام ترتیب مانند کند می کارفرآیندراتعیین

 به احیان ا که مجموعه یا ازاجزا خاصی های مشخصه بندی طبقه برای و گذارد می تاثیر محصول وظیفه بر که

 مه  و اصلی ، ،کلیدی بحرانی نظیر عباراتی از توان می شود می استفاده دارند نیاز خاص فرآیندی کنترلهای

 باید باشد داشته نیاز خاص فرآیند کنترل به که هرعنصری که ذکراست به ،الزم کرد استفاده طبقه بندی برای

 .باشد می متفاوت مختل  مشتریان برای عالمتها این دربسیاری ازموارد که شود مشخص یاعالمتی حرفی توسط

 (1 ،شکل 20 شده)ستون توصیه اصالحی اقدامات درستون توان می همچنین و گردیده مشخص ستون دراین

 [1].شود اشاره آن به محصول دیگر مه  ووظای  ایمنی شرایط با مرتبط های شکست از جلوگیری جهت

 (Failure Of Causes Potential) بالقوه شکست علل 1-8

 یا خطا یک رویداد در گاهی. دهد می نشان را فرآیند یا طراحی ، سیست  در نقص وجود بالقوه شکست علل

 این در که دارند خطا آن رویداد امکان در متفاوتی سه  و نقش یک هر دارندکه تاثیر مختلفی علتهای شکست

 تواند می FMEAپارتواستفاده کرد.تی   نمودار یک از بالقوه شکست علل بندی طبقه جهت توان می صورت

 جهت است ذکر به الزم کنند، اقدام شکست ایجاد در ها علت از یک هر سه  آورد بر و کردن کمی به نسبت

 روش از توان می دارند شکست نقش یک در ه  با متفاوت علت مندین که مواقعی در ای ریشه علل شناسایی

 شناسائی جهت که تکنیکهایی از همچنین ( استفاده نمودDesign of experimentآزمایشات) طراحی های

 5طوفان فکری و پنج مرا) ، درختی نمودار معلول، و علت نمودار: از توان می شود می استفاده ای ریشه علل

why.[1]( نام برد 

 ( Occurrence) شکست رویداد 1-2

 باحذف ، شود می زده تخمین علت هر رخداد احتمال منظور به که است ارزش یا و بندی درجه نوعی رویداد

 میزان تعیین برای . داد کاهش را خطا رویداد احتمال توان می وکارها ساز یا ها علت از تعدادی کنترل یا و

 یا و (Reliabilityاطمینان کاال،) فرآیند، صالحیت مقیا  ریاضیات، عل  از توان می علتها از یک هر رویداد

 )منظور کاال مفید عمر طول در جزء صد یک هر اسا  بر و اجزاء شکست تعداد مجموع یا و بالقوه احتماالت

 بر توان می را رویداد احتمال .استفاده کرد گیرد( می قرار نظر مد طراحی در که است کاال بقا یا و دوام همان

 [1].شود می انجام رویداد فراوانی براسا  رتبه بندی این که نمود بندی رتبه 10 تا 1 از ارقامی حسب
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 جدول پیشنهادی رخداد -2جدول                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Detection) کنترل برای جاری های روش یا تشخیص های روش 1-55

 خرابی حالت رویداد درصورت یا و کند می پیشگیری خرابی حالت رویداد از امکان درحد که است کنترلهایی

 توان می دربرابرخطا، را طراحی کفایت آنها توسط که فعالیتهایی ،کلیه مورد دراین . کند می شناسایی را آن

 به که کرد اشاره طراحی کنترل نوع سه به توان می زمینه دراین.شوند ثبت ستون دراین باید. نمود مشخص

 [1].شود می آورده ارجحیت ترتیب

 . آن رویداد احتمال کاهش و خطا علت رویداد از پیشگیری -

 . اصالحی اقدام انجام و خطا علت کردن آشکار و کش  -

 خطا کردن آشکار و ردیابی -

 (Detection) شناسایی /بازیابی درجه 1-55

 طراحی توانایی کنترل برای بازیابی روش در که است سوم و دوم نوع شده( کنترل)پیشنهاد قابلیت از برآوردی

 طراحی کنترلهای نحوه باید ریسک میزان کاهش ی برا که است نکته ضروری این ذکر. است شده اشاره آن به

 ریزی برنامه و داده بهبود ا ر تصدیق طراحی و تحقیق ی روشها یا خطا یداد رو از پیشگیری اقدامات انجام نظیر

توانایی  برحسب بندی طبقه این که نمود استفاده 10 تا 1 ارقام از توان می کش  درجه ی بند رتبه ی برا شود

 [1]باشد. می خطا بازیابی در کنترل

 میزان رخداد رتبه

 بسیارنادر ، خیلی به ندرت 1

 نادر 2

 شانس نامیزدر رخداد 3

 شانس ک  دررخداد 4

 خطا گاه و بی گاه رخ می دهد 5

 معموالد رخ می دهد 6

 اغلب رخ می دهد 7

 زیاد رخ می دهد 8

 بسیار زیاد رخ می دهد 9

 حتما رخ می دهد 10
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 جدول پیشنهادی کش – 3جدول                                                       

 قابلیت کش  رتبه

 حتما قابل شناسایی است 1

 بااحتمال بسیار باالیی قابل شناسایی است 2

 بااحتمال باالیی قابل شناسایی است 3

 معموال شناسایی می شود 4

 بااحتمال پنجاه ، پنجاه شناسایی می شود 5

 شانس ک  درشناسایی 6

 شانس نامیز درشناسایی 7

 شانس بسیار نامیز در شناسایی 8

 شانس بعید در شناسایی 9

 شناساییغیر قابل  10

 

 ( Risk Priority )ریسک اولویت 1-53

 ( می باشد.O( و رخداد)D(، کش )Sحاصلضرب وخامت) (RPN)ریسک اولویت عدد

RPN=(S)*(O)*(D)   

 بین اعدادی وکش   رخداد و وخامت اینکه به توجه با . باشد می خرابی حاالت بندی اولویت مبنای عدد این

 می تی  باال هایRPNبرای باشد داشته تواند می 1000 تا 1 بین رقمیRPNکند اختیار توانند می10 تا 1

 توجهRPNنتیجه از فارغ عموم طور به نمایدهمچنین اتخاذ آن کاهش جهت مقتضی اصالحی اقدامات بایست

 [1]( آن باالست.Sشدت) که شود هایی شکست معطوف بایست می خاصی

 (Recommended Actionعملکرد) پیشنهاد یا پیشنهادی اقدامات 1-52

 الزم .بود خواهد ضروری پیشگیرانه و اصالحی اقدامات ریزی طرح یا پیشنهاد خطاها بندی اولویت از پس

 باالتر( RPNاسا  بر )اولویت شود باالتر اولویت با مواردی اقدامات عطوف مجموعه این میز، هر از قبل است

 می صورت خطا شناسایی و رویداد احتمال اثر شدت عوامل نمره کاهش جهت در مزبور اصالحی اقدامات

 پیشگیرانه جنبه شوند می رویداد و شدت کاهش یا حذف منجربه که هایی روش کارگیری به اصوال . پذیرد

 حذف امکان صورتیکه در. داراهستند را اصالحی جنبه شناسایی امکان افزایش جهت در که حالی در ، دارند

 ممکن واکنش حداقل حال عین در . شود می توصیه دیگری اقدام هر از پیش اقدام این باشد میسر خطا رویداد
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 زیر ترتیب به اصالحی اقدامات رو، این از .باشد می خطا بهتر شناسایی برای امکانی ایجاد خطا، یک برابر در

 :شوند می توصیه

 رویداد احتمال حذف جهت در پیشگیرانه اصالحی اقدامات انجام -1

 شدت کاهش جهت در پیشگیرانه اصالحی اقدامات انجام - 2

 رویداد احتمال کاهش جهت در پیشگیرانه اصالحی اقدامات انجام - 3

 سازی وآشکار شناسایی امکانات پیشرفت( و افزایش)توسعه جهت در پیشگیرانه اصالحی اقدامات انجام -4

 ی مشتر به محصول تحویل از قبل خطا

 سازی آشکار و شناسایی امکانات پیشرفت( و توسعه ) افزایش جهت در پیشگیرانه اصالحی اقدامات انجام -5

 اقدامات از هیچیک امکان که موارد از ای پاره در توسط مشتری همچنین محصول از استفاده زمان در خطا

 (نوشته میNoneندارد) یا هیچ کلمه (1 )شکل 20ستون در اینصورت در که باشد نمی میسر شده یاد اصالحی

 [1]شود.

 اصالحی اقدامات از بعدRPNمحاسبة 1-54

 که داشت توجه بایدRPNعدد محاسبه در . شود محاسبهRPNعدد باید دوباره اصالحی اقدامات انجام از بعد

 عمدتا شود تثبیت و تعیین سازمان فعالیت نوع اسا  بر بایست می وکش  وخامت رخداد، نرخ اعداد تعیین

 [1] شود. گرفته نظر در اصالحی اقدام بایست می دارند 7 باالی رخداد و وخامت نرخ که خطراتی برای

 وتاریخ نهایی اقدام مسئولیت 1-51

 بگیرند عهده به را آن اجرای مسئولیت باید سازمان از بخشی یا فرد گردید مشخص اصالحی اقدام اینکه از بعد

 [1]شود. می ثبت قسمت این در شود انجام الزم بایداقدام که زمانی وحداکثر مربوطه فرد نام .

 شده انجام اقدامات 1-56

 از پس و شود می ذکر مربوطه قسمت در اقدام تاریخ همراه به شده انجام اقدامات از مختصری ستون این در

 قابل میزان حداقل٠شود می محاسبه مجدداRPNاولویت ریسک خطاها  عدد مربوطه اصالحی اقدامات اجرای

 سازمان سیاستهای با توان متناسب می را اصالحی اقدام یک اجرای بار هر در خطا هر ریسک کاهش در قبول

 [1]کرد. تعیین
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 FMEAانجام تایید و مرور 1-57

 کننده مرور فرم تایید 1-57-5

 .نماید تائید خود وامضای نام قید با را مراتب این باید کند می مک راFMEAانجام که شخصی

 FMEAتیم مسئول تایید 1-57-3

 نماید. وامضاء کرده قید را خود نام قسمت این در است موظ FMEAانجام جهت شده انتخاب مستقی  مسئول

[1] 

 FMEAفوائد  -6

بعلت منافع بسیاری که برای استفاده کنندگان آن درصنایع مختل  دارد به طور وسیعی به کار  FMEAتکنیک 

 گرفته می شود .خالصه ای از این فوائد به این شرح است:

 بهبود کیفیت و درجه اطمینان محصول -

 افزایش رضایت و ایمنی مشتری-

 تشخیص و حذف زود هنگام خطاهای بالقوه-

 اولویت دهی به نقص محصول/فرآیند برای توسعه -

 به کنترل درآوردن دانش مهندسی/سازمانی-

 تاکید بر پیشگیری-

 تمرکز بر بهبود-

 کاهش در تاخیر زمان تغییر توسعه محصول و هزینه های وابسته -

 فراه  کردن ثبت رویدادها گذشته-

 [4]رواج کارتیمی در سازمان  -

 سنتی FMEAکاستی های -7

 وجود دارد: FMEAدو تعری  مجزا برای کش  در -1
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 در است؟احتمال اینکه خطا قبل از رسیده به دست مشتری مورد شناسایی قرار بگیرد، مق -

 احتمال اینکه خطا قبل از اینکه منجر به بروز فاجعه شود، توسط مشتری شناسایی گردد، مقدر است؟ -

( سردرگ  میکند. ماسعی داری  مه Dرا هنگام امتیاز دهی به شاخص کش  ) FMEAاین دو تعری  ،کاربران 

 میزی را اندازه گیری یا مشخص کنی ؟

 را کش  کنی  ؟مقدرآسان است که خطا            

 جاییکه خطا رخ داده است؟          

 زمانیکه خطا رخ داده است.)زمانیکه محصول نزد سازمان یا دراختیار مشتری بوده است؟(           

 [3]یا از طرفی آیا ما سعی داری  میزان مشکل یا آسان بودن جلوگیری از بروز خطا را اندازه گیری کنی ؟

 یک نمره شدت است ممکن شخصی مثال  عبارتی به نیست مشخص دقیق طور به نمرات بین مرز FMEAدر-2

 رأی و گیری میانگین های روش با این مشکل مند هر . بگیرد نظر در 7 بعدی نفر و 6 دیگری و 5 ا ر خرابی

 باقی است مختل  نمرات بین مشخص مرز که نبودن مشکل اصل ولیکن شده حل زیادی حدود تا تیمی گیری

 کمی معیاری مختل  نمرات سطح بیان برای کیفی، های ازواژه استفاده جای به منانچه رسد می نظر به . است

 خرابی مد یک به مربوط نمره تعیین برای آماری مختل  های ازروش استفاده به نیازی دیگر شود گرفته کار به

 .[2] بود نخواهد

استفاده میشوند متغییرهایی با مقیا  وصفی هستند که بیشتر در سرویسهای  RPNشاخص های که برای محاسبه 

خدماتی قابل رتبه بندی مثل هتلها ،رستورانها و غیره مرسوم هستند. داده های وصفی رتبه یا درجه را نشان میدهند 

بت داد دارند را به آنها نسو به دلیل عدم وجود رابطه ای تابع مانند ،نمیتوان اعدادی که درفاصله بین دو رتبه قرار 

که حاصلضربی از سه متغییرمستقل است،نمی تواند شاخصی دقیق و مناسب برای اندازه گیری  RPN.بنابراین 

 [3]ریسک خطا باشد .

 گرفته نظر در وزن یک با اغلب وکش  رخداد ، وخامت یعنی RPNپارامترهای تاثیرگذار در FMEAدر-3

 به اجبار علت همین به ندارد تفاوتی دیگر پارامتر با RPNنهایی عدد در ارامترپ هر گذاری تأثیر یعنی شوند می

 اولویت در باال شدت با های خرابی ابتدا یعنی . دارد وجود ها خرابی بندی دراولویت هایی تبصره از استفاده

 دادن قرار اولویت در که هرمند .میگردند بندی اولویت RPNنمره حسب بر خرابیها مابقی سپس میگیرند قرار

 باشد ای گونه به دهی نمره سیست  بودکه خواهد تر مناسب ولی رسد می نظر به منطقی باال شدت با های خرابی

 مشخص و واحد مالك یک برحسب ها خرابی ، خودکار به صورت نهایتا الزم محاسبات انجام از پس که

 وزن که این ضمن . نباشد شدت نمره به مراجعه به نیازی دیگر RPNنمره تعیین از پس و گردند بندی اولویت

 گرفته نظر در امکان این که مند )هر رسد می نظر به منطقی غیر کلی حالت در فاکتور سه این به یکسان دهی
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 با صحیح دهی وزن غالبا ولی ( شوند گرفته نظر در های مختل  وزن با فاکتورها این لزوم صورت در که شده

 [2]شود. عمل استاندارد روش همان با شود می داده ترجیح اغلب و است دشوار دهی نمره سیست  این

 صحبتی ها خرابی رفع از حاصل دهی سود میزان و ها هزینه بحث از ها خرابی بندی اولویت در FMEAدر -4

 دیدگاههای در یا و دیگر مراحل در مباحث گونه این شود گفته شاید .شود می گرفته نادیده و آید نمی میان به

 گیری تصمی  درFMEAدر هزینه فاکتور اعمال رسد می نظر به ولیکن گردد می مطرح بخود خود مدیریتی

 .[2] شد خواهد ها خرابی بندی اولویت روند تسریع و بهبود باعث و بود خواهد مؤثر بسیار بعدی های

 و ها خواسته نظر، حدودی تا شدت نمره در فقط و است کمرنگ بسیار FMEAدر مداری مشتری بحث -5

 کمترمی بسیار آن اثر وتشخیص وقوع کمیت دو در ضرب از پس که گرفته قرار توجه مورد مشتری امنیت

 اعمال محصول در QFDروش اجرای طی در مشتری های خواسته که شود عنوان شاید نیز مورد این در .شود

 ثانیا و نشود اجرا QFDتکنیک است ممکن تولیدی واحدهای از بعضی در اوال که گفت باید ولیکن شود می

 شود پرداخته آن به بیشتر هرمه و باشد می تولید های فعالیت تمام محور مداری مشتری بحث حاضر دنیای در

 تک تک در مداری مشتری تفکر استکه تر مناسب و بود خواهد بیشتر موجود رقابت دنیای در موفقیت امکان

 معینی حد تا را مشخص خرابی یک مشتری که رسد می نظر به بدیهی که این ضمن .گردد عمال ا تولید مراحل

 محصول خرید از وی مشتری، تحمل حد از بیش خرابی یک وقوع افزایش صورت در و کرد خواهد تحمل

 مشتری قبول قابل حد این به خرابیها بندی اولویت در ای گونه به که است مناسبتر لذا .نماید می خودداری

 اهمیت که این و شوند می سنجیده ه  به نسبت فقط خرابیها FMEAدر دیگر عبارتی به واقع در . گردد توجه

 RPNدارای خرابی یک همینکه و نمیشود سنجیده واقعی و مطلق صورت به است مقدر تنهایی به خرابی یک

 خرابیهای استثنای بگیرد.)به قرار باالتری اولویت در که شود می باعث است دیگر خرابی یک به نسبت باالتری

 .[2] نمیرسد نظر به مناسب شد ذکر دهی نمره خصوص در که اشکاالتی به باتوجه امر این باال(که شدت با

سنتی تا حدودی برطرف FMEAبا معرفی هزینه به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک خطا، کاستی های 

 خواهد شد.

8- FMEA برمبنای هزینه 

اشاره شد عددالویت ریسک حاصلضرب سه متغییروصفی است پس بعنوان یک معیاردقیق اندازه همانطورکه 

برمبنای هزینه با محاسبه هزینه خطا دراندازه گیری مقدارریسک   FMEA.[3]گیری نمی توان از آن استفاده کرد

ه بیشترین تاثیرهزینه ،خطاهای بالقوه ای ک Process FMEAاین ابهام را کاهش میدهد.این تکنیک جدید برپایه 

برمبنای هزینه مورد بررسی  FMEA، روش FMEAرابرروی عملیات دارنددرالویت قرارمی دهد .براسا  فرآیند 

 :[5] قرار می گیرد با اضافه کردن مراحل زیر
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: هررویداد خطای بالقوه، برای تشخیص ریسک مالی تحلیل می شود.هزینه خطا می تواند با هزینه رویداد (1

 [5]زیر تخمین زده شود:روش 

    𝐶𝑒
𝑗
 هزینه فرصت +هزینه مواد +هزینه نیروی کار =

𝐶𝑒     زمان بیکاری = هزینه نیروی کار   ×هزینه کارساعتی  
𝑗
:jمربوط به فعالیتeهزینه رویداد 

 هزینه نیروی کار : هزینه کار اپراتوری که خطا را برطرف می کند.

 مواد )عناصر( به علت خطاست. هزینه مواد: هزینه جایگزین کردن

هزینه فرصت : و قتی خطا مانع انجام عملکرد اصلی سیست  و یا مانع از خلق ارزش  است زمانی را ازدست می 

 دهی  که به آن هزینه فرصت می گویند.

 زمان بیکاری =  هزینه فرصت ×بیکاری  هزینه هر ساعت                                                                                   

 [5]، با معادله زیر تخمین زده می شود: j:احتمال رویداد خطا مربوط به فعالیت احتمال رویداد -2

 = احتمال رویداد    (𝑂𝑗احتمال)  ×( 𝐷𝑗احتمال)                                                                                                       

 j(= احتمال رخداد مرتبه ریسک مربوط به فعالیت 𝑂𝑗احتمال)    

 jاحتمال کش  مرتبه ریسک مربوط به فعالیت  =(𝐷𝑗احتمال)   

 = تعدادرویداد در هرسال    (𝑂𝑗احتمال)  ×( 𝐷𝑗احتمال)  ×واحد درهرسال تعداد               

 [5](به صورت زیر تعری  می شود:  𝐶𝑟ها مربوط به ریسک ) هزینه کل فعالیت            

𝐶𝑟=∑ 𝐶𝑒
𝑗

 × (𝐷𝑗 )احتمال   × 𝑝(𝑂𝑗 )احتمال 
𝑗=1                                                                                                    

 تعداد واحد درسال = هزینه ریسک سالیانه  × 𝐶𝑟و بنابراین                                             p≤Nکه                       

)و خامت ( آزادی عمل severityانتخاب  FMEAاین است که که در   FMEAتفاوت این روش با روش 

فازی است و نقص  FMEA(ونظری شدن نتیجه می گردد . نتایج  RPNبیشتری دارد ) باعث افزایش تفاوت در

سنتی هزینه درمحاسبات به کار گرفته نمی شود بنابراین مقدارآن  FMEAمهمی برای توجه کردن وجود ندارد. در 

 [6]بر مبنای هزینه داده ها واقعی هستند)هزینه + احتمال (. FMEAنمی تواندکارایی را تضمین کند اما در روش 
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هزینه نیروی کار،هزینه قطعه ،مواد و هزینه فرصت محاسبه می شودو برای تمام خطاهای بالقوه شناسایی شده 

خطاها براسا  هزینه ها الویت بندی می شوند.خطاهایی که بیشترین هزینه کل را داشته باشد در الویت برای 

در معیار  FMEAاقدامات اصالحی جهت حذف علل بروز خطا قرار می گیرد.تفاوت این روش با روش سنتی 

 [3]ی خطاست وسایر مراحل این دو روش مشابه یکدیگر است.الویت بند

 

 منابع

 Failure ) ( FMEA ) ، آنالیز حاالت بالقوه خرابی وآثار آن1386شاکری، محسن، و محمود رضایی نیا،  :[1]

Modes & Effects Analysis ) ،ی ، تهران، دانشگاه صنعتدومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

 http://www.civilica.com/Paper-CMFD02-CMFD02_022.htmlشری ، 

هشتمین کنگره ساالنه و معایب آن،  FMEA ، بررسی تحلیلی تکنیک1383سورانی، مهدی، و ابوالفضل جمعگی،  : [2]

، تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، انجمن مهندسین متالورژی ایران

http://www.civilica.com/Paper-CIMS08-CIMS08_183.html 

مبتنی برهزینه دوره عمر،ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت FMEA،4831:هرسینی،هدیه،و رضا کاظ  زاده،[3]

 ، تهران ،مجموعه همایش بین المللی اجال   

[4]:MICHAEL H. Wang, “A Cost-Based FMEA Decision Tool for Product Quality 

Design AND Management, ”intelligence and security informatcs(ISI),2011,IEEE 

International conference ,pp.297-302. 

[5]:A.HASSAN,I.DAYARIYAN,A.SIADAT,J.-Y.DANTAN,“ cost-based FMEA and 

ABC concepts for manufacturing process plan Evaluation,”cybernetics and 

intelligent system,2008 IEEE conference ,pp.197-202,2008                                . 

FMEA from: -C-[6]:ADVANCED FMEA BASED ON COSTS

on 11/11/2013]. www.atwdb.pl/artykuly/cfmea.ppsx[accessed 

 

 

 

 

 

http://www.atwdb.pl/artykuly/cfmea.ppsx%5baccessed


 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

168 

 به نام خدا

 

 عنوان تحقیق :

 

 مدیریت دانش و بهبود مستمر

 

 در  :

 مدیریت کیفیت

 

 استاد:

 دکتر شیرویه زاد

 

 32155323سمانه رضایی 

 

 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

169 

 فهرست مطالب

 مدیریت دانش

  170.............................. صفحه .................... .................... مقدمه............................................................................. -

  170................................. صفحه  .................... مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران................................................-

  171................................... صفحه .................... .........................................................دالیل پیدایش مدیریت دانش. -

  171.................... صفحه ................................. مفهوم دانش...................................................................................... -

 172.............................. صفحه.................... دانش سازمانی و انواع آن......................................................................-

 173............................. صفحه.................... .......................ویژگیهای دانش سازمانی.................................................-

 174............................. صفحه.................... انتقال دانش...........................................................................................-

 174.......................... صفحه.................... ت دانش...............................................................................اهداف مدیری-

 175...................... صفحه......................... مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش...........................................................-

 بهبود مستمر  -

 178.................. صفحه.................... مقدمه..............................................................................................................-

 179..................... صفحه .................... ...................................................................کایزن.........................................

  181صفحه  ...............................................................................................................مدیریت دانش و بهبود مستمر  -

 183................... صفحه  .................... منابع........................................................................................................... -

 

 

 

 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

170 

 مدیریت دانش 

 مقدمه:

از منظر تجارت یک منبع کلیدی از مزیت رقابتی پایدار روشی برای ساخت ، تسهی  و بهره برداری دانش است . برای پاسخ 

بعنوان یک  KMبه محیط تجاری رقابتی سازمانهای زیادی بر اهمیت مدیریت دانش و پایه گذاری ان تاکید می کنند. 

بهینه سازی منابع و قابلیتهای یکتای انها برای رسیدن به افزایش  استراتژی که جهت بقای سازمان ضروری می نماید روی

عملکرد از طریق استفاده از روشها و تکنیک های مختل  تکیه دارد ، همچنین مدیریت دانش روشی سیستمی است برای 

  [6]مدیریت دانشهایی که  بطور خاص در فرایندهای  سازمانی وجود دارد .

به جهت جاری سازی موفق نیازمند بکارگیری استراتژی مناسب   KMاب یک سیست  مورد نظر از انجا که ارزیابی و انتخ

است، مدیریت دانش موثر با یک استراتژی شروع می شود. که یک مسئله با قضاوت ذهنی و کیفی است . و بطور خاص 

یامدهای مورد ت زمانی ،و انطباق با پانتخاب ان یک مسئله استراتژیک است. که با نیازهای منبع پشتیبانی واقعی ، احتیاجا

نیاز به توجه به مندین فاکتور    KMانتظار یا اهداف تجاری محدود شده است . از این جهت فرایند انتخاب استراتژی

 [6]پیچیده در یک حالت منطقی و حسا  دارد و به نوعی یک تصمی  گیری مند معیاره است. .

[1]. صاحبنظران دیدگاه از دانش مدیریت  

این جا  ،که دراند، به تعری  مدیریت دانش پرداختهگوناگوناز دیدگاه های  و صاحبنظران مدیریت دانش،نویسندگان 

 برخی از تعاری  مطرح شده را می آوری : 

 شامل که کند می اداره را خود یدانش های دارایی سازمان، که است هایی روش همه شامل دانش، مدیریت :رابیتز

.است دانش ایجاد و سازی روز به بکارگیری، انتقال، سازی، ذخیره آوری، جمع مگونگی  

:پروساك الری  به دارایی این تبدیل و اعضاء ذهن در پنهان دارایی کردن آشکار برای تالشی دانش، مدیریت 

.باشند داشته دسترسی آن به سازمان کارکنان همه تا است سازمانی دارایی  

 که شکلی به ؛است اطالعات دارایی کردن خالصه و سازماندهی کش ، عملیات ،دانش مدیریت :داونپورت تام

.بخشد بهبود را کارکنان معلومات  

 تأمین هدف این زمانی شرکت. پنهان های دارایی از ارزش ایجاد از است عبارت دانش مدیریت :آنگو سنت هوبرت

 انش،د گردآوری و تبادل ایجاد، در که دهی  پرورش ای گونه به را فردی و سازمانی های ناییتوا بتوانی  که شود می

 .شوی  قائل باال ارزشی بشر، افراد برای که است آن مستلزم امر این باشند. توانا

 و ماتیکسیست فرایند دانش، مدیریت کند: می تعری  گونه این را دانش مدیریت ،تگزاس مدیریت دانشکده

 وردم حوزه در را افراد شناخت که ای گونه به است؛ اطالعات ارائه و تلخیص سازماندهی، انتخاب، کش ، مندنظام

 و آورد بدست بینش و شناخت خود، تجارب از تا کند می کمک سازمان به دانش مدیریت بخشد. می بهبود اش عالقه
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 برنامه ویا،پ آموزش مشکالت، حل در بتواند تا کند متمرکز دانش از استفاده و سازی ذخیره ،کسب بر را خود فعالیت

 مغزی و فکری های دارایی زوال از تنها نه دانش مدیریت گیرد. بهره دانش این از گیری تصمی  و راهبردی ریزی

 افزاید. می ثروت این بر مداوم طور به بلکه کند، می جلوگیری

 هب که را مه  های مهارت و اطالعات تا کند می کمک ها سازمان به که است یندیآفر دانش مدیریت :پدیا ویکی

 ،انتخاب شناسایی، دارند، وجود نشده سازماندهی صورت به معمول طور به و شود می محسوب سازمانی حافظه عنوان

 می تص و راهبردی ریزی برنامه یادگیری، مسائل حل برای را ها سازمان مدیریت امر این نمایند. منتشر و سازماندهی

  سازد. می قادر موثر و کارا صورت به پویا های گیری

 دانش مدیریت پیدایش دالیل

 ولید،ت تجهیزات نظیر لمس قابل های سرمایه ،سازمان یک های سرمایه آن در که صنعتی کار و کسب مدل از تحول

 ت.اس لمس قابلغیر خبرگی و دانش مانند هاآن اصلی دارایی که هایی سازمان سمت به بودند غیره و زمین ماشین،

 از قطف زیرا است؛ افزوده را دانش ارزش اطالعات به دسترسی افزایش و آن الکترونیکی ذخیره اطالعات، انبوه حج 

 است رت نزدیک اقدام و گیری تصمی  به  که منظر این از دانش کند، می پیدا ارزش اطالعات این که است دانش طریق

 است دانش هب اطالعات تبدیل بلکه ،شود نمی تصمی  به منجر تنهایی به اطالعات زیرا دارد؛ اطالعات از بیشتری ارزش

 انجامد. می اقدام به آن دنبال به و تصمی  به که

 کارکنان راجاخ یا انتقال واسطه به خبرگی و سازمانی دانش رفتن دست از خطر است ممکن ها فعالیت شدن ترتخصصی

 [1]. کند. می آشکار را دانش مدیریت به نیاز مسئله این و ،باشد داشته همراه هب را

 دانش فهومم

 شوی  قائل تفاوت «دانش» و «اطالعات» ،«داده» بین که است الزم دانش، مفهوم توضیح از بلق

 . است موارد دیگر با ارتباط بذون خاص زمینه یک از مورد یک یا و موقعیت یک از واقعیت یک : (DATA) داده

 یک ها داده سازمانی، دیدگاه از و هستند رویدادها مورد در مجرد و عینی های واقعیت رشته ، ها داده ، دیگر بعبارت

 . شوند می تلقی منظ  شده ثبت معامالت سلسله

 هدفدار و مربوط تنهایی به ها داده دیگر بیانی ،به هدفدار و مربوط های داده یعنی : ( INFORMATION ) اطالعات

 . شود می محسوب اطالعات ویژگی هدف و ارتباط داشتن لذا . ایند می شمار هب پیام نوعی بلکه نیستند

 یم حاصل یادگیری و مستقی  درك ، ،استدالل تجربه طریق از که است فه  و ادراك یک : (KNOWLEDGE) دانش

 افزایش هریک دانش دیگر افراد با فرد یک دانش ترکیب از گذارند می اشتراك به را خود دانش افراد که زمانی . شود

 بین و کرده تقسی  پنهان و آشکار دانش به را دانش اندیشمندان از ای پاره . شود می حاصل جدیدی ودانش  یابد می

 . اند نموده تقسی  ضمنی و تصریحی نوع دو به را دانش نیز دیگر گروهی . اند شده قائل تمایز آنها
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دانش تصریحی و ضمنی ، اگرمه از نظر ماهیت و ویژگی ها با  در طراحی و اعمال مدیریت دانش در سازمان ها دو بعد

( دانشی است که می تواند بصورت  tacit knowledgeیکدیگر متفاوتند لیکن نقش بیشتری دارند . دانش تصریحی )

ابل ق رسمی و زبانی بیان گشته و شامل جمالت دستوری ، دست نامه ها و غیره بوده و در میان افراد بصورت رسمی و آسان

( دانشی است که ارائه ان با زبان رسمی  دشوار بوده و نوعی دانش Explicit Knowledgeانتقال است . دانش ضمنی  )

شخصی است که در تجربه افراد نهفته است. و شامل عومل ناملمو  ونامحسوسی از قبیل مهرت ، تجربه ، نظام ارزشی و 

 حاصل می شود . غیره بوده و غالبا بو وسیله  مداومت و تمرین

دانش ضمنی در بسیاری از سازمانها هرگز ثبت و ذخیره نمی شود هرمد که ماهیت آن برای قرار گرفتن در هسته عملیاتی 

سزمانی ، شناسایی می شود . دانش ضمنی ، مطلق است اما دانش صریح ، دنشی بر پایه قانون مندی است که با استناد به 

ا با موقعیت ها منطبق می سازد.به بیانی دیگر دانش ضمنی را می توان مجموعه ای از تجارب ، قوانین متناسب ، فعالیت ها ر

مهارت ها ، دیدگاه های کاری و نظام ارزشی و ذهنی در درون افراد دانست که قبل بیان نبوده و در هیچ پایگاه داده ای 

می دهد .مه  ترین مالش یک سازمان باید ایجاد  ذخیره نشده است بلکه جایگاه آن ا ذهن آدمی و فعالیت های او تشکیل

توازن بین دانش ضمنی ایجاد شده توسط افراد و دانش تصریحی  مورد نیاز برای برقراری ارتباط و اتحاد موثر باشد. بدین 

 ظمعنی که با تصریحی نمودن دانش سازمان و از طریق حفظ دانش افرادی که انجا را ترك می کنند دانش سازمانی محفو

نگهداشته شود . انتقال دانش ضمنی تا حد قبل مالحظه ای  نیازمند تعامالت  شخصی و غیر رسمی بوده و ایجاد فضای 

 مناسب ، زمینه را جهت استفاده آزادانه افراد  از روشهای مختل  تفکر فراه  سازند 

 ( : همان کاربرد دانش است .  wisdom) خرد

توان  هرم دانش را بصورت روبرو ترسیم کرد  با توجه به تعایف و مفاهیم فوق می

. :[8]  

 آن انواع و سازمانی دانش

ه است ک دانش سازمانیبه ارائه خدمات و محصوالت می پردازد. این  دانشوسیله این ه است که ب دانشهر سازمان دارای 

 سازمان را در بازار رقابتی نگه می دارد و بقای آن را تضمین می کند.

های شخصی شکل می گیرد. دانش  دانشسازمانی از  دانشجایی که هر سازمان متشکل از مجموعه افراد است، پس  از آن

نامیده می شود. همچنین دانش می تواند در فرآیندها، قوانین، سیست  های  «دانش شخصی»می تواند متصل به افراد باشد که 

 می شود.شناخته  «دانش گروهی»کاری و ... یافت شود که با نام 

 های زیر موجود باشد: دانش در هر سازمان می تواند به شکل
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 مشکالت رفع معنی به محصول خود دانش باشد. می آن تولید نحوه و محصول خود دانش شامل :محصول دانش

 محصول لیدتو روش ترین صرفه به مقرون و بهترین معنی به تولید نحوه دانش و باشد می محصول از استفاده از ناشی

 باشد. می سازمانی درون و یافته ساخت دانش، نوع این باشد. می

 .شود می سازمان آن خدمات و محصوالت گیری شکل باعث که سازمان در فعال افراد دانش :متخصصان دانش

 می دانش نوع این نمودن مجدد استفاده قابل و سازی مستند استخراج، دانش، مدیریت در ها سازمان فعالیت بیشترین

 .باشد

 این ت.اس سازمانی اهداف به رسیدن برای کارکنان مدیریت ابزارهای و فرآیندها و قوانین تمام شامل :رهبری دانش

 گردند. می تعیین سازمان هر اول سطح افراد توسط معموال که است درونی دانش یک دانش نوع

 تیسخ به دانش نوع این اشت.د توان می محیط یک از که است هایی برداشت شامل دانش نوع این :محیطی دانش

 است. درونی دانش عموما و شود می مشاهده خارجی شکلی به

 .است اجتماعی دانش گیرد، می شکل اذهان در مجموعه یا و سازمان یک از که تصویری :اجتماعی دانش

شناخته  یا پنهان و ضمنی یا آشکار دارد که به عنوان دانش صریح وجود سازمان ها دو نوع دانش در ،از دیدگاه دیگر

 دانش است ضمنیو  پنهانمابقی  ٪۳٠و  صریحآشکار و  دانش ٪۰٠دهد که تنها شوند. تحقیقات بسیاری نشان میمی

 ، کتاب، مقاله، سخنرانی، روشدانشمصادیق این نوع از  است که وضوح کافی برای درك آن وجود دارد. آشکار، دانشی

های سازمان و نیز ها، رویهدرون اذهان انسان می توان را اما دانش ضمنی باشده میهای مدون سازمانی و سایر مستندات مشاب

 های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر یافت. در اندوخته

گیرد، در حالی که دانش صریح بیشتر به دانشی دانش ضمنی معموال  در قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی قرار می

دارد. دانش صریح به طور معمول ه  به خوبی قابل ثبت است و ه  قابل  یترعقالنی و تریی عینشود که جنبهاطالق می

و در اصل ا«. آوری ، بدانی که به زبان می توانی  بیش از آنمی»گوید: دسترسی است. پوالنی در تمایز میان دو دانش می

 ها دشوار است. گوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژهمنین می

آشکار به راحتی قابل پردازش کامپیوتری، انتقال الکترونیکی و ذخیره سازی در پایگاه های اطالعاتی است؛ ولی دانش 

ماهیت ذهنی و حسی دانش ضمنی، پردازش و انتقال دانش کسب شده را از طرق منطقی و ساختارمند بسیار مشکل می سازد. 

 باید آن دانش به کلمات یا اعدادی تبدیل شوند که برای هر کس ،برای اینکه دانش ضمنی در سازمان انتقال و گسترش یابد

 [1]. .قابل درك و فه  است

 سازمانی دانش های ویژگی

 :است زیر های دانش سازمانی دارای ویژگی
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 هب سازمانی برون و درون اطالعات از که شخصی برداشت اسا  بر را دانش ،سازمان در فردی هر :فرد به منحصر

 هایمهارت و تتجربیا و تاریخی گذشته اسا  بر سازمانی دانش ،این بر عالوه دارد. اختیار در آورد،می دست

 .ردک هندنخوا عمل و فکر یکسان، شیوه به سازمان دو یا گروه دو بنابراین گیرد.می شکل سازمان خود شدهجمع

 قادر را سازمان و شودمی خدمات یا هاوریافن فرآیندها، تولیدات، بهبود باعث سازمانی، دانش :ارزش دارای

 به جدید رویکردی با تا کندمی کمک هاسازمان به دانش. دهد افزایش را خود کارآیی و رقابت قدرت که سازدمی

 سهیلت برای درست روشی با را آن و نمایند هماهنگ وریافن راتتغیی با را خود و بپردازند خود مشکالت و مسائل حل

 .گیرند کار به خود سازمانی خدمات و کارکرد

 به یگر،د هایسازمان در کارگیری به قابل سازمان، یک در آمده وجود به سازمانی دانش یعنی :جایگزین غیرقابل

 .دشون تکرار دوباره دیگر جای در توانندنمی د،افرا و هاتجربه کارکردها، همان که مرا نیست، جایگزین عنوان

 پویایی و ددهن ادامه رقابت به خواهند می که هاییسازمان لذا است، استراتژیک منبع یک سازمانی دانش :استراتژیک

 به و مختصر دائمی، دقیق، طور به را آن و دهند ایجاد مربوط دانش ضبط برای را کارها و ساز باید کنند حفظ را خود

 [1]. .برسانند دارند نیاز آن به که افرادی همه به موقع

 

 انتقال دانش

کانالهای ارتباطی دانش می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند ، جایی که مالقاتهای زمانبندی نشده قرار دارند ، گردهمایی 

 راحت قهوه مثالهایی از انتقل دانش غیر رسمی هستند .های غیر رسمی و مکالمه های زمان است

اگرمه انتقال دانش غیررسمی روابط اجتماعی را ارتقا می دهد و می تواند در سازمانهای کومک موثر باشد می تواند از 

 انتشار دانش بطور وسیعتر جلوگیری کند.

ز دانش را اطمینان و تحت پوشش قرار میدهد دانش انتقال دانش رسمی از طریق برنامه های اموزشی دهد توزیع وسیعتری ا

 [5]پرمحتوای خاص هر سازمانی . .

 اهداف مدیریت دانش : 

راهی است برای بهبود عملکرد سازمانی ،   KMاز سازمانی به سازمان دیگر متفاوت می شود. برای مثال ،   KMاهداف 

: بنیان نهادن عمل   KMاز جمله  اهداف   بهره وری یا رقابت پذیری . و برای ارتقای کسب ، تسهی  و یا استفاده از دانش.

بر اسا  دانش ، پشتیبانی جاری سازی استراتژی تجارت ، افزایش مزیت رقابتی ، یک سازمان هوشمند شدن ، برای ایجاد 

محیط و فرهنگ نو آور، برای حمایت همکاری بعنوان کار اجرایی، ،و برای بهبود کارایی کار . ارزیابی معیار های استراتژی 

km   شامل پشتیبانی مدیریت ارشد ، ارتباطات ، خالقیت ، فرهنگ و مردم . تسهی  دانش ، انگیزه ها ، زمان ، و ارزیابی می

 [6]باشند .
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 مدیریت دانش پیاده سازی مدل های

 هیسیگ مدل

 است: شده تشکیل فرآیند زیر مهار از(2000) هیسیگ  مدل

 ساختن و هاایده بین ارتباط ایجاد ،قابلیت این در .گرددمیبر ارتباط ایجاد و یادگیری توانایی به امر این :دانش ایجاد

 .است برخوردار کلیدی اهمیت از ،موضوعات دیگر با متقاطع های ارتباط

 اییافته سازمان ذخیره قابلیت ،آن طریق از که است دانش مدیریت نیاز مورد عنصر دومین عنوان به :دانش ذخیره

 ،شود می فراه  دانش موثر تسهی  و کارکنان دیگر برای اطالعات به دسترسی ،اطالعات سریع جستجوی امکان که

 .شود ذخیره همگان استفاده برای آسانی به الزم های دانش ،باید سیست  این در .آید می وجود به

 اهداف کردن دنبال جهت در همکاران عنوان به افراد آن در که جمعی همکاری یک توسعه به فرآیند این دانش: نشر

 .کند می کمک،اندوابسته یکدیگر به هایشان فعالیت در و داشته ه  به پیوستگی احسا  ،مشترك

 دانش عینی کاربرد توسط بیشتر ،دانش ایجاد که شود می آغاز ایده این از ،فرآیند مهارمین دانش: بردن بکار

 [1]. .کند می تکمیل را دانش مدیریت مرکزی فرایند دایره ،عنصر این ،است میسر جدید

 نوناکا دانش مدیریت مدل

 نظر از آنها بیشتر و هستند مرحله هشت تا دو شامل  مدلها این .است شده ارائه مدل 26 تاکنون دانش مدیریت مورد در

 این بر فرض مدلها، این در .مى باشند متفاوت ترتیبات با فازهایی و ها واژه دارای اما یکدیگرند، تقریبا مشابه محتوایی،

 از .خطی قراردارند ترتیب یک در ندرت به و پی در پی اوقات گاهی زمان، اغلب ه  ها، فعالیت و مراحل که است

 تبیین نظر از تاکومی و نوناکا مدل مدلها، این میان

 این .است شده نظرانتخاب مورد سازمان جهت بررسى مدل این لذا .مدلهاست بهترین از یکی دانش تولید مگونگی

 صورت به را یکدیگر به آنها سطح تبدیالت و دانشی سطوح و دهد می پوشش را دانشها انواع که مدلی است تنها مدل

 مدیریت فرآیند جهت ایجاد سازی بومی و استفاده ظرفیت تاکومی و نوناکا مدل واقع درکند  مى بیان جداگانه و واضح

 نحوه به و داشته مبذول پنهان آشکار و دانش نوع دو بر را خود تمرکز مدلها، سایر خالف بر دارد  این مدل را دانش

 .دارد سازمانی ( توجه و گروهی سازمانی)فردی، سطوح کلیه در آن مگونکی ایجاد نیز و یکدیگر به آنها تبدیل

 حرکتی صورت به رابطه این در دانش مگونگی مدیریت و دانش از نوع دو این تبدیل و استفاده نحوه مدل این در

 است . شده فرض مستمر فرآیندی صورت به و زیر شکل مارپیچی )حلزونی( مطابق



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

176 

 

 سازمانی دانش تولید فرایند بنابراین، .نمایند می ایجاد دانش را که هستند افراد فقط که است آن بر فرض مدل این در

 و تقویت افراد توسط شده ایجاد ای دانش شده سازماندهی بطور آن در که باشد مستمری فرایند یک بایست بعنوان می

 گردد . هدایت

 شوند انجام سازمان مختل  سطوح بایست در می دانش از نوع دو انتقال)تبدیل( این برای زیر مراحل این مدل، اسا  بر

: 

 انجام برای .دیگر فردی به فرد یک غیرمشهود دانشکردن(  اجتماعی (Sozialization) ( انتقال : پنهان به پنهان

 نظریه های از با استفاده امر این .گردد ایجاد گروهی کار توانائی و مشترك فرهنگ افراد باید بین فرایند این مؤثر

عادی  فعالیت یک می نماید، بحث و داده توضیح را تجربیات که یک گروه نشست .میگردد میسر همکاری و اجتماعی

 .دهد رخ می تواند پنهان دانش اشتراك آن در که است

 در .مشهود دانش به غیرمشهود دانش تبدیل : آشکار به پنهان )سازى آشکار (Externalization) ( (سازی بیرونی

 .نماید ارائه دیگران به (آموزشی کارگاه – منظ  شده سمینار مطالب قالب در را خود دانش تواند می فرد حالت این

 در که هستند معمولی های فعالیت از جمله رخدادها، از برداشت یا سئواالت به درپاسخ گروه یک گفتگوی اعضای

 .دهد رخ می تبدیل از نوع این آنها

 دانش سمت به فردی آشکار دانش از حرکت مرحله(Combination) این در :آشکار به تبدیل کردن آشکار

 حل امکان موجود دانش از و استفاده توجه با برهه دراین .پذیرد می صورت آن سازی وذخیره درسطح گروهی آشکار

 .یابد می توسعه دانش فرایند این در همچنین .شود فراه  می گروه طریق از مسائل

 نهادینه سازمان در شده کسب آشکار دانش مرحله کردن( این درونی (Internalization) ( در : (پنهان به آشکار

 موجود  آشکار دانش از جدید پنهان کسب دانش) آید مى وجود به افراد برای نیز شخصی جدید ضمنی و دانش شود می
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 مرحله کننده کامل مرحله هر تا یابد ادامه بایستی حلزونی می حرکت شکل به و مستمر بصورت فوق مهارگانه مراحل

 .گردد نیز جدید خلق دانشهای و تولید باعث سازمان در دانش شدن نهادینه وضمن خود بوده از قبل

 اتفاق نیز سازمانی آموزش می نمایند فرایندها  شرکت این در افراد که هنگامی که است آن دیگر اهمیت حائز نکته

 .میگردد دستر  دیگران قابل برای و میشود داده توضیح شده، گذارده اشتراك به با دیگران افراد دانش زیرا .میافتد

انزوا  در فرایندها این که داشت توجه باید البته .میدهد رخ فرایندها طریق این از نیز جدید دانش تولید و خلق همچنین

 م بوقوع کارند مشغول یکدیگر با که بین افرادی ما کاری موقعیتهای در و مختل  ترکیبات در بلکه یدهند، ن  رخ

 پنهان دانش دیگران، با تعامل فرد بواسطه .است پنهان و آشکار دانش و افراد متقابل تاثیر دانش نتیجۀ خلق مثال .یپیوندد

 تجربه و کسب بینش ضمن دانش، مدیریت طریق از فرایندها این در افراد .میشود گذارده اشتراك به و شده نسازی برو

 [8]. مینمایند درونی و خلق، منتشر را دانش دیگر کارکنان توسط یا و خود سازمانی

 7C مدل

 .است گرفته لقب 7C مدل ،رو این از و شده است بنا است C آن ها  اول حرف که واژه هفت مبنای بر مدل این

 [1]. .است نشان داده شده 1 شکل در یک هر شرح همراه به مدل این اجزای

 ایجاد

Create 

 ،ایجاد و تفاهم جدید با کار با همکاران

 مشتریان و موسسات بیرونی

 تسخیر

Capture 

 تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آنان

 بسط

Contribute 

تسهیم ایده های خود برای 

 دیگرانکمک به 

 همکاری

Collaborate 

 تبادل دانش در سطح عمومی

 صرف کردنم

Consume 

 دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم ازاستفاده 

 ارتباطمبادله، 

Communicate 
کمک به دیگران برای توجه به دانش و فایده دانش خارجی 

 و بیرونی که ارزش فراگیری دارد

 فرهنگ

Culture 
 فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمانبسط 

7 مدل -5 شکل C 
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 مستمر بهبود

 مقدمه

د ثابت و استتت که قصتتد دارد یک رشتت بهبود بهره وریبهبود مستمر)بهبود افزایشی، بهبود نردبانی( یک فرایند و یا ابزار 

هبود آن را فرایند و امکان ب پایداریو یا فرایندها ایجاد کند. بهبود مستمر  فرایندستازگار و بهبود در تمامی قستتمهای یک 

حلیل اندازه تو توستعه ترقی باشتد، شناختن تمامی فرایندها و توسعه  ستازمانکند. وقتی قصتد، رشتد در آینده تضتمین می

الیتهای فع، اقدامات اصالحیهر یک از مراحل فرایند ضتروری استت. بعضتی از ابزارهای بهبود مستمر شامل تحلیل  گیری

سیست  یا  سیست  مدیریت کیفیتمانند  ISOباشند. سیستمهای مدیریتی می رضتایت مشتتری   و ممیزی داخلی، پیشتگیرانه

 استتت.کلی یک ستتازمان بدستتت آمده هدفتا تضتتمین کنند که  کننداز این ابزار استتتفاده می مدیریت زیستتت محیطی

 ود. این مرخه مهار مرحله دارد:ب مرخه بهبود مستمرارائه کرد،  دمینگهایی که یکی از قدرتمندترین ایده

 کنید بهبود یابد.نخستین مرحله، برنامه ریزی برای تغییر هر میزی است که تالش می

 مرحله دوم، انجام آن تغییر در مقیاسی کومک است.

 سومین مرحله، مشاهده و بررسی نتایج

 مهارمین مرحله، تصمی  گیری و اقدام مجدداست.

 کند که در مرخه بعد آن را نفیشود. هیچ کس در یک مرخه تغییری ایجاد نمیتکرار می سپس این مرخه بارها و بارها

غییر اوضاع من معتقدم که این ت»گویید: کنید، به خود میکند. این فقط اتالف وقت است. وقتی تغییری را برنامه ریزی می

 اید.اگر این طور نشد، شما در  بزرگی از این شکست آموخته« کندرا بهتر می

اید. بهبود زمان دانش خود را در مورد این روند کار بهبود بخشیدهبخشید، ه هرمه شما روند کار خود را بهبود می

 محصول و فرایند، مستلزم درك بیشتر و نظریه بهتر است.

صورت  اینشاید این امر میزی بیش از کاربرد روش علمی در کسب و کار نباشد، ولی بهبود محصول و فرایند تنها در 

 گردد.ممکن می

 است.بهبود مستمر به عنوان موثرترین راه برای بهبود بازده و بهبود کیفیت در شرکتها شناخته شده

 : بهبود مستمر نیاز به موارد زیر دارد

 پشتیبانی مدیریت 

 مراحل بازخور و تجدید نظر 

 مالکیت واضح فرایند 

 صاحب اختیار بودن کارمند 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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  2ها به طوری که بتوان نتیجه پیشرفتهای فرایندها را اندازه گیری کرد. ماتریسقابل لمس بودن 

تواند در قالب نتیجه یک بازنگری یا ارتقای رسمی خدمات و یا به عنوان یک فعالیت پیشگیرانه توسط هر بهبود مستمر می

ت که بهبود مستمر به صورت یک فعالیشود کند انجام شود. در اینجا قویا پیشنهاد میفردی که یک فرایند را اجرا می

 پایدار با اجرای مداوم دیده شود نه به صورت یک ترمی  سریع و ناگهانی.

 برای بهبود هر فرایندی مراحل زیر باید انجام شود:

 فرایند اصلی و جاری باید به صورت واضح و روشن تعری  شده و مستند شود 

 اید مطرح شود.مندین مثال از معایب و نقصهای فرایند جاری ب 

 ذینفعان یک فرایند باید در تمامی بحثهای مربوط به توسعه درگیر باشند 

 شوند و عوامل کاستی و نکات ضع  محیط شفافی الزم است در زمانی که فرایند جاری تجزیه و تحلیل می

 ها و راه حلهای پیشنهادی برای توسعه و پیشرفت.شود و در توصیهفرایندها شناخته می

 مناسب  های آن در زمانهایهربهبودی در فرایند باید مورد موافقت قرارگرفته، مستند گردد، مکاتبه شود و سنجه

اندازه گیری شود تا بتوان سطح و میزان موفقیتی که بدست آمده اندازه گیری کرد و بتوان مشخص کرد که 

 توسعه و بهبود بیشتری نیاز است یا خیر.

لب با کاهش پیچیدگی و کاهش نقاط بالفعل ناتوانی و شکست )بوسیله بهبود ارتباطات، ابزار و تواند اغبهبود مستمر می

های مقابله و امن نگهداشتن در مکان برای حفظ کیفیت در جریان اجرای فرایندها بدست کنترل خودکار( و گذاشتن نقطه

 آید.

 متدولوژیهای بهبود مستمر

Lean production 

Six Sigma 

Kaizen 

 اینجا به توضیح مختصری در مورد کایزن می پردازی .در 

 کایزن چیست ؟

معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و 

، زندگی ندگی شغلیکارگران را در بر می گیرد: فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل ز

اجتماعی، و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین الیه ها و سازمانهای مختل  

اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر 
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پژوهشگر لبا  کار بپوشد و به جای نشستن در برج عاج به صحنه تولید بیاید و فعاالن  ارگر بهره مند گردد.از ایده های ک

صحنه های تولید به فکر و تدبیر در باب بهبود کار خویش بپردازند و به پژوهش روی آورند. پیام استراتژی کایزن در این 

 جاد نوعی بهبود در یکی از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود.جمله خالصه می شود که حتی یک روز را نباید بدون ای

پروفسور دمینگ مرخه دمینگ را که یکی از ابزارهای مه  کنترل کیفیت جهت بهبود مداوم محسوب می شود را در ژاپن  

سازی کنترل ( به معنای طراحی اقدام به پیاده plan – Do – check – Actه  مشهور است ) PDCA ارائه نمود که به

نتیجه به آنچه در طراحی پیش بینی کرده بودی  و در نهایت اقدام اصالحی جهت رفع نواقصات و خطاها. این سیکل دوباره 

تکرار می شود و محصول همیشه بهبود می یابد. البته این مرخه در اصل حول یک استوانه رو به باال حرکت می کند مرا 

 طی کرده اینک از نظر کیفی در رتبه باالتری قرار دارد و نواقصاتش رفع شده اند. که محصولی که یک دور این مرخه را

.[4] 

KAI+ ZEN= KAIZEN* 

 مدیران ییعن افراد تمامی که مستمری بهبود مستمر، بهبود یعنی کایزن گویاست: و ساده کایزن واژه اصلی معنی

 زندگی املش انسان زندگی شیوه که است استوار اصل براین کایزن فلسفه گیرد: می بر در را کارگران و کارکنان

 ها الیه بین رد آن تعامل و کایزن فرهنگ یابد. بهبود مداوم و پیوسته باید خانوادگی زندگی و اجتماعی زندگی شغلی،

 کارگر خانه،کار به دانشگاه و شود تبدیل دانشگاه به کارخانه تا است شده باعث ژاپن در اجتماعی مختل  سازمانهای و

 گردد. مند بهره کارگر های ایده از مدیر و بیاموزد مدیر از

 

 سازمانی وری بهره مستمر بهبود :تغییر از هدف*

 بخشهای از ییک در بهبود نوعی ایجاد بدون نباید را روز یک حتی که میشود خالصه جمله این در کایزن استراتژی پیام

  نمود. سپری شرکت یا سازمان

 : دبگیر صورت زیر اساسی اقدام سه باید ها سازمان در مستمر و تدریجی بهبود تحقق برای کایزنی نگاه *در

 . شوند حذف باید( MUDA) کنند نمی تولید ارزشی ولی هستند زا هزینه که هایی فعالیت کلیه -1

 شوند. تلفیق یکدیگر با(MURI )شوند می انجام موازی صورت به دیگری جای در شکلی به که هایی فعالیت -2

 افزوده سازمان های فعالیت به(MURA) الزمند خدمات کیفی سطح بهبود و تکمیل برای که هایی فعالیت از دسته آن -3

 .دهد می تشکیل را ( عملی کایزن ) کایزن گمبا آموزشی کارگاه اقدامات اسا  3MU نهضت یا حرکت این شوند.
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 ستهد وظای  از آیی  می سازمان تر پایین سطوح به مدیریت باالی سطوح از مه هر کنید، می مالحظه که طور همان

 این از هآنچ شود. می افزوده دارند، ایجاد بهبود نگهداری و حفظ جنبه که وظایفی بر عوض در و کاسته بهبود ایجاد

 مانازس بهبود صرف را خود وقت اعظ  بخش همواره باید سازمان باالتر سطوح مدیران که است این فهمی  می نمودار

 گونه این ام سازمانهای در راستی به آیا کنند. واگذار تر پایین سطوح به دارند نگهداری جنبه که را جاری امور و نمایند

 کارشناسان توسط بایست می قبال که مطالبی بازبینی نامه پاراف صرف را خود وقت بیشتر که مدیری شود؟ می عمل

 [2]. .بیاندیشد سازمان بهبود به که داشت واهدنخ را آن فرصت وقت هیچ گذرد، می شود انجام

 مستمر بهبود و دانش مدیریت

 سخت قابتیر مزیت هر اوردن بدست فزاینده بطور وجاییکه کنند می فعالیت پویا تجاری محیط یک در که سازمانهایی

 یک رمستم بهبود . است محتمل غیر انها بقای  مستمر بهبود به شده ساختاربندی رویکرد یک وجود بدون است

 یک هک است رویکرد این مرکزیت دانش مدیریت فرایند . است نواوری با همراه   سازمانی قابلیت اسا  رویکردبر

 [9]. دهد. می ارائه سازمانی یادگیری و نواوری طریق از اینده های عملکرد بهبود برای فرصت

 توردم زیادی صاحبنظتتران ستوی از موضتتوع ایتن .یتتابد می افزایتتش ضمنتتی دانتش واسطه به نیز مستمر هبودب

 خصتوص رد مستمتریکنتواخت بهبتتود کته دارد متی بیتان منیتتن ستتولتو مثتتال عنتتوان به . است گرفتتته قرار تتتوجه

 پتایگاه از تربهتج بتر مبتنتی بختش باشد،یعنتی متی بتالغ صنتایع در وری بهتره منبتع مهمتترین فرآینتدها و محصتوالت
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 زمانی به مربوط عامل این شود. می محدود منفی بازخور عامل یک طریق از ضمنی دانش وجود این با .سازمان دانش

 اینبنابر دهد. می افزایش را عملکرد مستمر، بهبود وضعیت این در ندهد، رخ سازمان در نوآوری هیچگونه که است

  یتابد. می کاهش سپس و دهد، می ارتقاء مشخصی حد در تنها را مستمر بهبود ضمنی دانش

 که شد ذکر قبل های قسمت در .شود می بیان " دادن انجام طریق از شده محدود یادگیری" عنتوان تحتت پدیده این از

 کند. نمی ایجاد نوآوری خود تنهایی به ضمنی دانش

 سازمان یک خصوص )در است آن از بخشی ضمنی دانش که دانش پایگاه کل که است آن زمینه این در اصلی دیدگاه 

 سیستمهای و ها شرکت و یکدیگر با ها شرکت بین تعامل که جایی یابد، می گسترش فرهنگ و اجتماعی بافت در (

 سازمانی هگذشت های نوآوری بررسی در دهد. می شکل ضمنی دانش انتقال و گسترش ، درتوسعه را مهمی عنصر بیرونی

 ازمانیس تغییر ، اجتماعی نیروهای همچنین . است گردیده مشاهده تکنولوژیکی و اجتماعی تغییر نیروهای حضور

 که یرونیب های سیستتت  قتتراردادن مدنظر ضمنی دانش مطالعه در لذا نمایند. می تعیین مدت بلند در را وتکنولوژیکی

 و ضمنتتی دانتتش بیتتن کتته ددگتتر می متحقتتق زمتتانی امتتر ایتتن بتاشد. می مهت  است تعامل در آنها با سازمان

 رخ توآورین آنهتتا در )کتته دانتش پتتایگاه بیتترونی هتای سیستتت  و شتتود بتترقرار ارتبتاط سیستت  در صریح دانش

 .دهنتتد راارتقتتاء پایتتدار رقتتابتتتی های متزیتت و داده افتزایش را دهتد(عملکترد متی

 به ونوآوری مستمر بهبود .گردد نوآوری ایجاد به منجر تواند می بیرونی دانش ایگاهپ با کردن برقرار ارتباط بنابراین

  .گردند می حاصل سازمانی یادگیری و ( است ارتباط در محیط در ها سیست  سایر با )که سیست  میان تعامل واسطه

 به ساسیتح مستلزم سازمانی رونیبی دانش پایگاه طریق از نوآوری ارتقاء دهد. می افزایش را مستمر بهبود نیز نوآوری

 کننده تسهیل که) ITزا استفاده و باشد( بیرون ضمنی دانش انتقال کننده تسهیل )که بیرونی ستهایش  برای مکانی تغییر،

 ربخشاث انتقال واسطه به سازمانی بیرونی دانش پایگاه از استفاده بر  ITاز استفاده باشد. می  باشد( بیرونی صریح دانش

 [1] . گذارد می تأثیر ریحص دانش

 عملکرد هبودب برای وظایفشان بهتر انجام مگونگی از شناخت افراد و تیمها اینکه از اطمینان کسب شامل دانش مدیریت

 می شدان و عملکرد بهبود درنتیجه  و  شود می نتیجه بهبود از و دهد می نتیجه را بهبود ، دانش این و . دارند را  شان

 عملکرد تمرمس بهبود و دانش مدیریت بین ارتباط داده نشان شکل در که همانطور .که دهند تشکیل را مرخه یک توانند

 برده باال را دخو دانش بگیرید یاد اجرا از هرمه متقابال و کنید می عمل بهتر بدانید بیشتر مه شود.هر می اشکار کامال

 از ییک بود خواهد بنابراین دانش مدیریت مرخه اید.و بخشیده بهبود مداوما را خود عملکرد دانش افزایش با اید.و

 [3] دهد. می نتیجه را عملکرد مستمر بهبود که موتورهایی
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 مقدمه 

زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان در ورود به تجارت جهانی دارد. پیشرفت تکنولوژی به عملکرد مناسب 

عنوان ضرورتی در بهبود این عملکردها معرفی شده است ولی منانچه در مورد انتخاب نوع تکنولوژی و یا مقطع زمانی تغییر 

ت های نا موفق و فراموش شده قرار خواهد داد. بنابراین آن، تصمی  گیری مناسبی صورت نگیرد، سازمان را در لیست شرک

آنچه سازمان ها به آن نیازمندند استفاده از اصول و تکنیک هایی است که بتواند این تکنولوژی ها را به طور کارا و اثربخش 

مستمر  و به بهبود در سازمان ها بکار گرفته و پیاده سازی نماید. این تکنیک ها باید نقاط ضع  سازمان را پوشش داده

عملکرد زنجیره تأمین در بخش های مختل  آن به طوریکه مطلوب سازمان هاست، بپردازند. تولید و تفکر ناب یکی از 

بهترین تکنیک ها در تحقق این اهداف است. تولید ناب از تکنیک ها و راهکار هایی استفاده می کند که هر کدام به نوعی 

عملکرد زنجیره تأمین را دارند و می توان از آنها در برطرف کردن کاستی های زنجیره تأمین  در قسمت خاصی توانایی بهبود

استفاده نمود. شناسایی نواقص، نقاط ضع  و بهبود ها در زنجیره تأمین با روش اندازه گیری عملکرد انجام می گیرد. در 

 د، که برای شفاف بودن تأثیر پیاده سازی ناب درروش ارزیابی عملکرد از شاخص هایی برای اندازه گیری استفاده می شو

زنجیره تأمین نیز می توان این شاخص ها را بکار برد تا از این طریق بتوان دریافت که کدام تکنیک و راهکار برای بهبود 

 شاخص بخصوصی مؤثر است. بدین ترتیب می توان با بیشترین اثر بخشی و کمترین هزینه در جهت بهبود گام برداشت.

آنچه در این بخش بیان می شود، خالصه ای از تولید ناب، شاخص های ارزیابی عملکرد و نهایتا  شناسایی نقاط ضع  و 

 راهکار های تولید ناب جهت بهینه سازی زنجیره تأمین از طریق شاخص های ارزیابی عملکرد است.

 بخش اول

 تولید و تفکر ناب

Lean  شناسایی و حذف موداها )منابع اتالف( برای حداقل نمودن هزینه ها و یک استراتژی مدیریتی و رویکردی جهت

حرکت به سوی بهره وری و تعالی سازمانی می باشد. این رویکرد از تفکر بهبود مستمر و کایزن متولد شده و در کارخانجات 

زایی عملیات  ولید انبوه، ارزشو صنایع ژاپنی در قالب تولید ناب توسعه یافت. این فلسفه زمانی مطرح شد که در اوج عصر ت

مبتنی بر دسته و ص  از جمله حج  موجودی، انبارك ها، ص  های انتظار و غیره به عنوان مصادیق غیر ارزشی تولید 

(NVA) ( و جریان تک 22زیر سوال رفتند. در حالی که تولید ناب با تمرکز بر تولید برمبنای سفارش مشتری )تولید کششی

                                                           
22 Pull System 
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و جریان  24، بهبود مستمر23تکا به اصولی همچون ضایعات صفر، کار تیمی، سیستمهای تولید سلولیواحدی محصول و با ا

 .]3[معطوف داشت 2اطالعات تمامی تالش خود را برای حذف موداها و عوامل غیر ارزش زا مطابق شکل 

 

 

 فلسفه تولید ناب -1شکل

تولید ناب )اصطالحی که جان کرافسیک پژوهشگر آی ام وی بنیان نهاد( از اینرو ناب نامیده می شود که در مقایسه با تولید 

دهد. این شیوه تولید، نیروی انسانی موجود در کارخانه، فضای الزم انبوه، هر میز را به میزان کمتر مورد استفاده قرار می 

برای تولید، سرمایه ای که صرف ابزارآالت می شود، نیروی مهندسی الزم برای تهیه محصول و زمان مورد نیاز برای ساخت 

ها بسیار نص  شده، عیب محصول جدید را بعضا تا نص  تقلیل داده است. همچنین در تولید ناب موجودی مورد نیاز کمتر از

 کمتر شده و محصوالت با تنوعی فزاینده تولید می گردند.

 عناصر اصلی تولید ناب شامل:

 حذف اتالف و موداها  -

 جریان حرکت مداوم قطعات با حج  کومک -

 کشیدن توسط مشتری -

                                                           
23 Cellular Manufacturing 

24 Continues Improvement 

 دوباره کاري

 موجودی ها          

 توليد مازاد

حمل و نقل 

 مواد
 حرکات اضافي

 انتظار

 پردازش           

 

VSM 

5S 

TPM 

Problem Solving 

TQM 

SPC 

QCC 

Benchmarking 

Visual Management 

Pokayoke 

Gemba Kizen 

QFD 

PDCA and etc. 

Non Value Added 

 
ر
ا
ک
 
،
د
ش
ر
ا
 
ت
ي
ر
ي
د
م
 
ي
ن
ا
ب
ي
ت
ش
پ

 
و
 
ي
ط
ا
ب
ت
ر
ا
 
ي
ا
ه
م
ت
س
ي
س
 
،
ي
م
ي
ت

 
م
ت
س
ي
س
 
،
ي
ت
ا
ع
ال
ط
ا

 
ي
ر
ت
ش
م
 
و
 
ي
ش
ش
ک

ي
ر
ا
د
م

 

حذف اتالف و 

 بهبود مستمر
Tools and Techniques 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

188 

مودا به عنوان یکی از اصول ناب، تعری  شده و به معنی فعالیتها و اقداماتی است که جاذب و مصرف کننده منابع هستند و 

هیچ گونه ارزش آفرینی نمی کنند. به عبارت دیگر مودا آن میزی است که بدون افزایش ارزش نزد مشتری قیمت 

مودا را شامل: دوباره کاری، ضایعات، تولید مازاد، حمل و  محصول/سرویس را افزایش می دهد. آقای اوهنو هفت دسته

 .]3[نقل مازاد، حرکات اضافی، انتظار و عدم استفاده کامل از مهارتهای انسانی معرفی می کند 

فلسفه تولید ناب بعدها توسط آقای ووماك و دانیل جونز در قالب نگرش جدید و جامعتری تحت عنوان تفکر ناب مطرح 

به ایجاد جریان ارزش  3یاد می شود مطابق شکل  VVFPP25با تمرکز بر پنج اصل که از آن به متدولوژی گردید. ناب 

 می پردازد. این اصول عبارتند از:

 تعیین ارزش: آیا فعالیت موردنظر برای مشتری مطابق انتظار او ارزش آفرینی می کند؟ -1

یق ترسی  نمای بصری از جریان ارزش در طول زنجیره : نقشه برداری جریان ارزش از طر26شناسایی جریان ارزش -۰

 ارزش

 حرکت: به حرکت درآوردن گامهای ارزش آفرین و حذف موداها -۸

بیرون کشیدن: امکان دادن به خریدار و یا مشتری تا ارزش مورد انتظار را از تولید کننده درخواست کرده و از آن  -۴

 .بیرون کشد

 اساسی و بهبود تدریجی جهت نهادینه سازی جریان ارزشکمال: توجه به بهبود  - ۵      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Value-Value stream-Flow-Pull-Perfection 

26 Value Stream 
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 فرایند ناب سازی -2شکل

 هدف غائی تولید ناب

 :هدف غائی تولید ناب افزایش جریان نقدینگی و سود عملیاتی از طریق راهکارهای زیر است

 بهبود کیفیت -

 افزایش رضایت مشتری -

 بهبود مشارکت کارکنان، انگیزه و فرهنگ کار -

 تعریف پروژه تشکیل تیم زمانبندي آموزش برنامه تفکر ناب

 تعیین ارزش
 نقشه برداری جریان ارزش تعیین محدوده موضوع مطالعه

 درک صدای مشتری
 ؟چه باید تغییر کند ترسیم نقشه وضع موجود

 تغییر کند؟ به چه باید ترسیم نقشه وضع مطلوب

 چگونه باید تغییرکند؟ برنامه ریزی حذف موداها

 شناسایی مودا

 اهداف و خط مشی مدیریت

 

 

 بیرون کشیدن

 کمال و بهبود مستمر

 حل مساله

Feedback 

 آنالیز کارکرد ایجاد جریان
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 اصول و  ارزش با بکارگیری مجموعه ای از ابزارها شرکتهای ناب این مزایا را از طریق حذف اتالفات و فعالیتهای فاقد

تعجب آور نیست که نقطه آغاز این اقدامات از مشتری و انتظارات و  .میکنند کسب مستمر بهبود فرهنگ گسترش و علمی

فاف شخواسته های وی باشد نه مدیران تولید و مهندسی صنایع. مشتری اصلی ترین تبیین کننده ارزش است. وقتی ارزش ها 

ازی قطعه امکان پذیر باشد پیاده س -و مشخص باشد جریان ارزش به راحتی قابل تعری  و ترسی  است. هر جا جریان تک 

با ترسی  جریان ارزش و  .قطعه مشکلی باشد -سیست  کشش راحت تر انجام میشود. و هرجا برای پیاده سازی جریان تک 

 :ترکیبی از ابزارها و رویکردهای زیر استحذف اتالفات به آن دست میابی .فرآیند کایزن 

 (5S)ام ساماندهی محل کارظن -

 ((SMEDروش تغییر سریع قالب -

 ((TPM نظام نگهداری بهره ور جامع -

 ( (Cellular Manufacturingتولید سلولی -

 تولید ناب پایدار: مراحل

 در یکی از سمینارهای برخط گروه مشاورین .تولید ناب یک فرآیند تحول است. اولین گامها مهمترین گامها هستندگذار به 

TBM سه مرحله پایداری در مسیر تولید ناب توسط ناطق ترسی  شد: 

، استانداردسازی 5Sدوران تمرکز بر فعالیتهای ک  کارگاه و بکارگیری ابزارهایی مانند  -مرحله اول : دوران ابزارگرائی -

  .بی ممکن است کسب شود اما شاید نتوان نتایج را بصورت مالی ارائه کردوو کاهش زمان آماده سازی نتایج خ

پیاده سازی نظام ها و زیرنظام های تولید ناب در سطح وسیع تری گسترش میابد. تعامل  -مرحله دوم: دوره سیست  گرائی-

ر بسیاری از امور به نحو بارزی خود را نشان میدهد. تمرکز بر مشتری و تامین بین سیستمها رشد میکند و ضرورت تغیی

 .ان میدهندمشخصتری نش صورت به  کنندگان به امری مه  و ضروری تبدیل میشود. در این مرحله نتایج مالی بهبودها خود را

تمرکز اصلی سازمان بر مشتری و سازمان به روش ناب فکر میکند و عمل میکند.  -مرحله سوم: دوران اصول محوری -

فرآیند خلق ارزش است. نظامهای جامع مدیریتی رشد یافته و به مرحله بلوغ رسیده اند. آثار بهبود عملکرد حول رویکرد 

 .خوبی خود را در صورتهای مالی و جریان نقدینگی نشان میدهده ناب ب

 

 

http://www.tspco.blogfa.com/post-4.aspx
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 درسهایی از مشاور ناب

Chris Ortiz  یک مشاور سیست  های ناب است. وی تجربه شکست یکی از مشاوره هایش را بصورت کتاب منتشر کرده

است . فقدان ارتباطات و آموزش به همراه انتخاب نامناسب اعضای کارگروه منجر به این تجربه شکست خورده شد. اما 

 .وژه های موفق بعدی باشدجمع بندی آن میتواند راهگشای پر

یکی از اصلی ترین عوامل این ناکامی گزینش نامناسب اعضای کارگروه پیاده سازی بود. وی این موضوع را  .1

 :اینگونه جمع بندی کرده و توصیه میکند اعضای کارگروه پیاده سازی افراد زیر باشند

 ایع و ساختیک نفر مهند  صنایع یا ساخت یا فردی با توانمندی های مهندسی صن .2

یک مهند  کیفیت یا تکنسین خبره و ماهر کیفیت که توانائی سرپرستی و هدایت تغییرات کاری و تغییرات  .3

 .استانداردها را داشته باشد

 کارکنان فنی یا نت برای همکاری و اطمینان از اجتناب از تاخیر و توق  ماشین آالت .4

 .دگان و موارد مربوطه را داردیک کارشنا  مواد و موجودی ها که اطالعات تامین کنن .5

نفر از  2اپراتورهای ص  که اطالعات تفصیلی محصول و فرآیند را دارند. این مشاور پیشنهاد میکند حداقل  .6

 .اپراتورهای خبره و آگاه به جزئیات در تی  عضو باشند

 مدیران ارشد برای رفع مشکالت اجرایی .7

پروژه کایزنی مشارکت داشته باشد. تا ضمن برخورداری از توانائیهای این مشاور پیشنهاد میکند رهبر تی  حداقل در سه 

و کایزن به پیاده سازی  5Sارتباطی و رهبری و هدایت حول اهداف راهبردی از این تجربیات با شناخت از ترمینولوژی 

 ]4[ .کمک کند

 بخش دوم

 شاخص های ارزیابی عملکرد 

عملکرد از جمله مواردی است که ه  در محافل آکادامیک و ه  در مجامع امروزه طراحی و تعیین شاخص های ارزیابی 

 Dicksonو  Lehmann & O’Saughnessyو Ellramو  Betchو  Kaiser کاربردی مورد توجه خاص می باشد.

 Garvinاز جمله محققین این موضوع بوده اند. در ادامه نتیجه یکی ازمهمترین این مطالعات آورده شده است. Garvinو

شاخص که عبارتند  5به تفصیل شاخص های عملکرد را ارائه نموده است. در این مطالعات  1993در مطالعات خود در سال 

 از کیفیت، هزینه،تحویل به موقع،خدمات وانعطاف پذیری پیشنهاد گردیده است.

http://www.tspco.blogfa.com/post-29.aspx
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آورده شده  به شرح ذیل 5و  4و  3 و 2 و 1 شاخص در جداول شماره 5شاخص های مورد نظر در خصوص هر 

 :]7و6و5[است

 زیر شاخص های کیفیت -1جدول

 

 

 

 زیر شاخص های هزینته -2جدول

 

 

 

 

 موقتع  تحویل به-3جدول 

 کیفیت -7 دقت -1

 سهولت سفارش دهی -8 کفایت -2

 انعطاف پذیری در سفارش دهی -9 قابلیت اعتماد -3

 انعطاف پذیری درحمل ونقل -10 در دستر  بودن -4

 سهولت در برگشتی -11 سرعت -5

  دسترسی به اطالعات -6

 انعطاف پذیری -5جدول                                             خدمات             -4جدول           

 

                                                            

 

 هزینه اولیه -1

 هزینه بهره برداری -2

 هزینه تعمیرات -3

 ویژگی ها  -5 عملکرد   -1

 تطابق -6 اعتبار -2

 ظاهر -7 دوام  -3

 کیفیت دریافتی -8 قابلیت سرویس دهی -4

 انعطاف پذیری در محصول -1

 انعطاف پذیری در حج  -2

 حمایت از مشتری    -1

 پشتیبانی فروش -2

 حل مشکالت -3

 اطالعات -4
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 عادت بد در تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد 8

در فرآیندهای ارزیابی عملکرد به کرات با وضعیت ناامید کننده ای مواجه میشوی  . در کنار کمبود داده های قابل اعتماد و 

ارتباط شاخصها با  در بهاما  منجر به فقدان اثربخشی این فرآیند میشود.با کیفیت مسائل دیگری بروز میکند که حتی میتواند 

ه ، نتیجه گرا نبودن، قابلیت تاویل و تفسیر گزارش ها، شخصی شدن و سلیقه ای شدن گزارش ها و ... ناشی از رویکرد 

 .و فرآیند ارزیابی است KPI نابالغ و تکامل نیافته به شاخصهای کلیدی عملکرد

رویکرد نادرست در تدوین و ارزیابی شاخص  8و خوب همه جا هستند درست مثل آدمها. اما توجهه به این عادتهای بد 

 :های عملکرد میتواند در اثربخشی فرآیندهای ارزیابی نقش به سزائی داشته باشد

 استفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد برای قضاوت درباره اشخاص .1

 بکارگیری واژه های مبه  .2

 ان فکری برای شاخصهای کلیدیبکارگیری توف .3

 متوق  ساختن کارکنان .4

 اغراق در بکارگیری داده ها و داشبورد مدیریتی .5

 بکارگیری گزارش ها به عنوان نقطه پایان .6

 ارزیابی مقایسه ای دوره های کوتاه مدت .7

 ارائه آموزشها و سرمایه گذاری ها به عنوان نتایج بهبود .8

گسست فعالیتهای ارزیابی و بهبود مستمر  KPI شاخصهای کلیدی عملکرد محور اصلی تمامی این خطاها در بکارگیری

  .است

 بخش سوم 

 شاخص های کلیدی عملکرد و تفکر ناب :

سازمان ها برای بهبود عملکرد های خود از راهکار هایی استفاده می کنند. تولید ناب دارای راهکار ها، تکنیک هاو اصولی 

منظور استفاده نمود. یکی از اهداف اصلی تولید ناب حذف مودا های هفت گانه می است که می توان از آنها برای این 

باشدکه بسیاری از دستاورد های تولید ناب از همین طریق میسر می شود. با حذف مودا در یک زنجیره تأمین بسیاری از 

شکلی  بتوان این بهبود را بهمشکالت حل شده وسازمان به طور نسبی شاهد پیشرفت در جهت کمال می شود. برای اینکه 

ی با این نتیجه اندازه گیر اندازه گیری عملکرد استفاده می شود. و مشخص کرد از سیست  درست اندازه گیری و منطقی و

 اص داد.اختص این است که بتوان تکنیک های خاصی را برای بهبود شاخص بخصوصی که سازمان نیاز به آن دارد روش

http://www.tspco.blogfa.com/post-30.aspx
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موداهای هفت گانه را روی تک تک شاخص های عملکرد زنجیره بررسی کرده وبهبود در  وجودبرای این کار تأثیرات 

 شاخص ها را با تأثیر گذاری روی زیر شاخص ها بدست می آوری .

 موداهای هفت گانه:

 تولید اضافی) پیش از دریافت تقاضا ( -1

 انتظار) برای گام بعدی فرآیند یاخرابی ماشین ( -2

 اد (حمل ونقل) غیر ضروری مو -3

 پردازش) بیش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعی  ابزار یا قطعه ( -4

 موجودی ها)مواد اولیه، نی  ساخته، محصول ، درراه ( -5

 حرکات غیر ضوری کارکنان) برای ابزار یا قطعه یا ... ( -6

 تولید قطعات معیوب -7

 حال در این قسمت عوامل مؤثر برشاخص ها را بطور جداگانه بررسی می نمایی :

 :شاخص کیفیت * 

با توجه به زیر شاخص های کیفیت ، تولیدقطعات معیوب عملکرد ماشین آالت ،تجهیزلت وسایر عوامل تولید مربوطه را 

ی در صورت عدم معیوبی )معیوبی ک ( تعداد قطعات سال  بیشتر زیرا ضعی  نشان داده وقابلیت سرویس دهی را ک  می کند

د. حرکات اضافی،حمل ونقل مازاد،انتظاروپردازش بیش از حد با از دست دادن در واحد زمان به مشتری تحویل می شو

 زمان وباتبع افزایش زمان تحویل قابلیت سرویس دهی را کاهش می دهد.

 شاخص هزینه: * 

ه افزایش یهزینه بهره برداری را افزایش داده و هزینه مواد اولیه را با صرف مواد اولد،،تولید قطعات معیوب با بازگشت به فرآین

می دهد. تولید اضافی سبب افزایش هزینه نگهداری وبالطبع افزایش هزینه اولیه شدهو هزینه نگهداری و تعمیرات را نیز زیاد 

می کند. موجودی هل به علت توق  در فرآیند تولید در معرض آسیب قرار گرفته وهزینه تعمیرات را زیاد می کند،عالوه 

 افی سبب افزایش هزینه اولیه می شود.بر آن به خاطر اشغال فضای اض

 تحویل به موقع: * 

تولید قطعات معیوب نشان دهنده دقت پایین و عدم قابلیت اطمینان باال می باشد. تولید اضافی وموجودی سبب صرف سرمایه 

ار انعطاف ن کزیادمی شودوبه همین علت نمی توان آن سروایه رادر جهت تولید میزی که مشتری می خواهد استفاده کردوای
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پذیری در سفارش را کاهش می دهد. حرکات،حمل ونقل اضافی،انتظاروپردازش زیاد سبب کاهش سرعت تولیدو نتیجتا  

 کاهش سرعت تحویل سفارش می شود.

 خدمات: * 

 حذف مودا به طور مستقی  تأثیر مندانی برزیر شاخص های خدمات ندارد.

 انعطاف پذیری: * 

طریق اشغال سرمایه انعطاف پذیری در حج  را در زمان نیاز به حج  باال را کاهش داده وانعطاف  تولید اضافی وموجودی از

 .ص ها نشان می دهدخو در نتیجه شا بر زیر شاخص ها را موداهاوجود  تأثیر 8جدول شماره پذیری محصول را ک  می کند.

 تأثیرات وجود مودا بر زنجیره تأمین -8جدول   

زیر شاخص هایی که با وجود مودا تأثیر می  شوند موداهایی که حذف می

 پذیرند

 شاخص

 عملکرد -قابلیت سرویس دهی تولید قطعات معیوب -1

 هزینه بهره برداری  –هزینه اولیه 

 قابلیت اعتماد –دقت 

 کیفیت

 هزینته

 تحویل به موقع

 عملکرد -قابلیت سرویس دهی حرکات اضافی -2

 قابلیت اعتماد –دقت 

 کیفیت

 به موقع تحویل

 قابلیت سرویس دهی حمل ونفل مازاد -3

 سرعت

 کیفیت

 تحویل به موقع

 قابلیت سرویس دهی انتظار -4

 سرعت

 کیفیت

 تحویل به موقع

 پردازش -5

 

 قابلیت سرویس دهی

 سرعت

 کیفیت

 تحویل به موقع

 موجودی -6

 

 هزینه بهره برداری –هزینه اولیه 

 انعطاف پذیری در سفارش دهی

انعطاف پذیری در  –انعطاف پذیری در حج  

 محصول

 هزینته

 تحویل به موقع

 انعطاف پذیری

 

 تولید اضافی -7

 

 هزینه تعمیرات –هزینه اولیه 

 انعطاف پذیری در سفارش دهی

 هزینته

 تحویل به موقع
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 ارائه راهکار های بهبود

 ک ها واز تکنی دناب گام بردارند. به همین جهت بای سازمان ها برای رسیدن به کمال نامارند در جهت تحقق اهداف تولید

استفاده کنند،که هر یک از این راهکار ها گوشه ای از اهداف ناب را محقق کرده وسازمان را در جهت تعالی  راهکارهایی

ای ه پیش می برد استفاده از این تکنیک ها ه  بسیاری از مشکالت سازمان را  مرتفع می کندو ه  سبب بروز دستاورد

جدیدی می شودکه بطور کلی می توان گفت سبب بهبود در عملکرد های زنجیره تأمین سازمان می شود. از آنجائیکه بهبود 

در زنجیره تأمین را می توان با روش اندازه گیری عملکرد مشخص کرد در اینجا سعی شده است از شاخص های عملکرد 

برعملکرد  در این قسمت تأثیر پیاده سازی ناب اخص صورت می پذیرد.استفاده کرده و مشخص کرد این بهبود در کدام ش

نجیره باعث بهبود در کدام قسمت ز و راهکار که هر تکنیک مشخص شودتا شده است بررسی  کاملبه طور  زنجیره تأمین

 شده است. بیان به شرح زیر مشخصه هاوراهکار های تولید نابشرح برخی  .تأمین می شود

 برای بهبود شاخص های زنجیره تأمین ها و تکنیک های تولید ناب راهکار -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت

  عملکرد

 اعتبار -قابلیت سرویس دهی

  اعتبار -قابلیت سرویس دهی

  اعتبار -قابلیت سرویس دهی

  قابلیت سرویس دهی

 اعتبار،عملکرد، قابلیت سرویس دهی،      

 دوام، ویژگی، تطابق،کیفیت دریافتی

 اعتبار،عملکرد، قابلیت سرویس دهی   

                قابلیت سرویس دهی

   قابلیت سرویس دهی

   قابلیت سرویس دهی

  اعتبار -قابلیت سرویس دهی

اعتبار،عملکرد، قابلیت سرویس دهی دوام، 

  ویژگی، تطابق، ،ظاهر

 اعتبار -قابلیت سرویس دهی

 اعتبار،عملکرد، قابلیت سرویس دهی

 تأمبن کننده در طراحی محصولهمکاری  -

 راهکار های تولید ناب در ارتباط باتأمین -

 منابع منعط  -

 ساخت سلولی  -

 آماده سازی سریع -

 بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت -

  

 

  TPMنگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر) -

 هموار سازی  -

 بچ های تولیدی کومک -

  کانبان -

 سیست  کششی -

 ارتباط نزدیک ودائمی فروش با طراحان محصول -

 ارتباط مراکز فروش با مشتری -

 راهکار ناب در طراهی محصول -
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 هزینه

  هزینه اولیه

 هزینه اولیه

 اعتبار،عملکرد، قابلیت سرویس دهی

هزینه –هزینه بهره برداری  –هزینه اولیه 

 تعمیرات

 هزینه بهره برداری –هزینه اولیه 

 هزینه اولیه

 هزینه بهره برداری –هزینه اولیه 

 هزینه اولیه

 هزینه بهره برداری –هزینه اولیه 

 توجه به فاصله جغرافیایی در انتخاب تأمین کننده -

 همکاری جهت کاهش هزینه های تأمین کننده -

 بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت -

 نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر                    -

 هموار سازی -

 بچ های تولیدی کومک -

  کانبان -

 ایجاد ارتباط مراکز فروش با کارخانه -

 راهکار ناب در طراهی محصول -

 

 

 

 

 

 

 

 تحویل به موقع

 

 

 در دستر  بودن

 

 

 

 سرعت       

 

 

 

 انعطاف پذیری در سفارش دهی   

 

 

 

 سهولت در برگشتی   

 

قابلیت اعتماد ، در دستر  بودن،سرعت، 

 انعطاف در سفارش

 قابلیت اعتماد ، سرعت، انعطاف در سفارش

 انعطاف پذیری در سفارش دهی ،دقت

 قابلیت اعتماد ، در دستر  بودن

ر وجه به فاصله جغرافیایی د/ رده بندی تأمین کنندگان، ت -

انتخاب تأمین کننده /سفارش دهی در بچ های کومک 

،تسهیل وتسریع حمل ونقل /تسهیل عملیات خریدوسفارش 

 دهی/

 

 / توجه به فاصله جغرافیایی در انتخاب تأمین کننده،  -

،تسهیل وتسریع حمل ونقل، شفافیت اطالعات بین شرکت 

ی کومکرابطه بلند سفارش دهی در بچها وتأمین کننده/

 مدت با تأمین کننده

 

 / توجه به فاصله جغرافیایی در انتخاب تأمین کننده، -

سفارش دهی در بچهای کومک، رابطه بلند مدت با تأمین  

 کننده /

 

/رده بندی تأمین کنندگان، توجه به فاصله جغرافیایی در  -

 رابطه بلند مدت با تأمین کننده،تسهیل انتخاب تأمین کننده،

 ونقل/ وتسریع حمل

 منابع منعط  -

 

 آماده سازی سریع -
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انعطاف پذیری در سفارش دهی ،  در دستر  

 بودن 

 سهولت در برگشتی، کفایت   

سرعت،انعطاف پذیری در  قابلیت اعتماد ،

 سفارش دهی، کفایت

قابلیت اعتماد ، سرعت،دقت ، سهولت 

 سفارش دهی

 

سرعت،انعطاف پذیری در سفارش دهی، 

در دستر  بودن،  ,سهولت سفارش دهی

 سهولت سفارش دهی،سهولت حمل و نقل

قابلیت اعتماد ، سرعت،انعطاف پذیری در 

 سفارش دهی،

 

 بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت -

 

 

 هموار سازی -

 

 بچ های تولیدی کومک -

 

  کانبان -

 

 ایجاد ارتباط مراکز فروش با کارخانه -

سفارش دهی در بچهای کومک، رابطه بلند مدت با تأمین  

 کننده /

 مراکز فروش با مشتریارتباط  -

 

 خدمات

حمایت از مشتری ،پشتیبانی فروش،حل 

 مشکالت، اطالعات

حمایت از مشتری ،پشتیبانی فروش، حل 

 مشکالت، اطالعات

 حل مشکالت،اطالعات

 حل مشکالت،اطالعات

 بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت -

 

 کانبان -

 

 ارتباط مراکز فروش با مشتری -

 ایجاد ارتباط مراکز فروش با کارخانه -

 

 

 

 انعطاف پذیری

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

ر درده بندی تأمین کنندگان، توجه به فاصله جغرافیایی  -

انتخاب تأمین کننده رابطه بلند مدت با تأمین کننده،تسهیل 

 وتسریع حمل ونقل

 منابع منعط  -

 هموار سازی -

 آماده سازی سریع -

 بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت -

 بچ های تولیدی کومک -

 کانبان -

 ایجاد ارتباط مراکز فروش با کارخانه -
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 پذیریانعطاف پذیری در محصول، انعطاف 

 در حج 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

 انعطاف پذیری در حج 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری 

 در حج 

 ا مشتریارتباط مراکز فروش ب -

 راهکار ناب در طراهی محصول -

 

 نتیجه گیری

ا های ویژه رقابتی دارد که ب ییدر عصر جهانی سازی، قرار گرفتن در سطح شرکت ها و سازمان های جهانی، نیاز به توانا

ارزش ها و سطوح دیگر مثل ملی، صادراتی، بین المللی و منطقه ای تفاوت دارد. هر کدام از این ها دارای استانداد ها، 

می  های مورد نیاز آن سطح ییحد اقل توانا انتظارات خاص خود بوده و در نتیجه برای موفقیت در هر سطح نیاز به داشتن

یره تأمین باید که زنج باشد. این مسئله بخصوص در رابطه با مدیریت زنجیره تأمین در سطح جهانی صدق می کند. یعنی این

و  عاتتکنولوژی اطال و زمان دارای مزیت رقابتی در سطح جهانی باشد. توزیع خدمات،حداقل در مدیریت هزینه، کیفیت،

با کاهش هزینه های نقل و انتقال اطالعات و محصوالت، افزایش سرعت تولید و پردازش سفارشات از یک سو و  عملیات

هت است به مدیران درج گسترش فرصت های تجاری و دامنه همکاری بین شرکت ها و مشتریان از سوی دیگر توانسته

ه اندازه ب بهبود عملکرد زنجیره تأمین دست یابی به مزیت رقابتی یاری رساند. از سوی دیگر اصول ناب در جبران نواقص و

اط ضع  بنابراین باتوجه به این که رفع نق .کارائی قابل توجهی دارد ای که بتواند مزیت رقابتی در اختیار سازمان قرار دهد،

مان ها به عنوان ضرورتی برای جهانی شدن ساز بیشترین کارائی باکمترین هزینه و تمر در یک زنجیره تأمین،بهبود مس و

ارائه راهکار  وتکنیک هایی است که تمرکز آنها بر بهبود نقاط ضع   بکارگیری تحقق این امر نیازمند ،محسوب می شود

 . توسط سازمان ها می باشدهای مناسب 
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یکی از کاملترین و کاراترین فلسفه های مدیریتی است که به نحو شایسته ای مباحث  1(TQMمدیریت کیفیت فراگیر )

کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد.در دنیای امروز که از یکسو رقابتهای ملی،منطقه ای و بین المللی بسیار شدید و 

جزیه و سیار سریع و پرشتاب بوده ؛ مسلما تتنگاتنگ و از سوی دیگر تغییرات و تحوالت در تکنولوژی ،نیاز بازار و ... ب

تحلیل،شناخت صحیح و به کارگیری مناسب مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت فراگیر می تواند بسیار راهگشا و موثر باشد. 

 (4وزارت تعاون،صفحه  -(TQM)جزوه مدیریت کیفیت جامع)

 تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر:

رد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی بود در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پایه اول مدیریت کیفیت توسط ادوا

پی ریزی شد.او ابتدا با برگزاری دوره هایی برای مهندسان ژاپنی روش های کنترل آماری فرایند را به آنها آموخت و سنگ 

 2(QCCیت)حلقه های کنترل کیف بنای کنترل کیفیت آماری را کار گذاشت که به مرور تکامل پیدا کرد و با تشکیل

 مدیریت کیفیت فراگیر پدیدار گشت.

مدیریت کیفیت فراگیر در حقیقت روش انجام دادن کار گروهی است که برای بهبود مداوم کیفیت،بهره وری،قابلیتها و 

 استعدادهای مدیریت و نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد.

 وار است:مدیریت کیفیت فراگیر بر اصول زیر است

 همواره کیفیت را مشتریان تعری  می کنند و نیازهای آنان در اولویت اول قرار دارد.-1

 مدیریت ارشد باید توانایی اعمال رهبری در پیاده سازی کیفیت را برای خود فراه  کند.-2

 کیفیت مقوله ای استراتژیک است،یعنی جهت گیری های بلند مدت سازمان وابسته به آن است.-3

 همه اعضاء سازمان در تمامی سطوح سازمانی مسئول کیفیت هستند.-4

 تمامی فعالیتهای سازمان باید بر بهبود مستمر کیفیت متمرکز شود تا اهداف استراتژیک سازمان تحقق یابد.-5

 مشکالت کیفی باید با همکاری بین کارکنان و مدیران حل شود.-6

 روشهای کنترل کیفیت آماری استفاده شود.برای حل مسائل کیفیتی و بهبود مستمر از  -7

 آموزش و پرورش کارکنان پایه بهبود مستمر کیفیت است. -8

در مدیریت کیفیت فراگیر،همه اجزاء در جهت بهبود کیفیت فعالیت می کنند؛ بخش بازاریابی مسئول تحقیق از مشتریان و 

فه دارد که مشتریان را از کیفیت محصوالت تولیدی مشخص نمودن ابعاد و اجزاء کیفیت مورد نظر آنهاست ؛همچنین وظی
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آگاه سازد.بخش فروش که به طور مستقی  با مشتریان در ارتباط است بازخوردهای مشتریان را جمع آوری می نماید که در 

طراحی محصول بسیار موثر است.بخش تحقیقات و توسعه مطابق با ویژگی هایی که مشتریان درخواست نموده اند محصول 

ا طراحی می کند. بخش مهندسی و تولید فرایند را به نحوی طراحی می کنند که مطابق کیفیت درخواستی تولید انجام ر

گیرد.بخش خرید باید مواد اولیه و قطعاتی را بخرد که به وسیله آن کیفیت مورد نظر برآورده شود.مسئولین این بخش مطابق 

را انتخاب نموده و با آنها قرار داد منعقد می نمایند.بخش منابع انسانی باید با کیفیت مورد نظر،عرضه کنندگان مواد اولیه 

کارکنانی استخدام کند که توانایی های الزم در تحقق کیفیت را داشته باشند و اصول مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود مستمر 

ام ی کرده و پاداش دهد و باالخره مدیریت در تمرا به آنها بیاموزد و بر مبنای همکاری افراد در بهبود کیفیت آنان را ارزیاب

سطوح باید فرهنگ خود کنترلی و مسئول دانستن خود در برابر محصول تولیدی را در زیردستان ترویج دهد و افراد در همه 

 (431،صفحه 1384بخش ها باید بر بهبود مستمر کیفیت محصول تولیدی تالش نمایند.)متقی،

یر گذار مدیریت کیفیت فراگیر حلقه های کنترل کیفیت  هستند که به تی  هایی اطالق می شوند یکی از جنبه های مه  و تاث

که به طور داوطلبانه از میان کارگران و سرپرستان تشکیل شده و به طور ساختار یافته مشکلی از مشکالت مربوط به کیفیت 

میالدی در ژاپن ابداع  60د.این ایده ابتدا در دهه و بهبود سیست  را برگزیده و با مشارکت اعضاء آن را رفع می نماین

نفر عضو دارد که اعضاء به طور داوطلبانه از میان کارگران و سرپرستان موجود در بخش  10تا  8گردید.هر حلقه بین 

رد؛حلقه امربوطه انتخاب می شوند و و یک نفر نیز به عنوان راهبر حلقه انتخاب می شود که وظیفه هدایت گروه را بر عهده د

ها  برای رفع مسئله ای که از قبل شناسایی شده طبق برنامه مشخصی تشکیل جلسه می دهند .در جلسات ابتدا علل ایجاد 

مشکل شناسایی شده و مسئله از زوایای مختل  مورد بررسی قرار می گیرد؛آنگاه افراد به طور خالقانه و به کمک روش 

هند و به حل مشکالت می پردازند. موفقیت کار حلقه های کنترل کیفیت منوط به طوفان مغزی راه حل هایی را ارائه می د

حمایت کامل مدیران ارشد است و پس از اجرای راه حل ها،میزان بهبود محاسبه شده و به اعضای حلقه پاداش داده می 

 (1386شود.)هایده متقی 

 و بهبود آن: TQMعوامل موثر در اجرای موفقیت آمیز 

متعددی در این زمینه تاثیر گزار هستند و عاملی که مورد بحث ما در این تحقیق است و شاید به جرات بتوان آن را عوامل 

 مهمترین و اثر گزارترین عامل دانست؛ تعهد و التزام مدیریت ارشد سازمان و شیوه عملکرد آن می باشد.

ها به  یفیت داشته است بیان می کند که اکثر سازمانادوارد دمینگ که نقش بسزایی در پیدایش و تکامل دانش مدیریت ک

صورت آرام و بی صدا از یک سبک مدیریتی فراگیر و بسته ای )زندان گونه( استفاده می کنند که در بلند مدت سازمان را 

ی لرزاند مبه انحراف می کشاند.او پیشنهاد میکند که اگر مدیران می خواهند در واکنش به تغییرات بی شماری که جهان را 

پاسخ موفقیت آمیزی بدهند ؛نیاز خواهند داشت که به سبک جدیدی از مدیریت  که همانا رهبری است انتقال یابند.)سایت 

 (7/9/92مدیران ایران،
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از مقوالت جدید و قابل توجه در  3(TQL) رهبری کیفیتت جامع نقش واهمیت رهبر به گونه ای اهمیت دارد که امروزه

 و تاکید زیادی بر روی این مبحث و جایگاه آن می شود.ت کتیفیت است سیست  های مدیری

 تعریف رهبری:

 ابتدا به تعریف رهبری و ابعاد آن می پردازیم:

رهبری توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدفهای معین است. یا آن را فعالیتهایی می دانند که مردم را برای 

 (222،صفحه 1389هداف گروهی تحت تاثیر قرار دهد.)رضائیان،تالش مشتاقانه در جهت کسب ا

رهبری همچنین واژه ای جذاب و شوق انگیز است که نظر هر سیاستمدار،مدیر،پژوهشگر،صاحب نظر و حتی فرد عادی را 

افتن ی به خود جلب می کند.به عقیده تری، رهبری اثرگذاری بر افراد است به طوری که از روی تمایل و عقیده برای دست

 به اهداف گروهی تالش کنند.

شاید بتوان ماکس وبر را برجسته ترین نظریه پرداز پیشتاز در تحلیل مفهوم رهبری دانست و با تکیه بر ویژگی های روان 

شناختی برخی از رهبران معتقد است که آنان از برکت قدرت جذب خارق العاده ای که دارند می توانند گروهی را مفتون 

 خود سازند و به دگرگونی دست بزنند.و مسحور 

اما مدیران باید مگونه باشند تا بتوانند به جای مدیریت رهبری کنند و عامل بهبود در سیست  مدیریت کیفیت فراگیر 

 باشند؟

 جدول زیر تفاوتهای مدیر با رهبر را نشان می دهد:

 رهبر مدیر

 انجام می دهدکارهای درست را درست  کارها را درست انجام می دهد

 ( استProactiveدر مقابل مشکالت پیش اقدام) ( استReactiveدر مقابل مشکالت واکنشی)

با مرخش و گردش در سازمان امور را اداره  روی صندلی خود می نشیند و امور را اداره می کند

 (Management by walking aroundمیکند)

 می دهدفرایندها را بهبود  فرایندها را حفظ می کند

 مستمرا ارتباط برقرار می کند ک  ارتباط برقرار می کند

 سئوال را ایجاد می کند سئوال را می پرسد

 کیفیت را می ستاید و آن را ارج می نهد توجه ک  و سطحی به کیفیت دارد

 ( می کندCoachingافراد را هدایت و مربی گری) افراد را کنترل می کند
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 بینش عمیق و نگاه بلند مدت )استراتژیک(دارد مدت دارد بینش سطحی و نگاه کوتاه

به سرعت تغییرات را دریافت کرده و متناسب با آنها  در مقابل تغییرات محیط مقاومت نشان می دهد

 تصمیمات الزم را اتخاذ می کند

نیروی انسانی را مهمترین منبع سازمان می داند و برای  به نیروی انسانی توجه کمی دارد

 و یادگیری و ارتقاء آن تالش می کند. حفظ

 

نگرش قدیمی بیان می داشت که رهبران متولد می شوند ولی در نگاه جدید ابراز می شود که رهبران ساخته می شوند؛ در 

حقیقت مدیران با اصالح تفکرات و بالطبع رفتارهای خود )که در جدول باال ذکر گردید(می توانند رهبر باشند و ایجاد 

 کنند. بهبود

 اصول چهارده گانه دمینگ:

دمینگ اصولی را ارائه کرده که رهبر سازمان در صورت عمل به آنها مستقی  یا غیر مستقی  باعث ایجاد بهبود در سیست   

 مدیریت کیفیت فراگیر خواهد شد  که  عبارتند از:

 محصول قرار دهید. برای تحقق اهداف بلند مدت سازمان باید هدف همه افراد را ایجاد بهبود در-5

برای رقابت در سطح بین المللی به جای پذیرفتن سطح معینی از محصوالت معیوب،ایده پیشگیری از تولید محصوالت -2

 معیوب را در بین افراد سازمان نهادینه کنید.

 مایید.ده نبرای ایجاد بهبود در محصوالت و فرایند به جای بازرسی همه تولیدات، از کنترل کیفیت آماری استفا-3

 قرار دادهای خود را با تامین کنندگان مواد فقط بر اسا  قیمت تنظی  نکنید ،بلکه جنبه کیفیت را نیز در نظر بگیرید.-4

 بر بهبود مستمر تاکید نمایید.-5

پیشگیری از تولید کاالی معیوب و استفاده از روش های کنترل کیفیت آماری را به کارگران آموزش دهید و برای -6

  موزش کلیه افراد سازمان سرمایه گذاری کنید. آ

رهبری اثر بخش را دربین سرپرستان و مدیران نهادینه کنید تا کارگران بتوانند وظای  خود را بهتر انجام دهند)کارکنان -7

 را یاری دهید نه اینکه آنها را تحت نظر قرار دهید(

 برید.و تر  از پرسیدن سئوال و بیان مشکالت کیفی را از بین بکارکنان را به مشارکت در بهبود تولید تشویق نمایید -8

 موانع بین بخش های مختل  سازمان را از میان بردارید و کار گروهی را تشویق نمایید.-9
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شعارها و اهداف کمی که کارکنان را به ارائه سطح باالتر عملکرد بر می انگیزانند اما مگونگی انجام انها را به کارکنان -10

نشان نمی دهند کنار بگذارید و از به کاربردن شعارها و اهداف به صورت کمی بدون برنامه از پیش تعیین شده جهت نیل 

 به سطح باالتر عملکرد ،خودداری نمایید.

 قوانین گذشته مبنی بر نائل شدن تعداد تولید به حد تعیین شده بدون در نظر گرفتن کیفیت را حذف نمایید.-11

تخار و عزت نفس کارکنان را با ایجاد بهبود در سرپرستی و سیست  تولید ارتقاء دهید تا آنان بتوانند از تمامی روحیه اف-12

 ظرفیت خود در انجام کار استفاده نمایند.

روش های بهبود کیفیت در سازمان را از باالترین تا پایین ترین مراتب سازمانی به گونه ای فعال به کارکنان آموزش -13

 تا بهبود مستمر تحقق یابد.دهید 

 نکته باال به طور جدی حمایت کند. 13ساختاری برای مدیریت ارشد طراحی نمایید که از -14

 اختصارات:

TQM=Total Quality Management-1 

QCC=Quality Control Circle-2 

TQL=Total quality leadership-3 

 منابع :

 عملیات،انتشارات آوای پاتریس(، مدیریت تولید و 1384متقی هایده ،) -1

 (،اصول مدیریت،تهران:انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها1389رضائیان علی،) -2

 (، وزارت تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویجTQMجزوه مدیریت کیفیت جامع) -3

 (www.modiriran.ir 1392/9/7مقاله علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع ،سایت مدیران ایران) -4

 

 

 

 

http://www.modiriran.ir/
http://www.modiriran.ir/
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 جناب آقای دکتر شیرویه زاد
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 1322پاییز 
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1- QFD 

 

 QFDتعریف  -5.5

( روش توسعه و گسترش ویژگی ها، خصیصه ها یا کارکردهایی است که به کاال یا  QFDگسترش مشخصه های کیفی ) 

در پاسخ به مگونگی ارائۀ کاالها و خدمات با کیفیت بر اسا  نیاز ها یا نداهای مشتری )  QFDخدمت کیفیت می بخشد. 

VOCs [به عبارت دیگر، هدف نهایی 1( بسیار مفید عمل می کنند .]QFD  میزی که ندای  –تبدیل خواسته های مشتری

ابزاری ساده در رویکرد،  QFD[. 2به ویژگی های کیفی کاال یا خدمت نهایی است] –( نامیده می شود  VOCمشتری ) 

و بنابراین، اگر هدف یک سازمان حداکثر ساختن رضایت منسج  در روش، دقیق در محتوا و بسیار عالی در نتایج آن است 

 [.3مشتری با توجه به میزان معینی از منابع ) بودجه( باشد، این روش ابزاری فوق العاده سودمند برای استفاده است]

ر در صنایع کشتی سازی کوبه توسط پروفسو 1972مبنا و اسا  ساختار ماتریس جداول کیفیت برای اولین بار در سال 

گسترش کیفیت  "یوجی آکائو به منظور طراحی تانکرهای کشتی مورد استفاده قرار گرفت. البته الزم به ذکر است که مفهوم 

در قالب یک مقاله علمی توسط وی انتشار یافت.  1969مطرح شده و در سال  1969برای اولین بار توسط آکائو در سال  "

اقدام به ارائۀ ایده خود در مورد مفهوم  1972در آوریل  QFDود در مورد دکتر آکائو در ادامۀ مطالعات و تحقیقات خ

 QFDنمود. نقطه عط  تکامل روش  System Hinishitsu Tenki گسترش کیفیت در قالب یک سیست  و با عنوان 

ونو همراه زازسوی دکتر یوجی آکائو و شیگرو در می  "گسترش عملکرد کیفیت  "با انتشار کتابی با عنوان  1978درسال 

با اعطای جایزه دمینگ به شرکت کایابا  1980و استقرار عملی آن در صنایع ژاپن در سال  QFDبود. رشد و ارتقای مفاهی  

به دلیل استفاده مناسب از این روش به اوج خود رسید. با آشنایی بیش از هشتاد تن از مدیران تضمین کیفیت شرکت های 

برای اولین  QFDانجام شد، مفاهی   1983در یک دوره آموزشی مهار روزه در سال  که توسط آکائو QFDآمریکایی با 

درطراحی قطعات خودرو در زمرة اولین  QFDضمن استفاده از  1986باردر آمریکا مطرح شد. شرکت فورد در سال 

در صنایع ایاالت متحده و اروپا،  QFDپیشگامان استفاده از این ابزار در آمریکا قرار گرفت و ازآن تاریخ به بعد، استفاده از 

این ابزار با ابزارهای  1995[.تا سال 4به تدریج به عنوان ابزاری کارامد و موثر در طراحی محصوالت جدید گسترش یافت]

 1998بهبود دیگر برای ایجاد یک مجموعۀ متنوع از فرصت ها برای شرکت ها ی توسعۀ محصول، تلفیق شد. سپس در سال 

 .[5سیری صعودی یافت.] QFDمنتشر شد و پس از آن توسعه و ترویج  QFDاولین هندبوك 

بوجود آمده و ه  منین نرم افزارهای زیادی برای  QFDسازمان ها و نهادهای مشاوره / آموزش دهندة زیادی در زمینه 

، QFD Capture ،QFD Scope ،QFD Designerایجاد شده اند که از بین آن ها می توان به  QFDتسهیل فرایند 

QFD 2000  وQualica QFD  اشاره کرد. انجمن ها و همایش های زیادی در زمینهQFD  در کشورهای مختل  جهان

 ( QFDIدر ایالت میشیگان برگزار می شود. موسسه تخصصی  QFDبرگزار می شوند که از جمله آن ها همایش ساالنه 

QFD الوه سایت ها و منابع الکترونیکی و کتاب هایی که در سال در ایاالت متحده شکل گرفته، به ع 1997(، که در سال
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[. در زمینه های مختلفی مون 6,7را فراه  کرده اند] QFDهای اخیر نوشته شده، بیش از پیش موجبات توسعه و گسترش 

، تتوسعه محصول، مدیریت کیفیت، تجزیه و تحلیل نیازهای مشتری، طراحی، طرح ریزی، تصمی  گیری، مهندسی، مدیری

 QFDکار گروهی، زمان سنجی و هزینه یابی بکار رفته است. در اصل، هیچ مرز مشخصی برای زمینه های باالقوة کاربردی 

 [.6وجود ندارد]

 QFDروش  -5.3

بدین صورت است که در مرحلۀ اول شناسایی و درك خواسته ها و نیازهای مشتریان از مه   QFDبه طور خالصه روش 

می باشد. برای این منظور ابتدا باید مشتریان محصول یا خدمت شناسایی شوند. گروه  QFDترین مراحل اجرای تکنیک 

های مختل  مشتریان، توزیع کنندگان، کارکنان، پیمانکاران و... که به طریقی با الزامات فنی محصول در ارتباطند شناسایی 

و...(. د مصاحبه، نظرات مشتریان، گروه های متمرکزمی شوند. قدم بعدی تعیین روش شناسایی نیازهای مشتری می باشد ) مانن

سپس نیاز های جمع آوری شده ارزیابی و مه  ترین آن ها انتخاب می شوند ) از ابزارهایی مانند نمودار وابستگی بین اوامل، 

ده ها و تحلیل دانمودار درختی، مدل کانو و.. استفاده می شود(. در مرحلۀ بعد بررسی و اطمینان از صحت داده ها و بررسی 

 [.8و در نهایت به روز آوری داده های جمع آوری شده می باشد]

 QFDمدل های  -5.2

QFD  :به طور کلی با سه دیدگاه آکائو، ماکابه و فوکوها شناخته می شودکه عبارتند از 

 ماتریسی 4مدل  .1

نیز خوانده می شود، اولین بار در آمریکا توسط دونالد کالزینگ در شرکت فورد  ASIنگرش ماکابه، که تحت عنوان مدل 

 مطرح شد، که شامل مهار ماتریس پیوسته است که به ترتیب عبارتند از :

ماتریس طرح ریزی محصول )خانه کیفیت(، ماتریس طراحی محصول، ماتریس طرح ریزی فرایند، ماتریس طرح ریزی 

 [.11,10,9تولید]

 ماتریسی 30مدل  .2

QFD  ماتریس است که بنا به نیاز از تعداد یا تمامی آن ها در تجزیه و تحلیل  30از دیدگاه آکائو، فرایند مشتمل بر بررسی

 داده های طراحی محصول استفاده می شود.

عات اطال ماتریسی شامل جزئیات بیش تری بوده و در مواردی که نیازمند داشتن 4در مقایسه با مدل  QFDماتریس 30مدل 

 [.11,10,9جزئی تری برای طراحی محصول هستی ، استفاده از آن از اولویت بیش تری برخوردار است]
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 ماتریسی سازگار شده 3مدل  .3

 3ایجاد شده است که به روش سازگار شدة  QFDمرحله ای  4این مدل با انجام بعضی تعدیالت و تنظیمات بر روی روش 

مرحله به نام های مرحلۀ طرح ریزی خدمت، مرحلۀ طرح ریزی  3ن روش که شامل مرحله ای و خدماتی معروف است. ای

ویژگی ها یا خصیصه های الزم و مرحلۀ طرح ریزی عملیات است. برای تبدیل خواسته های شناسایی شده مشتریان بخش 

 [.10خدمات به الزامات خدمتی که منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان شود، بکار می رود]

از دید ماکابه شامل مهار ماتریس پیوسته است. دیدگاه مهارماتریسی بنا  QFD .ربرترین آن ها روش ماکابه می باشدپرکا

 [.  8به دالیلی مانند سادگی یادگیری، ارتباط منطقی، پوشش مه  مراحل تولید و... بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد]

یج ترین مرحله استفاده شده است که هدف از آن انعکا  تمایالت ( را(HOQ، خانه کیفیتQFDدر میان مراحل مختل  

[. خانه کیفیت حاوی مطالب بسیار مه  و مفیدی است که در صورت تهیه و تنظی  دقیق و مناسب  12و سالیق مشتری است]

ده از آن، راج شآن، ضمن ارائه اطالعات بسیار با ارزشی درباره محصول / خدمت، به واسطۀ گستردگی و تنوع مفاهی  استخ

  .[13 است] QFDنقطه پایانی بسیاری از پروژه های واقعی 

 خانه کیفیت  -5.4

است که به منظور ترجمه ندای مشتری و خواسته  QFD، یکی از ابزارهای توانمند ( House Of Quality )خانه کیفیت 

های کیفی او از محصول به الزامات کمی مورد استفاده قرار می گیرد و به نحو مش  گیری قابلیت پیگیری و لحاظ نمودن 

 خواسته های مشتریان را در محصول از طرف سازمان باال می بود. مراحل تکوین آن عبارت است از :

 : ( Whats )استه ها و الزامات کیفی مشتریان تعیین خو –قدم اول 

 اولویت بندی نیازهای کیفی -قدم دوم 

 ارزیابی رقبا از نقطه نظر مشتری –قدم سوم 

 تبدیل خواسته ها و الزامات کیفی به مشخصه های فنی و مهندسی محصول –قدم مهارم 

 فنی و مهندسی محصول تعیین میزان ارتباط بین خواسته های مشتری و مشخصه های –قدم پنج  

 ارزیابی رقبا از نظر فنی و تکنیکی –قدم شش  

 توسعه خواسته های مشتری –قدم هفت  

 اولویت بندی مشخصات فنی محصول –قدم هشت  
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 بررسی رابطه مشخصه های فنی محصول با یکدیگر –قدم نه  

 تعیین مقادیر هدف برای مشخصه های فنی –قدم ده  

 از خانه کیفیت را نشان می دهد.نمونه ای  1شکل شماره 

وقتی که اهداف طراحی تعری  شد، مه  است بدانی  که کدام یک از آن ها مه  تر است تا تالش بیش تری روی آن 

 صورت گیرد.

برای انجام سیستماتیک این کار به هدف طراحی یک ارزش اهمیت داده می شود. این ارزش دهی باید منعکس کنندة 

 ص شده مشتریان باشد.اهمیت نیازهای مشخ

مستلزم یک فعالیت تیمی است. یک تی  مند تخصصی که متشکل از اعضایی از بخش های مهندسی،  QFDاجرای روش 

بازاریابی، طراحی، تولید، کیفیت و مالی است اما نتایج بدست آمده از این روش زمانی نتایج موثر و قابل اعتمادی است که 

 بر نیازمندی هایی تمرکز کند که موثر و حسا  بر موفقیت محصول هستند. QFDتی  

بدون تردید درجه اهمیت تمامی خواسته های مشغول شدة مشتریان از یک محصول با ه  یکسان نبوده و از نظر مشتری و یا 

سته ها برای اولویت بندی بین خواتولید کننده، تعدادی از آن ها از اهمیت بیش تری برخوردار است. بنابراین تعیین اهمیت و 

تعیین خواسته های تاثیر گذارتر الزامی است. برای اولویت بندی خواسته های مشتریان، روش هایی معمول و متداول وجود 

که بررسی عملکرد  ( CAA )و روش تحلیل مقایسه ای ویژگی ها  ( AHP )دارد نظیر روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 [. 14رائه یک روش پیشنهادی در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد ]این روش ها و ا

 

 : خانه کیفیت1شکل  
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 انتخاب تأمین کننده -2

 اهمیت انتخاب تامین کننده  -2.1

 زیادی و تاکید توجه اخیر های سال در هاست. سازمان موفقیت برای حیاتی امری کنندگان تامین از ای مجموعه انتخاب

 همواره باید که مهمی است مسئولیت کنندگان تامین موثر ارزیابی و انتخاب .است شده کنندگان تامین انتخاب اهمیت بر

 به مربوط برعناصر که اثراتی است واسطه به کنندگان تامین انتخاب امر بودن حیاتی .گیرد قرار خرید مدیران نظر مد

 معتقد لوئیس[ 51ه ]غیر و تولید،کیفیت قابلیت طراحی، قیمت،  :مون عناصری .گذارد می ها سازمان نهایی محصوالت

 لیدرز و اینگلند .نیست مه  مناسب منبع یک انتخاب اندازه به خرید امر با های مرتبط مسئولیت از کدام هیچ که است

 می محسوب خرید امر در مسئولیت مهمترین کنندگان تامین انتخاب که معتقدند آنان نیز .دارند او با مشابه نظری ه 

 محصوالت تولید در موفقیت به دستیابی امروز رقابتی محیط در ":که نمودند بیان گونه و همکارانش این وبر ها، بعد .شود

 ." [16است] ممکن غیر فروشندگان رضایت مندی به توجه بدون وکیفیت باال، پایین هزینه با

 به تر بیش ها سازمان امروزه که جا آن از و شده تر مه  خرید های تصمی  تدارکات و خرید فعالیت اهمیت افزایش با

 [.17کند] می جلوه تر وخی  ضعی ، گیری مستقی  تصمی  غیر و مستقی  پیامدهای اند، شده وابسته کنندگان تأمین

 در بر را محصول شده تمام بهای از ای عمده قسمت محصول، دهنده تشکیل اجزای و خام مواد هزینه صنایع، بیشتر در

 تأثیر و کند ایفا سازمان اثربخشی و در کارایی کلیدی نقشی تواند می تدارکات بخش شرایطی منین [. در18گیرد] می

 [.19داشته باشد] شرکت یک و انعطاف پذیری سودآوری ها، هزینه کاهش روی مستقیمی

 مه  بسیار امری شرکت یک موفقیت جهت در آن ها با کار برای کنندگان تأمین از مناسبی مجموعه انتخاب حقیقت در

 [.18است] شده تأکید کننده تأمین انتخاب بر طوالنی سالیان طی در و باشد می حیاتی و

 مفهوم اخیرا البته باشد کنندگان می تامین از کاملی گروه حفظ انتخاب و خرید، تصمیمات مه  ترین از یکی بنابراین  

 پیش از بیش حقوق دانان و محققان که شده موجب این .است وجود آمده به تامین زنجیره مدیریت به نام دیگری

 [.51]گردد  می تامین زنجیره کل در رقابت افزایش به منجر که است کنندگان، عاملی تامین انتخاب مدیریت که دریابند

 مه از که است این اول موضوع  :گیرد قرار نظر مد باید موضوع دو تامین کنندگان انتخاب برای گیری تصمی  در

و  وبر .جست بهره کنندگان تامین مقایسه باید برای روشی مه از که است این موضوع دوم و نمود استفاده باید معیاری

 تامین انتخاب مورد در گیری تصمی  امر بودن پیچیده علت به که نمودند اشاره این نکته به 1991 سال در همکارانش

 متفاوت رویکردهای از استفاده درمورد امر این و گرفت نظر در انتخاب جهت توان می متنوعی را معیارهای کنندگان،

 ، 1960 دهه از کنندگان تامین انتخاب در موضوع دو این تحلیل واقع در .نماید می صدق کنندگان نیز تامین انتخاب

 اخیر های سال در که معیاری [. اما16است ] شده واقع خرید امر در حقوق دانان و از دانشگاهیان بسیاری توجه مورد

 [.02]باشد می مالکیت کل هزینه رویکرد است قرارگرفته توجه بسیار مورد

 ها ازهزینه ای مالحظه قابل تعداد غالبا کنندگان ارزیابی تامین و انتخاب وسنتی قدیمی ی ها روش که است توجه قابل

 و آن اکتساب ، کاال تحویل کیفیت، به مربوط مستقی  و غیر مستقی  های هزینه مون هایی هزینه .گیرند می نادیده را
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 بر شوند می آورده حساب به ها هزینه این همه که هنگامی .مواد هستند و خرید فرآیند از جزئی که خدماتی عناصر

 این .گذارند می زیادی بسیار تاثیر است، مربوط نیز کنندگان تامین به تولید که فرآیند از حاصله کل های هزینه روی

 دالیل زیادی به غالبا اضافی های هزینه

 [.05] باشد می عملکردسنتی ارزیابی سیست  به مربوط های محدودیت آن، عمده دلیل اما شوند می گرفته نادیده

 یا براسا  قیمت ابتدائا که این ویا بوده قیمت براسا  فقط معموال ارزیابی های روش این که گفت توان می واقع در

[. 00] گرفت قرار می استفاده مورد ماتریسی ی ها روش با موزون یا مطلق طور به که است بوده عملکرد ارزیابی کیفی

 لزوم .شود می مواجه تامین کنندگان عملکرد انتخاب و ارزیابی جهت ارزش با اطالعات کمبود با مدیریت مواقع این در

 همکارانش و وبر توسط که ای در مقاله . گردد می نمایان ارزیابی و انتخاب فرآیند در نوین رویکردهای از استفاده

 جذاب ترین از نمونه دو[. 02] است شده کنندگان بیان تامین ارزیابی برای جدید و ای حرفه متد مندین است شده ارائه

 [.02]باشد می مراتبی سلسله فرآیند و مالکیت کل هزینه متدها،

 که در زمانی و ۶۵۵٠ از قبل سال های در توانمی  را انتخاب تأمین کننده مسئله با مرتبط تحقیقات

 زمینه در تحقیق اولین [.25دید] بودند، خود کار در ابتدای عددی محاسبات و خطی برنامه ریزی کاربرد

  23 بر مشتمل پرسشنامه، یک تحقیق این در .انجام شد .م 1966 سال در دیکسون وسیله به کنندگان تأمین انتخاب

 را شده مشخص معیارهای خواست آن ها از و ارسال کانادا و آمریکا از عوامل خرید و مدیران از نفر 273 برای معیار

 تحقیقات اغلب که کرد اشاره باید البته[ 26صفر) غیر مه  (، تا مهار ) بسیار مه  ( رتبه بندی کنند] مقیا  در

 توجه افزایش دوره عنوان به را میالدی ۱٠ دهه اواسط تأمین کننده انتخاب زمینه در مروری انجام شده

 [.25کرده اند] مطرح انتخاب تأمین کننده موضوع به

 

 مسائل انتخاب تأمین کننده  -2.2

 کننده تأمین انتخاب که اند پی برده مدیران و دانشمندان محققان، بیشتر تأمین زنجیره مدیریت مفهوم حضور با اخیرا 

 به [.27نمود] استفاده تأمین زنجیره پذیری رقابت افزایش برای توان می آن از که است ای وسیله آن مدیریت و مناسب

 :است نوع دو کننده تأمین انتخاب مسائل اساسی طور

 که قادرند کنندگان به تنهایی تأمین از کدام هر عبارتی به ندارد؛ محدودیتی هیچ که هنگامی کننده تأمین انتخاب  1-

 سازند؛ را براورده ... و تحویل زمان کیفیت، تقاضا، میزان جمله از را ) احتیاجات ( خریدار  های نیاز

 وجود ... و کننده محصول تأمین کیفیت کننده، تأمین ظرفیت در محدودیت هایی که حالتی در کننده تأمین انتخاب  2-

 از بخشی باید اجبار به خریدار و باشد خریدار نمی احتیاجات براورد به قادر به تنهایی کننده تأمین یک عبارتی به .دارد

 ظرفیت کمبود جبران منظور به دیگر کننده تأمین از را دیگر تقاضایش بخش و کننده تأمین یک از را را خود تقاضای

 .سازد اول براورده کننده تأمین پایین کیفیت یا
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 حالت این در یابی منفرد ( که ) منبع سازد، براورده را خریدار نیاز تمام تواند می کننده تأمین یک اول مورد خصوص در

 کدام هیچ دوم، مورد در که حالی در .بهترین است کننده، تأمین کدام اینکه و کند می اتخاذ تصمی  یک تنها مدیریت

 از بیشتر حالت این در بنابراین .سازند براورده را خریدار تمامی احتیاجات که نیستند قادر به تنهایی کنندگان تأمین از

 اینکه اول :کند اخذ تصمی  دو باید مدیریت حالت این گانه (. در مند یابی ) منبع باید انتخاب شود کننده تأمین یک

 [.28خریداری کرد؟] باید مقدار مه انتخابی کنندگان تأمین از یک هر از دوم، و هستند؟ بهترین کنندگان، کدام تأمین

 

 شاخص های تفکیک مسائل انتخاب تأمین کننده  -3.2

 [29و ] [25جمله ] از مقاله ها در مختلفی تأمین کننده، شاخص های انتخاب مسائل موضوعی تفکیک برای

 قابل دسته شش در انتخاب تأمین کننده مسائل محتوای کلی، جمع بندی یک در .است ارائه شده

 اختصاری آن ها عالئ  از یک هر برای دسته بندی، این به ارجاع در برای سهولت .است تعری 

 .است شده پیشنهاد خاص

 بودن مند هدفه یا انتخاب ) یک معیارهای/ اهداف نوع و تعداد(SO/MO؛  

 مند دوره ای یا )یک دوره ای  بحث مورد زمانی بازه(SP/MP؛ 

 قطعه مند یا تأمین ) یک/برون سپاری برای اولیه مواد/قطعات انواع تعداد(SI/MI؛ 

 تأخیری پرداخت/تخفی  استراتژی وجود (WOD/WD)؛ 

 عوامل متغیرها و قطعیت نبود یا قطعیت(Det/Prb)   ؛  

  آن ها از تا مند یا تأمین کننده یک مندمنبعی ) انتخاب/تک منبعی انتخاب سیست.(SS/MS  

 

 و خریدار بین برنده ‐برنده صورت به ایجاد روابط متقابل موضوع اغلب تأمین کننده انتخاب مسائل در

 به دستیابی اصلی مسائل، هدف نوع این در دیگر عبارت به .نمی شود گرفته نظر تأمین کننده در

 یا حداقل شدن سود حداکثر شدن که است واضح .است خریدار هزینه توسط حداقل یا سود حداکثر

گاهی  حتی .باشد تأمین کنندگان توسط مطلوبیت به حداکثر دستیابی ضامن نمی تواند خریدار، هزینه

 این بر غلبه برای .تأمین کنندگان منافع دست رفتن از با است مساوی خریدار مطلوبیت حداکثر اوقات

 [.03].می شود راهکار مطرح یک عنوان به تأمین زنجیره در هماهنگی مشکل، موضوع

 

 حوزه های توسعه در مدل های انتخاب تأمین کننده   -3.4

 های مدل توسعه که دریافت توان می حوزه، این در شده انجام تحقیقات و مقاالت بررسی از

 [:03است] اجرا قابل حوزه سه در کننده تأمین انتخاب

 کنندگان؛ تأمین و خریدار میان هماهنگ سازی مدل.۶
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 زمان؛ ه  طور به محصوله مند و هدفه مند های مدل توسعه .۰

 .کننده تأمین انتخاب مسئله در قطعی غیر شرایط اعمال.۸

 روش استفاده شده در مقالة مورد نظر()  Fuzzy – QFD روش - 3

 حالت این در واقع در .است همراه خبره کارشناسان و ها تکنسین صدای تحلیل با کیفیت خانه تکمیل مقاله دراین

 شرکت

 ویژگی از خود های خواسته مهمترین از برخی و بوده مشتری عنوان کاله( به خدمات )شرکت یا و کاال کننده دریافت

 پرسشنامه یک قالب در نیازها این سپس کند، می تعیین را کنندگان تامین سوی از شده خریداری بندی بسته ملزومات

 .شده اند بندی اولویت سپس و شده امتیاز دهی موجود توصیفی عبارات اسا  بر خبره کارشناسان توسط

  است: زیر مراحل شامل پژوهش این در شده کاربرده به فازی QFDروش 

 مشتری مد نظر های خواسته تعیین  :اول مرحله 

 تشکیل کیفیت کنترل و ریزی برنامه تولید، مهندسی، های بخش مدیران و کارشناسان شامل گیری تصمی  گروه دو

 با و شده

 تصمی  های گروه از آمده عمل به اعضاء با که ای مصاحبه جلسات طی .گذاری شده اند نامDM 2 و DM 1های نام

  گیری

  کنند، مطرح نظر مورد محصول با رابطه در را خود نیازهای تا شود می خواسته

 =W1توافق موارد سایر و ظرف دسته مرخش رنگ، وزن، ابعاد، اندازه، نظر از نظر مورد محصول :محصول انطباق 

  مورد شده

 .است تایید

 =W2برسد شرکت دست به مقرر زمان اسا  بر نظر مورد محصول :موقع به تحویل.  

 =W3باشند برخوردار صحیح بندی بسته از ارسالی ملزومات :صحیح بندی ستهد.  

 =W4 ارسالی های محموله در شده کش  معیوب نرخ :کیفیت.  

 مشتری های خواسته از هریک اهمیت درجه تعیین  :دوم مرحله 

 عبارات این از هریک بپردازی  ومعادل آنها تعری  به توصیفی، عبارات سازی یکسان برای ابتدا است الزم مرحله این در

 میزان مورد در را خود نظر که شده تقاضا ها گروه این از هریک از سپس .کنی  مشخص مثلثی فازی اعداد مبنای بر

 کنند. اعالم نظر مورد محصول با رابطه در نیازشرکت مورد مشخصه 4 از هریک اهمیت
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 میکنی  محاسبه 1 رابطه طبق را Wiهر  تجمعی مقدار و کرده جایگزین را توصیفی عبارات با متناظر فازی در ادامه اعداد

  Wi = ∑ WN
n=1 𝑖𝑛                                                                                            (1) 

  .باشد می گیری تصمی  های گروه تعداد:   n, ( 𝑖 = 1, … , k)مشتری  های خواسته : تعداد 𝑖رابطه  این در که

 کنندگان تامین عملکرد ارزیابی معیارهای تعیین :سوم مرحله 

 می ارائه خود کنندگان تامین عملکرد ارزیابی منظور به را متفاوتی معیارهای جلسه یک در گیری تصمی  گروه دو

 گرفته نظر در کنندگان تامین نظر مد های مشخصه عنوان به معیار 3 گرفته، انجام های تحلیل و تجزیه از پس .دهند

 .است شده

 =C1اقتصادی شرایط در الزم اعتبار از برخورداری :مالی ثبات.  

 =C2 و کیفیت گواهینامه دارنده :کیفیت سیست  گواهینامه ... . ISO 

 =C3 مشتریان درخواست به پاسخ در پذیری انعطاف :پاسخگویی قابلیت. 

 عملکرد ارزیابی معیارهای و مشتری های خواسته میان ارتباط تعیین :چهارم مرحله 

 ارزیابی های معیار از یک هر اثر میزان تا شود می تقاضا گیری تصمی  های گروه از هریک از مرحله این در

 کنند. بیان توصیفی عبارات مبنای بر (Wi)مشتری  های خواسته از هریک را روی (Cj)عملکرد

 نظرات سپس .می نامی Pijn را آن که کرده، جایگزین را توصیفی عبارات با متناظر فازی اعداد باید نیز اینجا در

 = 𝑖) مشتر های خواسته ،تعداد i رابطه این در که کنی ، می جمع ه  با 2 رابطه اسا  بر را دوگروه از یک هر

1, … , k) j  وj عملکرد ارزیابی معیارهای تعداد   ( j = 1, … , m) وn در و گیری تصمی  های گروه تعداد 

∑           (2)                                       می باشد. W i   هر  روی بر C j هر تاثیر میزان   Pij   نهایت P ijnN
n=1 

 =𝑖𝑗𝑖  

 عملکرد ارزیابی معیارهای اهمیت درجه تعیین :پنجم مرحله 

می  F3و  ,F1 F2را  ها آن و کرده محاسبه را معیار دو از هریک اهمیت درجه 3 رابطه اسا  بر مرحله این در

 نامی 

  Fj =
1

i
 〔(𝑾𝟏 × 𝑖𝟏𝒋) +  … + (𝑾𝒊 × 𝑖𝒊𝒋)〕                                                             (3) 

 

 یکدیگر با عملکرد ارزیابی معیارهای میان رابطه بررسی :ششم مرحله 

 و مثبت ارتباط از پیوسته طور به تا سازد می قادر را تصمی  های گروه اعضاء کیفیت، خانه ساختار از مرحله این

 یکی کاهش یا و افزایش موارد برخی در .باشند آگاه عملکرد ارزیابی معیارهای میان ارتباط عدم و حتی منفی یا



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

219 

 بین هایی همبستگی منین نمودن لحاظ برای که گذارد، می معیارها سایر بر تاثیرمستقیمی ارزیابی ازمعیارهای

 عالمت با ها همبستگی این مگونگی کیفیت، خانه سق  قسمت در تامین کنندگان، عملکرد ارزیابی معیارهای

 شود. می مشخص تعری  شده هایی

 

 عملکرد ارزیابی معیارهای با رابطه در کننده تامین هر وضعیت تعیین :هفتم مرحله 

دراین مرحله نیز مانند مراحل قبل از گروههای تصمی  خواسته می شود تابا بررسی اطالعات موجود از تامین 

کنندگان، مشخصه های هریک از تامین کنندگان را در مورد معیارهای ارزیابی عملکرد به وسیله عبارات توصیفی 

تعداد تامین کنندگان و تعداد معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهی  که بیانگر Thjnبیان کنند که این مقادیر را با 

 و تعدادتصمی  گیرندگان است

سپس مقادیر فازی متناظر باعبارات توصیفی را جایگزین می کنیمومقادیر تجمعی را برای هر تامین کننده ومعیار 

بت به معیارهای ارزیابی وضعیت هر تامین کننده نس 4ارزیابی عملکرد محاسبه می کنی . وبدین ترتیب طبق رابطه

 عملکرد مشخص می شود.

    𝑇𝑖𝑗 = ∑ 𝑇𝔥𝑗𝔫𝑁
𝑛=1                                                                                     (4) 

 

 کنندگان تامین بندی رتبه و ارزیابی :هشتم مرحله 

یت عارزیابی وضتتعیت هر تامین کننده نستتبت به این معیارها، وضتتدر آخرین مرحله بادرنظر گرفتن دوفاکتور وزن هر معیار 

  بتتتتدستتتتتتت متتتتی آوریتتتت  5هتتتتر تتتتتامتتتتیتتتتن کتتتتنتتتتنتتتتده را بتتتتر استتتتتتا  رابتتتتطتتتتهکتتتتلتتتتی 

  PSn =
1

j
 〔(𝑇𝑛1 × 𝐹1) +  … + (𝑇𝑛𝑗 × 𝐹𝑗)〕                                                (5)       برای

ی م  رتبته بنتدی کردن تامین کنندگان باید اعدادفازی را به اعدادحقیقی تبدیل کرد که به این عمل، دیفازی کردن گفته 

  است.DFشود. متداولترین روش که در این مقاله نیز از آن استفاده شده، روش میانگین یا

 DF =
1

 3
 (a + b + c)                                                                                                        (6) 

 در این حالت امتیاز نهایی هر تا مین کننده از رابطه مربوطه بدست می آید و رتبه بندی نهایی انجام می شود

 گیری نتیجه

 تلفیقی مدل یک بردن کار به طریق از و کیفی و کمی های مشخصه گرفتن نظر در با تا است شده سعی مقاله این در

 شامل

 از گیری بهره با همچنین و زبانی اصطالحات از ناشی ابهامات رفع منظور به مثلثی فازی اعداد و کیفیت مدل خانه

 خرد فرآیند
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 همچنین .گردد فراه  بهینه نتایج به رسیدن امکان ارزیابی، فرآیند در سازمان کارکنان سطوح تمام مشارکت و جمعی

 این

 می خاص محصول یک با رابطه در شرکت نیاز مورد خدمات و کاالها های ویژگی مهمترین شناسایی به منجر تحقیق

 نهایت در و گیرد می صورت ها خواسته ارزشترین با روی بر تمرکز بیشترین نیازها این بندی اولویت براسا  و شود

 نظر مورد محصول کنندگان تامین ارزیابی در شرکت تحلیلی، ابزار عنوان به فازی( (HOQ این ابزار از استفاده با

  .باشد می رو به رو بیشتر بینی واقع  و کوتاهتر قضاوت زمان با خود،
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 بخش اول 

 مدیریت ریسک

 مقدمه :

 زایشاف باعث فناوری، در تغییرات باالی سرعت و کار و کسب شدن جهانی مثل کار، و کسب محیط در عمده تحوالت

 واناییت بایست می کارکنان و مدیریت امروز، کار و کسب محیط در. است گردیده سازمانها در مدیریت دشواری و رقابت

. باشند دارا ار افراد و فرایندها فعالیتها، وظای ، ها، داده فناوری، میان بغرنج و مبه  وابستگیهای و درونی روابط با برخورد

 مهمشان یریهایگ تصمی  زمان در را ذاتی پیچیدگیهای این که هستند مدیرانی نیازمند سازمانها ای پیچیده محیطهای منین در

 فرایند این زا مهمی بخش دارد، قرار معتبر مفهومی اصول یک مبنای بر که مؤثر ریسک مدیریت. کنند تفکیک و لحاظ

 کزرمت که امر ؛ستا وریضر ها هوژپر در و رتاجت در موفقیت ایبر یسکر مدیریت. دهد می تشکیل را گیری تصمی 

 . ستا افاهد به ستیابید کمینه کردن تهدید ها و بیشینه کردن فرصت ها و رمنظو به ها قطعیت معد ریسک بر مدیریت

[5,15] 

 تعریف مدیریت ریسک :

 و ارزیابی یل،تحل هایفعالیت به مربوط فرایندهای و هارویه مدیریتی، هایسیاست سیستماتیک کاربرد ریسک مدیریت

 [2]کرد. استفاده قبول قابل سطحی تا ریسک رساندن جهت آنها از توانمی باشدکهمی ریسک کنترل

 ، آن مکنم که مشخصا پیشامدهای است ای بالقوه اتفاقی ریسکهای کنترل و ،ارزیابی شناسایی فرآیند ریسک مدیریت

 یسکهایر بهتری نحو به که سازد می قادر را شرکت یک ریسک باشد . مدیریت می موجود وضع در تغییر عدم یا خسارت

 [3].نماید اداره را خود فعالیت متداول

 معرفی «ژهپرو مدیریت دانش کلیات» اصلی سطح دوازده از یکی عنوان به ریسک مدیریت پروژه، مدیریت موسسه طرف از

ایی، تحلیل ریزی ، شناسکلیه فرایندهای مرتبط با برنامه »عبارت است از ریسک  مدیریت موسسه، این تعری  در. استشده

و پاسخگویی و نظارت به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج 

 [1]«.باشدوقایع نامطلوب می

 تاریخچه مدیریت ریسک :
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های مختلفی برای میالدی مدل1990عل  مدیریت ریسک در دوره رنسانس در قرن شانزده  میالدی مطرح گردید. از سال 

 (Boehm, 1991; Cooper et al., 2005).ها با هدف افزایش موفقیت آنها ارائه گردیده استمدیریت ریسک پروژه

[14] 

 تعاریف عملیاتی در حوزه ریسک :

 حد و اندازه ای که محتمل است یک واقعه رخ دهد . احتمال وقوع : -

ومی هستند که اگر اتفاق بیافتند ، اثر مثبت یا منفی بر حداقل یکی از اهداف شرایط یا رخدادهای نامعل ریسک  : -

را دارند )اهداف ممکن است بعنوان اهداف استراتژیک سازمانی باشند یا ممکن است هدف یک فعالیت باشند ( 

. 

ود می جاثر ریسک بیان کننده میزان انحرافی است که در اثر وقوع ریسک در اهداف بو شدت تاثیر ریسک : -

 آید ، هر مه اثر ریسک بر آهداف بیشتر باشد ، شدت تاثیر آن بیشتر است .

ابهامی در درون یا بیرون از یک فعالیت که منجر به عدم اطمینان درباره ارزشها ، ریسک ها یا  عدم قطعیت : -

 اهداف فعالیت می گردد .

 ت شرایط ویژه در یک دوره زمانی .احتمال انجام کارکرد مورد نظر یک محصول ، تح قابلیت اطمینان : -

یا اهداف  ادورنمایی است برای اضافه شدن ارزشی سودمند به پروژه یا فعالیت برای پشتیبانی از کارفرم فرصت : -

 فعالیت

شرایط یا وقایعی نامطلوب برای پروژه )فعالیت( ،  مجموعه ای منفی از شرایط یا وقایع ، ریسکی که در  تهدید : -

 [4]صورت وقوع اثری منفی بر هدف پروژه )فعالیت( دارد ، احتمال تغییرات منفی .

  : تعریف فرآیند

 قابل روجیخ به تبدیل منابع صرف اب را مشخصی های ورودی که یکدیگر بر موثر یا ه  با مرتبط که عملیاتی مجموعه

 .نماید می انتظار

 ریسک چیست؟ مدیریت فرایند

 رسمی طور به...(  و منابع ،فرآیند خروجی حوزه، در) موجود هایریسک آن توسط که است متدی ریسک مدیریت فرایند

 حتمالا کاهش جهت که است هاییفعالیت انجام شامل فرایند این. شوندمی مدیریت و بندیرتبه مشخص،،  اجرا طور در

 .اندشده تعیین ریسک هر تاثیر شدت و رویداد

 بندیرتبه شده، مشخص رسمی طور به هاریسک تمامی یابی  اطمینان که شودمی انجام جهت بدین ریسک مدیریت فرایند

 .است شده کاسته آنها تاثیر از یا شده جلوگیری آنها رویداد از و گرفته قرار نظارت مورد شده،
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 گزینجای حلهای راه مورد در آگاهانه گیری تصمی  برایدرگیر  تیمهای و مالی حامیان به ریسک مدیریت فرآیند هدف

 [7]. بگیرند پیش در را مناسبی روشهای که کند می تشویق را اجرایی تی  ریسک مدیریت. کند می کمک

 گام های اصلی در فرآیند مدیریت ریسک :

 کنترل فاز و( یبند اولویت و تحلیل شناسایی، شامل) ریسک تخمین فاز است؛ اصلی فاز دو شامل فرایندی ریسک مدیریت

 اعتقاد هب بنا. باشدمی( اصالحی اقدامات و ریسک نظارت ریزی برنامه ریسک، مدیریت ریزی برنامه مراحل شامل) ریسک

 میزان و ریسک رخداد احتمال تخمین( ۰ ریسک؛ فاکتورهای شناسایی( ۶: است فاز هفت دارای ریسک مدیریت فیرلی

 طرح یک ارائه( ۵ ریسک؛ فاکتورهای بر نظارت( ۴ شده؛ شناسایی هایریسک تعدیل جهت راهکارهایی ارائه( ۸ آن؛ تأثیر

 .بحران از بعد سازمان احیا( ۷ بحران؛ مدیریت( ۱ احتمالی؛

 به ی،افزارنرم هایپروژه مدیریت در جدید روشهای ارائه در پیشرو سازمانهای از یکی عنوان به افزار،نرم مهندسی موسسه

 با که (کنترل و ردیابی پاسخ، طراحی تحلیل، شناسایی،) کندمی نگاه مجزا فاز ۵ با فرایندی عنوان به پروژه ریسک مدیریت

 .است مرتبط ریسک انتقال عملیات سری یک

 هایجنبه شناسایی( ۶: استشده تشکیل فاز نه از که اندکرده ارائه را کلی پروژه ریسک مدیریت فرایند یک وارد، و ماپمن

 تخمین( ۴ ها؛ ریسک بروز زمان شناسایی( ۸ ریسک؛ مدیریت در استراتژیک رویکرد یک بر تمرکز( ۰ پروژه؛ کلیدی

( ۷ اطمینان؛ عدم میزان تخمین( ۱ مناسب؛ پاسخ ارائه و ریسکها مالکیت تخصیص( ۵ آنها؛ میان روابط بررسی و ریسکها

 .اجرا مراحل کنترل( ۵ و ریسک وضعیت بر نظارت و پاسخها طراحی( ۳ مختل ؛ هایریسک میان رابطه اهمیت تخمین

( ۶: داندیم زیر مهارگانه مراحل شامل را آن و کرده تعری  ریسک با مقابله فرایند صورت به را ریسک مدیریت کرزنر،

 وضعیت بر نظارت( ۴ و ریسک با مقابله روشهای توسعه( ۸ ریسک،( تحلیل و شناسایی) ارزیابی( ۰ ریسک، ریزی برنامه

 .[6]ریسکها

 مدیریت فرایند برای ،(2008 سال نسخه) پروژه مدیریت دانش کلیات مورد در خود راهنمای در پروژه، مدیریت موسسه

( ۴ ریسک، کیفی تحلیل( ۸ شناسایی،( ۰ ریسک، مدیریت ریزی برنامه( ۶: استکرده معرفی را فاز شش پروژه ریسک

 کی ریسک مدیریت برای لودین، و کلی . ریسک کنترل و نظارت( ۱ و ریسک پاسخ ریزی برنامه( ۵ ریسک، کمّی تحلیل

 در گدمین معروف قدم مهار موازات در که( گزارش و کنترل تحلیل، شناسایی،) اندکرده معرفی را ایمرحله مهار فرایند

 .[1]گیرندمی قرار( عمل و بررسی اجرا، ریزی، برنامه) پروژه مدیریت

 فاز یک برنامه ریزی مدیریت ریسک :

هدایت فعالیت های مدیریت ریسک است . برنامه ریزی شفاف و دقیق احتمال موفقیت پنج فرآیند فرآیند تعری  مگونگی 

ریت ریسک جهت اطمینان از متناسب بودن میزان ، دیگر مدیریت ریسک را افزاش می دهد ، فرآیند های برنامه ریزی مدی
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نوع و حضور مدیریت ریسک و اهمیت آن برای سازمان مه  می باشند ، همچنین فرآیند های برنامه ریزی در فراه  سازی 

 منابع و زمان کافی برای فعالیت ها ی  مدیریت ریسک و تعیین مبنایی توافق شده جهت ارزیابی ریسک ها اهمیت دارند .

برنامه ریزی مدیریت ریسک پس از بررسی محدوده عملیات ، هزینه ، زمان ، نوع تعامالت و ارتباطات ،فاکتورهای محیطی 

و دارایی های سازمان ، طی جلسات مشخص با تعیین نمودن متدولوژی ، نقش ها و مسئولیت ها و تعرب  ریسک های 

 [1]احتمالی معین می گردد .

 ریسک : شناسایی دوفاز 

نی ساختار نمایند و بازبی می مطرح و شناسایی را مرتبط ریسکهای خود نوبه به تی  اعضای از هریک فرایند از بخش این در

 [1]یافته از مستندات شامل برنامه ها ، فرضیات ، تجارب و دانش قبلی سازمان بررسی می گردد .

غیر موثر مدیریت  کنترلهای و سازمانی دانش مدیریت عدم ناکارآمد ، فرهنگدلیل  سهبه  که است داده نشان اخیر مطالعات

 برای بهتری منبع یادگیری و دانش که اندیافته در نمدیرا توجهی قابل طرز به ریسک با عدم موفقیت روبرو شده است .

،  ریسک مدیریت حقیقت در. می باشد  امروزن جها درو کاهش ریسک های سازمانی  پایدار رقابتی مزیت به دستیابی

 مدیریت دانش ساده تر محقق می گردد . طریق از که ستده ای اپیچیمدیریت 

 لزوما که آنچه شناسایی برای است تالشی حقیقت در.  است داده ها یا اطالعات کاربرد وجمع آوری  ءماورا دانش مدیریت

 و دستر  قابل که بنحوی سازمان های  سرمایه به آن ترویج و نفوذ و شده پنهان افراد افکار در و بوده انسانی سرمایه یک

 . دارد ن بستگیبدا سازمان تصمیماتکه  گیرد قرار افراد از بزرگتر ای   مجموعه استفاده

 افراد میان کننده آگاه های اطالعیه و گزارشات توزیع به محدود تنها مدیریت کردن ریسک برای دانش مدیریت انتقال

 بر مبنی سازمانها اعضای اکثر ، ذهنیت این اطالعات نیز ضروری است . تعبیر جهت تعلی  و آموزشبلکه  نیست سازمان

 در دانش به ارزش افزودن که نمود جلب امر این به را افراد توجه بایستی حالیکه در است دانش به دستیابی جهت آموزش

 [8]اهمیت تر می باشد . با مراتب به سازمان داخلی فرآیندهای خالل

اطالعات از روش ها و تکنیک های مختلفی استفاده می گردد که در ذیل به بیان برخی از آنها می به منظور جمع آوری 

 پردازی  :

 ،مصاحبه و پرسشنامه ،لیست مک ،فکری طوفان جلسات مانند ،دارد وجود ریسک شناسایی برای زیادی های تکنیک      

سیست  ، نمودار  آنالیز های تکنیک ، نفوذ نمودار ، دینامیکی یسیستمها ،، تحلیل علل ریشه ای  دلفی گروههای تکنیک

 شناسایی در ًمعموالو نظر کارشناسان ،  معلول و علت نمودار، قدرت ها ،  ها ضع  ،ها فرصت ،تهدیدها  آنالیزتاثیر ، 

 . شود می توصیه و بوده مطلوب ها تکنیک از مناسبی ترکیب بردن بکار  ریسک ها
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 یها ریسک ساختاردهی های ابزار از یکی بعنوان ریسک ماتریس.  کرد دهی ساختار را آنها باید ها ریسک شناسایی از پس

 ها ریسک ،باشد می توسعه قابل مقتضیات و بزرگی به بسته که بعدی سه ماتریس این در.  گردد می پیشنهاد ،شده شناسایی

 [9].  گیرند می قرار ماتریس های درایه در ریسک طبقه و نوع ،کال  اسا  بر

 

 : سه تحلیل کیفی ریسکفاز 

 تحلیل کیفی ریسک ، فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل بیشتر و ارزیابی و ترکیب احتمال وقوع و اثر می باشد .

سازمان ها می توانند عملکرد خود را با تمرکز بر ریسک های با اولویت باال بصورت اثربخش بهبود بخشند . تحلیل کیفی 

ریسک با استفاده از احتمال و اثر متناظر آنها بر اهداف ، اولویت بندی ریسک های شناسایی شده و در صورت وقوع ریسک 

برای پاسخ و تحمل ریسک که مرتبط با محدودیت های هزینه ، زمان ،  ها و نیز عوامل دیگری مانند مارموب زمانی

محدوده و کیفیت می باشند را ارزیابی می کند ، منین ارزیابی هایی گرایش سازمان و دیگر ذی نفعان را نسبت به ریسک 

وط به فرآیند های مربمنعکس می سازد .معموال  تحلیل کیفی ریسک یک ابزار سریع و با هزینه بهینه جهت تعیین اولویت 

 های برنامه ریزی پاسخ به ریسک و مبنایی جهت تحلیل کمی ریسک در صورت نیاز می باشد .

 تکنیک و ، اثر و احتمال ماتریسخرابی ،   های مد و اثرات آنالیز ،پارتو نمودار مون ابزارهای ازدر آنالیز کیفی ریسک     

 می تشکیل بعدی دو ماتریسی ،ها ریسک از یک هر برای ،ریسک اثر و احتمال تکنیک در.  شود می استفاده مشابه های

است  ریسک احتمال شدت یا و نتیجه ،اثرریسک و  احتمال یا شانس شامل آن بعد دو که ریسک سطوح ماتریس بنام شود

 نتایج بهتر بعبارت یا و ریسک اثرات اهمیت درجه بیانگر ریسک شدت و رویداد رخدادن شانس بیانگر. احتمال ریسک 

  [9,1]. باشد می ،ریسک با مرتبط رویدادهای

 : چهار تحلیل کمی ریسکفاز 

می ریسک تحلیل ک تحلیل کمی ریسک ، فرآیند تحلیل عددی ریسک اثر ریسک های شناخته شده بر اهداف کلی است .

، در مورد ریسک هایی انجام می شود که بر اسا  فرآیند تحلیل کیفی ریسک ، به عنوان ریسک هایی که اثرات بالقوه و 

اساسی بر نیازمندی های فرآیند دارند ، اولویت بندی شده باشند ، فرآیند تحلیل کمی ریسک ، اثر وقوع ریسک ها تحلیل 

ک اختصاص می دهد ، همچنین این فرآیند ، ارائه دهنده یک رویکرد کمی جهت اتخاذ کرده و رتبه ای عددی به ریس

 تصمیمات در شرایط عدم قطعیت است و برای مقاصد زیر دنبال می گردد :

 هدف به دستیابی عدم احتمال تعیین  . 

 ریسکبا  مواجهه حدود کردن کمی  . 

 کیفیت و زمان ،هزینه در انحرافات اندازه تعیین . 
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 باالتر اهمیت با های ریسک تعیین . 

 ملمو  و دستر  قابل بصورت واقعی کیفیت/زمان/هزینه کمی گذاری هدف   . 

 ،دینامیکی های سیست  ،گیری  تصمی  درخت مدل های آماری مند متغیره ، نظیرییابزارهااز  ،ریسک کمی آنالیز برای     

برنامه  ارزیابی و، نظر کارشناسان  مرور تکنیک بر مبتنی های آنالیز و دوم لحظه آنالیز ،سازی شبیه مدلهای ،حساسیتآنالیز 

 بهاطمینان ها  عدم منفی و مثبت اثرات محاسبه برای تواند می کمی های تمامیتکنیک ،صورت هر در.   شود می استفاده

 [9,1] .  زنند می تخمین ... و منابع ،هزینه ،زمان مانند  را متغیرها ارزش مقدار ها تکنیکین ا زیرا روند کار

تحلیل کمی ریسک معموال  پس از فرآیند تحلیل کیفی ریسک انجام می شود . در آنالیز ریسک های کیفی و کمی استفاده 

 در تحلیل و ارزیابی ریسک ها در پاسخ سریع و تصمی  گیری مناسب موثر می باشد : FMEAاز روش هایی مانند 

 تعملیا و تولید مدیریت تبیااد در که هستند  مهمی اردمو جمله از ،یندهاافر نیناطما قابلیت یتقاار و یسکر مدیریت

 زهحو ینا در ها  روش نمندتریناتو( یکی از FMEA) آن رثاآ و شکست تحلیل و تجزیهده اند ، کر اپید نیوفزروزا همیتا

 تقویت و همخاطر تحلیل یها تکنیک ترین مه  رده در را آن ،مناسب  یپذیر تحلیل و باال ییاجرا ید . قابلیتآ می رشما به

 . ستا داده ارقر ها  سیست  یمنیا

FMEA ینا .باشد می آن یندافر و لمحصو در مشکل عقوو از یپیشگیر و شناسایی ایبر هیوگر و سیستماتیک شیرو 

ساسی وت های اتفا از یکی. دارد تمرکز یمشتر ضایتر یشافزا و یمنیا یشافزا ، نقص و عیب وزبر از یجلوگیر بر روش

FMEA  ی کیفی این است که ها تکنیک سایر با FMEA کنشی وا نه ،ستا کنشی امقدا یک ،FMEA  اگر درست و به

رود هدف از اجرای  می رکا به مستمر دبهبو مرخه در که ستا پویا اریبزا. ستا همیشگی و هندز ییندافر موقع اجرا شود ،

FMEA شود .  می یندافر یا لمحصو یک شکست باعث که ستا اردیمو متما یجستجوFMEA  با یهینه سازی فرآیند ها

 های بحران با هرگز که داشت خواهی  ناپذیرى خلل و قوی فرآیند نتیجه در ،شود می ها هزینه از زیادی مبالغباعث کاهش 

 شکست جلوگیری از برای روش این. ندارد مجدد اصالح به نیازی و شود نمی رو به رو فرآیند پایانی مرحله در موقع بی

 د .شو می انجام وقوع از قبل

؛ شکل زیر این ستا هشد تشریح روش افهدا به ستیابید ایبر ای گانه  ده حلامر آن رثاآ و شکست تحلیل و تجزیه در

 مراحل را نشان می دهد .
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 یعنی  ، FMEAدخیل در  یمترهاراپا بطهرا گرفتن نظر در ،کند می ها لمد یگرد از متمایز را دیپیشنها لمد ینا مه آن

 .  ستا شبکه قالب در شناسایی و عقوو ت،شد

( انجام می شود ضریب سه عامل شدت ، وقوع و RPNبرای محاسبه نمره اولویت ریسک ) FMEAآنچه در روش معمول 

 :  ستا هشد ئهارا یرز در لمعمو لهدمعا . نهاستآ از یک هر ایبر نیکسا وزن و همیتا جهدر ظلحا باشناسایی در یکدیگر 

 (Dدرجه شناسایی )*(Oدرجه وقوع ) *(S( =درجه شدت)RPNنمره اولویت ریسک )

 ارائه به کلیدى و مه  خطاهاى بین از وپرداخته  RPN میزان بهتتمحاس به دهتتش داده نمرات و اطالعات به توجه با پستتس

 [10 ,12,11]می پردازی  . گیرىتتپیش براى نهادىتتپیش اقدامات
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 : پنج پاسخگویی به ریسکفاز 

فرآیند برنامه ریزی ریسک ، فرآیند تعیین گزینه ها و اقدامات مختل  جهت افزیش بهره برداری از فرصت ها و کاهش یا 

 این فرآیند پس از فرآیند های تحلیل کیفی و تحلیل کمی صورت می گیرد.  حذف تهدید های مربوط به اهداف می باشد .

 دهد شود می گرفته مرحله این در که تصمیماتی زیرا است مهمی بسیار مرحله ،ریسک برابر در واکنش برای ریزی نامهبر

عبارتند از پیمانه های  اول تای دو است مطرح پیمانه نوع مهار راستا این در   ر می دهد .قرا تاثیر تحت را یسکر ًمستقیما

 تهدیدها اثر شدت کاهش و ریسک احتمال کاهش برای بترتیب کهدهنده ( تسکین یا کننده ) محدودو  کننده پیشگیرانه

 افزایش برای بترتیب کهدو تای اول بوده لیکن برای فرصت ها مطرح می شود  متناظر نیز بعدی تای دو و روند می بکار

مجموعه پیمانه های جلوگیری کننده و محدود کننده را تهدید  . روند می بکار ها فرصت اثر شدت افزایش و ریسک احتمال

کرد ، از برنامه ریزی روی مجموعه اقدامات  طراحی را اقدامات از ای مجموعه توان می ،پیمانه هر بازایریسک می گویند ، 

 :پیشنهادی با عنوان برنامه اقدام یاد می شود در زیر به برخی از اقدامات قابل اتخاذ می پردازی  

 همان یا ریسک احتمال  تا شود می تالش بهتر بعبارت.   گرددمی حذف اطمینان عدم ، اقدام این طی:  اجتناب ریسک

 می کند این اقدام از نوع پیشگیرانه است .  میل کند صفر سمت بهد رویدا نرخ داد احتمال

 مسئولیت که کسی یعنی دارد ریسک کردن اداره در بهتری توانایی که دیگر خطرپذیر شخص یک یافتن انتقال ریسک :

 از ، اقدام این باشد ، وی به ریسک انتقال با تواند می پیمانکار یک به کار کردن واگذار ًمثال یرد گ دار عهده را عمل انجام

 .باشد می پیشگیرانه نوع

 دادن رخ احتمال حقیقت در.  یابد می کاهش ریسک بزرگی ، ریسک کردن تجزیه با ،روش این در  تجزیه ریسک :

 توان می مواد ،  کننده تامین یک از تنها خرید بجای مثال برای . شود می خرد ه  از جدا احتمال مند مجموع به رویداد

 .کرد تامین کننده تامین مند  از را مواد

 احتمال یا تاثیر کاهش طریق از سازمان برای آن کردن قبول قابل راستای در ریسک میزان از کاستن تخفیف ریسک :

 .ریسک

 هزینه تخصیص طریق از فعال صورت به خواه داد نشان واکنش آن به و پذیرفت باید را ریسکها این پذیرش ریسک :

 .کاری هیچ دادن انجام بدون انفعالی صورت به یا مناسب

 زا تهدید رویدادهای دادن رخ به نسبت را پروژه توان میبیمه  های سرویس مون امکاناتی از استفاده با حفاظت مالی :

 جلوگیری می کند . آن اثرات از قسمتی یا و کل از لیکن کند نمی جلوگیری ریسک رویداد از بیمه.  کرد بیمه
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 کرد تعیین طوری را دیون و ها مسئولیت ،پیمانکاران و کارفرما با پروژه های قرارداد در توان می مالحظات قراردادی :

.  باشد می وسیع بسیار آن تاثیرات دامنه واست  ای ریشه و مه  بسیار اقدامی منین باشد. یابد کاهش ریسک اثر شدت که

 و کنترل های شیوه و (SEPC) محصول برای شده تکمیل استاندرادهای ،قرارداد پیوست  زمانبندی مالحظات مون مواردی

 . باشند می بحث این در بحرانی نقاط جمله از محصول بازرسی

 تمام ثانویه روش است ممکن.   دهی  می تغییر را کار انجام روش تکنیکی لحاظ از ،رویکرد این با : انتخاب های ثانویه

 ، رویداد دادن رخ های زیان گیری نظر در با لیکن باشد مبنا روش از گرانتر حتی یا و نکرده برآورده را  عملیاتی احتیاجات

 . باشد می اقتصادی ،رویکرد نهایی برآیند

 مشتق تهدید های اقدامات  از حقیقتدر  قدامات این.  است پیشنهاد ذیل مطابق فرصتهابرای پاسخ به  اتخاذ قابل اقدامات

 :است شده

 این. است  قطعیت عدم حذف برای روشی که ستا ریسکاز  اجتناب اقدام با موازی ، اقدام این بهره گیری از ریسک :

 .   کند میل ۶٠٠رویداد به سمت  وقوع احتمال بهتر بعبارت یا و. دهد  رخ ًحتما فرصتهام در تالش است تا قدا

 تهدیدات تواند می بهتر که است سومی شخص به مسئولیت  کردن تفویض ،دادن انتقال اقدام سهیم شدن در ریسک :

دارد  فرصتها کردن اداره در بیشتری توانایی که هستی  شرایطی جستجوی در ما روش این در.  کند اداره را سازمان کمین در

 قداما که ورط همان.  دهد افزایش را آن بالقوه فواید و برساند حداکثر به را فرصت وقوع شانس تواند می که کسی یعنی. 

 . کند می تقسی  یکسان روشی به را فرصتها نیز استراتژی این کند می منتقل را تهدیدات ،انتقال

 را تهدید درجه دادن ، تخفی  . است مطرح ت هافرص تشدید قدامها ا تهدید،  تخفی   قداما همسنگ تشدید ریسک :

 به راستای در احتمال افزایش پی  در ریسک ید تشد قداما که درحالی . آورد می پایین تاثیر یا احتمال کاهش ، ازطریق

 . استمزایا  رساندن حداکثر

 مابقی برای دارنداهداف را  در نسبی اثرگذاری احتمال که تهدیداتی جز به ریسکاقدام پذیرش  نادیده گرفتن ریسک :

 قرار گرفتن نادیده استراتژیتوانند تحت  می نیز جزئی فرصتهای ،بنابراین.  گیرد نمی درنظر را ای برنامه هیچ تهدیدات

 .  گردد می اتخاذ روشن عملکرد یک انجام بدون واکنشی روش یک ،قداما این در . گیرند

 اقدامات که صورتی در ،است زا هزینه ،رویداد ندادن رخ یا دادن رخ صورت در ًمعموال پیشگیرانه اقدامات اجرای

 پیشگیرانه اقدامات از گرانتر سازی محدود اقدامات طرفی از.  دهدرخ  رویداد که برند می هزینه زمانی فقط محدودسازی

 .شود می جبران ،است برقرار آن متعاقب که فوایدی با موضوع این که است
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 : شش کنترل ریسکفاز 

 اطمینان ، جدید های ریسک ،شده شناسایی های ریسک وضعیت بر نظارت ، ریسک مدیریت فرآیند نهایی مرحله هدف

 تمام در ریسک تغییرات بر نظارت همچنین و آنها اثربخشی درخصوص بازنگری و واکنشها صحیح اجرای از کردن حاصل

 یا پیگیری و ریسک  دهی گزارش ، ریسک گیری نظر زیر مون های فعالیت شامل ریسککنترل .  است پیشرفت مراحل

 کنترل در.  شوداستفاده می  ادعاییی تدارك اسناد برا بخوبی عملکرد گزارشات از ریسک کنترل در.   ریسک است تعقیب

 :  شود می داده پاسخ ذیل سواالت به  ریسک

 ؟   اند شده اجرا برنامه مطابق ریسک برای شده تعیین های استراتژی  

 ؟   اند بوده موثر شده اجرا های پاسخ 

 ؟   است نیاز مورد جدیدی های پاسخ مه  

 ؟ هستند باقی خود بقوت ریسک فرضیات 

  ؟ میست پیگیری برای صحیح یها سیاست 

 ریسک مدیریت کنترلی امور برای عملکرد  سنجش های تکنیک و شده   کسب ارزش آنالیز ،لیستها مک مون ابزارهایی

 نیزریسک  سازی مستند شامل که ریسک می باشد .  ثبت ، ریسک مدیریت کنترلی فاز وظای  از یکی . شوند می استفاده

 های فعالیت مورد در ًخصوصا رااهداف  پیشرفت روند که است ریسک پیگیری سیست  یک شامل ریسک ثبت.  شود می

 توضیح ،ریسک نام مون مواردی شامل سیست  این تحت اطالعاتی بانک اطالعاتی عناصر از برخی.  کند می تعقیب بحرانی

 یا رتبه  ( کند می مدیریت را ن آ و داشته مسئولیت ریسک خصوص در که کسی) ریسک صاحب نام ،ریسک تشریح و

 مدت بر ریسک اثر ،هزینه بر ریسک اثر ، کیفیت ،اجرایی امور بر ریسک اثر ،ریسک نسبی اثر شدت ،ریسک نسبی اولویت

 نظر در با ریسک به پاسخگویی های برنامه ، ریسک ارزیابی ، برای راهنما های شاخص ، ریسک دادن رخ شانس)  زمان

 های داده پیگیری ،ریسک راهنمای های شاخص به عط  ریسک به پاسخگویی برنامه ،مستقل بطور ریسک خود گیری

 ،ریسک راهنمای های شاخص تیآ شرایط ای داده بینی پیش ،آن اولویت سطح و ریسک راهنمای های شاخص ، گذشته

 [9,1]  . باشند می ریسک مدیریت برنامه اصالحی تامااقد برنامه

 پایه بر  حقیقت در ریسک مدیریت سیستماتیک فرآیند. باشد  بجلورو و پیوسته ،پویا ییندآفر دارای ،یسکر مدیریت

 مرخه بلکه نیست ای مرحله یک الگوریتمی دارای فرآیند این ،ریسک مدیریت اصول طبق.  باشد  می دمینگ مرخه

 فرآیند این ،ضمن در شود می بهنگام ریسک مدیریت برنامه و شده حاصل بهبود ،مرخه هر در و شود می طی بتعدد فرآیند

     .  باشد می نیاز مورد انتهای تا ابتدا از
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 دارد : ،یسکر مدیریت ءمرخه دنبو بجلورو ،پیوستگی بر تاکیدزیر  شکل       

 

[9] 

 بهبود مستمر در فرآیند مدیریت ریسک  

   

 زا : عوامل ریسک

 درك فرآیند مدیریت ریسک مستلزم درك زمینه های عواملی است که منجربه ریسک می شود.

Keil  خاطر نشان کرده اند ،شایع ترین عوامل ریسک در بین پروژه های سازگارعبارتند از: 1998و همکاران در سال 

 فقدان تعهد مدیران ارشد  -

 عدم وجود تعهد کاربر -

 عدم دخالت کافی کاربر -

اضافه کرد که پروژه های مربوط به اطالعات و فن آوری به خصوص  1994در خالل این پرسش از ریسک ها ،جونز در 

 در معرض عوامل ریسک زیر قرار دارند:

 مان خیلی ک فشار بیش از حد برنامه به علت انجام کار زیاد در ز -

 کیفیت پایین کار به علت فشار بیش از حد -

 تخطی از هزینه ها -

 کنترل نا کافی اجرا -

 ریسک ها به طور معمول توسط عوامل زیر ایجاد می شوند:

 فقدان یک مش  انداز روشن  -

 عدم توافق بر سرنیاز، به ویژه در درون سازمان -



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

236 

 عدم اولویت بندی در کارها -

 محیط و به سرعت درحال تغییر  توسعه در یک -

 [13]فرآیند مدیریت تغییر که مستندات را نا کافی برای مراجعات بعدی ارائه می دهد. -

 :ریسک مختلف انواع

ریسک شناخته شده : آن دسته از ریسک هایی هستند که شناسایی و تحلیل شده اند و امکان برنامه ریزی برای آنان وجود 

 دارد .

ه : بر خالف دسته فوق قابل شناسایی نشده اند و برای شناسایی و مواجهه با آنان تی  های فنی باید تشکیل ریسک شناخته نشد

 [1]گردد .

استفاده از روش های مانند روش های زیر جهت تعیین و اولویت بندی در ریسک های شناخته نشده ما را در فرآیند مدیریت 

 ریسک کمک می نماید :

 در با تقطعی عدم شرایط تحت پروژه اثرات کل از سطح حداقل به را ما که است ضروری امر یک ریسک به پاسخگویی

 ریسک اسخهایپ توسعه در موجود قطعیتهای عدم با نمیتوانند سنتی روشهای . میرساند زمانبندی و فنی عملکرد گرفتن نظر

 می ارائه زه ایبا اعداد با معیاره مند گیری تصمی  جدید رویکرد یک منظور این برای. باشند داشته کار و سر موثر طور به

 به ی رادمتعدید عوامل باها  یسک ر یبند تبهدر ر . نمود ارزیابی را ریسکها به پاسخگویی مناسب فعالیتهای بتوان تا شود

 مسالهیک  انعنو به رایسکها بندی ر تبهر توانمی  رتصو داد در این ارقر نظر ردمو مختل  یارمع ینمندعنوان 

 معیاره فرض نمود. مند یگیرتصمی 

  دهستفاایسک ها ر یبندرتبه  مسالهای بر نیز می توان  ANP و AHP قبیل از شاخصه مندی گیرمی  تص دیگر یهاروش از

پیشنهاد گردید  ساعتی توسط   1970 ههد پیچیده و فازی در مسائل ایبر ننساا مغز تحلیل  ساا بر AHP روش. نمود 

ها با منین فرضی مواجه نیستی  یسک ر یبندرتبه  مسالهولی در  هشد بنا ها شاخص رده ای رساختا   بر اسا   AHP روش 

برای حل مسائلی  ANPمراتبی نگاه کرد و از این روش استفاده نمود . روش  سلسله ر ساختاتوان با می  ه  زبا دجوو این با. 

 ساعتی معرفی گردید توسط 1996 لسا در روش این . دگیرمی ارقراستفاده  ردمونیستند  مستقلشاخص ها  نهاکه در آ

.[17,16] 

 یک تقسیم بندی فرعی بر روی ریسک ها :

 باخت( -سوداگرانه )برد  -1

 خطرناك -2
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در ریسک سودا گرانه، شما می توانید یک سودآوری تحقق یافته یا بهبودی در روال شرایط نسبت به وضع موجودتان داشته 

د. یک زیان یا بدتر شدن شرایط نسبت به وضع موجود را داشته باشی هطور همزمان نیز امکان بالقوه ای برای تجرببهباشید. و 

مال بایست احتقمار بازی یک مثال از انجام یک ریسک سوداگرانه است. وقتی شما یک شرط بندی انجام می دهید، می

ن میزان شرط بندی تان، مورد ارزیابی قرار دهید. در این مثال، هدف دست آوردن پول بیشتر در مقابل انتظار از دست دادبه

 نه است.ساختن یک فرصت سودآوراسرمایه گذاری در ریسک، به منظور فراه  کلی افزایش ثروتتان است، و تمایل شما به

اه  نمی شرایط فر زیان به همراه دارد و هیچ فرصتی برای بهبود روال ریسک خطرناك فقط یک امکان بالقوه در مقابل،

 عنوان یک ریسک خطرناك توجه کنند. فرض کنید که شما نگرانمگونگی در نظر گرفتن امنیت، بهسازد. برای مثال، به

محافظت از اشیاء با ارزشی باشید که در خانه نگهداری می شوند. هدف اصلی شما در این مثال، اطمینان از عدم دستبرد به 

دون اطالع و اجازه از جانب شماست. بعد از بررسی میزان کیفیت امنیت اشیاء، امکان دارد که اشیاء موجود در منزل شما ب

که  منظور جلوگیری از ورود دزد و سرقت اشیاء بگیرید. توجه کنیدشما تصمی  به نصب یک سیست  امنیتی در منزلتان به

ما زیان است. در اکثر شرایط مناسب، ش بالقوهه امکان هدف در این مثال، طبق تعری ، تنها تمرکز ریسک بر روی محدود

 [5]ای برای سودآوری وجود ندارد.تنها آنچه را که ه  اکنون مالک آن هستید، محافظت می کنید. و هیچ امکان بالقوه

 عناصر اصلی ریسک

امل خطرناك، شعنوان ریسک عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده باشند، مه بهتمامی اشکال ریسک، مه آنها به

 عناصر مشترکی هستند که شامل مهار عنصر ذیل است:

 .پیامدها – 4 شرایط؛ – 3 فعالیت؛ – 2محتوا ؛  -1

 وضعیت آن با مرتبط شرایط و فعالیتها کننده مشخص و شده منظور آن در ریسک که محیطی یا وضعیت، زمینه، یعنی محتوا

طور به ناسب،م محتوای یک تعیین بدون. سازدمی فراه  شده سنجیده پیامدهای تمامی از نمایی محتوا دیگر، عبارتبه. است

ریتی بایست در تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیتهای مدیتوان تعیین نماید، کدامین فعالیتها، شرایط و پیامدها میقطع نمی

  سک فراه  می کند.درنظرگرفته شوند. بنابراین، محتوا، مبنایی برای تمامی فعالیتهای بعدی مدیریت ری

ی طور مناسبی قابل بررسی هستند. عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقریسک به در مانده باقی عناصر محتوا، یک ایجاد از بعد

که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا مندین شرط ویژه برای ظهور ریسک 

 د.اروجود می آیند؛ بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به

نده عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کن هکه فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط تشکیل دهنددر حالی

تواند به ریسک منجر شود. شرایط، وقتی با یک فعالیت وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می

 عنوان آخریندها یا خروجی ها را تولید کند. پیامدها، بهآغازگر خاص ترکیب می شود، می تواند یک مجموعه از پیام

 [5] . یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است هعنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقو
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 جدول زیر بطور کلی بیانگر عناصر کلیدی ریسک در سازمان ها می باشد :

 عناصر کلیدی مدیریت ریسک در سازمان

 

[19] 
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 ریسک : هدف مدیریت

تها ، توسعه فرصغالب اوقات ریسک معرف اثر منفی بر اهداف تلقی می گردد در صورتی که ریسک می تواند دریچه ای بر 

. هدف از اجرای مدیریت ریسک به منظور قادر ساختن سازمان ها در راستای حمایت از ، بهبود و یا تفکر جدید نیز باشد

عملکرد می باشد . این پروسه باید به عنوان یک ترکیب موثر و جهت ممکن ساختن آن نتایج فعالیت ها در باالترین سطح 

 [18]برای تمام فاکتورها که توانایی افزایش موفقیت را دارند ، اجرا گردد .

 استانداردهای مدیریت ریسک :

. ( اشاره کرد PMBOK)از جمله استاندارد ها در زمینه مدیریت ریسک می توان به استاندارد مدیریت پروژه آمریکا 

زمینه مناسبی را ، المللی استاندارد بینیک به عنوان (  ISO 31000:2009 ) استاندارد سیست  مدیریت ریسکهمچنین 

ها فراه  ها در سازمانها و رویکرد سیستماتیک برای مدیریت آنفعالیت های کلیهبرای درك مفاهی  مرتبط با ریسک

ها را جهت بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد فرآیندها، میزان دستیابی به مدیریت ریسک، سازمانآورد. استقرار سیست  می

اهداف، الزامات قانونی و مقرراتی، تعهدات ایمنی و سالمت شغلی، حفاظت از محیط زیست، مدیریت انرژی و همچنین 

 دهد.در فرآیندهای پیچیده نظیر امنیت اطالعات، یاری می

 استفاده از استاندارد ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :از جمله فواید 

q     اهداف به دستیابی احتمال افزایش 

q     هاآن با برخورد و هاریسک شناسایی به نیاز از بودن آگاه 

q     تهدیدها و هافرصت شناسایی بهبود 

q     مقرراتی و قانونی الزامات با انطباق 

q     گیریتصمی  و ریزیبرنامه برای اعتماد قابل مبنای ایجاد 

q     بهبود ها جهتکنترل ایجاد 

q     ریسک مدیریت جهت آن از موثر استفاده و منابع تخصیص 

q     وریو بهره عملیاتی اثربخشی بهبود 

q     زیست محیط از حفاظت و شغلی سالمت و ایمنی عملکرد افزایش 

q     حوادث مدیریت و خسارات از پیشگیری بهبود افزایش 

q     خسارات رساندن حداقل به 

q     [20] سازمانی پذیری انعطاف بهبود 

 

 

 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

240 

 بخش دوم

 

 شاخص های عملکردی
 

 مقدمه  :

 روز هب روز هارقابت این در ماندنباقی جهت به و بوده روبرو زیادی و بزرگ هایرقابت با جهانی بازار در هاشرکت امروزه

 وجود دونب مگونه هستند تغییر حال در سرعت این با که هاییسازمان است؛ مطرح جااین در سؤالی،  هستند تغییر حال در

 نقاط دیگر فطر از کنند؟ تمرکز بهبود روی بر خیر، یا هستند پیشرفت حال در آیا اینکه نمودن مشخص جهت سیستمی

 اریج های«عملکرد» که شوندمی مشخص صورتی در ها،آن نمودن برطرف برای حلی راه آن تبع به و موجود پذیرآسیب

 بوعمط شرکت یا سازمان راهبری برای مدیران راستا این در. شوند گیریاندازه و سنجیده سازمان مختل  هایبخش در

 کلیدی هایشاخص» نام به عملکرد، مدیریت ابزارهای از ابزاری به شده، تعیین هایاستراتژی و اهداف جهت در خود

  .دارند نیاز «عملکردی

 نتایج و خشیاثرب میزان بر عملکرد، مدیریت به استراتژیک دیدگاه تجارت، بازار کنونی رقابتی وضعیت در طرفی، از

 به باید عملکردی کلیدی هایشاخص استراتژیک، دیدگاه این کردن برآورده برای. دارد تمرکز جاری عملکردهای

 پذیرآسیب قاطن باشد، سازمان یا شرکت کنونی وضعیت گرنمایان هاآن از حاصل نتایج که شوند استفاده و تعری  ایگونه

 همچنین. ادد تشخیص شده، مربوطه شاخص میزان کاهش باعث که را مشکالتی بتوان آنالیزهایی انجام با و دهند نشان را

 را مسئول فرادا نهایت در و داده بدست آتی وضعیت بهبود منظور به مناسبی اطالعات بتوانند باید کلیدی هایشاخص این

 یعملکرد هایشاخص از ایزنجیره به کاراین انجام برای. نمایند هدایت مشکل نمودن طرف بر برای حلیراه سمت به

 مشکل حل سمت هب را ما پله به پله و شوند تعری  زیر هرم مطابق مختلفی «سطوح» در که داری  نیاز یکدیگر به «وابسته»

 ایاننم را است تأثیرگذار خود از باالتر سطح هایشاخص روی بر که را آنچه سطح، هر هایشاخص کنند؛ هدایت موجود

 [21].کنندمی

 : تعاریف

  حاصل نتایج و فعالیتها و وظای  انجام مگونگی :عملکرد

 .گیردمی قرار استفاده مورد پیامدها و ها ستانده فرایندها، ها،ورودی گیریاندازه  در که ایمشخصه :شاخص

شاخص های عملکرد، میزان عملکرد را تعیین می کنند ، واز طریق شاخص های عملکرد منفی  شاخص های عملکرد :

 [22]یا مثبت عملکرد سیست  مشخص می شود .
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 بریم؟ می کار به را عملکرد کلیدی های شاخص چرا

 اختیار در با و نموده محاسبه توان می را کارایی و اثربخشی میزان و مقدار عملکرد، گیری اندازه های شاخص تعری  با

 وجود هب اصالحی اقدام و بازبینی اجرا، ، ریزی برنامه امکان کلیدی، های شاخص این محاسبه از حقیقی های داده داشتن

 .آید می

 موفق مقدر اینکه یا هستی  موفق مان ماموریت در ما آیا بدانی  که کنند می کمک ما به عملکرد کلیدی های شاخص

 هستی ؟

 هستند استراتژیک اهداف پیشرفت پیگیری برای مه  مدیریتی ابزار یک ها آن. 

 کند می تشویق را سیستمی تفکر ، عملکرد کلیدی های شاخص با کارکردن. 

 مسائل از ناشی درصد 15 و باشد سیست  به مربوط معموال تواند می مشکالت درصد 85 ها سیست  اکثر در 

 مناسبی نبعم تواند می ها شاخص گیری اندازه طریق از سیست  عملکرد سطح تشخیص دلیل همین به انفرادی،

 .باشد مشکالت علل شناسایی برای

 تاولوی و هدایت کالن، اهداف و انداز مش  به دستیابی طرف به را رفتارها عملکرد، کلیدی های شاخص 

 .میکنند بندی

 [24 ,23].باشد سیست  پایش و کلی ریزی برنامه اساسی جزء تواند می عملکرد کلیدی شاخص 

 

 انواع شاخص های عملکردی :

 با توجه به ماموریتهای خاص سازمان و اهداف و فرآیندهای مربوطهاختصاصی:  -1

 مفاهی  کلی سازمان مانند رضایت پرسنل، عملکرد پرسنل، میزان سود، درآمد، هزینه، بهره وری نیروی کار،عمومی:  -3

   [25] بهره وری هزینه شاغلین و ...

 :  ی عملکردیاز شاخص هانمونه هایی 

 تصور   

 و مشتریان جانب از تمجید و تشویق تعداد      

 جایزه دریافت نامزدی                    

 مطبوعاتی پوشش                     
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 خدمات و محصوالت

 پذیری رقابت                       

 ها برگشتی و خطاها نقایص، نرخ                        

 محیطی زیست های برمسب ، تأییدیه مهر و الك                        

 ضمانت برگ ارائه                         

 شکایت                         

 لجستیکی های شاخص                         

 محصول عمر طول                         

  طراحی در نوآوری                         

 بازار تا زمان                          

 فروش از پس خدمات و فروش

 آموزش برای تقاضا                         

 شکایات مدیریت          

 سفارشات ارزش/  تناوب                        

 عمر طول در ارزش           

 تقدیرها و شکایات تعداد                       

  رفته دست از یا/  و جدید کار و کسب                      

 [31]مشتری نگهداری                          

 : هاتعیین شاخص

گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و های عملکرد کلیدی، معیارهای اندازه شاخص

 و شرکت نیکنو موقعیت ارزیابی منظور به ها شاخص این.  شوند می برده بکار سازمان یک  استراتژیک عملکرد انعکا  

در طول لیدی ک عملکرد هایشاخص بازبینی و مراقبت فعالیت. شوندمی استفاده بهره وری  برای مناسب کارهای راه تعیین

 اغلب  های عملکرد کلیدیزمان به عنوان یک موضوع شناخته شده در مراقبت از فعالیت شرکت ها مطرح می باشد . شاخص

 توسعه در رهبری نقش هایی از قبیل میزان سودمندی گیری فعالیت اندازه برای و شوند می استفاده "ارزش" یک عنوان به

 ی باشند . مو... رضایت ، خدمات اشتغال، ، سازمان
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 هایشاخص ها سازمان استراتژی و نوع براسا  اند.نوعا به استراتژی سازمان متصل شده های عملکرد کلیدیشاخص

سازمان در جهت  شرفتپی میزان گیریاندازه به کلیدی عملکرد هایشاخص. باشندمی متفاوت یکدیگر با کلیدی عملکرد

یک  گیری است که ازعملکرد کلیدی بخش کلیدی از یک هدف قابل اندازهشاخص اهداف تعیین شده کمک می کنند.

 مسیر ، شاخص ، الگو برداری ، هدف و محدوده زمانی ساخته شده است .

 :از عبارتند ها شاخص تعیین برای کلیدی مهم نکات

  سازمان هایفعالیت از اولیه تعری 

 سازمان نیازمندیهای از صریح و شفاف عملیاتی اهداف داشتن 

 اهداف مجموعه با آنها مقایسه و نتایج از کمی/ کیفی گیریاندازه های معیار داشتن 

 مدت کوتاه اهداف انجام برای منابع یا مراحل تنظی  و هامغایرت بررسی 

 شوند می نامیده   (SMART)اختصارا که ها ویژگی این به. نمود استفاده توان می ها شاخص تعیین برای زیر های ویژگی از

 : است شده اشاره زیر در

 ، باید ها شاخص 

 خاص 

 گیریاندازه قابل 

 یافتنی دست 

 ( گرای تحقق)  گرایانه واقع 

 [26]  باشند موقع، به 

 همچنین شاخص ها باید 

 گردند؛ منشعب سازمان اهداف از باید عملکرد شاخصهای 

 نند؛ک می فعالیت مشابه صنعت یک در که کند ایجاد را سازمانهایی مقایسه امکان باید عملکرد شاخصهای 

 باشد؛ روشن و واضح باید عملکرد شاخصهای از یک هر هدف 

 گردند؛ تعری  روشنی به باید شاخصها از یک هر محاسبه روشهای و اطالعات گردآوری 

 باشند؛ ارزیابی مورد سازمانی واحد کنترل تحت باید عملکرد شاخصهای 
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 مدیران و کارکنان مشتریان، نظیر درگیر افراد نظرات بررسی و مباحثه طریق از بایستی عملکرد شاخصهای 

 شوند؛ انتخاب

 .دارند ارجحیت ذهنی شاخصهای به نسبت عینی عملکرد شاخصهای 

 شاخص یک ردیگ بیان به. متفاوتند مختل  موقعیتهای در عملکرد شاخصهای که کرد توجه نکته این به باید 

 نیست؛ مناسب سازمانها یا و واحدها تمامی برای

 یابند؛ شاخصهانیزتغییرمی محیط، تغییر با که است اهمیت حائز شاخصها درباره موضوع این 

 باشند؛ ساده و آسان استفاده برای باید عملکرد شاخصهای 

 دهند؛ ارائه را سریعی بازخور باید عملکرد شاخصهای 

  [27] . گردند موجب را مستمر بهبود که شوند طراحی ای گونه به باید عملکرد شاخصهای 

 

 سطوح مختلف شاخص های عملکردی در سازمان :

 

[21] 

 

 

 

 رابطه بین مدیریت ریسک و شاخص های عملکردی

 

 

 مؤلفه و ملاعو ینا شناساییتاثیر دارند. ها ن مازسا مالید مالی و غیر عملکر برایجاد ریسک و ریسک های حاصله ملاعو

 درآنان  لفعا  یها دعملکر بر را ها ، شرکت یسکر تأثیر،  و غیر مالی مالی مناسب دعملکر یها شاخصو  نناآ یها

 [30].نماید می کنترل زه های مختل حو
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  :شاخص های کلیدی ریسک

تواند تحت استر  و مقدر خوب عمل می کند و مقدر می کنترلی شماکنند محیط گیری میمعیارهایی هستند که اندازه 

  .تنش قرار بگیرد

 اتیعملی ریسک گیری اندازه برای الزامی ورودی مهار: عملیاتی ریسک مجله دبیرسر( Marcelo Cruz) کروز مارسلو 

. داخلی کنترل عوامل و کارو کسب محیط -4 و سناریو تحلیل -3 خارجی، زیان داده -2 داخلی، زیان داده -1: دارد وجود

 و داخلی زیان هایداده مدیریت برای زیادی کارهای. گیرند می قرار مهارم دسته در( KRI) ریسک کلیدی هایشاخص

 شاخص مورد در زیادی هایکار اما است شده انجام عملیاتی ریسک گیریاندازه مارموب در سناریو تحلیل و خارجی

 مدیریت ه  و سازمان مدیریت طرف در ه  عملیاتی ریسک در بزرگ شکافی این. است نشده انجام ریسک کلیدی

 .باشد می ریسک

 انهروز پردازش حج  یا معامالت حج  کنید می کار سنگین هایپردازش کنترلی محیط یک در شما اگر مثال برای

 دارید، مالتمعا فرآیند در موفقنا پردازش تعداد مه یا باشد شما عملیات کیفیت از مهمی شاخص باید اعتباری هایکارت

 شما مه اهشاخص این. است نیاز مورد معامالت عملیات اصالح برای نفر مند یا کنندمی کار خاصی دپارتمان در نفر مند

 یابیارز آنها بنامید عملکرد کلیدی هایشاخص یا کنترلی کلیدی هایشاخص یا ریسک کلیدی هایشاخص را آنها

 عملیاتی ریسک کلی طور به و هازیان به مطور و است وضعیتی مه در شما کنترلی محیط خاص، زمان یک در که کنندمی

 خاص حظهل یک در کنندمی منعکس که هستند آنهایی خوب ریسک کلیدی هایشاخص بنابراین. باشدمی مرتبط شما

 [28]نه؟ یا دارد قرار تنش و استر  تحت آیا و است وضعیتی مه در شما کنترلی محیط

مدیریت ریسک و عملکرد در حقیقت دو روی یک سکه هستند  که برخورد مجزا با هریک شده و باعث کاهش اثربخشی 

 [29]مدیریت ریسک شده و باعث نتایج نامطلوب می گردد . 

  . ای از عناصر به  پیوسته، هماهنگی، با نظ  و انضباط و هدفدار مجموعه : سیستم

ه خروجی را با صرف منابع تبدیل ب عملیاتی که مرتبط با ه  یا موثر بر یکدیگر که ورودی های مشخصیمجموعه :  فرآیند

 نماید.قابل انتظار می 

  . سازماندهی مجموعه با تعری  و تشریح فرآیندها و تحقق عملیات بر اسا  آن : فرآیندگرایی

 یک سیستم از مجموعه ای از فرآیند ها تشکیل شده است .

 .  عبارت است از نظارت بر نحوه تحقق فرآیند مبتنی بر هدف وجودی آن پایش :

 فرآید است . و جهت کنترل معیار پایش بر اسا  ذات فرآیند تعری  و تبیین می گردد معیار پایش و اندازه گیری :

 انواع معیار های پایش و اندازه گیری به دو نوع شاخص های کیفی و کمی تقسی  می شوند .
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 شاخص ها عملکردی در فرآیند ها :جایگاه 

 

 
 اقداماتی که باید در نگرش فرآیندی انجام شود :

 تقسی  بندی فرآیندها -9

 انواع فرآیندها -11

 فرآیندهای کلیدی -11

 ارتباط فرآیندها با مستندات -12

 وظای  فرآیندی واحدهای سازمانی -13

 خطاها در شناسایی فرآیندها -14

 های موجود در فرآیندشناسایی ریسک  -15

 تجزیه و تحلیل فرآیندها -16

 کنترل و بهبود فرآیندها -17

 شناسایی فرآیندها   -1

 شناسایی ورودی ها  -2

 شناسایی خروجی ها -3

 شناسایی مسئول فرآیند -4

 شناسایی مراجع تاثیرگذاز، کنترل ها  و منابع فرآیند -5

 پایش و اندازه گیری عملکرد فرآیند -6

 لی و تعامل مابین فرآیندهاتوا -7

 ارتباط مابین فرآیندها و واحدها -8

 

[25] 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

247 

 :شناسایی ریسک های بالقوه در فرآیندها

 
[31] 

با شناسایی ریسک های موجود در فرآیند ها و همچنین خود فرآیند ریسک به عنوان یک فرآیند و با اسفاده از شاخص 

 قابلیت اطمینان فرآیند را افزایش داد .های مناسب جهت کنترل ریسک احتمالی می توان 

 

 نتیجه گیری :

هر شاخص قابل اندازه گیری می باشد ، شاخص های کیفی نیز قابل تبدیل به شاخص های کمی و قابل اندازه گیری می 

اثیر گذار تباشند . با توجه به اینکه شاخص ها بیان کننده وضعیت یک فرآیند می باشند و هر فرآیند بر فرآیند مرتبط خود 

است همچنین مجموع عملکرد فرآیند ها بیانگر عملکرد سیست  می باشد ، بنابراین شاخص ها عملکردی بیان کننده ریسک 

 یک فرآیند و در نهایت ریسک یک سیست  می باشند .

دهند .  گیر عمل کرده و اثرات ریسک را نشان می با توجه به توضیحات فوق در می یابی  که شاخص ها مانند یک تب

همچنین در می یابی  آستانه خطر برای هر شاخص ممکن است با شاخص دیگر و براسا  سطوح مختل  استراتژیک تا 

 عملیاتی متفاوت باشد و بعضا  تاثیر پذیر از اثرات یکدیگر باشند .

موفق  ارجی سازمانبنابراین با کنترل شاخص ها می توانی  ریسک فرآیند ها را کنترل کنی  و در مخاطرات داخلی و خ

 باشی  .

الزم به ذکر است با پیش بینی ریسک شاخص های عملکردی می توان صحت عملکرد یک فرآیند و در نتیجه صحت 

 عملکرد یک سیست  را با اطمینان باالتر تضمین نمود .
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 )بخش اول(

 تامین زنجیره مدیریت

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

( SCM )  

 مقدمه 

های جهانی موجود در عصر حاضر باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دستر  وی قرار داد در رقابت

 افزایش فشارهایی شده است که قبال وجود نداشته است ، در. خواست مشتری بر کیفیت باال و خدمت رسانی سریع موجب 

های اقتصادی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند . در بازار رقابتی موجود ، بنگاهها بیش از این نمینتیجه شرکت

ازمان و ارکان مرتبط خارج از سو تولیدی عالوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع 

اند . علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سه  بیشتری از بازار است . در طول نیازمند یافته

سالیان ، اغلب واحدهای تولیدی تمرکز خود را برکارایی و اثربخشی عملکردهای مجزای تجاری قرار دادند . در حالیکه به 

نوان رویکردی نوین در تجارت ، تعداد در حال افزایشی از کارخانجات به اهمیت استراتژیک برنامه ریزی ، کنترل و ع

ه مواد ، تولید ریزی عرضه و تقاضا ، تهیطراحی یک زنجیره تامین کلی واق  گشته اند . بر این اسا  فعالیتهایی نظیر برنامه

اال ، کنترل موجودی ، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبال همگی در ریزی محصول ، خدمت نگهداری کو برنامه

ای ( پدیدهSCMشده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است . مدیریت زنجیره تامین )سطح شرکت انجام می

یفیت در ا با محصوالت با کدهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع راست که این کار را به طریقی انجام می

 حداقل هزینه دریافت کنند .

 تعاریف 
سیستمی از تامین کنندگان ، تولیدکنندگان ، حمل  ( SCM  :supply chain management) مدیریت زنجیره تامین  

و نقل ، توزیع کنندگان و فروشندگان که مواد اولیه را به محصوالت نهایی تبدیل کرده و به دست مشتریان می رسانند ، 

  یک زنجیره تامین نامیده می شود . 

ازمان ول نهایی برای مشتری نهایی جریان دارند و سزنجیره تامین عبارتست از فرآیندهایی که از تبدیل مواد خام اولیه به محص

ه همه ای است کها و شرکت های فعال در این حوزه را به یکدیگر متصل می کنند . به طور کلی زنجیره تامین زنجیره

کننده را شامل فعالیتهای مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف

جریان کاال دو جریان دیگر که یکی جریان اطالعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز  شود . دربارهمی

 سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها از طریقحضور دارد . مدیریت زنجیره تامین بر یکپارمه
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یریت زنجیره شود . بنابراین ، مدیره در جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام ، مشتمل میبهبود در روابط زنج

سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و تامین عبارت است از فرآیند یکپارمه

و عرضه محصول . برای بررسی یک سازمان منحصر به فرد ، در مارموب  ها در زنجیره تامین تتتتتولیدسازی فعالیتهماهنگ

 های توزیع در نظر گرفته شوند . برای مدیریت مؤثر زنجیره تامینکنندگان و کانالاین تعاری  ، باید هر دو شبکه تامین

ی و اطات اطالعاتکنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتبضروری است که تامین

ز توزیع و کنندگان ، مراکوگو با یکدیگر کار کنند . این امر یعنی جریان سریع اطالعات در میان مشتریان و عرضهگفت

های عرضه بسیار کارایی را ایجاد نمایند . بعضی سازد که زنجیرهها را قادر میونقل ، بعضی از شرکتهای حملسیست 

کنترل زنجیره تامین خود را با کنترل عمومی عمودی و با استفاده از مالکیت و یکپارمگی تمام  کنند تاها کوشش میشرکت

اجزای مختل  در امتداد زنجیره تامین از تهیه مواد و خدمات تا تحویل محصول نهایی و خدمت به مشتری ، به دست آورند 

ای عملیاتی ممکن است ناهماهنگ باشند . ساختار سازمانی . اما حتی با این نوع ساختار سازمانی ، فعالیتهای مختل  و واحده

 شرکت باید بر هماهنگی فعالیتهای مختل  برای دستیابی به اهداف کلی شرکت تمرکز کند . 

 پنج جزء اصلی مدیریت زنجیره تامین  

رآورده ساختن برای ب برنامه بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین است . شما برای مدیریت همه منابعی که برنامه : -1

تقاضای مشتری به کارمی روند به استراتژی نیازدارید . توسعه مجموعه متریک ها برای نظارت بر کارایی ،کاهش هزینه و 

 تحویل با کیفیت باال ی زنجیره تامین ، بخش اعظمی از برنامه ریزی را تشکیل می دهد. 

ت مورد نیاز شما را برای ساخت محصول یا خدمت تحویل خواهند انتخاب تامین کنندگانی که کاالها و خدما منبع : -2

داد . فرایندهای قیمت گذاری ، تحویل و پرداخت را توسعه دهید و متریک هایی را برای نظارت و بهبود روابط با تامین 

ت محموله یر دریافکنندگان بسازید و این فرآیندها را در مدیریت موجودی کاالها و خدمات دریافتی از تامین کنندگان نظ

 ها و شناسایی آنان به کارگیرید .

دراین گام فعالیت های مورد نیاز برای تولید ، آزمایش ، بسته بندی و آماده سازی برای تحویل صورت می  ساخت : -3

 گیرند.

بخشی که به لجستیک نیز معروف است . هماهنگی دریافت سفارشات مشتریان ، توسعه شبکه ای از انبارها و  تحویل : -4

 راه اندازی سیست  صورتحساب برای پرداخت ها ، این بخش را تشکیل می دهند.

شتریان م بخش مشکل آفرین زنجیره تامین . ساخت شبکه ای برای دریافت نواقص و محصوالت برگشتی از بازگشت : -5

 و پشتیبانی از مشتریانی که با محصول تحویلی مشکل داشتند.
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 لجستیک  

افزار ، مهمات و جیره غذایی در مواقع حرکت از مکان ای یونانی دارد و در موارد نظامی برای جابجایی جنگاین لغت ریشه

م شرقی ، نظامیانی وجود داشتند با نام شود.  در زبان یونانی ، رومی و امپراطوری راصلی به سمت خط مقدم استفاده می

LOGISTIKAS  که وظیفه مسائل مالی و تقسی  مایحتاج بر عهده آنان بوده است . لجستیک آن قسمت از مدیریت

زنجیره تامین است که کارایی و اثربخشی جریان رو به جلو و رو به عقب و نیز ذخیره سازی کاالها ، خدمات و اطالعات 

آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایی به منظور تامین نیازمندیهای مشتریان زنجیره را برنامه ریزی می کند ، مربوطه بین نقطه 

 به کارمی گیرد و کنترل می کند .

 تاریخچه 

دهای کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فراینمیالدی ، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تالش می 71و  61در دو دهه 

داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر تولید کنند . در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی 

تری است های بازار و درنتیجه کسب سه  بازار بیشنیاز دستیابی به خواستهقوی و نیز عملیات تولید منسج  و هماهنگ پیش

میالدی با افزایش تنوع در  81کردند . در دهه ا بر افزایش کارایی معطوف می. به همین دلیل سازمانها تمام تالش خود ر

ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصوالت الگوهای مورد انتظار مشتریان ، سازمانها به طور فزاینده

ه بهبود در فرایندهای تولید و به کارگیری میالدی ، به همرا 91مند شدند . در دهه جدید برای ارضای نیازهای مشتریان عالقه

الگوهای مهندسی مجدد ، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهای داخلی و 

یفیت ک کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترینهای شتتتتترکت کافی نیست بلکه تامینپذیری در توانایی انعطاف

ازار تولیدکننده داشته های توسعه بکنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستو کمترین هزینه تولید کنند و توزیع

باشند . با منین نگرشی ، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد . از طرف دیگر با توسعه سریع 

اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین ، بسیاری از فعالیتهای اساسی مدیریت زنجیره های فناوری اطالعات در سال

 های جدید درحال انجام است .با روش

 اهداف 

 هدف هر زنجیره تامین ، حداکثر کردن ارزش کل تولید شده است . 

 هدف کوتاه مدت : افزایش بهره وری ، کاهش موجودی و زمان سیکل کل .  

 بلند مدت : افزایش رضایت مشتری ، سه  بازار و سود برای همه سازمان های درگیر در زنجیره تامین .هدف 
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 منافع لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 های کمتر .موجودی •

 وری باالتر .بهره •

 ها .مابکی بیشتر  و کاهش هزینه •

 موعدهای تحویل کوتاه تر . •

 سود باالتر . •

 بیشتر مشتری . رعایت حقوق •

 ها به مقدار صحیح .ها و اندازه انباشتهوجود موجودی •

 قابلیت مشاهده و ردگیری رخدادها .   •

 کنندگان .  افزایش خدمت دهی به مصرف •

 ایجاد مزیتهای رقابتی . •

 تعامل نزدیک تر با تامین کنندگان . •

 ایجاد فرصت برای خرید مقادیر زیاد و با هزینه کمتر . •

 ایجاد مرجع پاسخگویی .  •

 ها به صورت ترکیبی .توانایی اجرای دقیق سیست  •

 های تامین موانع لجستیک و مدیریت زنجیره 

 برخی از مواردی که اجرای الگوهای زنجیره تامین را دشوار می سازند : 

 های ناکافی .زیرساخت •

 مربوط به آن .و نقل و قوانین متعدد و مختل   های ضعی  حملزیرساخت •

 زیرساختهای مخابراتی ناکافی . •

 ونقل فرسوده و ناکافی .وسایل حمل •

 ای ناکافی .شبکه جاده •

 انبارهای ناکافی .    •

 آهن اندك و قدیمی .شبکه راه •

 های اقتصادی .مالش •

 درك ضعی  از اقتصاد رقابتی .   •

 عملی .بینانه و  ریزی اقتصادی واقعضع  در برنامه •
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 ضع  در تثبیت مسیر اقتصادی . •

 بازار کومک داخلی و کمبود اطالعات در بازار . •

 سیست  بانکی ناکارا و نرخ های بهره باال . •

 های اقتصادی دولت . مشکالت و نارساییها در حمایت •

 ناکارایی نظام مالیاتی . •

 های مدیریتی .مالش •

 های میان سازمانی در زنجیره .مدیریت بروکراتیک و عدم هماهنگی  •

 پذیری سیست  .عدم انعطاف •

 عدم اعتماد بین اجزای زنجیره و طوالنی بودن سیستمهای قضایی جهت حل و فصل دعاوی . •

 دار .کمبود نیروی انسانی متخصص و صالحیت •

 کاربردها

حتتوزه هتتایی تعریتت  متتی بختتش مهمتتی از محصتتوالت و ختتدمات متترتبط بتتا متتدیریت زنجیتتره تتتامین و لجستتتیک در 

شتتوند کتته عبارتنتتد از : سیستتتمها و تجهیتتزات حمتتل و نقتتل محصتتوالت و بتتار ، فناوریهتتا و سیستتتمهای ذخیتتره ستتازی و 

انبتتارش ، فناوریهتتای حمتتل و نقتتل اقتتالم خشتتک ، اقتتالم متتایع و اقتتالم فلتته ای ، ختتدمات و فناوریهتتای لجستتتیک متتواد 

) بیستتی  و... ( ، سیستتتمها و نتترم افزارهتتای متتدیریت    ی کنتتترلخطرنتتاك دارای ریستتک و ویتتژه ، انتتواع سیستتتمها

فعتتاالن عرصتته  حمتتل و نقتتل و متتدیریت انبتتار و ... . بتتدین ترتیتتب فعتتاالن عرصتته حمتتل و نقتتل از شتتاخص تتترین

 لجستیک و خدمات رنجیره تامین هستند .

بستتته بنتتدی   ر حتتوزههمچنتتین ، بخشتتی از محصتتوالت و ختتدمات متترتبط بتتا متتدیریت زنجیتتره تتتامین و لجستتتیک د

انتتواع و اقستتام متتواد و محصتتوالت بتته منظتتور انتقتتال ، توزیتتع و فتتروش استتت . متتواد و محصتتوالتی کتته از لحتتاظ ابعتتاد ، 

ستتیالیت یتتا جامتتد بتتودن ، میتتزان فستتادپذیری ، فاصتتله تولیتتد کننتتده تتتا مصتترف کننتتده و ... متفتتاوت هستتتند . بتتدین 

فعتتاالن عرصتته لجستتتیک و ختتدمات رنجیتتره تتتامین بتته شتتمار متتی آینتتد . ترتیتتب فعتتاالن حتتوزه بستتته بنتتدی از مهمتتترین 

در کنتتار ایتتن مستتائل ، متتواد و محصتتوالت غتتذایی کتته طیتت  بزرگتتی را شتتامل متتی شتتوند ، دارای ویژگیهتتای منحصتتر 

 ایتتن ویژگیهتتا در زمینتته هتتایی از قبیتتل ابعتتاد ، میتتزان و زمتتان فستتادپذیری ، ستتیالیت یتتا جامتتد بتتودن ،  بتته فتتردی هستتتند .

فاصتتله تولیتتد کننتتده تتتا مصتترف کننتتده ، متتدت زمتتان تحویتتل و ... مطتترح هستتتند . از رو شتترایط و مشخصتتات خاصتتی 

بترای زنجیتره تتامین و لجستتیک ایتن نتوع متواد و محصتوالت بته وجتود متی آیتد . بتدین ترتیتب فناوریهتا و تجهیتتزات 

وزه هتتای حمتتل و نقتتل ، انبتتارش ، و سیستتتمهای متتدیریتی ، برنامتته ریتتزی ، نتترم افتتزاری و عملیتتاتی ختتاص در حتت

توزیع،شناستتایی ، کدگتتذاری و ردیتتابی ، تتتوزین ، بستتته بنتتدی و دیگتتر حتتوزه هتتای لجستتتیکی طلتتب متتی کنتتد. توجتته 
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بتته مشخصتتات متتواد و محصتتوالت صتتنایع نفتتت و گتتاز و پتروشتتیمی ویژگتتی هتتایی از قبیتتل داشتتتن ارزش استتتراتژیک 

ای بتودن بعضتتی از اقتتالم ، قابلیتت بستتته بنتتدی شتدن بعضتتی از اقتتالم ،   ، ستیال بتتودن و پیوستتتگی بعضتی از اقتتالم ، فلتته

خطرنتتاك و دارای ریستتک بتتودن ، نیتتاز بتته شتترایط ختتاص بتترای انجتتام فرآینتتدهای تولیتتدی ، انبتتارش ، انتقتتال و 

مصتترف برجستتته متتی شتتود . ایتتن ویژگتتی هتتا شتترایط و مشخصتتات خاصتتی را بتترای زنجیتتره تتتامین و لجستتتیک ایتتن 

حصتتوالت ایجتتاب متتی کنتتد . بتتدین ترتیتتب فناوریهتتا و تجهیتتزات و سیستتتمهای متتدیریتی ، برنامتته ریتتزی نتتوع متتواد و م

، نتترم افتتزاری و عملیتتاتی ختتاص در حتتوزه هتتای حمتتل و نقتتل ، انبتتارش ، توزیتتع ،شناستتایی ، کدگتتذاری و ردیتتابی ، 

 توزین ، بسته بندی و دیگر حوزه های لجستیکی طلب می کند.

 مدیریت زنجیره تامینبرخی از مدل های 

 .  scorمدل  •

 مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان .  •

 . abcمدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان از طریق رویکرد  •

 . max-minمدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان از طریق رویکرد  •

 ان .استفاده از سیست  پشتیبان تصمی  گیری برای ارزیابی تامین کنندگ •

 برای مذاکره و مناقصه خرید . GAMEمدل  •

 در تجارت الکترونیک SCMجایگاه  

های همکار در یک زمینه به خصوص ، از طریق ( ، شرکتE-Commerceبرمبنای مدلی دیگر از تجارت الکترونیک )

هتتای حاضر در به همکاری و اشتراك مساعی بپردازند . منین همکاری اغلب بین شرکت توانندهای الکترونیکی میشبکه

ارت الکترونیک سازی تجافتد . به طور کلی مدیریت زنجیره تامین یکی از زیر ساختارهای پیادهیک زنجیره تامین اتفاق می

کل دهد که زنجیره تامین در آنجا شخ میدر صنایعی ر "است . از دید صنعتی ، تجارت الکترونیکی بین بنگاهها عمدتا

گرفته باشد . یک تولیدکننده همواره عاملی است که در وسط فرایند فعالیت اقتصادی قرار دارد . تولیدکننده ، خود خریدار 

کنندگان خود و فروشنده کاالیی جدید به خریداران خود است . مون فروشنده به تولیدکننده ، خود کاال از تامین

رو هستی  ها روبهای از بنگاهکنندگانی دارد و ضمنا خریدار کاال نیز ممکن است خود مشتریانی داشته باشد ، ما با زنجیرهتامین

که هر کدام ه  خریدار و ه  فروشنده هستند . این مجموعه شبیه به زنجیر است ، زیرا همه به ه  وابسته هستند . با مدیریت 

موجود در زنجیره منتفع شده و ضمنا با ارایه کاالی مرغوب و ارزان جامعه را نیز منتفع درست زنجیره تامین همه عناصر 

( است . یکی از SCMکند . از همین روست یکی از مسایل مه  صنایع در کشورهای پیشرفته مدیریت زنجیره تامین )می

. این امر آن قدر مه  و حیاتی است عناصر مه  مدیریت زنجیره خودکارسازی امر خرید و فروش بین اعضای زنجیره است 

http://www.sanayeonline.com/
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امین را دارند ، های تترین زنجیرهترین و پیچیدهکه حتی قبل از ظهور اینترنت ، صنایع خودروسازی و هوافضایی که بزرگ

 خود با صرف هزینه گزاف اقدام به ایجاد شبکه کرده بودند . 

 XML  استانداردها در محیط اینترنت و بر بستر استانداردکه امروزه با کمک سازمان جهانی  EDIدر حال حاضر استاندارد 

 های اختصاصی به وجود آمده است .برای امور تجاری در حال کاربرد است ، از همین شبکه

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای ازنرم افزارهای کاربردی است . فروشندگان سعی دارند که این پنج اصل زنجیره 

یک نرم افزار واحد عرضه نمایند . اما بسته نرم افزاری جامعی دراین زمینه وجودندارد . بهتر است که نرم افزار تامین را در 

زنجیره تامین به دونرم افزار تفکیک شود ، یکی برای برنامه ریزی زنجیره تامین و دیگری برای اجرای گام های زنجیره 

ازیک الگوریت  ریاضی استفاده می   ( Supply Chain Planning) SCPاتامین . نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین ی

کامال به اطالعات کسب  SCPکند که جریان و کارآیی زنجیره تامین را بهبود می بخشد و موجودی را کاهش می دهد . 

قیق و کاملی عات دشده بستگی دارد . برای مثال اگر شما سازنده کاالهای بسته بندی شده ی مصرفی هستید ، منانچه اطال

درباره سفارشات مشتریان ، داده های فروش ، ظرفیت ساخت و قابلیت های تحویل محصول به سیست  ندهید ، انتظارنداشته 

باشید که نرم افزارهای کاربردی برنامه ریزی خیلی دقیق باشند. نرم افزارهای کاربردی برای هر پنج گام اصلی زنجیره تامین 

گام های متفاوت زنجیره تامین   (Supply Chain Execution ) SCEزار اجرای زنجیره تامین یا وجوددارند . نرم اف

امین کنندگان سفارشات از کارخانه تا ت مسیریابی الکترونیکی ساده را اتوماتیک می کند . این نرم افزار می تواندحتی شامل

 باشد.

 www.sanayeonline.comسایت  منبع :

 

 

 )بخش دوم(

  شش سیگما

Six Sigma 

(   6 ∑   ) 

 مقدمه ای بر شش سیگما 

سیر تحوالت جهانی به سمت دستیابی به تکنولوژی نوین و فن آوری برتر در ارائه محصوالت و  خدمات ، اهمیت کیفیت 

و لزوم توجه به آن را اجتناب ناپذیر نموده است . امروزه دیگر پرداختن به مقوله کیفیت یک مزیت رقابتی نیست بلکه 

افراد ، لزوم نوآوری در فن آوری  ، جهانی شدن کسب و کار ، افزایش پاسخگویی به یک نیاز حیاتی است . افزایش آگاهی 

http://www.sanayeonline.com/
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رقابت و رشد فزاینده نیازهای جامعه از جمله عواملی است که عرصه را بر مدیران و مجریان شرکتهای تولیدی و خدماتی 

که  کی از ابزارهاییتنگ نموده و آنان را مجبور به توجه روز افزون به بحث کیفیت محصوالت و خدمات نموده است . ی

امروزه بعنوان یک روش سیستماتیک ، جهت بکارگیری منسج  از ابزارهای مختل  کیفی ، در جهت رسیدن به سطح 

کیفیت عالی مورد استفاده قرار می گیرد متدولوژی شش سیگما می باشد . شش سیگما یک فرآیند است با مجموعه ابزارهای 

در میلیون استفاده می  4/3فلسفه های مدیریت در راه رسیدن به تعداد عیب کمتر از  آماری  ، که برای اجرای نظریه ها و

شود . شش سیگما با توجه به اهداف تعیین شده و جمع آوری داده ها که با بکار بردن تکنیکهای آماری وکاربرد ابزارهای 

 ت و خدمات ، در جهت ایجاد تغییر درمدیریتی صورت می گیرد به همراه تحلیل نتایج ، از طریق کاهش نقص در محصوال

جدید  زارهسیگما گسازمان و تامین کیفیت مورد نیاز و رضایت مشتری گام بر می دارد . بطور کلی می توان گفت شش

در  تغییر پذیری و کاهش مشکالت حل ، از طریق هزینه بازار و کاهش سه  ، افزایش سودآوری ارتقای با هدف مدیریت

. روش شش سیگما ابزاری برای بهبود کیفیت است . هرمه به شش سیگما است  و کار سازمان و کسب عملیاتی آیندهایفر

شود و رضایت تر مییابند ، مرخه تولید کوتاهها کاهش مییابد ، هزینهنزدیکتر شوی  ، نیاز به آزمون و بازرسی کاهش می

سیگما اولین بار در شرکت موتوروال پایه ریزی شد . زمانی که اکثر شرکتهای  شود . متدولوژی ششمشتری بهتر تامین می

آمریکایی بر این باور بودند که کیفیت هزینه ایجاد می کند و تالش در جهت کیفیت بیشتر باعث سودآوری کمتر خواهد 

ر تولید تر دی توسعه پایینها( ارتباط و وابستگی بین کیفیت باالتر و هزینه1979شد ، در شرکت موتوروال )در سال 

شد و مورد توجه قرار گرفت . در آن سال برخالف نظریات قبلی که کاهش سرعت تولید و افزایش  محصوالت ، شناخته

دانستند ، در موتوروال به این نتیجه رسیدند که بهبود کیفیت موجب افزایش سرعت تولید و هزینه را عامل بهبود کیفیت می

 گردد .  یعنی باید به کیفیت بعنوان علت نگاه شود و نه معلول . بنابراین می توان گفت شرکتلید میهای توکاهش هزینه

گما شش سی  شناسی روش طرح به جامع کیفیت مجدد در مدیریت مهندسی نوع با بکار بردن یک 81 موتوروال در دهه

ی شش سیگما اجرای یک استراتژی مبنی بر اندازه گیری یافت . به طور خالصه می توان گفت هدف اصلی متدولوژ  دست

است که بر بهبود فرآیند و کاهش تغییر پذیری تمرکز می کند . از دو متدولوژی در پروژه های شش سیگما استفاده می 

که یک سیست  بهبود برای فرآیندهای موجودی است که خارج از حدود مشخصات قرار  DMAICشود . یکی فرآیند 

 به دنبال راهی برای بهبود و افزایش سود در آنها هستی  . دارند و

 سیگما 6اصل مهم  6

نکته خالصه کرد . با بیان این اصول که همراه به کارگیری ابزارها و  6توان در قالب عناصر اصلی و مه  شش سیگما را می

  .شوند ، اجرای شش سیگما را مرور خواهی  کرد های شش سیگما کاملتر نیز میروش

  نکته اول : تمرکز واقعی و حقیقی بر مشتری .
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اند ، از این که دریافتند درك نامیزی از مشتریانشان دارند ، بسیار متعجب و هایی که شش سیگما را به کار گرفتهشرکت

ارایی شش کنگران شدند . در شش سیگما ، توجه به مشتری از باالترین اولویت برخوردار است . به عنوان مثال معیارهای 

    شوند.شود و بهبودهای شش سیگما نیز براسا  تأثیرشان بر رضایت و ارزش مشتری  تعری  میسیگما با مشتری شروع می

 نکته دوم : مدیریت مبتنی بر حقایق و اطالعات .

های ر سالد را به سطح جدید و قدرتمندتری انتقال داده است . به رغ  آن که« مدیریت توسط حقیقت»شش سیگما مفهوم 

های اطالعات ، مدیریت دانش و غیره توجه بسیاری شده است ولی هنوز ه  بسیاری از تصمیمات اخیر به بهبود سیست 

عاد اصلی توانند ابشوند . شش سیگما با تعری  آشکار از معیارهایی که میها برپایه نظرات و فرضیات اتخاذ میسازمان

ا به شوند. بنابراین بآوری و متغیرهای مه  تحلیل میشود و سپس اطالعات جمعز میکسب و کار را اندازه بگیرند ، آغا

طح حقیقی و شوند . در یک سکارگیری شش سیگما مسائل بسیار مؤثرتر تعری  ، به درستی تحلیل و برای همیشه حل می

اطالعات ، به  ها و تصمیمات مبتنی برلحکند در جهت تغییر و پشتیبانی از راهواقع بینانه ، شش سیگما به مدیران کمک می

 دو سؤال مه  زیر پاسخ دهند: 

 واقعا  به مه اطالعاتی نیاز داری ؟ -

    مگونه از آن اطالعات برای حداکثر کردن سود استفاده کنی ؟  -

 نکته سوم : فرآیندها جایی هستند که اقدامات وجود دارند .

محصول یا خدمت ، ارزیابی عملکرد ، بهبود اثربخشی ، ارتقای رضایت مشتری کنید به طراحی فارغ از این که شما سعی می

های تجاری بپردازید ، شش سیگما فرآیندهایتان را به عنوان عامل اصلی موفقیت مورد توجه و یا حتی تعهد نظارت بر فعالیت

، در خصوص این که تسلط بر فرآیندها  دهد . امروزه متقاعد کردن رهبران و مدیران ، به ویژه در واحدهای خدماتیقرار می

و کنترل آنها روشی برای ایجاد مزیت رقابتی در زمینه ارائه ارزش به مشتری است ، یکی از مهمترین دستاوردهای شش 

  آید.سیگما به حساب می

 نکته مهارم : مدیریت کنشی . 

شان دادن العمل ناز وقوع پیشامدها در مقایسه با عکسبه بیان ساده ، کنشی بودن به معنای انجام اقدامات مورد نیاز ، قبل  

شوند . هنگام وقوع آنهاست . در دنیای واقعی ، مدیریت کنشی یعنی عادت کردن به کارهایی که اغلب نادیده گرفته می

قابله با م ها ، جلوگیری از بروز مشکل به جایهای بلندپروازانه و بازبینی مکرر آنها ، مشخص کردن اولویتتعری  آرمان

نشی هایی از مدیریت کآن ، مثال آن و طرح این سؤال که مرا کاری باید این گونه انجام شود ، به جای پذیرش کورکورانه

است . پیشگیرانه فکر کردن تنها شروعی برای خالقیت و مؤثر بودن است . شش سیگما متشکل از ابزارها و اقداماتی است 

 کند .العمل نشان دادن در برابر مشکالت میشگیرانه را جایگزین عکسکه مدیریت پویا ، پاسخگو و پی
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 نکته پنج  : مشارکت و همکاری بدون حد و مرز .  

از آن  کرد . قبلیکی از تأکیداتی است که جک ولش برای موفقیت سازمان به کرات مطرح می« بدون حد و مرز بودن» 

کوشید در تمام سازمانش ، کار تیمی را سیگما دست یابد ، می که جک ولش ت مدیر عامل جنرال الکتریک ت به شش

ین های نابجا بگسترش دهد و موانع بهبود را حذف کند . همه روزه میلیاردها دالر به دلیل نبود این ارتباطات و رقابت

  .رود هایی که باید برای یک هدف مشترك ت ایجاد ارزش برای مشتری ت فعالیت کنند ، از بین میگروه

 

 نکته شش  : حرکت به سوی تعالی / تحمل شکست .

توان به سمت تعالی حرکت کرد و همچنان قادر به تحمل شکست بود؟ اساسا  این دو موضوع مکمل یکدیگرند مگونه می 

 کها و رویکردهای جدید که با خطراتی نیز توأم خواهد بود ، به شش سیگما نزدیتواند بدون طرح ایده. هیچ شرکتی نمی

ت بینند ، از نتایج حاصل از اشتباهات خود به شدشود . اگر افرادی که دستیابی به سطوح باالتری از تعالی را ممکن می

های بازنگری اجرای بهبود شامل میزان قابل توجهی ها را به کار نخواهند برد . خوشبختانه روشبترسند ، هرگز این روش

یابد . هر شرکتی که شش سیگما را هدف ها کاهش میاین طریق شکست اعمال اصول مدیریت ریسک نیز هست که از

را های موردی به عقب و مدیریت آن را نیز پذیدهد باید برای دستیابی به تعالی سازمان تالش کند و بازگشتخود قرار می

 باشد .

 های شش سیگما ویژگی  

 متعددی است که همگی برای رشد و موفقیت سازمان های ها ، رویکردها و مهارتشش سیگما دربردارنده تکنیک

  شود .های آماری تعری  نمیای از تکنیکاند و تنها به عنوان مجموعهضروری

روش  شود ، بنابراین بدیهی استپیاده سازی شش سیگما به بخش خاصی از سازمان یا حتی سازمان بخصوصی محدود نمی 

 گیرد .نها در یک مارموب مشخص برای همه سطوح قرار نمیپیاده سازی آن نیز انعطاف پذیر است و ت

  مسائل مربوط به منابع انسانی سازمان نظیر خالقیت ، همکاری و کار گروهی ، ارتباطات و مسائل انگیزش ، بیش

 از توجه کور به مسائل تکنیکی و آماری مورد نظر شش سیگماست .

 های مختل  دنیا ، بیانگر موفقیت آن است . نمراجعه به تجربیات پیاده سازی شش سیگما در سازما 

 های از پایین به باال ، شش سیگما رویکردی از باال به پایین است که با عالقه و پیگیری مستمر برخالف رویه

 شود . مدیریت عالی در شرکت مطرح می

 ران ارشد و کارشناسان های شش سیگما به طور معمول ، مسؤولیت برعهده مدیها و پروژهدر هر دو سطوح برنامه

 ای شش سیگماست . حرفه

 مند است . روش سیستمی و نظام 

 ها و اطالعات است و در نتیجه در انجام مراحل خود ، به ابزارهای آماری و طراحی رویکردی مبتنی بر داده

 ها ، بسیار وابسته است . آزمایش
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 سازمان با مراحل اجرای آن مرتبط هستند و یا با های شش سیگما شامل آموزش به همه کسانی است که در پروژه

 ابزارها و مفاهیمی که نیازمند اصالح و تغییرند ، سر و کار دارند  .

 سه مسیر اصلی در اجرای شش سیگما

  
ها مطرح است . این بزرگراه دارای سه مسیر ، یا سه ای جدید و بهتر برای سازمانشش سیگما به عنوان راهی به سوی آینده

کند یکرد است ، به طوری که هر یک راهی متفاوت و دارای مقصدی متفاوت است . مسیری که هر سازمان انتخاب میرو

 ، تعیین کننده محدوده و عمق تأثیر شش سیگما بر آن است . 

 مسیر اول : دگرگونی سازمان .

اگر سازمانی با مشکالتی همچون دور شدن از بازار ، عقب افتادن از رقبا ، کمبود نقدینگی و یا ناتوانی در ارائه محصوالت 

هایی را برای بقای سازمان فراه  های جدید ، فرصتجدید درگیر است و یا اگر وجود مشتریان ، امکانات و تکنولوژی

های اخیر کنان از خوابی که بر آنها میره شده است بیدار شوند و یا اگر موفقیتکرده است ، شاید الزم باشد مدیران و کار

های سازمان پدید آورده ، در این صورت به تمرکز و ایجاد ساختاری مناسب و پشت سرگذاشتن نظمی در فعالیتسازمان ، بی

از شش سیگماست ، ممکن است  عادت گذشته و ایجاد دگرگونی نیاز است . اگر سازمانی در حال اجرای این رویکرد

احسا  شود مدیریت ارشد در حال نواختن ساز جدیدی در سازمان است . در زمان اجرای شش سیگما اطالع رسانی بسیار 

کلید »یا  «روشی برای زندگی»، «فرهنگ جدید سازمانی»قوی و گسترده خواهد بود . در منین شرایطی شنیدن جمالتی نظیر 

عادی است . هر لحظه امکان ایجاد تغییرات قابل مالحظه وجود دارد . مدیریت پیوسته سعی در کسب « موفقیت ما در آینده

کوشد یک فرایند بحرانی و یا یک محصول مه  را بهبود نتایج حاصل از تغییرات و کنترل تغییرات اعمال شده دارد و می

وجه شود به فرآیندهای مه  تنند ، اغلب خواسته میکهایی که در زمینه دگرگون سازی سازمان فعالیت میبخشد . از تی 

 ها ممکن است شامل بررسی دقیق موارد زیر باشد : کنند و پیشنهادهایی را برای تغییر ارائه دهند . این فعالیت

 ت مگونگی توزیع محصوالت شرکت .

 ت اثربخشی فرآیند فروش .

 ت توسعه محصول جدید .

 ت شکایات مه  مشتریان .

 حصوالت و مشکالت همیشگی .ت عیوب م

 سازی تجاری . های مه  اطالعاتی در فرآیند تصمی ت سیست 

 های قابل توجه .ت کاهش هزینه در مقیا  

را برگزیده باشد ، کارکنان شرکت از این تصمی  آگاه خواهند شد . این رویکرد « دگرگون سازی سازمان»اگر شرکتی مسیر 

ا گیری و ارزیابی کار آنها و نحوه برخوردهای متقابل بد گذاشت که شامل مگونگی اندازهتأثیراتی نیز بر کار آنان خواه
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ه کار ب« دگرگون سازی سازمان»هایی که شش سیگما را به کمک رویکرد مشتریان و همکاران است . برخی از شرکت

 های استاروود . اند ، عبارتند از : جنرال الکتریک، فورد، هتلگرفته

 : بهبود استراتژیک .مسیر دوم  

واند به یک یا تدهد . در مسیر بهبود استراتژیک تالش سازمان میها قرار میها را در اختیار سازماناین مسیر بیشترین گزینه

های ها و مهمترین ضع ترین فرصتریزی شده اصلیهای طرحها و آموزشدو نیاز بحرانی محدود شود به طوری که تی 

های سازمان دهند . ممکن است اجرای شش سیگما به تعدادی از واحدها و یا بخشی از فعالیترار میسازمان را هدف ق

های الشتواند همانند تمحدود شود . در حقیقت برای افرادی که به طور مستقی  درگیر هستند ، رویکرد استراتژیک می

 ترین تالش آنها قرار ندارد . اغلب ،در سطح سخت به نظر رسد ولی به یقین از لحاظ وسعت و میزان عالقه ،  فراشرکتی

اند ، پس از مدتی شش سیگما را در یک مقیا  هایی که فعالیت شش سیگما را به طور محدود و متمرکز آغاز کردهسازمان

انسون ، سیرز جاند عبارتند از : جانسون و هایی که مسیر بهبود استراتژیک را در پیش گرفتهاند . سازمانکامل توسعه بخشیده

 ، امریکن اکسپر  و سان میکروسیست  . 

ات شود . یک شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزاند اشاره میهایی که این رویکرد را به کار بردهدر ادامه به دو نمونه از سازمان

های مشاهده شده در محصوالت ، اش مانند نقصهای شش سیگمای خود را با هدف رفع مشکالت اصلیپزشکی ، فعالیت

س های دیگر سازمان شانه جسورانه در بخش تولید ادامه یافت ولی برخی از بخشوری آغاز کرد . این برنامها و بهرههزینه

های های انجام شده در بخش تولید ، تالشکمتری برای اجرای شش سیگما داشتند . به دنبال دلگرمی حاصل از تالش

طح این گما در سهای انبارداری و توزیع صورت پذیرفت ولی متأسفانه هنوز شش سیجدیدی برای رفع مشکالت بخش

های یک سازمان پیشرو در زمینه سیست  2111سازمان به عنوان مسیری برای تحول پذیرفته نشده است . در اوایل سال 

کامپیوتری و نرم افزاری تالش جامعی را به منظور به کارگیری شش سیگما آغاز کرد . اگرمه این رویکرد به عنوان تالشی 

ا تاکنون به طور عمده بر مند اولویت محدود ، متمرکز شده است . با این روند احتمال برای دگرگون سازی معرفی شد ام

 دارد روزی تالش شش سیگمای این شرکت محدود و یا متوق  شود البته هنوز این اتفاق نیفتاده است . 

 مسیر سوم : حل مسئله . 

ترین راه بهبود از طریق شش سیگماست . این رویکرد مشکالت قدیمی یعنی اغلب همان مسائلی را مسیر حل مسئله آهسته

دهد . در این رویکرد به کمک افرادی که در خصوص ابزارهای جامع اند ، مد نظر قرار میکه هدف بهبود ناموفق قبلی بوده

گونه مشکالت حل شود و یا بهبود یابد . استفاده از ابزارهای شش سیگما شود این اند ، سعی میشش سیگما آموزش دیده

واقعی  ها بر دركدهد . پایه و اسا  این تحلیلهای آن را در اختیار افراد قرار میتجزیه و تحلیل مناسبی از مسئله و راه حل

هایی است بترین رویکرد برای شرکتهای بروز عیوب و شناخت نیازهای واقعی استوار است . رویکرد حل مسئله مناسعلت
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که درصدد استفاده از منافع اجرای شش سیگما بدون ایجاد تغییرات عمده در سازمان هستند . اگر سازمانی این رویکرد را 

کرد شوند مگر آن که این رویدر پیش گیرد به احتمال قوی ، تنها تعداد کمی از افراد به طور عمده در این تالش سهی  می

ا استفاده ای آنها بی از مسیرهای دیگر متمایل شود . مزیت این روش تمرکز بر موضوعات مه  و شناسایی علل ریشهبه یک

 های اثربخش به جای احساسی برخورد کردن است . ها و تحلیلاز داده

  

 انتخاب یک مسیر  

ازمانی ستگی دارد که هر کدام برای مه ستوانید حد  بزنید که انتخاب یکی از مسیرهای گفته شده به این باحتماال  می

مناسبترند . هر یک از این مسیرها مزایا و معایبی دارند ، اگر سازمانی رویکرد دگرگون سازی سازمانی را انتخاب کرده باشد 

جرای ا تواند منتظر وقوع تغییرات سریع و احتماال  بهبودهای مهمی طی مند ماه باشد از طرف دیگر احتمال دارد در زمانمی

هایی مشاهده و زمان زیادی صرف متقاعد کردن کارکنان و پرداختن به نیازهای متقابل آنها شود . نظمیاین رویکرد بی

ار دهد و هایی با اولویت باالتر قرتواند به سازمان کمک کند تا تمرکز خود را بر فرصترویکرد بهبود استراتژیک می

محدود کند ولی در مقابل ممکن است احسا  ناخوشایندی را در افرادی ایجاد  های مورد نظرمدیریت تغییر را به بخش

هایی خشتوان به امکان بروز ناهماهنگی بین باند . از دیگر مشکالت این روش ، میکند که از فرآیند بهبود کنار گذاشته شده

چیدگی رویکرد حل مسئله از کمترین پی هایی که درگیر آن نیستند ، اشاره کرد .کنند با بخشکه شش سیگما را اجرا می

دهد که با نحوه کارکرد شش سیگما آشنا شود . متأسفانه این مسیر به طور برخوردار است و این فرصت را به سازمان می

تواند مشکالت بنیادی سازمان را حل کند ، به عالوه قادر نیست دید جامعی از انجام ای پرمخاطره است و نمیفریبنده

  .  زاستآمیز تغییرات به دست دهد . عملکرد این روش مانند خاموش کردن آتش بدون خارج کردن ماده آتشموفقیت

 

 www.sanayeonline.comسایت  منبع :
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 )بخش سوم(

تامین زنجیره مدیریت  

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

 (SCM ) 

 و

سیگما شش  

SIX SIGMA  (   6 ∑   ) 

 شاهد وزهامر طرفی از . شود می محسوب عملکرد مدیریت بروز و مه  مباحث از تأمین زنجیره ارزیابی و عملکرد بهبود

 در اعتماد قابلیت شافزای و برتر کیفیت احراز . هستی  مدیریتی مباحث با کیفیت مهندسی پیشرفته روشهای تلفیق

 و عاتاطال کاربرد ، مدیریت های زمینه در سازمان قابلیتهای به که است مهارموبی نیازمند شده تولید محصوالت

 آنها سیلهو به بتوان که آماری ابزارهای سری یک وجود ، اطالعات از استفاده برای . ببخشد یکپارمگی تکنولوژی

 کیفیت ، امروز رقابتی دنیای در . است ضروری بسیار ، نمود بهینه را تولیدی و آموزشی ، خدماتی فرآیندهای عملکرد

 . است دیبنیا نیاز یک ، کنندگان مصرف و کنندگان تولید دیدگاه از بلکه نیست تجمالتی ویژگی یک بخو

  تأمین چرخه در سیگما شش مباحث از استفاده برای چهارچوبی

  : شوند می ارائه زیر صورت به باشد می تأمین مرخه برنامه شامل کامل بطور که اصلی مراحل

 . است تأمین مرخه های ورودی شناسایی مورد در بحث اصلی مرحله -1

 . شرکت کلیدی فرآیندهای شناسایی-2

 برای اجرا ابلق و یکسان ای شبکه ساختار که باشد نمی الزم ) . شرکت فرآیند هر برای ای شبکه ساختار شناسایی-3

 ( باشد داشته کاربرد فعالیتها تمامی

  : شود ی تعر آمده پی در گروه مهار به تواند می و است وابسته شرکت فرآیند ارتباطات نوع به ای شبکه ساختار

 . مدیریتی – ال 

 . نظارتی – ب

 . مدیریتی غیر – ج

 . عضوی غیر – د

 : باید پس ، دارد وجود تأمین مرخه در موقع به تحویل و نقص بدون تولید برای وابسته ه  به و مه  نتیجه دو

 . نمایی  ارائه نقص بدون خدمات و محصوالت باشی  قادر

 . باشی  داشته بحرانی شرایط در فوری تحویل باشی  قادر
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  عملکرد هبودب جهت در تأمین زنجیره مدیریت رویکرد با سیگما شش سازی پیاده برای مدل یک ارائه

 زنجیره ریتمدی و سیگما شش تلفیق برای ذیل مدل ، تأمین زنجیره مدیریت مفاهی  و سیگما شش متد بررسی از پس

 با شدن اجرا برای DMAIC مرخه فاز هر و است شده تشکیل متعددی های گام از مدل این . شود می طراحی تأمین

  مرخه اول همرحل سازی پیاده برای مثال عنوان به . اشدب می ذیل گام مند شامل ، تأمین زنجیره مدیریت مفاهی  به توجه

DMAIC ، تعری  یعنی ( D ) دهی  می انجام را ذیل مراحل ما : 

 تعریف فاز های گام

 : است انجام قابل زیر های گام ، تعری  فاز انجام برای

 پروژه منشور تهیه . 

 نمودار تهیه SIPOC . 

 کیفیت بحرانی های مشخصه تعیین . ( CRITICAL TO QUALITY : CTQ ) 

 گیری اندازه فاز های گام

 شونده گیری اندازه متغیرهای بندی اولویت و بررسی . 

 متغیرها این برای ها داده آوری جمع برنامه تهیه و ریزی برنامه . 

 ها داده آوری جمع برنامه اجرای و گیری نمونه . 

 فرآیند قابلیت تعیین و ها داده نمایش . 

  تحلیل فاز های گام

 مشکالت برای موجود بالقوه علل بندی دسته و شناسایی . 

 علل به مربوط های داده تحلیل و اطالعات آوری جمع علل بررسی . 

  بهبود فاز های گام

 شده مشخص ای ریشه علل برای ها حل راه انتخاب و ارزیابی ، ایجاد . 

 ها حل راه آزمایشی اجرای . 

 بهبود های حل راه کامل اجرای و ریزی برنامه . 

 کنترل فاز های گام

 فرآیند تغییر مدیریت و کیفیت کنترل . 
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 مؤثر های روش کردن مستند و سازی استاندارد . 

 فرآیند دایمی گرفتن نظر زیر . 

 نتایج ارزیابی . 

 آینده برنامه مقدماتی طرح کردن آماد و کلیدی های آموخته کردن خالصه فرآیند تحویل . 

 می تأمین خهمر مدیریت مفاهی  از مناسب بستری با سیگما شش متد سازی پیاده شاهد ما فوق مدل گام به گام انجام با

 جردم صورت به سیگما شش روش سازی پیاده برای متعددی تجارب و روشها ، شد عنوان "قبال که همانطور . باشی 

 بستر و مسیر در سیگما شش متد آمده پی در پیشنهادی مدل در اما ، دارد وجود خدماتی و تولیدی سازمانهای در

 رنجیره دیریتم ماهیت با سیست  یک بندی پیکر که است ذکر به الزم . است شده سازی پیاده تأمین زنجیره مدیریت

 . باشد می سازمان یک برای تعالی بسوی حرکت و بقا باعث تأمین

 پیشنهادی مدل

 . گردد می ارائه زیر نمودار قالب در هادیپیشن مدل باال در شده ارائه مطالب به توجه با
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 و دارد ای یژهو اهمیت مشتری امروز رقابتی جهان در که کرد گیری نتیجه اینگونه توان می باال پیشنهادی مدل ارائه با  

 باشند می خود خدمات و محصول کیفیت افزایش و سازمان عملکرد بهبود برای راهکارهایی جستجوی در بنگاهها همه

 روش های یکتکن و تأمین زنجیره رویکرد تلفیق و است افزایی ارزش دنبال به ، سیست  یک عنوان به سیگما شش .

 مجموعه و سیست  بخشی اثر و عملکرد بهبود فرصتهای افزایش و خطا کاهش موجب آن از استفاده و سیگما شش

 . گردد می سازمان یک فعالیتهای

 در تامین رهزنجی عملکرد بهبود و گیری اندازه راستای در تامین زنجیره یتمدیر و سیگما شش روش تلفیق  : منبع 

  اسالمی آزاد دانشگاه

   زنجانی جعفر حامد مهند  ، اکبری حسن مهند                

 180-161 صص  1387 زمستان ،41 شماره راهبردی، مدیریت های پژوهش فصلنامه               

 : منابع

                 نجیرهز عملکرد بهبود و گیری اندازه راستای در تامین زنجیره مدیریت و سیگما شش روش تلفیق 

  اسالمی آزاد دانشگاه در تامین

   زنجانی جعفر حامد مهند  ، اکبری حسن مهند                 

 180-161 صص  1387 زمستان ،41 شماره راهبردی، مدیریت های پژوهش فصلنامه               

            سایت WWW.SANAYEONLINE.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1208&Number=41&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1208&Number=41&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1208&Number=41&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1208&Number=41&Appendix=0
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 مقدمه:

مان اثربخش برای انستجام تالش های بهبود مستمر کیفیت در کلیه سطوح ساز-مدیریت کیفیت فراگیر یک ستیستت  هزینه

برای ارائه خدمات و کاالهایی استت که رضتایت مشتریان را تضمین می کند مدیریت کیفیت فراگیر به دنبال آن است که 

ر مداوم ستازماندهی کارشتان را با نگرش برآورده سازی نیازمندی با آن به طوفرهنگی را به وجود آورد تا کلیه کارکنان  

 های متغیر مشتریان بهبود بخشند.

مدیریت کیفیت فراگیر یک استتراتژی کلی استت که در ستطوح عالی مدیریت شکل می گیرد و سپس در سازمان جریان 

 مدیریت کیفیت فراگیر مشارکت دارند.می یابد. هر فردی در سازمان از مدیر اجرایی تا پایین ترین سطح در فرایند 

این  در مدیریت کیفیت فراگیر، وجه تمایز "فراگیر"مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ غالب در ستتتازمان استتتت. واژه 

فراگیر به معنای  در مدیریت کیفیت "کیفیت"استتتراتژی از بازرستتی ستتنتی، کنترل کیفیت و تضتتمین کیفیت استتت. واژه 

بلکه میزی فراتر از آن است. در حقیقت مدیریت کیفیت فراگیر بیشتر متوجه خدمات با کیفیت  کاالی بدون عیب نیست،

باال استتت تا این که بر کیفیت کاالها توجه داشتتته باشتتد. در مدیریت کیفیت فراگیر، مشتتتری کیفیت را تعری  می کند، 

ر های رآورده سازد. انتظارات مشتری به دلیل متغیبنابراین خدمات باید به گونه ای سازماندهی شود که انتظارات مشتری را ب

ستن، جنس، شتخصتتیت، شتغل، رتبه اقتصتتادی، اجتماعی و ... متنوع استت به عبارت دیگر آنچه برای این مشتتتری کیفیت 

 محسوب می شود ممکن است برای مشتری دیگر کیفیت محسوب نشود.

بعاد جهانی مورد توجه تولید کنندگان کاالها، خدمات و میالدی بته بعد کیفیت با ستتترعت فزاینده ای در ا 1951از دهته 

مشتتریان آنها واقع شده است. با پیشرفت علوم و فناوری، انتظار مصرف کنندگان کاالها و خدمات برای دریافت کاالهای 

ی المرغوب و خدمات مطلوب افزایش گرفته است؛ مصرف کنندگان از این پس مانند گذشته حاضر به پذیرفتن هر نوع کا

خدمتی نخواهند بود. بنابراین، ضتترورت عرضتته کاالی مرغوب و خدمات مطلوب به بازار رقابت موجب حذف ستتازمان 

هایی می شتتود که قادر به برآوردن نیازها و انتظارات مشتتتری ها خود نیستتتند. از طرف دیگر، با وجود رقابت بازار کامل 

 .ی استانداردهای پذیرفته شده جهانی گام بر نمی دارند، بسیار ک  استجهانی امکان بقا برای تولید کنندگانی که در راستا

مدیریت کیفیت فراگیر، فرایندی است که سعی در تحقق انتظارات مشتریان دارد. به عبارتی دیگر، مدیریت کیفیت فراگیر 

باال به مشتریان  یفیتیک استتراتژیک ستازمانی است که با به کارگیری روشهای کمی و کیفی، خدمات و تولیدات را با ک

ارائه شتده استتت.  های مختلفی ارائه می دهد. برای دستت یابی به فلستفه مدیریت کیفیت فراگیر، تاکنون الگوها و تکنیک

یکی از وظای  اولیه مدیریت ارشد سازمان این است که تئوری ها، مدلها و تکنیک های مختل  را در این زمینه فرا گیرد 

ت مناسبی را برای سازمان خود طراحی کند زیرای مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر از سازمانی و ستپس مدل مدیریت کیفی

 (1381،به سازمان دیگر متفاوت است. )مصدق راد
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 تعریف مدیریت کیفیت فراگیر

در یکی از جزوات وزارت تجارت و صتتنعت انگلستتتان آمده « جان اوکلند»تعریفی که از مدیریت کیفیت جامع، از ستتوی 

استتت، عبارت استتت از: مدیریت کیفیت جامع به طور کلی، راه مدیریت بهبود اثربخشتتی، انعطاف و رقابت در مؤستتستتات 

گیرد هتتا و افراد ستتتتازمتتان را در کلیّتتۀ ستتتطوح در بر میتولیتتدی و ختتدمتتاتی استتتتت کتته تمتتام واحتتدهتتا، فعتتالیتتت

امع یک روش ستتیستتتماتیک تاییدشتتده برای ( بیان کردند: مدیریت کیفیت ج1992(.همچنین)مونر و فائر1991)اوکلند،

 هاست که در هر نوع سازمان کاربرد دارد.ریزی و مدیریت فعالیتبرنامه

( 1995ای که در مورد مدیریت کیفیت جامع و صنعت مواد غذایی در کتاب مدیریت کیفیت فراگیر حاجی شری  )در مقاله

 اند از: مع ذکر شده که عبارتبه رشته تحریر در آمده، مند تعری  از مدیریت کیفیت جا

ها هایی که برای انجام بهبود مستمر سازمانمدیریت کیفیت جامع، یک اصل، یک رشته مفاهی  و مجموعه روش -1

 است؛

 دهی ؛مدیریت کیفیت جامع، سیست  فرایند بهبود پیگیر برای بهبود کیفیت در هر کاری است که انجام می -2

 داخلی و ه  به مشتریان خارجی مرتبط است.مدیریت کیفیت جامع ه  به مشتریان  -3

 توان این گونه تعری  کرد: مدیریت کیفیت فراگیر، یعنی اقدام هوشمندانه، آرام و مستمرمدیریت کیفیت فراگیر را نیز می 

افزایی در جهت تأمین اهداف سازمان دارد که در نهایت منجر به رضایت مشتری، افزایش کارایی و تشدید که تأثیر ه 

 (.1995شود )حاجی شری ، رقابت در بازار می

کاری، مدیریت کیفیت جامع منجر به افزایش مشارکت کارکنان، بهبود روابط، افزایش تولید، بهبود کیفیت و کاهش دوباره

 (2112شود. )آنتونی،های ناشی از کیفیت ضعی  و بهبود مزیت رقابتی میافزایش رضایت مشتری، کاهش هزینه

 ت مدیریت کیفیت جامع با سه کلمۀ زیر سر و کار داری :در تجزیۀ لغ

 گیر بودن آن است؛ دهنده همهجامع: نشان .1

 کند؛شده با نیاز مشتری را بیان می کیفیت: درجۀ تطابق کاالی تولید شده یا خدمت ارائه .2

همکاران، استتتت )جعفری و  ... متدیریتت: فن، هنر یتا روش اداره کردن، کنترل کردن، هتدایتت کردن و .3

2114.) 
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 اصول مدیریت کیفیت فراگیر

 در مدل زیر اصول مدیریت کیفیت فراگیر نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

 (1379مدل مفهومی اصول مدیریت کیفیت فراگیر )تیموری،

الش های ارتقای تارتقای کیفیت از انتخاب فلسفه مدیریتی شروع می شود. در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای 

کیفیت در یک سازمان انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است. ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه های مدیریتی 

تالش های سازمان خود انتخاب نمایند. برای انتخاب فلسفه های مدیریتی مناسب می  رایج فلسفه ای را برای جهت دادن به

 :توان معیارهای زیر را در نظرگرفت

  فلسفه انتخابی باید بتواند مشتری محوری ،کیفیت و ارتقای مستمر را در فلسفه وجودی یک سازمان و فلسفه شکل

 گیری آن ادغام کند.

 کیل دهنده آن، ساده، شفاف و برای همه قابل درك باشد.فلسفه مدیریتی و عناصر اصلی تش 

  تبدیل کند ارجح است.« یادگیری»را به یک جو « سازمانی»هر فلسفه مدیریتی که بتواند جو 

  ، را در سازمان توزیع نماید.« رهبری»بتواند به طور طبیعی 

  داشته باشد. «استراتژیک»فلسفه ای ارجح است که برای ارتقای عملکرد سازمان یک دیدگاه 

 (1379)تیموری، به اعتقاد ما مدیریت کیفیت فراگیر همه ویژگیهای باال را شامل می شود.

 (TQM) 27فراگیرمدیریت کیفیت  اصول تغییر در

مهار اصل را برای بهبود کیفیت مه  دانسته اند. این اصول در واقع مداخله برای ایجاد تغییرات سازمانی  TQMصاحبنظران 

 است.
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 بهبود مستمر

 واقع گرایی مشتری گرایی

مدیریت 

 کیفیت فراگیر
 آموزش تعهد

 مشارکت وهمکاری
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نخستین اصل تاکید بر فرایند کار است. کیفیت کاالها و خدمات قبل از هر میز بر فرایند های تولید متکی است؛ از جمله 

 بی، تحلیل و بهبود فرایندهای کار است.وظای  مدیریت آموزش و هدایت کارکنان برای ارزیا

دومین اصتل، تحلیل انحرافات در فرایند تولید استت. معموال  مشکالت از تغییرات کنترل نشده در فرایند کار یا نتایج ناشی 

 می شتود. این تغییرات باید توسط کارکنان هسته عملیاتی سازمان تحلیل و پیگیری شود. تنها زمانی که ریشه های انحراف

 شناخته شود، کارکنان در موضعی قرار می گیرند که بتوانند گامهای الزم را برای بهبود فرایند های کار بردارند. 

استتت. مدیریت کیفیت جامعه نیازمند استتتفاده از اطالعاتی استتت که در مراحل  "مدیریت مبتنی بر واقعیت"ستتومین اصتتل

 مختل  تصمی  گیری به صورت منظ  گرد آوری شده باشد.

این اطالعات حقایقی را در مورد مشتتتکالت، علل بروز آنها و انتخاب و آزمایش راه حل ها فراه  می ستتتازد. )ایشتتتیکاوا 

در انتخاب ابزار تحلیلی با یکدیگر اختالف نظر دارند و  TQM( گفتنی است که صاحب نظران 1986( )دمینگ،1985،

دآوری اطالعات، استفاده از آمار و آزمایش راه حل ها از راه تجربه هر یک از آنان برنامه بهبود کیفیت خود را بر پایه گر

 میدانی توصیه می کنند.

مهارمین اصل یادگیری و بهبود مداوم است.سالمت درازمدت هر بنگاه، زمانی تأمین می شود که بهبود کیفیت به صورت 

 فرصت هست. احسا  تعهد برای تداومجستت وجویی بی پایان تلقی شتود.برای بهبود روش های مناستب تر کار، همیشه 

 (1986()دمینگ، 1985بهبود موجب می شود که اعضای سازمان، هرگز دست از آموختن بر ندارند. )ایشیکاوا،

 TQMارزشیابی فعالیت ها و نتایج 

 متضمن سه نوع بررسی است: TQMارزشیابی کامل از برنامه 

است و نه برنامه دیگری که با نام آن ممکن  TQMحصتول اطمینان از این که برنامه ای که ارزشتیابی می شود  -1

 است به اجرا درآمده باشد.

بر فراینتد کتار گروهی کته درواقع تعیین اثربخشتتتی فراینتد یا میزان موفقیت عملکرد  TQMتعیین اثربخشتتتی  -2

 سازمانی مورد انتظار است.

 . TQM ز اجرای بررسی نتایج حاصل ا -3

به طور جداگانه الزم است زیرا همانطور که در مطالعه تصمی  گیری دیده می شود  TQMقضتاوت درباره فرایند و نتیجه 

 (1378،رفتاری که لزوما  به نتایج مطلوبی منجر نشده است به خودی خود رفتار بدی نبوده است.)فقیهی
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 TQM نکاتی درباره 

سازمان را به مثابه نظامی می داند که برای خدمت به مشتریان طراحی شده است. فرایندها و فعالیت مدیریت کیفیت فراگیر 

های درون سازمان به یکدیگر پیوند خورده اند و بر یکدیگر اثر میگذارند. برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان، سازمان 

 (1991باید نظام را بهبود بخشد.)شولتز،

ر دو عامل محیطی را بستتیار پراهمیت تلقی می کند: مشتتتری و تأمین کننده. رضتتایت مشتتتری فقط مدیریت کیفیت فراگی

هنگامی به دستت می آید و باقی می ماند که مشتری نقش فعالی را در فرایند بهبود کیفیت در سازمان ایفا کند. فنون اصلی 

أمین استتتقرار کیفیت تشتتکیل می دهند. توجه به تبرای اجرای این نقش را پیمایش مشتتتری، تحلیل نیازهای مشتتتری و نظام 

کننده، ابزاری را برای ارتقای تمایل ستتازمان به داشتتتن تأمین کنندگانی قابل اطمینان نشتتان می دهد. از این طریق اهداف 

وسعه ت ستازمان برای تولید فرآورده های باکیفیت تأمین می شود. این راهبردها به حذف تعداد بسیاری از تأمین کنندگان و

 (1996روابط بلندمدت با تأمین کنندگان قابل اطمینان منجر می شود.)سالگنا و فاضل،

دمینگ سازمان را به مثابه نظامی می دانست که تأمین کنندگان بیرونی ستاده های آن را تشکیل می داد. این نظام برای 

 (1991ان ستاده نظام، طراحی شده است.)شولتز،خدمت به مشتریان و ارائه فرآورده یا خدمت قابل قبول به آنان به عنو

در دیدگاه مدیریت کیفیت فراگیر رهبری، نقش خلق آرمان راهبردی و ارزش های روشن درباره کیفیت را دارد که این 

 (1999آرمان و ارزش ها پایه ای برای تصمی  های جاری در تمامی سطوح سازمان است.)ایوانس و لیندسی،

ه، رهبری مسئول تعالی کیفیت است و این تنها با اعالم آرمان و به اشتراك گذاردن آن در سازمان همچنین در این دیدگا

 (2111امکان پذیر است.)تریوزیووسکی،

 در جدول زیر خالصه ویژگی های رویکرد مدیریت کیفیت جامع درج شده است:

 (1382 ،)فقیهی و رجب بیگی خالصه ویژگی های رویکرد مدیریت کیفیت جامع

 مدیریت کیفیت فراگیر مورد وضوعم

 

 

 سازمان

 سیستمی نگرش  

 بقاء هدف

 بهبود کیفیت راهبرد

 ارتباط اجزاء تأکید

 

 محیط

 تعامل با محیط راهبرد

 مشتریان و تأمین کنندگان تأکید

 

 منابع انسانی

 

 راهبرد

 توانمندسازی

 مشارکت
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 معرفی برجستگان

 دموکراتیک راهبرد رهبری

 بهبود کیفیت تأکید

 

 

 تحول سازمانی

 تدریجی زمان

 محدود عمق

 فنی/فرهنگی ابزار

 ازباال به پایین و از پایین به باال نحوه مشارکت

 

 (PMBOK) 28پیکره دانش مدیریت پروژهکلیات 

 PMBOK سایر موجود در حرفه مدیریت پروژه را تشریح می کند. همچون  اصطالحی کلی است که مجموعه دانش

حرفه ها مثل حقوق، پزشکی و حسابداری، این پیکره دانش بر متخصصین و دانشگاهیانی که از آن استفاده می کنند و آن 

را ترقی می دهند متکی می باشد. پیکره کامل دانش مدیریت پروژه دربرگیرنده دانش شیوه های سنتی اثبات شده که بسیار 

وه های خالقانه و پیشرفته که استفاده محدودتری را به خود دیده اند و شامل به کار برده می شوند، همین طور دانش شی

 (.2111موضوعات ماپ شده و ماپ نشده می باشد)اسکوئر،

از پیدایش، تکوین و به کارگیری دانش مدیریت پروژه حدود نی  قرن سپری شده و از دیدگاه های افراد مختل  مرتبط با 

   تعری  شده است.پروژه، این مفهوم به صورت مختل

در بیان یک رویکرد سازمانی به مدیریت عملیات مداوم و مستمر نیز اطالق می شود  "مدیریت پروژه"برخی اوقات عنوان 

 بنامی . مون اطالق پروژه به عملیات "مدیریت بر مبنای پروژه"که این درواقع مدیریت پروژه نیستتتت و بهتر استتتت آن را 

منظور اعمال مدیریت پروژه ای برآن مجموعه از عملیات است. امروزه در اغلب رشته های علوم، مداوم و مستمر، بیشتر به 

تعیین اهداف، شتکست کارها و تفکیک فعالیت ها، شناسایی مسیرها و فعالیت های بحرانی تهیه و تنظی  رویه های اجرایی 

 یگاه ویژه ای برخوردار است.امری شناخته شده و ضروری محسوب می شود.لذا مبحث مدیریت پروژه از جا

دانش مدیریت پروژه با گرایش های فرعی عل  مدیریت مانند رفتار سازمانی، پیش بینی، فنون کنترل موجودی و کارسنجی 

با دانش  PMBOKو زمان سنجی دارای مشترکات زیادی است. در این راستا انجمن مدیریت پروژهامریکا استاندارد 

 وده است.مدیریت پروژه را تدوین نم
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PMBOK   مجموعه ای از شیوه های عمومی قابل قبول را برای دست اندرکاران مدیریت پروژه فراه  میکند تا آن ها

پروژه را همانند تالشی موقت جهت   PMBOKبتوانند هر پروژه ای را از جمله پروژه های نرم افزاری مدیریت کنند. 

ی کند. همچنین مدیریت پروژه را مجموعه ای از کاربرد دانش ها، ایجاد یک محصول یا خدمت منحصر به فرد تعری  م

 مهارت ها و فنون فعالیت های پروژه برای تأمین نیازهای پروژه تعری  می نماید.

با هدف جمع آوری سوابق و تجربیات محیط های مختل  مدیریتی تأسیس  1969انجمن مدیریت پروژه آمریکا در سال 

در مونترال، ایده مستندسازی تجربیات در قالب یک استاندارد جامع مطرح و  1976ال شده است. طی سمیناری در س

به عنوان یک حرفه می گردد. با شروع دهه هشتاد، پروژه های توسط این انجمن  "مدیریت پروژه"سرآغازی برای تبیین 

، «اتاخالقی -صه های علمی حرفه ایتعیین مشخ»برای رویه ها و مفاهی  مورد نیاز حرفه مدیریت پروژه با سه محور عمده 

 تبیین گردید. «گواهینامه -تعیین نحوه حرفه ای شدن»و  «استاندارد -مفاهی  و ساختار مدیریت پروژه»

تشکیل و با همکاری تعداد کثیری از صاحب نظران این حرفه،  «اخالقیات، استانداردها و اعتبارنامه ها»لذا گروه مدیریت 

مجلدی تحت عنوان  1987و در مجله مدیریت پروژه منتشر نمود و متعاقبا  در آگوست  1983 نتایج کار را در آگوست

، پروژه به روزآوری این مجلد مطرح و با 1991مفاهی  ویژه و کلیات دانش مدیریت پروژه به ماپ رسید. در آگوست 

حرفه ای و دریافت نظرات  -و ده ها مؤسسه علمی (PMI) 29اخذ نظرات هزاران عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا

این کتاب نوسط  1999ماپ و منتشر گردید. در سال  1996تکمیلی، کتابی تحت همین عنوان در آگوست  -اصالحی

به روزآوری شد. این استاندارد با کد  PMIتوسط  2111مؤسسه ملی استاندارد آمریکا به تأیید رسیده و در سال 

ANSI/PMI-99-001/2000  ك اجرای مدیریت پروژه حرفه ای قرار گرفته است. این انجمن در مال 2111از سال

میالدی منتشر گردیده  2114نظر دارد تا استاندارد مذکور را متناوبا  به هنگام نماید. ویرایش سوم از این استاندارد در سال 

 است. 

 مفهوم پروژه و مدیریت پروژه

و تقبل در ایجاد یک محصول با ارائه خدمات مشخص، اطالق  پروژه، به مجموعه تالش های موقتی برای تحقق یک تعهد

می شود. اصطالح موقتی بدین معنی است که پروژه ها در زمان معینی شروع و خاتمه می یابند. اصطالح مشخص نیز به 

ج حاصل یمفهوم این است که خدمت یا محصول مورد نظر مه از نظر هزینه و مه از نظر کیفیت، کامال  تعری  شده و از نتا

 از اجرای پروژه های دیگر متمایز می باشد.

مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های الزم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع 

 (1386ری،انیازهای پروژه از طریق تحقق فرایندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامی است. )خامنه و افش
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در تعری  دیگر، پروژه ها اغلب به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به برنامه راهبردی سازمان اجرا می شوند. عملیات ها و 

پروژه ها در اصل از آن جا متفاوت می باشند که عملیات ها پیوسته و تکراری هستند، در حالی که پروژه ها موقتی و یکتا 

پروژه می تواند در قالب ویژگی های مشخص آن این گونه تعری  شود: یک پروژه تالشی موقتی می باشند. بنابراین یک 

است که به منظور ایجاد محصول یا خدمتی یکتا تعهد می شود. موقتی بدان معناست که هر پروژه ای آغاز و پایانی معین 

یا خدمات متمایز می باشد. در بسیاری از دارد، یکتایی بدان معناست که محصول یا خدمت از جهاتی از سایر محصوالت 

سازمان ها، پروژه ها ابزارهایی جهت پاسخگویی به درخواست هایی هستند که به واسطه محدودیت های عملیات عادی 

 سازمان نمی توان به آن ها پرداخت.

هزاران نفر باشند. مدت زمان پروژه ها در همه سطوح سازمان تعهد می شوند. آن ها می توانند دربرگیرنده تنها یک فرد یا 

آن ها از مند هفته تا بیش از پنج سال متغیر می باشد. ممکن است پروژه ها شامل واحدی منفرد از یک سازمان باشند یا در 

مواردی مون سرمایه گذاری مشترك و شراکت از مرزهای سازمانی بگذرند. پروژه ها از جهت درك راهبرد کسب و کار 

اتی می باشند، مراکه پروژه ها ابزاری برای پیاده سازی این راهبرد محسوب می گردند. موارد زیر مثال سازمان اجرایی، حی

 (:2111هایی از پروژه می باشند)اسکوئر،

 توسعه یک محصول یا خدمت جدید 

 ایجاد یک تغییر در ساختار، کارکنان یا سبک سازمان 

 طراحی یک وسیله حمل و نقل جدید 

 یست  اطالعاتی جدید یا اصالح شدهتوسعه یا ایجاد یک س 

  احداث یک ساختمان یا تأسیسات 

 ساخت یک سیست  آب رسانی برای یک اجتماع در یک کشور در حال توسعه 

 راه اندازی مبارزات برای یک دفتر سیاسی 

 اجرای یک رویه یا فرایند جدید کسب و کار 

 PMBOKابعاد 

PMBOK  مدیریت پروژه را به گروه های منطقی تقسی  می کند. یک بعد از آن حوزه های دانش و بعد دیگر فرایندهای

فرایند تشکیل گردیده  39حوزه دانش و  9از  PMBOKمدیریت پروژه را بر اسا  پنج گروه فرایندی پوشش می دهد. 

 پروژه را نشان می دهد.گانه مدیریت  39است. جدول زیر ارائه ای گرافیکی از فرایندهای 
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 (1386جدول فرایندهای مدیریت پروژه )خامنه و افشاری،

 PMBOKگروه های فرایندی و حوزه های دانش 

 عبارت اند از: PMBOKحوزه های دانش مدیریت پروژه در 

مورد نیاز برای حصول اطمینان از هماهنگی مناسب بین عناصر مختل   مدیریت یکپارمگی پروژه؛ فرایندهای -1

پروژه را تشریح می کند. این حوزه دانش از فرایندهای تکوین برنامه پروژه، اجرای برنامه پروژه و کنترل یکپارمه 

 تغییرات تشکیل شده است.

فتترایتتنتتدهتتای  فرایندهای کنترلی فرایندهای اجرایی فرایندهای برنامه ریزی فرایندهای آغازین 

 اختتامی

یتتکپتتارمتته  کتتنتتتتترل اجرای برنامه پروژه تهیه برنامه پروژه  یکپارمگی

 تغییرات

 

تعیین مبانی شتتتروع  محدوده

 پروژه 

متتمتتیتتزی و کتتنتتتتترل   برنامه ریزی  و تعیین محدوده

 تغییرات محدوده

 

تعری  و تعیین توالی فعتتالیتتت   زمان

متتدت و تهیتته  هتتا،تتتختتمتتیتتن

 زمانبندی

  کنترل زمانبندی 

برنامه ریزی منابع،برآورد هزینه   هزینه

 ها و بودجه بندی

  کنترل هزینه 

  کنترل کیفیت اطمینان کیفیت کیفیتبرنامه ریزی   کیفیت

نیروی 

 انسانی 

برنتامه ریزی ستتتازمانی جذب  

 نیرو

تتتکتتمتتیتتل و بتتهبود 

 سازمان

  

 خاتمه اجرا گزارش های عملکرد توزیع اطالعات برنامه ریزی ارتباطات  ارتباطات

برنتتامتته ریزی ریستتتتک،تعیین   ریسک

ریستتتک،تحلیل کمی و کیفی 

ریسک،برنامه ریزی واکنش به 

 ریسک

پتتیتتگتتیتتری و کتتنترل  

 ریسک

 

بتترنتتامتته ریتتزی تتتدارکتتات   تدارکات

 درخواست

درخواستتت انتخاب 

منتتابع تتتأمین کتتاال، 

عتتقتتد و راهتتبتتری 

 قرارداد

 خاتمه قرارداد 
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ود ه پروژه برای تکمیل موفقیت آمیز خمدیریت محدوده پروژه؛ فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از اینک -2

دربرگیرنده همه کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز می باشد را تشریح می کند. این حوزه دانش از 

فرایندهای آغاز، برنامه ریزی محدوده، تعری  محدوده، تأیید محدوده و کنترل تغییرات محدوده تشکیل شده 

 است.

ندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه را تشریح می کند. این مدیریت زمان پروژه؛ فرای -3

حوزه دانش از فرایندهای تعری  فعالیت، تعیین توالی فعالیت، برآورد مدت زمان فعالیت، تکوین زمان بندی و 

 کنترل زمان بندی تشکیل شده است.

ل اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه مصوب را تشریح می مدیریت هزینه پروژه؛ فرایندهای مورد نیاز برای حصو -4

کند. این حوزه دانش از فرایندهای برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی هزینه و کنترل هزینه تشکیل 

 شده است.

بابت  زمدیریت کیفیت پروژه؛ ؛ فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی که پروژه ا -5

آن ها تعهد شده است را تشریح می کند. این حوزه دانش از فرایندهای برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت و 

 کنترل کیفیت تشکیل شده است که در ادامه به توضیح بیش تر آن پرداخته میشود.

ا تشریح رگیر در پروژه رمدیریت منابع انسانی پروژه؛ فرایندهای مورد نیاز جهت اثربخش ترین استفاده از افراد د -6

 می کند. این حوزه دانش از فرایندهای برنامه ریزی سازمانی، جذب منابع انسانی و توسعه تی  تشکیل شده است.

مدیریت ریسک پروژه؛ فرایندهای مربوط به شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه را تشریح می کند. این  -7

یریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل کمی و کیفی ریسک، برنامه حوزه دانش از فرایندهای برنامه ریزی مد

 ریزی واکنش به ریسک و کنترل و نظارت ریسک تشکیل شده است.

مدیریت ارتباطات پروژه؛ فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از مناسب و به موقع بودن تولید، گردآوری،  -8

شریح می کند. این حوزه دانش از فرایندهای برنامه ریزی توزیع، ذخیره و تنظی  نهایی اطالعات پروژه را ت

 ارتباطات، توزیع اطالعات، گزارش دهی عملکرد و خاتمه اداری تشکیل شده است.

مدیریت تدارکات پروژه؛ فرایندهای مورد نیاز جهت دستیابی به کاالها و خدمات از خارج از سازمان های اجرایی  -9

ز فرایندهای برنامه ریزی تدارکات، برنامه ریزی درخواست، درخواست، را تشریح می کند. این حوزه دانش ا

 انتخاب منبع، اداره پیمان و خاتمه پیمان تشکیل شده است.

 مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه کلیه فعالیت های کارکرد مدیریت عمومی را که خط مشی، اهداف و مسئولیت های کیفیت را تعیین 

به وسیله ابزارهایی مون برنامه ریزی، تضمین، کنترل و بهبود کیفیت در قالب سیست  کیفیت اجرا می نماید  نموده و آن ها را

 را شامل می شود.
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 (:2111کلیات فرایندهای اصلی مدیریت کیفیت پروژه شامل موارد زیر است)اسکوئر،

 ن هامگونگی تحقق آ برنامه ریزی کیفیت: شناسایی استانداردهای کیفیتی مرتبط با پروژه و تعیین -1

تضمین کیفیت: ارزیابی عملکرد کلی پروژه بر اسا  یک مبنای منظ ، به منظور حصول اطمینان از این که پروژه  -2

 استانداردهای کیفیت مرتبط را محقق خواهد ساخت.

ط و بکنترل کیفیت: نظارت بر نتایج مشخص پروژه، به منظور تعیین انطباق آن ها با استانداردهای کیفیت مرت -3

 شناسایی راه هایی برای حذف علل عملکرد ناخوشایند

دانش مدیریت پروژه و فنون آن را در قالب یک یا مند فرایند شرح می دهد. هر فرایند  PMBOKهر حوزه دانش در 

 ورودی ها، خروجی ها و ابزار و فنون را تشریح می کند. ورودی ها و خروجی ها مستندات یا موضوعات قابل مستندسازی

گروه فرایندی زیر  5فرایند در  39ابزار و فنون، روش هایی برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها می باشند.  هستند.

 سازماندهی شده اند:

 فرایندهای آغازین -1

 فرایندهای برنامه ریزی  -2

 فرایندهای اجرایی -3

 فرایندهای کنترلی -4

 فرایندهای اختتامی -5

 مراحل و چرخه حیات پروژه

 PMBOK حیات مشخصی را برای پروژه ها تجویز نمی کند، اما تأکید بر تقسی  مرخه حیات به مراحل هیچ مرخه

مرحله را  9تا  4مختل  دارد. تعداد مراحل متفاوت بوده و بستگی به محدوده و دامنه کاربرد پروژه دارد. این استاندارد بین 

 (1386جهت هر پروژه مناسب می داند.)خامنه و افشاری،

که پروژه ها تعهداتی یکتا هستند متضمن درجه ای از عدم قطعیت می باشند. سازمان هایی که پروژه ها را اجرا به دلیل آن 

می کنند معموال  برای بهبود کنترل مدیریتی و برقراری ارتباط با عملیات جاری سازمان اجرایی، هر پروژه را به مندین مرحله 

 عنوان مرخه حیات پروژه شناخته می شود. پروژه تقسی  می کنند. مجموع مراحل پروژه به

 ویژگی های مراحل پروژه

هر مرحله پروژه با تکمیل یک یا بیش از یک دستاورد مشخص می شود. یک دستاورد عبارت است از یک محصول کاری 

 ملمو  و قابل صحت سنجی مثل یک امکان سنجی، یک طرح تفصیلی یا یک پیش نمونه کاری. دستاوردها و در نتیجه

مراحل بخشی از یک منطق معموال  متوالی هستند که برای حصول اطمینان از تعری  مناسب محصول پروژه طرح ریزی شده 

 اند.
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نتیجه یک مرحله پروژه معموال  به منظور ال ( تعیین این که آیا پروژه می بایست به مرحله بعد ادامه یابد و ب( تشخیص و 

تاوردهای کلیدی و عملکرد تا به امروز پروژه مشخص می شود. این بررسی های اصالح خطاهای هزینه زا، با بررسی دس

 پایان مرحله، اغلب با عناوینی مون: خروجی)دروازه( های مرحله یا نقاط پایانی نامیده می شوند.

کنترل  ببه طور معمول هر مرحله پروژه از مجموعه ای از دستاوردهای معین تشکیل شده است که برای استقرار سطح مطلو

مدیریتی طراحی شده اند. بیش تر این اقالم به دستاورد مرحله اولیه مربوط می باشند و معموال  نام مراحل از این اقالم گرفته 

 (2111می شود: الزامات، طراحی، ساخت، آزمون، راه اندازی، تحویل و سایر موارد مقتضی)اسکوئر،

 منشور یا اساسنامه پروژه

وژه طبیعت و حدود کار و انتظارات مدیریت را از نتایج مشخص می سازد. منشور یک مدرك مختصر منشور یا اساسنامه پر

 حاوی تمام یا برخی از موارد زیر است:

 نام متولی پروژه 

 رابطه میان اهداف و پروژه و اهداف عالی سازمانی 

 منافع پروژه برای سازمان 

 مارموب زمانی مورد انتظار کار 

 ه )اهداف(شرح خالصه محصول پروژ 

 بودجه و منابع موجود برای گروه پروژه 

 اختیارات مدیریت پروژه 

 امضاء متولی 

بدون منشور رسمی، پروژه ممکن است در مسیری قرار بگیرد که با اهداف سازمانی توازن و هماهنگی نداشته باشد و ممکن 

ر می اد یک منشور، مدیریت ارشد را واداشود. ایج "پیشرفت فرسایشی"است در مارموبی غیر قابل کنترل افتاده و دمار 

 (1384نماید تا وظای  پروژه را به دقت و مشخصا  بیان نماید.)باغداساریان ،

 نتایج پژوهش های انجام شده در بررسی روابط  بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت پروژه

و جنبه بهبود مستمر مدیریت پروژه بین المللی را بررسی کرده است. یافته های  TQMاین پژوهش روابط بین به کارگیری 

سخت رابطه مثبت  TQM)روابط کارکنان و رهبری( در مقایسه با عناصر  نرمTQM اصلی این تحقیق این است که عناصر 

 ( دارد.CIIPM) 30و پرمعناتری با بهبود مستمر مدیریت پروژه بین الملل

                                                           

30 -Continuous Improvement of International Project Management 
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دارد. بررسی انجام  CIIPMاین تحقیق پیشنهاد می کند که عناصر روابط کارکنان بیشترین سه  را در جهت دستیابی به 

شده در آموزش و توسعه کارکنان، مکانیزم های ارتباطی کارا، انعطاف و ایمنی محیط کاری کارکنان و رضایت کارکنان 

مشخص شد که رهبری دومین اثرگذارترین عامل در جهت داشته باشد. همچنین  CIIPMکی تواند سه  مهمی در 

CIIPM  است. رهبری، مدیریت در تعهد به کیفیت از طریق بصیرت و استراتژی، فرهنگ سازی کیفیت در سرتاسر سازمان

را تسهیل خواهد کرد. اغلب عناصر روابط مشتری/تأمین کننده و مدیریت  CIIPMو تعیین اهداف برای عملکرد کیفیت، 

 CIIPMسخت دسته بندی می شوند، به نظر می رسند سه  کمتری در دستیابی به  TQMل/فرایند که به عنوان محصو

نرم  TQMسخت مفید نیستند بلکه تأثیر مستقی  آن ها از عناصر TQM داشته باشند. این به این مفهوم نیست که عناصر 

 (2116کمتر است. )جانگ و یون جیان وانگ،

( بین المللی اثرگذار PM) 31اظهار می کند که استراتژی رقابتی مستقیما  بر عملکرد مدیریت پروژهیافته های این پژوهش 

 PMبه عنوان یک حوزه میانجی گر بین استراتژی رقابتی و عملکرد  TQMنیست. یک سیست  مدیریت نظیر به کارگیری 

بین الملل خودشان امیدوارند ممکن  PMد عملکرد بین الملل مورد نیاز است. استدالل می شود که کارخانه هایی که به بهبو

است تأثیر مستقیمی که از سازگاری یک استراتژی رقابتی مشخص در سطح شرکت به وجود می آید را نشناسند. آن ها به 

بین الملل در سطح عملیاتی نیاز دارند. از  PMبه منظور تأثیر روی عملکرد  TQMبکارگیری مدیریت نوآورانه ای نظیر 

می گذارد. درحالی  TQMان دو استراتژی رقابتی بررسی شده، استراتژی تمایز )تفکیک( تأثیر قوی تری روی عناصر می

عناصر مرتبط با منابع  TQMکه استراتژی رهبری هزینه تأثیر نسبتا  ضعی  تری دارد. از میان عناصر بررسی شده 

سخت: کنترل فرایند  TQMت به عناصر تکنولوژی محور)نرم: رهبری، توانمندسازی، پاداش و آموزش( نسب TQMانسانی)

آماری، روش شناسی علمی برای مدیریت محصول/فرایند و مدیریت علمی مشتری/تأمین کننده( تآثیر قوی تری روی 

CIIPM ،(2118دارد.)جانگ و همکاران 

برای هر کسب و کاری علی رغ  مشکالتی که اجرای کامل آن را محدود می سازد،  TQMمزایای به کارگیری فلسفه

( ISO 9000) 329111مفید و قابل اجراست. دو مشخصه در بسیاری از شرکت های کومک وجود دارد که شامل ایزو

 )به عنوان پایه کیفیت( و پروژه ها )معموال  برای توسعه و تحقق محصول جدید( هستند.

می تواند برای غلبه بر موانع برای مدیریت مؤثر پروژه کمک کننده باشد. در یک  TQMآگاهی از مقاصد اصلی فلسفه 

اسفاده شود. مارموب  TQMرابطه در بسیاری از موارد مقاصد اصلی مدیریت پروژه می تواند روی برنامه های اجرایی 

 TQMبه  ISO 9000ن از به نقش مدیران اجرایی ارشد در انتقال یک سازما 1997پیشنهادی تیلور و میگان در سال 

تأکید دارد. نتایج کلی مطالعه موردی تیلور و میگان نشان داد که در مدیران اجرایی ارشد کاستی هایی وجود دارد. کمبود 

                                                           

31 -Project Management 

32 -International Standard Organization 
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نوعی به این معناست که مدیریت ارشد مایل است در مسائل تاکتیکی به اندازه مسائل  SMEسلسله مراتب در یک 

کالت روزانه تمایل به اتالف وقت مدیران به طور گسترده دارد که مالحظات استراتژیک استراتژیک درگیر شود. حل مش

اغلب تابع آن هاست. پژوهش انجام گرفته نشان داد که شکاف عمیقی بین تئوری و عمل و یا به طور خوش بینانه پتانسیل 

یازمند رفی محصول جدید متمرکز شده که نبهبود زیادی وجود دارد. تغییرات زیادی در رابطه با پاسخگویی کارکنان به مع

سرمایه گذاری مجدد نیست. پروژه های محصول جدید پتانسیلی را برای تسهیل اصول کیفیت فراگیر مطرح می کنند. مقایسه 

همبستگی وجود  TQMماموب تیلور و میگان با مطالعه موردی نشان داد که بین استفاده از مدیریت پروژه و اجرای اصول 

 (2111هایدز و ایرانی،دارد.)

در سازمان توصیه می شود. این توصیه بر مبنای این حقیقت است که  TQMبه عنوان ابزاری بهینه برای اجرای  PMاصول 

TQM (وابسته به مردم است. به عالوه مردم پیش زمینه های متقابل کارکردیcross-functional در مند )

 (1994به شدت توصیه می شود.)استاماتیس، PMیت منین تضادی ( دارند. برای مدیرmultidisciplineرشته)
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 مقدمه 

وش کتابخانه ای و مقایسه ای گرد آوری شده است. در سه بخش مجزا ابتدا مفهوم کیفیت در این تحقیق عمدتا، مطالب از ر

پس تعهد سازمان بیان می شود و در آخر رابطه بین این دو عامل نسبت به ه   بررسی می شود. خدمات در یک سازمان و س

ات خود نیاز به داشتن مشتریان راضی و، وفادار می باشد. در دنیای امروزی هر سازمانی برای طوالنی تر نمودن مرخه حی

بنابراین الزم است که هر سازمان درك درستی از نیاز های مشتریان خود داشته باشد و برای رساندن خدمات با کیفیت به 

ش دارد تا حد یآنها اقدام نماید. خدمات با کیفیت مستلزم اینست که ابتدا سازمان نسبت به تعهداتی که به کارمندان خو

ممکن عمل نماید. هفتمین اصل در مدیریت کیفیت جامع، تعهد کل سازمان به کیفیت است.کیفیت باید هدف مشترك 

تک تک اعضای سازمان باشد. هدف های کیفیت زمانی تحقق می یابد که مدیریت بتواند فرهنگی را در سازمان ایجاد کند 

، آن را بارزش بدانند و احسا  کنند قلبا ملزم به رعایت  م در جهت ارتقاءئش داکه همه اعضای سازمان تولید با کیفیت و تال

 این ارزش هستند.

در طی سالیان، تالش جهت استفاده ازانواع مدلهای سنجش کیفیت در بخش خصوصی، به عنوان شاخصهای مه  و حسا  

برای قضاوت درباره خدمات سازمانهای بخش خصوصی ، به عنوان شاخصهای مه  و حسا  برای قضاوت درباره خدمات 

 ت . سازمانهای بخش عمومی و رضایتمندی شهروندان، مورد توجه بوده اس

ه خدمات با کیفیت به مشتریان از مقوله های راهبردی و استراتژیک بقای سازمانها ئسازمانهای بخش عمومی دریافته اند که ار

در سالهای آینده است. علیرغ  این ضرورت، این نکته نیز پذیرش عمومی پیدا کرده است که سازمانهای بخش عمومی در 

و هستند. در بخش خصوصی به کمک هشت اصل کیفیت تالش می شود که سنجش کیفیت خمات با دشواریهایی روبر

ه بهترین خدمات به آنان باشد. سازمانهای عمومی نیز با درك این اهمیت ئفعالیتها و فرآیندها متمرکز بر رضایت مشتری و ارا

ادن به انتظارات و و با گوش فرا د دریافته اندکه نه تنها باید از مشتریان خود مراقبت کنند، بلکه باید فرصت را مغتن  شمرده

 ه شده اندازه گیری نمایند.ئخواسته های آنان، میزان رضایت آنان را از خدمات ارا

 

 کلید واژه های تحقیق

 رضایت مشتری –تعهد سازمان  –سنجش خدمات  -کیفیت خدمات 

 بخش اول

 کیفیت خدمات چیست :

( کیفیت خدمات را به عنوان یک مالحظه  داوری از یک فرایند ارزشی که مشتریان مقایسه می کنند ۶۵۳۴گرونروز )

را با خدماتی که آنها درك کرده اند از میزهایی که انها دریافت کرده اند نتیجه می دهد . گرونروز همچنین ، انتظاراتشان 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

289 

ه( و دکه می تواند دو بخشی باشد : کیفیت اجرائی )مه میزی انجام شپیشنهاد داده که کیفیت خدمات افتتاح می کند 

 .(AMY WONG &AMRIK SOHALن انجام شده ( )آکیفیت کارکردی )مگونه 

ت میزی کند و مالکی به طور کلی خدمات فعالیتی است نامحسو  و لمس نشدنی که یک طرف به طرف دیگر عرضه می

 …, سپردن پول در بانک , مسافرت هواپیما , آریش مو و تعمیراتومبیل و  را به دنبال ندارد مثل اجاره اتاق هتل

لی این روش عم. سازمان ها بایستی سعی در اجرای روشی عملگرا برای ارائه خدمات با کیفیت  و بهنود داشته باشند

 اهی  زیر است :فدربرگیرنده م

 مردم بهترین محل کار را درمورد کار یاد بگیرند .

 ادبگیرند .یانجام کارهای واقعی را مردم بهترین

 مردم بهترین را ازدیگران درشرایط مشابه یادبگیرند.

 خدمات در مقابل تولیدات :

ح می شر را در اینجا برخی از تفاوت های مه  بین تولیدات در مقابل خدمات که ممکن است باعث این تفاوت ها بشود

 .دهی 

بی قابل مشاهده و مشخص هستند و درزمان ارزیابی کردن توسط مشتریان تولیدات به خو محسو  در مقابل غیر محسو :

 مقایسه کردن و، احسا  کردن، با دست حس کردن ،زمان قابل مشاهده هستند.تولیدات اغلب فرصت را برای دیدن در

 ورند .آورند در حالی که خدمات این فرصت را بدست نمی آ اندازه گیری کردن فراه  می

تولیدات اجازه می دهند به موقع خود دیده بشوند و تولیدات اغلب اجازه  مشاهده در مقابل ادراك وابسته: تعری  پذیر قابل

کنند  ن را دركآمشاهده مستقی  را می دهند و مقایسه می شوند درحالی که خدمات مستلزم این است که مشتریان در ابتدا 

 ن را درك کنند .آو سپس شتابان ارزش 

نها آورد و این انعطاف پذیری آبرخی خدمات وابستگی زمانی آنها  را به وجود می : مان سپرده شدن رویدادزمان وابسته یا ز

برای مثال مسافرت هوائی یک خدمات  .را مانع می شود به عنوان مثال خدمات یک رویداد سپری شده را ارائه می کنند

مسافرت با یک پرواز مخصوص با یک هواپیمای مسافربری ویژه یک رویداد منقضی شده است و برای مشتریان  .است

 امکان حفظ زمان و انتخاب و دریافت کردن یک خدمت متناوب وجود ندارد .

ن را آیا  ویک مشتری اغلب می تواند تولیدات معیوب و دمار نقص را برگرداند : قابل برگشت در مقابل غیر قابل برگشت

 درحالی که خیلی ازخدمات یک بازپردخت کامل را مهیا نمی کند .، تبدیل کند

ند نهاست . حتی گاهی اوقات قابل ازمایش هستآیکی از مشخصه ای تولیدات قابل مشاهده بودن  نیاز مطابقت عدم اطمینان :

رویارویی بین نیازهای درك شده و اما مشخصه خدمات بیشتر عدم قطعیت است .این اختالف موجب می شود اختالف 

 ید.رویارویی به وجود بیا خدمات برای بزرگتر شدن از اختالف نیازهای دریافت شده از

تولیدات داخلی شخصی در مقابل میان فردی : برای تولیدات عوامل زیادی بر سنجش مشتریان از تولیدات نسبی تاثیر می 

 ندازه خود خدمات می باشد .ه ال با مردم ببب نتیجه اثر متقادر مقایسه ادراك و انتظار خدمات اغل. گذارد
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 ..بنابراین عوامل انسانی می تواند اثر بزرگی برروی درك یک خدمت و کیفیت خدمات داشته باشد

این جنبه  .مشتریان خیلی اوقات خدمات رابه عنوان شخصی در مقابل تولیدات  می بینند: غیر شخصی درمقابل شخصی

دمات خ مشتری ممکن است یک. د حتی برای خدماتی که در اصل شخصی نیستند وجود داشته باشدشخصی می توان

درك کند )باالنس کردن الستیک ( به عنوان شخصی از خرید یک محصول )الستیک( این شخص ممکن  اتومبیلش را

ك ات را دراست یک خطا در کیفیت یک محصول به عنوان شخصی از یک خطای درك شده در تحویل کیفیت خدم

 کند .

 ابعاد و عوامل کیفیت خدمات :

 توضیح داده شده زیر می باشد : آنها کلی تر است که پنج بعدده بعد می باشداما  کیفیت خدمات شامل

 ی خدمت وعده داده شده به نحو درست و قابل اتکا می باشد.(قابلیت اعتماد : این بعدتوانائی اجرا۶

 .مندی به فراه  ساختن خدمت مناسب و در کل کمک به مشتریان می باشد عالقه ه( پاسخ دهی : این بعد ب۰

 و ظاهر کارکنان اشاره می کند. ) ابزار ، کانالهای ارتباط، مواد و...( : این بعد به تجهیزات فیزیکی ملمو ( ۸

 .شاره می کند( تضمین )تعهد( : این بعد به دانش , تواضع و توانائی کارکنان برای رساندن اعتماد وصمیمیت ا۴

 . ( یکدلی : این بعد به سطحی از مبادالت و توجه شخصی برای عرضه کردن به مشتریان اشاره می کند ۵

شماری از مطالعات  ،برای مثال عوامل کیفیت یک شرکت. توسعه خدمات به یک مفهوم مشخص خوب از کیفیت نیازدارد

 سازد.ر درا ترسی  کرده اند که بیش از عوامل قابل توجهی است که مشتریان را برای ترکیب یک نظر از کیفیت خدمات قا

 اندازه گیری کیفیت خدمات :

 -۰ه هتتای کلیتتدی استتتفاده مختلتت  از نشتتان -۶: مشتتکل هتتای مربتتوط بتته کیفیتتت ختتدمات ستته شتتاخه اصتتلی متتی باشتتد

 .برداشت های متفاوت از انتظار -۸ ثبات اندازه گیری بی

درك واقعتتی  ن میتتزی استتت کتته مشتتتریان انتظتتار دارنتتد و میتتزی کتته عملکتترد انهتتا درآکیفیتتت ختتدمات شتتکاف بتتین 

نمتتترات عملکتتترد درك شتتتده محاستتتبه شتتتده استتتت .  متتتی باشتتتد . کیفیتتتت ختتتدمات بتتتا تفاضتتتل نمتتتره انتظتتتار از

(HOLLISLAN&VICTOR) 

ایتتن مشتتاهده قبتتل از اینکتته محصتتول از ” ) داخلتتی ” توستتط شتتمارش مشتتمولیت قصتتور ( ختتدمات را ۶۵۳۸گتتاروین )

)ایتتن مشتتاهده درحتتوزه ای بعتتد از اینکتته یتتک واحتتد ” ختتارجی ” کارخانتته ختتارج بشتتود صتتورت متتی گیتترد( و قصتتور 

 .گماشته شده صورت می گیرد (

دمات و انتتدازه گیتتری ان را یتتک مفهتتوم روشتتنی از کیفیتتت ختت ۶۵۳٠و در ستتال  ۶۵۷٠ایتتن نوشتتته هتتا در اختتر ستتال 

 میسر ساخت .

هسته و متمرکز شده به سمت یک مرحله با تاخیر آاین کوشش ها نشان می دهند اندازه گیری کیفیت خدمات یک مسیر 

ویژگی  ۴ واندازه گیری کردن سخت هستند و این ویژگی خدمات برای تعری  کردن ۴زیاد می باشد که به علت اینکه 

 .( نابود شدنی۴ ( تجزیه ناپذیری ۸ ( ناهنجاری۰ یریلمس ناپذ (۶شامل :
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قبل از  مقایسه کردن انتظارات مشتری است، بنابراین بیشتر اوقات روش استفاده شده برای اندازه گیری کیفیت خدمات

را  ی متنوعیمحققان ابزارها ۶۵۳۳از سال  نها از خدمت واقعی دریافت شده است .آرویارویی با خدمات و  درك کردن 

 . بکار بردند برای اندازه گیری ادراکات مشتری از کیفیت خدمات

متمرکز شده  نی تخطی ک تحقیقات برروی اندازه گیری خدمات اصوال روی اینکه مگونه ببینی  یا برروی انتظارات مشتریان

 است .

 ی شود ؟به عنوان یک اندازه گیری که مگونه سطح خدمات دریافت شده مطابق با انتظارات مشتری م

شامل کارمندان یک شرکت نیز باشد .البته معقول است که انتظار داشته باشی  که ابزار  این مش  انداز همچنین می تواند

کیفیت خدمات می توانند اندازه گیری کیفیت خدمات را بهبود بخشند . زیتامل بحث کرده است که بخش ها و اتحادیه ها 

مات را با توافق مناسب اندازه گیری کنند که این امر بهبود کارکنان را نیز در می توانند درحدود یک شرکت کیفیت خد

بردارد . کوشش هایی برای توسعه ابزارهای اندازه گیری کیفیمت خدمات داخلی براسا  بعدها در ابزار کیفیت خدمات 

اندازه  یفیت خدمات می بتواند برایوجود داشته است . کاستون و یونگ و واربل و ادواردسون پیشنهاد کرده اند که ابزار ک

گیری کیفیت خدمات داخلی به کار برده شود کاستون به عنوان مثال تغییر داده بیان اجزا کیفیت خدمات را برای تطبیق 

 تغییر داده است. دادن کاراکترهای منحصر به فرد نمونه 

ه لبا  مطالعه میدانی و با حضور در فروشگاهمچنین ارزیابی کیفیت خدمات می تواند توسط مشتری صورت گیرد . دریک 

مشخص شد خدمات ارائه شده توسط پرسنل فروشگاه بر کیفیت خدمات ارائه شده تاثیر دارد حتی مکمل های لبا  ها در 

 & GI DUKANYبدن فروشنده ها مانند جواهراتشان , آرایش انها , بهداشت عمومی و عطر و بو )

ALEXANDRISو)…. 

  مروز در کیفیت خدمات :موزش اآبرنامه 

 ، اما برای رقابت جهانی و باتوجه به اگاهی مشتریان ،برسد” خوب به انجام ” زمان ها قبل تالش ها براین بود که کارها 

موزش آاست که جایگزین شده است . سازمان هایی که سرمایه را در یادگیری , ” انجام برای نیاز ” یک استراتژی مناسب 

 .(انتخاب نمی کنند به مثابه حضور فیزیکی می باشندPETER C & SMITHو توسعه )

 اثرات کیفیت خدمات و کالم دردهان :

لمه از دهان که ک همچنین مطالعه شده. ن و رفتار پایانی اثر می گذاردآکیفیت خدمات به طور مستقی  برروی استفاده از 

کلمه  اثر مثبت کلمه از دهان برای مشتریانی است که تحت تاثیر بر بیشتر ازابر تاثیر می گذارد . اثر کلمه منفی از دهان دو

و به عبارت دیگر در مقابل کیفیت خدمات مشتریان تحت تاثیر کلماتی که از دهان . دهان خدمات را دریافت می کنند

 .(PUNEET&PRADEEP2006گیرند ) کسانی که این خدمات را برای یک بار برگزیده اند قرار می

 برای اندازه گیری کیفیت خدمات:معرفی روشی 

فن کیفیت خدمات مخف  عبارتی التین و به مفهوم کیفیت خدمت است. فن کیفیت خدمات درواقع ابزاری جهت تعیین 

نظر و سطوح عملکرد واقعی در یک سازمان خدماتی و یا بخش خدماتی یک  میزان شکافهای موجود، بین سطوح مورد
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  فن کیفیت خدمات، طرح پرسشنامه و سنجش نگرشهاست. بنابراین هر محققی که گام سازمان تولیدی است. پایه و اسا

در این حوزه می گذارد، باید بخوبی با اصول طراحی پرسشنامه آشنا باشد. دستیابی به منین امری نیازمند ابزاری است که 

ند نه قضاوت شخصی اندازه گیری کبتواند انتظارات و ادراکات مشتری، کارکنان و مدیران را بدون دخیل کردن هیچگو

 دهی به مشتری و ارضایکه این ابزار همان پرسشنامه است. همچنین ذکر می شود که تهیه ابزاری قابل لمس جهت ارزش

 نیازهای وی بسیار موردنیاز است.

یکی از فنون نسبتا جدید که نقش موثری را در ارتقای کیفیت خدمات ایفا می نماید، فن کیفیت خدمات 

(SERVQUAL است. در این فن، ابتدا شکافهای کیفیتی سازمان تعیین می شود، سپس با سنجش و بررسی آنها، تالش )

بند  41گانه در روش مقدماتی، به  22پذیرد. در روش جدید فن، تعداد بندهای در جهت کاهش این شکافها صورت می

نجام این ا بلکه بتواند بندهای بیشتری را دربربگیرد. تا زمان اتر شده است تافزایش یافته است و عناوین ابعاد مذکور، کلی

  .تحقیق، فن کیفیت خدمات اصالح شده تنها درحد تئوری مطرح شده است

SERVQUAL و مدل شکافهای کیفیت خدمات 

 در فن کیفیت خدمات مقدماتی مند شکاف وجود دارد که عبارتند از:

 ار دارند و انتظارات واقعی مشتریان.انتظ مشتریان آنچه از مدیریت ادراکات بین تفاوت – 1شکاف 

 .(خدمات کیفیت استانداردهای) خدمات کیفیت مشخصات و مدیریت ادراکات بین تفاوت – 2شکاف 

 د؟انشده رعایت مداوم طور به استانداردها آیا واقعی؛ خدمت ارائه و خدمت کیفیت مشخصات بین تفاوت – 3شکاف

در خارج از سازمان موردنظر است؛ آیا به تعهدات به صورت مداوم عمل  که آنچه و خدمت ارائه بین تفاوت – 4 شکاف

 شده است؟

 کنند. می دریافت عمال که را آنچه و دارند انتظار خدمت یک از مشتریان که آنچه بین تفاوت – 5شکاف 

 گفته شد. ۵صفحه  درصفحه همان ابعاد وعوامل کیفیت خدمات است که در SERVQUALابعاد موجود در 

توجه به دو مقوله مه  است : نخست اینکه هر مند کیفیت خدمت در کل، برآورده شدن انتظار  Servqualدر مدل 

مشتریان را نشان می دهد اما تضمینی نیست که کیفیت خدمت در ابعاد خاصی بسیار باال باشد. در جدول زیر می توان 

برای اطمینان ) به  0.29+ملمو ) به معنای کیفیت خدمت زیر حد انتظار ( تا   0.25-مشاهده کرد که امتیاز ابعاد بین 

 معنای باالتر از حد انتظار بودن کیفیت خدمت ( در نوسان است.

منفی همان هایی هستند که مستقیما تحت تاثیر منابع سازمان از قبیل بودجه و  Qمی توان حد  زد که دو بعد با امتیازهای 

مثبت همان هایی هستند که تحت تاثیر نگرش های  Qنظام های مدیریت قرار دارند ) در حالی که سه بعد با امتیاز های 

 کارکنان، تعهد و حرفه ای گرایی قرار می گیرند(.

ین است که بطور بالقوه کیفیت خدمات ممکن است مورد پسند مشتریان باشد و ا Qمقوله دوم مربوط به امتیاز کل 

 این انتظارات در حد پایین باشد.  انتظارات آنها را بر آورده سازد اما نفس
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بویژه این در مورد سازمان های بخش عمومی که در آنها مشتریان ازلحاظ تاریخی به دالیل مختل  ک  توقع شده اند، 

بار دیگر انتظارات را در حوزه هایی که ک  هستند مشخص می سازد. در واقع از   Servqualاما ابزار صدق می کند. 

جدول زیر می توان دریافت که عموما انتظارات باال هستند ) در مقیا  از یک تا هفت (. مالحضه می شود که فقط در 

 قرار می گیرد.  ۱عبارت ملمو  ها امتیاز زیر

 در انگلستان برای خدمت رسانی به یک کتابخانه عمومی   SERVQUALجدول امتیازات 

 P Score E Score Q Score Weight بعد

 18 0.25- 5.93 5.68 ملمو  ها

 23 0.25- 6.30 6.18 اعتماد

 22 11.+ 6.51 6.62 پاسخگویی

 21 29.+ 6.29 6.58 اطمینان

 17 0.01+ 6.27 6.28 دلسوزی

 

احتیاط نتیجه می گیری  که در خصوص این خدمت خاص انتظارات باال است و در سه بعد انتظارات با توجه به جدول باال با 

 بسیار باال هستند.

در بافت بخش خصوصی پیش بینی کردند که امتیازات شکاف   Servqualجالب توجه است که پژوهشگران با استفاده از 

خیلی نا محتمل »( توضیح می دهند :   Dotchin & Oaklandبرای همه ابعاد در واقع منفی خواهند بود. همانطور که )

است که بدلیل مالحظات اقتصادی، یک شرکت بطور مستمر و منسج  از حد انتظارات مشتری فراتر رود. حتی اگر منین 

 تکاری بکند محتمل است که انتظارات ه  باالتر برود و انتظارات جدیدی ایجاد شود. بنابراین برای امتیازات کیفی

SERVQUAl .اما این امتیازات شکاف، معرف های کیفیت خدمت هستند. سایر شکاف ها را با »مقادیر منفی هستند

شناسایی می کنند که در جدول نمایش داده شده اند. این جدول مراحل کلیدی فرآیند کیفیت خدمت را   Servqualابزار

سبی از انتظارات و نیازهای مشتریان بدست آورند. پس این نشان می دهد. فراه  کننده خدمات باید بکوشند که درك منا

درك باید به طراحی دقیق تر خدمات تبدیل شود که به ارایه خدمت با کیفیت واقعی تر بیانجامد. شکاف کیفیت بین 

د واین رانتظارات مشتریان خدمت و خدمت ارایه شده ، شکافی است که به کرات مورد توجه بسیاری از سازمانها قرار می گی

نکته در جدول مشخص است. اما به صرف توجه به این شکاف و جستجو برای راه حل هایی برای هماهنگی کافی نیست و 

انتظارات مشتریان برآورده نمی شود . مون سایر شکاف ها در فرآیند خدمت در نارضایتی های مشتری موثرند که باید 

 ر جهت بهبود آن تالش نمایند.  شناسایی شده و مدیران به آنها توجه نموده و د
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 بخش دوم 

 تعهد سازمان

ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این های پیوستهامروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی

یل توجه به باشد و به همین دلمیها ها منابع انسانی آناند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازماننتیجه دست یافته

یابد. یکی از مفاهی  مطرح در این زمینه تعهد رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می

شود که تعهد سازمانی یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان باشد که در تعری  آن بیان میسازمانی کارکنان می

 و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقۀ خود را به سازمانو 

 دهند..می

وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی، باعث افزایش مشمگیر عملکرد 

تر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد. عدم احسا  سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی به

تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتایج، ترك خدمت، غیبت زیاد، بی میلی 

ه تعهد به سازمان در کارکنان بیمارستان ک بطور مثال به ماندن در سازمان، کاهش اعتماد مشتریان و کاهش درآمد می باشد.

 گام بر می دارند اهمیت ویژه ای پیدا می کند.« حفظ، بازگشت و ارتقای سالمت انسانها»در راستای تولید محصولی بنام 

 ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

تگی عات در ارتباط به سه نگرش، وابسباشد و بیشتر این مطالنگرشهای مربوط به کار می در مطالعات رفتار سازمانی، تأکید بر

اخیرا  توجهات زیادی به مطالعه رفتار سازمانی شده است  (1385،28شغلی و تعهد سازمانی است.) رابینز ، شغلی، رضایت

 های متفاوتی تعری  وشناسی سازمانی، تعهد به شیوه(. بنابراین مانند خیلی از مفاهی  روان1979)مودی و همکاران؛ 

ه شود، ولی هر یک از آنها یکی از سادبیات موضوع یافت می یری شده است. اگر مه تعاری  متفاوتی ازتعهد درگاندازه

 (1993،11)آلن و میر ، کنند.می ها و احسا  تکلی  را منعکس، درك هزینهاطفیع موضوع کلی وابستگی

 نوانبع تعهد که است ایشیوه مربوطه، ادبیات در سازمانی تعهد با برخورد شیوه ترینعمومی :وابستگی عاطفیال ( 

شود که براسا  آن فردی که شدیدا  متعهد است، خود را با سازمان گرفته می نظر در سازمان به روانی و عاطفی وابستگی

  برد. تعاریشود و از عضویت در سازمان لذت میکند و درآن درگیر میمی کند، در سازمان مشارکتتعیین هویت می

 ( 1979،21، )مودی و همکاران ح شده در ذیل به این جنبه از تعهد اشاره داردند.مطر

گیری نسبت به سازمان که یک نگرش با یک جهت»کند: تعهد سازمانی را منین تعری  می 1971در سال « شلدن» -

 می سازد. سازمان مرتبط هویت فرد را به

 8 شاخص .نشدند واقع وفاداری و ارزش گذاشتن اختیار در به افراد تمایل عنوان به» را تعهد 1973 سال در» کانتر-

اند، معتبر بوده و در مطالعات متعددی نیز ( به منظور سنجش این نوع تعهد طرایح کرده1991« )ریمی و آلن» که سؤالی

 مورد استفاده واقع گردیده است.
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وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد نقش مندان رخی از صاحبنظران عقیده براین دارند که ب :هادرك هزینهب( 

های ای ندارد، در عوض تعهد بعنوان تمایل به انجام فعالیتهای مستمر براسا  تشخیص و درك فرد نسبت به هزینهبرجسته

یادی های زگردد. براین اسا ، هرقدر که فرد تصور کند در صورت ترك خدمت هزینهناشی از ترك سازمان تعری  می

که در مطالعات  های مربوط به تعهداز جمله نظریهبه آن  تعهد توجه او خواهد شد، تمایل به ماندن در سازمان و احسا م

بیکر تعهد را »( مطرح شده است. 1961باشد که توسط بیکر )می« گذاریهاتئوری سرمایه»متعددی برآن تأکید شده، 

ها و کند که این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوختهتعری  می «مجموعه فعالیتهای مستمر»بعنوان تمایل به انجام 

ر رود. این تعری  وقتی برای بیان تعهد به سازمان بکاها از بین میهایی است که با ترك آن فعالیت، این اندوختهسرمایه

ی است برای اشاره به ارزش« گذاریهاسرمایه»رود که فعالیتهای مستمر فقط به عضویت در سازمان اشاره دارد. نیز اصالح می

رزش اتواند سوخت )مصرف( شده یا بیگذاری کرده است )مانند تالش، پول، آموزش( که میکه فرد در سازمان سرمایه

ست شامل سه  سازمان از پرداخت ن اگذاریهایی ممکشود، البته در صورتیکه فرد سازمان را ترك نماید. منین سرمایه

باشند که به مهار دسته می(« 1982مودی و همکاران وی )»های ویژة سازمانی، رتها، موقعیتحق بازنشستگی، بهبود مها

 ساختاری. شوند: ویژگیهای شخصی، ویژگیهای شغلی، تجربیات کاری و ویژگیهایبندی میطبقه

ردی و نیز درك گذاریهای فشود که جزء مستمر تعهد سازمانی براسا  دو عامل، حج  و اندازه سرمایههمچنین مطرح می

( 1981کار نظری بیکر، فال رل و کازبالت ) شود. این پیش شرطهاایجاد می سازمان، از درخارج شغلی هایفقدان فرصت

گذاریهایی دارد که کارکنان در سازمان باقی بمانند، رابطه مثبتی با حج  و اندازه سرمایه احتمال اینکه« بیکر»باشد. به نظر می

های منصوره ناشی از ترك های شغلی جایگزین هزینهگذاریها،فقدان فرصتاند. همچون سرمایهردهآنان در سازمان ک

دانند جایگزینهای شغلی کمتری برای آنها وجود دارد، تعهد مستمر آنها بنابراین کارکنانی که می دهد.سازمان را افزایش می

شود که جزء تکلیفی )هنجاری( تعهد سازمانی تحت ح میتر خواهد بود.در نهایت مطربه کارفرمای )سازمان( فعلی قوی

 ازمانس به ورود از پس همچنین و( فرهنگی –تأثیر تجربیات فردی قبل از ورود به سازمان )اجتماعی شدن خانوادگی 

 را ویق تکلیفی تعهد فرد، یک ،«فرهنگی – خانوادگی» شدن اجتماعی درباره. گیردمی قرار( سازمانی شدن اجتماعی)

وی مانند والدین، بر وفاداری به یک سازمان خاص تأکید کرده یا  دیدگاه از مه  افراد که کندمی پیدا سازمان به هنگامی

شود کارکنانی که از اند. همچنین پیرامون اجتماعی شدن سازمانی، مطرح میخود مدت طوالنی در آن سازمان شاغل بوده

ی( وفاداری و تعهد )تکلیف سازمان را به خوبی درك کرده و باور کنند، تاهای مختل  سازمانی رهنمون شده طریق شیوه

 .بیشتری به سازمان خواهند داشت

 عوامل موثر بر تعهد سازمانی

 دسته به پنج به را تعهد ایجاد مقدمات تحقیق دویست از های بیش یافته تحلیل و تجزیه با ۶۵۵٠در زاجاك و ماتیو

 اند: کرده تقسی  زیر شکل

 سازمانی تعهد بر مؤثر شخصی های ویژگی الف(



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

296 

 تعهد حسابگرانه با سن که باورند براین محققان است.اغلب و مثبت نسبی همبستگی دارای فرد سن با سازمانی : تعهدسن

 باال رفته در سنین دست از های هزینه و فعلی شغل از خارج در فرصت کمتر را آن دلیل و می کند پیدا ارتباط بیشتری

 تعهد نگرشی بیشتری خود شغل از بیشتر رضایت دلیل به تر کارگران مسن که دارند می اظهار آلن و یر دانند. می می

 کنند. می پیدا

 است آن امر این است. دلیل جزئی تفاوت این اگرمه دارند، سازمان به تعهد بیشتری مردان به نسبت ها : زنجنسیت 

 بگذارند.  سر راپشت تری بیش موانع سازمان باید در یت عضو برای نها ز که

 است. و ارتباطی نگرشی تعهد بر بیشتر مبتنی رابطه و منفی است. این ضعی  تحصیالت با سازمانی تعهد رابطه :تحصیالت

 بیشتر شغلی آنها است. های فرصت و کرده تحصیل افراد تر بیش منفی انتظارات رابطه این دلیل ندارد. حسابگرانه تعهد با

 با مسائل مالی دلیل به ازدواج که شود می اظهار منین ضعیفی دارد. اما همبستگی سازمانی تعهد با متغیر این :ازدواج

 .کند می پیدا ارتباط حسابگرانه تعهد

 باعث مقام یا سازمان در بیشتر سابقه سازمان در فرد گذاریهای دلیل سرمایه به نی: سازما سمت در و سازمان در سابقه

 .ضعی  است رابطه این اما شود می بیشتری تعهد

 میابی آن کا و رشد نیازهای تأمین زمینه که کنند می پیدا سازمان تعهد به حدی تا افراد شخصی: شایستگی از استنباط

 دو داشت  رابطه این خواهند بیشتری انتظارات دارند باال یستگی شخصی شا استنباط که نی کسا بنابراین .شود فراه  ها

 .است قوی و مثبت متغیر

 یش می افزا ها آن رابه سازمان پاداش امر این .هستند سازمان ارزشمند ای بر ، باال ی ها ت مهار با افراد :ها توانایی

  .شود می حسابگرانه تعهد موجب نتیجه در .دهد

 ایش می افز را نگرشی تعهد ترتیب بدین و شود. می فرد نفس برای عزت موجب دستمزد و حقوق :دستمزد و حقوق

 دست خواهد از سازمان ترك اثر در که می شود محسوب در سازمان فرصت نوعی دستمزد و حقوق ضمن در دهد.

 دهد  می نشان متغیر دو این بین اما ضعیفی را مثبت تعداد همبستگی تحقیقات یج نتا رفت،

 .دارد ضعیفی مثبت اما ارتباط سازمانی تعهد با شغلی سطح  :شغلی سطح

 سازمانی تعهد و شغلی خصوصیات ب( 

 هیچ اما گرفته است قرار ی برر  مورد متفاوت تحقیقات در تعهد سازمانی و شغلی متفاوت خصوصیات رابطه اگرمه

 .دارند« من وهاك الدهام»کار به اشاره مطالعات اغلب .نیست دست ها در آن همبستگی دلیل توضیح برای نظری مدل

 به خصوصیات .شود می بیشتر سازمانی تعهد موجب شده، غنی مشاغل کند که می تأیید ه » زاجاك و ماتیو «تحقیق 

 دارای تعهد سازمانی با مهارت تنوع : است شغلی دامنه و مالش مهارت استقالل، شامل یقات تحق از آمده دست

 سازمانی تعهد با انگیز مشاغل مالش دارند. ضعیفی بسیار و مثبت رابطه تعهدسازمانی و استقالل . است مثبت همبستگی

  .است توجهی داشته قابل و مثبت رابطه نیازمندند شدید رشد به نی که مورد کسا در خصوص به
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 سازمانی تعهد بر رهبر با رابطه و گروهی روابط تاثیر ج( 

 :است شده اشاره زیر به موارد رهبر با رابطه و ی گروه روابط تاثیر با در رابطه

 دانسته دو را منفی این رابطه دیگر، و تعدادی مثبت را سازمانی وتعهد گروهی انسجام رابطه مطالعات برخی گروه: انسجام

 است. بوده ضعی  و تحقیقات مثبت جمیع از حاصل همبستگی البته اند.

 .شده است گزارش و متوسط مثبت تعهد، با وظای  رابطه وابستگی مطالعات اغلب در  :یف وظا متقابل وابستگی

 و به سازمان خود ازکمک باشند ی  وظا شدید درشرایط وابستگی کارکنان وقتی که دارند می بیان استیزر و موریس

 شود . می منجر سازمان به نگرشی تعهد خود به این و خواهند یافت آگاهی مرتبط گروه های

 سازمانی تعهد و سازمان های ویژگی د(

 شود اشاره می است. شده مالحظه معنادار همبستگی سازمانی تعهد  میزان و سازمان اندازه میان مطالعات، از در تعدادی

 تجزیه توسط اما این مسئله .انجامد می سازمانی تعهد به امر این و ترفیع بیشتراست امکانات بزرگ های سازمان در که

 مشارکت میزان با عدم تمرکز از کارمند استنباط که دارند می اظهار منین و استیزر موریس .است تأیید نشده متا وتحلیل

 توسط نیز ادعا این اما کند. سازمان پیدامی به نسبت بیشتری تعهد سازمان در وسیله درگیرشدن به و داشته رابطه واقعی

 است . نگرفته قرار مورد تأیید متا تحلیل و تجزیه

 سازمانی تعهد و نقش ه ( وضعیت

 اند. براسا  کرده گیری اندازه نقش تعدد و نقش ابهام نقش، تضادیق  طر از را نقش وضعیت شده انجام تحقیقات در

 تأیید را این مسئله نیز زاجاك و ماتیو تحقیق .است تعهد ایجاد ازمقدمات یکی نقش وضعیت همکاران و مودی مطالعات

 مسئله امااست.  محیط کاری از حاصل ادراك از ناشی نقش وضعیت که این است مورد این در ضها فر از یکی.کند می

 دیگری متغیرهای یا توسط و است مستقی  تعهد سازمانی و نقش وضعیت بین آیا رابطه که است این نیست روشن که ای

 حائز سازمان کارکنان میان در تعهد سازمانی گیرد؟ مسئله می قرار تاثیر تحت شغلی و فشارهای شغلی رضایت جمله از

 به نسبت کمتری تعهد دارای که و افرادی باالتر تعهد دارای که افرادی که است تراین مه  مسئله ولی است، اهمیت

 خدمات ارائه کیفیت و سازمانی تعهد دو مفهوم آیا که این مه  و دهند می ارائه خدمات کیفیتی با مه هستند سازمان

  مرتبط. یا هستند ه  جدا از مقوله دو

 کارمندان یک از نفر 486 میان در شغلی رضایت و سازمانیرابطه تعهد  بررسی به 2005 در همکاران و جانستون

 -۶ :برداشت در را زیر نتایج گروه این مطالعات که اند بود پرداخته زن 181 و مرد 305 بردارنده در که دولتی سازمان

 و تعهد سازمانی بین مثبتی و مستقی  ، معنادار رابطه -۰نی وجود دارد.  سازما تعهد و شغلی رضایت بین معناداری رابطه

 خواهد نیز باالتر خدمات ارائه باشد،کیفیت باالتر افراد تعهد مه هر معنا که بدین دارد وجود افراد خدمات ارائه نحوه

 دارد. وجود آموزش سطح و خدمت سابقه جنس، سازمانی متغیرهای تعهد بین معناداری رابطه -۸بود.
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 بخش سوم

 غیرهیأت و آموزشی اداری درکارکنان خدمات ارائه کیفیت با سازمانی تعهد رابطه بررسی

 دانشگاه شاهد علمی
 

 عبدالملکی جمال و میرزامحمد حسن محمد دکتر نویسندگان :

  :از عبارت است که باشد می کلی هدف یک دارای پژوهش این

 سال شاهد در دانشگاه علمی هیأت غیر آموزشی و اداری در کارکنان خدمات ارائه کیفیت با سازمانی تعهد رابطه تعیین

 .۳۵-۳۴تحصیلی 

 نوع تحقیق  روش

 روش تحقیق ، کارکنان در خدمات ارائه کیفیت با سازمانی رابطه تعهد بررسی یعنی پژوهش، اهداف گرفتن نظر در با

 همبستگی است.  نوع از و پیمایشی -توصیفی رفته کار به

 آماری جامعه

 است. که با توجه ۳۴-۳۵تحصیلی  سال در شاهد دانشگاه غیرهیات علمی آموزشی و اداری کارکنان کلیه آماری جامعه

 نفر زن هستند. ۶۸۵نفر مرد و  ۰۵۷تعداد  این از که باشد می نفر۴۶۳با  برابر آماری جامعه حج  موجود آمار آخرین به

 نمونه حجم و نمونه گیری روش

بندی ( استفاده شده  طبقه گیری نمونه روش از ( جامعه واقعی مناسب نمونه نماینده نمونه انتخاب جهت تحقیق این در

 تعیین نفر ۶٠٠نمونه  حج  آماری، جامعه حج  به توجه با که باشد، جنسیت می متغیر بندی طبقه این مالك که است

 زنان را آن درصد ۸۸و  مردان را معه جا درصد ۱۷که  جامعه در متغیرجنسیت موجود های نسبت به باتوجه که شد

 جلوگیری جهت سپس قرار گرفت نظر مد نمونه ودر شده استخراج دقیق صورت ها به نسبت همین لذا ، دهند می تشکیل

  .شدند گروه انتخاب هر دردرون ساده فی تصاد صورت به گروه دو افراد هر گیری نمونه خطای از

 ها داده گردآوری ابزار

 ازپرسشنامه کارکنان نی سازما تعهد سنجش جهت لذا شد، استفادهپرسشنامه  از ها داده آوری جمع جهت تحقیق این در

 شد استفاده پرسشنامه پاراسورامن از خدمات ارائه کیفیت سنجش همچنین جهت شد و استفاده یر می و آلن سؤالی 12

 مورد سؤال 22 از طریق ظاهری عوامل و همدلی، اطمینان، پاسخگویی، پایایی خدمات، و ثبات: اصلی محور پنج که

 دهد.  می قرار ارزیابی

 ها داده گردآوری ابزار پایایی

 درونی ابزار نی همسا و هماهنگی برآورد برای روش این استفاده شد. کرانباخ روش از پرسشنامه پایایی سنجش برای

 به کارکنان ها پرسشنامه از نمونه 20 کار، این برای .می رود کار سنجند به می را گوناگون های ویژگی که گیری اندازه
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به دست  ٠,۳۵و  ٠,۳۱با  برابر تیب تر به حاصل کرانباخ آلفای ها، ضریب داده ی آور گرد از پس و شد ارائه دانشگاه

 ابزاراست.  آمد که نشان دهنده پایایی خوب

 ابزار روایی

 درباره محتوای ها آن واز ارائه سابقه با و آگاه مدیران و نفراز کارکنان 10 به پرسشنامه ابزار، روایی میزان سنجش جهت

 ها و پرسش انجام، پرسشها بیان شیوه در الزم های بازنگری آوری اطالعات جمع از پس ، شد ی نظرخواه پرسشنامه

 .شد آماده پرسشنامه نهایی تنظی  برای

 ها داده تحلیل و تجزیه روش

 و انحراف معیار، میانگین، درصد، فراوانی،: توصیفی آمار های شده، روش گردآوری ه های داد تحلیل و تجزیه برای

 های ازروش بهره گیری و  spssآماری  افزار نرم از استفاده با ها استنباطی داده تحلیل و در شد گرفته کار به واریانس

آزمون تعقیبی  مستقل، و Tآزمون ANOVA) سویه ) یک تحلیل  واریانس آزمون پیرسون، همبستگی ضریب آزمون

SCHEFFE شد مختل  استفاده متغیرهای بین تعیین رابطه جهت. 

 تحقیق های یافته

 توصیفی های یافته ال (

 دهند.  می تشکیل زنان را آن درصد 33 و مردان نمونه را اعضای از درصد  67 :حاصل های داده به توجه با

 درصد در 20 ، سال 40 الی 30 ستی گروه در درصد 50 سال،- 30 الی 20 سنی گروه در نمونه اعضای درصد 28

 قراردارند. باال به سال 50سنی  گروه در درصد 2 و سال 50 الی 40 سنی گروه

 درصد دارای 7 دیپل ، مدرك دارای درصد 35 تر، پایین و سیکل تحصیلی مدرك دارای نمونه اعضای از درصد 18 -

  .هستند باالتر و لیسانس فوق مدرك دارای درصد 7 لیسانس و مدرك دارای درصد 33 دیپل ، فوق مدرك

 .هستند رسمی درصد 74 و کار قانون درصد 6 قراردادی، استخدام وضعیت دارای نمونه اعضای از درصد  20 - 

 10الی  5 سابقه دارای درصد 23 سال، 15 الی 10 سابقه خدمت دارای سنوات لحاظ از نمونه اعضای از درصد 49 -

 الی 20 سابقه ی دارا درصد 2 و سال 20 الی 15 سابقه دارای درصد 18 سال، 5 الی 1 سابقه دارای درصد 18 سال،

 .هستند سال 25

 و 17 شده کسب نمره ، کمترین ۵۷شده  کسب نمره باالترین سازمانی تعهد متغیر در حاصل ه های داد به توجه با

 و 78 شده کسب نمره کمترین103 شده کسب نمره باالترین خدمات کیفیت متغیر ، در است 45 با برابر میانگین

 و 15 شده کسب نمره کمترین 23  شده کسب نمره الترین با یایی وپا ثبات متغیر در .باشد می 85 با برابر میانگین

 و 12 شده کسب ترین نمره ک  ، 20 شده کسب نمره باالترین پاسخگویی متغیر در .باشد می 18 با برابر میانگین

 برابر میانگین و 11 کسب شده نمره ترین ک  ، 18 شده کسب نمره باالترین متغیر اطمینان در .است 16 با برابر میانگین

 16 با برابر میانگین و11 شده  کسب نمره ترین ک  ، 20 شده کسب نمره لی باالترین همد متغیر در . است 15 با

  .است 18 با برابر میانگین و 11 شده کسب نمره ترین ک  ، 19 شده کسب نمره ظاهری باالترین عوامل متغیر در .است
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 نمونه اعضاي در خدمات كیفیت و سازماني تعهد متغیر دو توصیفي بررسي  :1جدول        

        تعهدسازماني    ظاهري عوامل    همدلي    اطمینان    پاسخگویي    ثبات     خدمات كیفیت                
    ۰۱۱              ۰۱۱          ۰۱۱        ۰۱۱          ۰۱۱         ۰۱۱           ۰۱۱       فراوانی 

 ۵۰/۱۵            ۰۵/۰۱     ۰۱/۵۱     ۰۱/۰۱      ۰۱/۰۱     ۰۵/۸۱       ۵۸/۰۱۱         میانگین       

 ۰۱                 ۰             ۰           ۱               ۵      ۵     ۵۸    دامنه تغییرات       
 ۰۱                 ۰۰           ۰۰        ۰۰             ۰۵           ۰۸      ۵۱          کمترین       

 ۸۱                ۰۰            ۵۱        ۰۵               ۵۱          ۵۰    ۰۱۰         بیشترین       
 

 آن ابعاد و خدمات ارائه كیفیت با سازماني تعهد رابطه تعیین جهت همبستگي آزمون: 2 جدول
     سازماني ارائه خدمات  تعهد پایایي خدمات    كیفیت و عوامل ظاهري   میزان همدلي   میزان اطمینان   میزان پاسخگویي   ثبات

      همبستگی پیرسو             ۵۰۸/۱                  ۵۵۱/۱            ۵۰۵/۱          ۱۵۱/۱          ۱۰۵/۱           ۱۱۸/۱

ری       اسطح معناد      ۱۱۰/۱                  ۱۱۰/۱           ۱۱۰/۱           ۱۱۰/۱        ۱۱۰/۱           ۱/ ۱۱۰

 فراوانی                 ۰۱۱                    ۰ ۱۱              ۰۱۱               ۰۱۱               ۰۱۱            ۰۱۱

 

 پژوهش فرضیات اساس بر تحقیق های یافته

 .دارد رابطه آن ابعاد و خدمات کیفیت ارائه با کارکنان نی سازما تعهد میزان

 میزان لذا است. 0. 895 با برابر کارکنان خدمات ارائه وکیفیت سازمانی تعهد متغیر دو بین حاصل همبستگی ضریب -

 دو بین بنابراین باشد. دارای رابطه معنادارمی ٠,٠۶سطح در آنان خدمات ارائه کیفیت میزان با کارکنان سازمانی تعهد

 نسبت همان به باشد باال سازمانی کارکنان تعهد میزان اندازه هر که معنا بدین دارد، وقوی وجود مثبت همبستگی متغیر

 .بود خواهد باال و بهتر نیز خدمات آنان ارئه کیفیت

 .است 820.0 برابر  کارکنان خدمات ارائه در پایایی و وثبات نی سازما تعهد متغیر دو بین حاصل همبستگی ضریب -

 معناداراست.  رابطه دارای 01.سطح  در آنان خدمات ارائه در و پایایی ثبات میزان با کارکنان سازمانی تعهد میزان لذا

 باشد باال کارکنان سازمانی تعهد میزان اندازه هر که معنا بدین دارد، وجود وقوی مثبت همبستگی متغیر دو بین بنابراین

 بود. خواهد باال و بهتر نیز آنان خدمات ارائه پایایی در و ثبات نسبت همان به

 تعهد است. لذا میزان 0.8154برابر  کارکنان پاسخگویی و میزان نی سازما تعهد متغیر دو بین حاصل همبستگی ضریب -

 همبستگی متغیر دو بین بنابراین است. معنادار رابطه دارای0.01 سطح  کارکنان در پاسخگویی میزان با سازمانی کارکنان

 پاسخگویی میزان همان نسبت به باشد باال کارکنان سازمانی تعهد میزان اندازه هر که معنا بدین دارد، وجود قوی و مثبت

 خواهد بود.  باال و بهتر نیز کارکنان

 آنان توسط رجوع ارباب به نسبت اطمینان حس ایجاد میزان و نی سازما تعهد متغیر دو بین حاصل همبستگی ضریب  -

 آنان توسط ارباب رجوع به نسبت اطمینان حس ایجاد میزان با سازمانی کارکنان تعهد میزان است. لذا  0.786با  برابر

 هر که معنا بدین دارد، قوی وجود و مثبت همبستگی متغیر دو بین بنابراین .معنادار می باشد رابطه دارای 0.01سطح  در

 آنان توسط رجوع ارباب به نسبت حس اطمینان ایجاد میزان نسبت همان به باشد باال سازمانی کارکنان تعهد میزان اندازه

 .بود باال خواهد و بهتر نیز
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 توسط  آنان رجوع ارباب به نسبت همدلی حس ایجاد و میزان نی سازما تعهد متغیر دو بین حاصل همبستگی ضریب -

 آنان توسط ارباب رجوع به نسبت لی همد حس ایجاد میزان با سازمانی کارکنان تعهد میزان است. لذا  0.792 با برابر

 که معنا بدین دارد، ی وجود قو و مثبت همبستگی متغیر دو بین بنابراین .باشد معنادار می رابطه دارای 0.01سطح  در

 توسط رجوع ارباب به نسبت حس همدلی ایجاد میزان نسبت همان به باشد باال سازمانی کارکنان تعهد میزان اندازه هر

 باال خواهد بود. و بهتر نیز آنان

 لذا. است 0.765با  برابر کارکنان ظاهری وضعیت و عوامل و تعهد سازمانی متغیر دو بین حاصل همبستگی ضریب -

 متغیر دو بین است. بنابراین رابطه معنادار دارای  0.01سطح در کارکنان ظاهری با وضعیت کارکنان سازمانی تعهد میزان

 نسبت وضعیت همان به باشد باال کارکنان سازمانی تعهد اندازه میزان هر که معنا بدین دارد، وجود قوی و همبستگی مثبت

  .بود ترخواهد مطلوب و بهتر نیز کارکنان ظاهری

 نتیجه گیری

 مطالعات نتایج با حاصل دارد نتیجه جود و خدمات ارائه کیفیت و نی سازما تعهد معناداری بین رابطه اینکه ارتباط با در

 خدمات ارائه نحوه و افراد سازمانی تعهد بین میزان مثبتی و مستقی  معنادار، رابطه بودند داده نشان همکاران که و جانستون

 خدمات پایایی و ثبات و سازمانی تعهد بین معناداری رابطه اینکه با ارتباط در .است جهت ه  و دارد، همسو وجود

 میزان بین مثبتی رابطه معنادار و بودند داده نشان که همکاران و گاتام از مطالعات حاصل نتایج با حاصل نتیجه دارد وجود

 نی سازما تعهد بین معناداری رابطه اینکه با ارتباط است. در همسو دارد وجود آنان خدمات پایایی و ثبات و افراد تعهد

 داده بودند نشان که همکاران و سیدرز مارك مطالعات حاصل از نتایج با حاصل ، نتیجه دارد وجود پاسخگویی ومیزان

 رابطه که بااین فرض درارتباط .است جهت ه  دارد وجود یی آنان پاسخگو میزان و افراد تعهد بین معناداری رابطه

 نتایج با حاصل دارد نتیجه وجود رجوع ارباب به نسبت همدلی و احترام و اطمینان میزان و افراد تعهد بین معناداری

 اطمینان و احترام میزان و تعهد افراد درجه بین معنا داری رابطه بودند داده نشان همکاران که و گاتام مطالعات از حاصل

عوامل  و افراد تعهد معناداری بین رابطه اینکه فرض با ارتباط در است. همسو دارد وجود ارباب رجوع به نسبت همدلی و

 وضعیت داده بودند نشان که همکاران و سیدرز مارك از مطالعات حاصل یج نتا با حاصل نتیجه دارد وجود آنان ظاهری

  باشد. می جهت ه  باشد می معنادار دارای رابطه افراد تعهد میزان با افراد ظاهری

 

 منابع

 سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی نوشته دکتر سید مهدی الوانی و دکتر بهروز ریاحی   -１

 ۶۳۴مروری بر فن کیفیت خدمات مول  دکتر ایرج سلطانی و بابک سارمی منبع ماهنامه تدبیر سال هجده  شماره  -２

شاهد  اهدانشگ علمی غیرهیأت آموزشی و اداری درکارکنان خدمات ارائه کیفیت با سازمانی تعهد رابطه بررسی -３

 دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد سال پانزده   –نویسندگان دکتر میرزا حسن محمدی و جمال عبدالملکی 

 marketingarticles.irکیفیت خدمات نوشته شهال آذری منبع بانک مقاالت بازاریابی ایران به نشانی  -４
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 "مدیریت ریسک برون سپاری"موضوع تحقیق: 

 گردآورنده: معصومه الجوردی

 مدیریت سیستم و بهره وری -ارشناسی ارشد مهندسی صنایع ک

 

 تافلر:

 " خطرناك تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست.در شرایط امروز هیچ چیز" 

 چمپی:

 " اگر تنها یک سرانجام غیر قابل فرار وجود داشته باشد این است که همه شرکت ها و سازمان

 "ها امروزه ناچارند که خود را از نو تعریف کنند.

 

مان است انجام بخشی از فعالیت های یک سازمین کنندگان بیرونی برای أواژه برون سپاری به معنای استفاده از منابع و ت

تمرکز بر فعالیت های اصلی خود و استفاده از توانمندی ها و فعالیت های نوآورانه  :که به دالیل مختل  از جمله

دیگران صورت می پذیرد . این رویکرد، پدیده جدیدی نیست و در دهه اخیر نیز به دالیل مختل  مورد توجه و تمرکز 

یری آن به کارگ بررغ  منافع فراوان این رویکرد، عموما  مخاطراتی نیز  رکت ها قرار گرفته است . علیبسیاری از ش

، ضمن تحقیقبرای شرکت ها مترتب است که به طور طبیعی این ریسک ها و مخاطرات، نیازمند مدیریت است . این 

پاری ه مند دسته بندی از ریسک های برون سمنافع برون سپاری به ارایو بررسی مفاهی  مدیریت ریسک و برون سپاری 

پرداخته است. بدین منظور مدیریت ریسک و برون سپاری ابتداء در دو بخش جداگانه بررسی شده و سپس در بخش 

 بحث مدیریت ریسک برون سپاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  سوم 

 

 

 

 11/80/22تاریخ تحویل: 

 32288298شماره شناسایی: 

 

 درس: مدیریت کیفیت و بهره وری

 استاد: دکتر شیرویه زاد
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 *بخش اول: مدیریت ریسک:

 :مقدمه  - 1

مواجه ستتاخته استتت. برای مدیر  یهای متعدد ها و مدیران، آنها را با مالش محیطی و شتتدت رقابت ستتازمانعدم اطمینان 

طرح و توصتیه شتده استت. شناسایی و مدیریت مهای خاص  ها، رویکردهای نوین مدیریت و شتایستتگی مؤثر این مالش

ه ها مورد استتتفاده قرار می گیرد. ب نریستتک یکی از رویکردهای جدید استتت که برای تقویت و ارتقای اثربخشتتی ستتازما

ای ه طورکلی، ریستتتک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شتتتناخته می شتتتود که انواع مختل  و طبقه بندی

ها ریستک ستوداگرانه و ریسک خطرناك است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر  بندی دارد. یکی از این طبقه یمتنوع

ست. ریستک استتراتژیک و ریستک عملیاتی ا ،عالیت، شترایط و پیامدها هستتند. طبقه بندی دیگرمشتترکی مون محتوا، ف

سک ها . انواع ریاتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک داللت داردبر مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس 

ناسب )انتقال، های مکه نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی ،برحستب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسی  است

 اجتناب، کاهش و پذیرش( است. 

تحوالت عمده در محیط کستب و کار، مثل جهانی شتدن کسب و کار و سرعت باالی تغییرات در فناوری، باعث افزایش 

روز، مدیریت و کارکنان می بایستتت ها گردیده استتت. در محیط کستتب و کار ام رقابت و دشتتواری مدیریت در ستتازمان

ندها و افراد یآها، فر های مبه  و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظای ، فعالیت توانایی برخورد با روابط درونی و وابستتتگی

 های ذاتی را در زمان ها نیازمند مدیرانی هستتتند که این پیچیدگی های پیچیده ای ستتازمان را دارا باشتتند. در منین محیط

های مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد،  می  گیریتصت

یسک این اصول بوسیله شناسایی عناصر اصلی ر تحقیقیند تصمی  گیری را تشکیل می دهد. در این آبخش مهمی از این فر

 ها و مگونگی مقابله و مدیریت ریسک ها مورد بحث قرار اناین عناصر در موفقیت سازم هو بررستی مگونگی تأثیر بالقو

  می گیرد.

 :تعریف ریسک و انواع آن - 1

ک های فراوانی در مگونگی تعری  ریس باید از تعری  آن آغاز کرد. اگرمه تفاوت ءبرای درك طبیعت ریسک، ابتدا

دهد: ریسک یعنی احتمال متحمل آن را نشان می طور مختصر ماهیتشود، بهوجود دارد، ولی تعریفی که در ادامه ارائه می

 این تعری  شامل دو جنبه اصلی از ریسک است: .( DOROFEE- 96شدن زیان)

 * مقدار زیان می بایست ممکن باشد 

 بایست وجود داشته باشد.* عدم اطمینان در رابطه با آن زیان نیز می

ه دو جنبه آن، یعنی زیان و عدم اطمینان، اشاره شده است. صورت روشن ب در اکثر تعاریفی که از ریسک شده است، به

 که منظور از انتخاب، مگونگی ،صورت ضمنی مورد اشاره قرار می گیردآن، یعنی انتخاب، معموال  به هولی سومین جنب
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 ر آن هستند.ت توجه نمودن به آن است. این سه شرط، پایه های اساسی ریسک و مبنایی برای بررسی عمیق

 زگیرد، ولی مخاطبان مختل  اغلب تعبیرهای نسبتا  مختلفی اح ریسک بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار میاصطال

(. برای مثال، شیوه ارتباط ریسک با فرصت به شرایط تلقی ریسک بستگی دارد. بعضی KLOMAN- 90) د.آن دارن

زیان را فراه  می سازد. ولی در موارد دیگر، فرصت  هاوقات، یک وضعیت ه  فرصت سودآوری و ه  امکان بالقو

زیان موجود است. بنابراین ریسک می تواند دارای دو نوع تقسی  فرعی دیگر  هتنها امکان بالقو و سودآوری وجود ندارد

 باشد:

 * ریسک سوداگرانه

 * ریسک خطرناك

اشته در روال شرایط نسبت به وضع موجودتان د در ریسک سوداگرانه، شما می توانید یک سودآوری تحقق یافته یا بهبودی

د. یک زیان یا بدتر شدن شرایط نسبت به وضع موجود را داشته باشی هطور همزمان نیز امکان بالقوه ای برای تجرب باشید و به

ل مابایست احتقمار بازی یک مثال از انجام یک ریسک سوداگرانه است. وقتی شما یک شرط بندی انجام می دهید، می

ک مورد ارزیابی قرار دهید. در مقابل، ریس را دست آوردن پول بیشتر در مقابل انتظار از دست دادن میزان شرط بندی تانبه

 زیان به همراه دارد و هیچ فرصتی برای بهبود روال شرایط فراه  نمی سازد. ریسک به هخطرناك فقط یک امکان بالقو

عنوان سوداگرانه و خطرناك بر مبنای نوع آن نیست، بلکه بر اسا   دی بهصورت کامال  مشخص و روشنی قابل طبقه بن

از طرف دیگر ریسک به دو نوع استراتژیک و عملیاتی نیز قابل  آن ادراك می شود، قابل دسته بندی است.از شرایطی که 

مون این . در مضریسک استراتژیک، ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاری اش می پذیردتقسی  است. 

سودآوری و زیاندهی هر دو وجود دارد، که ریسک استراتژیک را طبیعتا  سوداگرانه می سازد. توجه  هتعری  امکان بالقو

کنید که مگونه مهار عنصر ریسک برای ریسک استراتژیک بکار برده می شود. ترکیب هر فعالیت استراتژیک با روندهای 

برای سازمان تولید می کند.  هپیامدها، یا مجموعه ای از سودآوری و زیاندهی بالقو جاری و عدم اطمینان، یک طیفی از

مدیریت درجه نسبی هر فرصت و ریسک ناشی از هر فعالیت استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهد. آنها بهترین انتخاب 

 های آن، انجام می دهند. ی از فرصتدست آوردن مزایای را بر مبنای میزان تحمل ریسک درمقابل میزان تمایل برای به

سازد. این بنابراین، مهار عنصر اصلی ریسک یک ابزار مفید برای تجزیه و درك یک ریسک تجاری استراتژیک فراه  می

 از طرف دیگر همانمی شود.    عناصر همچنین در زمان بررسی یک ریسک خطرناك، مثل ریسک عملیاتی، مفید واقع 

وکار دارند. تمرکز مدیریت در سطوح باالی سازمان در اکثر  ها با ریسک سر ان در تمامی سازمانمدیرطور که می دانی  

ت مقابل بازگشهای سازمانی را در  ریسک است. مدیریت، ریسک سرمایه گذاری دارایی هاوقات روی طبیعت سوداگران

رمایه های پورتفوی سازمان و س ر فعالیتآن سرمایه گذاری تعدیل می کند و با مالحظات استراتژیک، ریسک را د هبالقو

ن طبق معمول تمرکزشا، وجود این، در سطوح عملیاتی یک سازمان، کارکنان و مدیریت ها، مدیریت می کند. با گذاری

ای کاری یندهآروی مدیریت یک نوع از ریسک خطرناك به نام ریسک عملیاتی است. همچنان که کارکنان و مدیریت فر
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یندها می تواند به عدم آکنند. نقصان موجود در ذات فرهای عملیاتی شروع به ظهور میآورند، ریسکدر می ءاجرا را به

 که این امر می تواند اثر نامطلوبی برموفقیت سازمان بگذارد.  ،کارایی و مشکالتی در خالل عملیات منجر شود

( یک Baselندارد. کمیته سرپرستی بانکداری بَسِل )اصطالح ریسک عملیاتی وجود  همتأسفانه، تعری  جهان شمولی دربار

مشهور است و شامل یک تعری  از ریسک عملیاتی  Basel IIعنوان مارموب کامال  مناسب منتشر کرده است که به

رود که به طور گسترده ای توسط انجمن مالی مورد استفاده قرار می گیرد. ریسک عملیاتی، طبق تعری  مارموب شمار میب

Basel II یندهای داخلی، افراد و سیست  ها یا از وقایع خارجی تعری  می آ، ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا نقص فر

وفیق در عدم ت هموجود است: ریسک عملیاتی، یعنی امکان بالقوبدین صورت شود. تعری  دیگری از ریسک عملیاتی 

ر رسیدن به اهداف مأموریت( و عدم اطمینان )احتمال وقوع دسترسی به اهداف مأموریت. این تعری  شامل زیان )ناکامی د

 طور همزمان، این تعری  مناسب برای استفاده در اکثر زمینه های متفاوت است.  یا عدم وقوع ناکامی( است. به

 ریسک تجاری، عملیاتی، پروژه ای و امنیتی :از جمله، اگرمه اشکال مختلفی از ریسک می توان گفت، طور خالصه به

های قابل مالحظه ای میان انواع  وجود دارد، ولی تمامی آنها مبنای مفهومی یکسانی دارند. در عین حال، می توان تفاوت

مختل  ملمو  ریسک بر مبنای محتوای درك شده، قائل شد. برای مثال، یک ریسک سوداگرانه، مثل یک ریسک تجاری، 

عت سازد. طبیریسک عملیاتی، متمایز می:ک خطرناك، از جملههای منحصر به فردی دارد که آن را از یک ریس خصلت

که ریسک عملیاتی هیچ فرصتی سوداگرانه یک ریسک تجاری ه  سودآوری و ه  زیان را در پی خواهد داشت، درحالی

 برای سودآوری ایجاد نمی کند. 

 :عناصر اصلی ریسک - 3

امل عنوان ریسک خطرناك، ش مه بهاند و عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده  بهکه تمامی اشکال ریسک، مه آنها 

 .پیامدها هستند - 4 و شرایط - 1 ،فعالیت - 1 ،محتوا  -6 :عناصر مشترك

تبط با آن ها و شرایط مر و مشخص کننده فعالیتاست محتوا یعنی زمینه، وضعیت، یا محیطی که ریسک در آن منظور شده 

 سازد. بدون تعیین یک محتوایعبارت دیگر، محتوا نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده فراه  میبهوضعیت است. 

یسک و بایست در تجزیه و تحلیل رها، شرایط و پیامدها می کدامین فعالیتود که توان تعیین نمطور قطع نمی مناسب، به

سک فراه  می های بعدی مدیریت ری نایی برای تمامی فعالیتنابراین، محتوا، مببهای مدیریتی درنظرگرفته شوند.  فعالیت

ا طور مناسبی قابل بررسی هستند. عنصر فعالیت یعنی عمل ی بعد از ایجاد یک محتوا، عناصر باقی مانده در ریسک به کند.

ظهور  یاتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا مندین شرط ویژه برا

ر د بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد. ،وجود می آیندبریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت 

ه وضعیت عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کنند ه،که فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط تشکیل دهندحالی

تواند به ریسک منجر شود. وقتی شرایط با یک فعالیت آغازگر خاص جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می
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تایج عنوان آخرین عنصر ریسک، نترکیب می شود، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند. پیامدها، به

 یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است. هیا اثرات بالقو

 :هااولویت بندی ریسک -4

 این اولویت ها عبارتند از:

 اه کارگیری آن فعالیتها )ه  حال و ه  آینده( و به * برنامه ریزی: ترجمه اطالعات ریسک به تصمی  ها و فعالیت

 های کاهنده های ریسک و فعالیت * پیگیری: بررسی شاخص

 * کنترل: اصالح انحرافات نسبت به برنامه های کاهنده ریسک

های پدید  های موجود و ریسک های ریسک، ریسک و بازخورهای بیرونی و درونی از فعالیت* ارتباطات: اطالعات 

 آمده 

 :مدیریت ریسک - 9

 ههتتایی بتترای ادار ینتتد ستتنجش یتتا ارزیتتابی ریستتک و ستتپس طتترح استتتراتژیآطور کلتتی، متتدیریت ریستتک فربتته

هتتای دیگتتر، اجتنتتاب از  بتته بختتشکتتار رفتتته شتتامل: انتقتتال ریستتک  های بتتهدر مجمتتوع، استتتراتژی ریستتک استتت.

از یتتک ریستتک، کتتاهش اثتترات منفتتی ریستتک، و پتتذیرش قستتمتی یتتا تمتتامی پیامتتدهای یتتک ریستتک ختتاص هستتتند. 

حتتوادث  ، ماننتتد:ی و فیزیکتتی قتتانونهای جلتتوگیری کننتتده از علتتل روی ریستتک  تمرکتتز متتدیریت ریستتک ستتنتیستتو 

متتدیریت ریستتک متتالی، در از ستتوی دیگتتر،  و  هتتا، تصتتادفات، متترگ و میتتر و دادختتواهی هتتا طبیعتتی یتتا آتتتش ستتوزی

متتدیریت همچنتتین کتته متتی توانتتد استتتفاده از ابتتزار متتالی و تجتتاری را اداره کنتتد. استتت هایی تمرکتتز روی ریستتک

های مربتتوط بتته ستترمایه انستتانی، مثتتل ریستتک دانتتش، ریستتک روابتتط و تمرکتتزش روی ریستتکریستتک نتتاملمو ، 

هتتای بتتزرگ دارای  ینتتدهای عملیتتاتی استتت. بتتدون توجتته بتته نتتوع متتدیریت ریستتک، تمتتامی شتترکتآریستتک فر

صتتورت غیتتر رستتمی، در صتتورت عتتدم  هتتای کومتتک بتته هتتا و گتتروه هتتای متتدیریت ریستتک هستتتند و شتترکتتی 

 ، متتتتتتتدیریت ریستتتتتتتک را متتتتتتتورد استتتتتتتتفاده قتتتتتتترار متتتتتتتی دهنتتتتتتتد. وجتتتتتتتود نتتتتتتتوع رستتتتتتتمی آن

هتایی بتا بیشتتترین  ینتد اولویتت بنتتدی منظتور گردیتده کتته بتدان طریتق ریستتکآدر متدیریت ریستک مطلتوب، یتتک فر

و ریستتک هتتایی بتتا احتمتتال وقتتوع کمتتتر و زیانتتدهی پتتایین تتتر در ادامتته  ءزیانتتدهی و بتتاالترین احتمتتال وقتتوع در ابتتتدا

ینتتد ممکتتن استتت خیلتتی مشتتکل باشتتد و همچنتتین در اغلتتب اوقتتات آگیرنتتد. در عمتتل، ایتتن فریمتتورد رستتیدگی قتترار م

هتتایی کتته احتمتتال  هتتایی کتته احتمتتال وقتتوع شتتان بتتاال و زیانتتدهی شتتان پتتایین و ریستتک ایجتتاد تتتوازن میتتان ریستتک

 طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرد. وقوع شان پایین و زیاندهی شان باالست، ممکن است به

مدیریت ریستتک  در دنیای کستتب وکار پرتحول امروز، مدیریت ریستتک از اهمیت روزافزونی برخوردار شتتده استتت.

 درصد است، ولی در سازمان 677یک نوع جدید از ریسک را معرفی می کند، ریسکی که احتمال وقوع اش   ناملمو ، 

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ریسک دانش، زمانی رخ می دهد که دانش دارای  :خاطر فقدان توانایی تشتخیص، نادیده گرفته می شتود. برای مثال ها به

یند آاثر و نتیجه ای اتفاق افتد. ریسک فرکار برده شود. ریسک روابط، زمانی رخ می دهد که همکاری بیبضع  و نقص 

را  صورت مستقی  بهره وری دانش کارکنانثمری اتفاق افتد. این ریستک ها بهعملیاتی، زمانی رخ می دهد که عملیات بی

اهش داده، و باعث نزول مقرون به صترفه بودن از نظر اقتصتادی، ستودآوری، خدمات، کیفیت، شهرت، ارزش مارك و ک

اهش واسطه شناسایی و ک شود در مدیریت ریسک بهشود. در واقع مدیریت ریسک ناملمو  باعث میکیفیت درآمدها می

 در نتیجه می توان مدیریت ریسکمستقیمی خلق شود.  های آنی و هایی که عامل نزول بهره وری می باشند، ارزشریسک

ط که یک محیط منضب ستنادهای سازمانی  ریسک در فعالیت هها، و ابزاری برای ادار یندها، روشآرا وظیفه ای شامل فر

 فراه  می آورد: را های پیشتازانه و غیر منفعل در موارد زیر برای تصمی  گیری

 که ایجاد اشکال می کند )ریسک(* ارزیابی پیوسته در مورد آنچه 

 ها های مه  در راستای برخورد با آن * شناسایی ریسک

 ها منظور اداره نمودن آن ریسک های مناسب به* اجرای استراتژی

  :پارادایم مدیریت ریسک(1 – 9

اسر پیوسته در سرتهای  صورت یک سری فعالیتکه بهاست پارادای  یا الگوی مدیریت ریسک مجموعه ای از وظای  

 از: مرخه عمر یک مأموریت می باشند و عبارتند

 * کنترل و   ،* پیگیری  ،* برنامه ریزی  ،* تحلیل،  * شناسایی ریسک ها

کند، می طور متوالی طی طور طبیعی این وظای  را به هر ریسکی به وظایف پیوسته در مدیریت ریسک: (2 – 9

های  که به موازاتش ریسکدر حالی ،هایی پیگیری می شوند همزمان )مثال  ریسک صورت پیوسته، ها به ولی فعالیت

جدیدی شناسایی و تحلیل می شوند(، و تکراری )مثال  برنامه کاهنده ای برای یک ریسک ممکن است برای ریسک 

 از:این وظای  عبارتند دیگری مفید باشد( در سرتا سر مرخه حیات یک مأموریت اتفاق می افتند. 

 ها ها، قبل از مشکل ساز شدن آن * شناسایی: جستجو و مکان یابی ریسک

ها  کزمانی ریس همحدود * تحلیل: تبدیل داده های ریسک به اطالعات تصمی  گیری. ارزیابی میزان اثر، احتمال وقوع و

 و طبقه بندی و 

  :های مدیریت ریسکاستراتژی( 3 – 9 

اصلی  هریسک در یک یا مند طبقه از مهار طبق ههای اداریابی شدند، تمامی تکنیکها شناسایی و ارز وقتی که ریسک

 قرار می گیرند: 

 * انتقال

 * اجتناب
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 * کاهش )یا تسکین(

 * پذیرش )یا نگهداری( 

برای  ایی باشد کهه ها شاید امکان پذیر نباشد. بعضی از آنها ممکن است مستلزم بده بستان استفاده مطلوب از این استراتژی

 فرد یا سازمانی که در زمینه مدیریت ریسک تصمی  گیری می کند، قابل قبول نباشد.

ان مثال ممکن عنو شود. بهاستراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می :اجتناب از ریسک( 6 –1 – 5

 پوشی قرار گیرد، تا از مشکالت و دردسراست که یک دارایی خریداری نگردد یا ورود به یک کسب و کار مورد مش  

های آنها اجتناب شود. مثال دیگر در این زمینه، پرواز نکردن هواپیماست، تا از ریسک سرقت آن اجتناب شود. استراتژی 

هاست، ولی اجتناب از ریسک همچنین به معنی زیاندهی در مورد  نظر می رسد راه حلی برای تمامی ریسکباجتناب 

واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود. داخل نشدن به یک بازار به منظور  بالقوه ای است که امکان دارد بههای  سودآوری

 اجتناب از ریسک، همچنین احتمال کسب سودآوری را ضایع می کند.

عنوان  کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود. به کاهش ریسک: استراتژی کاهش، یعنی به( 1 –1 – 5

زیان ناشی  که ریسک ،نشاندن آتش طراحی گردیده اند، اشاره کرد ال می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرومث

خسارات ناشی از آب شود و در نتیجه  ههای بیشتری بواسط را کاهش می دهد. این شیوه ممکن است باعث زیان از آتش 

امکان دارد که مناسب نباشد. سیست  هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن است آن ریسک را کاهش دهد، ولی هزینه 

 عنوان یک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند. آن امکان دارد، به

 مینتضمینی یا تض-قبول زیان وقتی که رخ می دهد. در واقع خود پذیرش ریسک: استراتژی پذیرش، یعنی( 1 –1 – 5

هزینه  های کومک است که شخصی در این طبقه جای می گیرد. پذیرش ریسک یک استراتژی قابل قبول برای ریسک

جتناب ه قابل اهایی ک های حاصله باشد. کلیه ریسک حفاظت در مقابل ریسک ممکن است از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیان

در  هایی می شود که خیلی بزرگ هستند که یا محافظت و انتقال نیستند، ضرورتا  قابل پذیرش هستند. اینها شامل ریسک

ایش و عدم ه خاطر ویژگی مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه بیمه آن شاید عملی نباشد. در این زمینه، جنگ به

ال مناسبی است. همچنین هر مقداری از زیاندهی بالقوه عالوه بر مقدار تضمین هایش، مث وجود تضمین نسبت به ریسک

تحقق  در صورتی که امکان ،شده، ریسک پذیرفته شده محسوب می شود. همچنین ممکن است این حالت قابل قبول باشد

ع بزرگی برای طوری که مان به ،های سنگین، ک  باشد یا هزینه بیمه کردن برای مقدار پوشش بیشتر، خیلی زیاد باشد زیان

 اهداف سازمانی ایجاد کند.

انتقال ریسک: استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را قبول کند، معموال  بوسیله ( 4 –1 – 5

یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی های انتقال ریسک با استفاده از بستن قرار داد  قراردادبستن 

ی های دیگر بدون پرداخت های کالمی انجام می گیرد که ریسک را به بخش قرارداداست. در موارد دیگر این امر بواسطه 

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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بابت حق بیمه، انتقال می دهد. معموال  بار مسئولیت در میان سازندگان ساختمان یا دیگر سازندگان بدین صورت انتقال می 

 های مالی، یک نمونه از مگونگی انجام اقدامات گذاریکننده در سرمایه های تعدیل یابد. از سوی دیگر، استفاده از وضعیت

های اداره نمودن ریسک، در تمامی  ریسک از نظر مالی است. بعضی از روش هها، به منظور ادار احتیاطی توسط شرکت

ر کل گروه، دیعنی تحمل ریسک توسط گروه، ولی توزیع آن  ،طبقات جای می گیرند. پذیرش جمعی ریسک از لحاظ فنی

یعنی انتقال ریسک در میان افراد عضو در گروه. که این وضعیت متفاوت از بیمه سنتی است، که در آن هیچ حق بیمه ای 

 شود، ولی در عوض زیان حاصله به حساب تمام اعضای گروه گذاشته می شود. پیشاپیش میان اعضای گروه مبادله نمی

 :جمع بندی - 1

های متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد  و صنعت با تحوالت و دگرگونی کار از آنجا که دنیای کسب و

ها اع  از تجاری و غیر انتفاعی اهمیت  های سازمان های استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیت ائتالف

و  سک در سطوح سازمانیدیدگاهی روشن و مشخص نسبت به انواع مختل  ری تحقیقروزافزونی یافته است. در این 

. در بخش ابتدایی یک طبقه بندی از ریسک با توجه به نوع انتظار و پیامد قرار گرفت بحثمورد استراتژی های مدیریت آن 

آن )سودآوری یا حفظ وضع موجود( صورت پذیرفت: ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناك، سپس انواع ریسک ها از 

ریسک عملیاتی و ریسک تجاری بررسی شد. صرفنظر از نوع آن، عناصر اصلی جمله ریسک استراتژیک، ریسک مالی، 

تمامی ریسک ها یکسان است، که شامل: محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها است. البته شاید این عناوین بسته به نوع ریسک، 

ریت ریسک تعریفی مختصر از مدی ضمن ء نیزتغییراتی در ظاهر داشته باشند، ولی مفاهی  بنیادی آنها یکسان است. در انتها

و بعضی از موارد رایج و شایع آن در شرایط کسب و کار امروز، انواع استراتژی های متداول در مدیریت ریسک توضیح 

داده شده است، که شامل: استراتژی انتقال، استراتژی اجتناب، استراتژیک کاهش )یا تسکین( و استراتژی پذیرش )یا 

 نگهداری( است. 

،  جانیحمیدرضا وزیرزن -محمدعلی بابایی ، نویسندگان:  مدیریت ریسکتلخیص از مقاله:  منبع:

 ماهنامه تدبیر 
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 (Outsourcing):برون سپاری*بخش دوم: 

 مقدمه:

 و شان فعالیت های حوزه و جهانی بازارهای در پایدار رقابتی های مزیت کسب برای ها سازمان حاضر در حال

 پیش در را سازمانی های فعالیت سپاری برون استراتژی خود، های گذاری سرمایه مخاطرات و ها ریسک کاهش

 روزافزون اهمیت و مزایا و شود می محسوب کار و کسب و صنعت دنیای در جدیدی مفهوم سپاری اند. برون گرفته

 به معموال   سپاری برون. است شده زیادی توجه آن به کار و کسب های محیط در تازگی به که است بحثی آن

 داخل به یا دیگر های سازمان و سازمان از خارج واحدهای به ها فعالیت از بخشی واگذاری برای روشی عنوان

 بسیاری مانند تواند دارد، می که مزایایی بر عالوه سپاری برون است. استراتژی مطرح پیمانکاری صورت به سازمان

 از پس تحقیق این در .باشد داشته بدنبال سازمان برای هایی زیان و ها ریسک دیگر، های استراتژی و ها روش از

 خواهد گردید. تشریح و ذکر استراتژی این های ریسک و مزایا سپاری، برون دالیل و مفهوم و تعری  بیان

 سپاری: برون تعریف - 1

 از هایی بخش یا بخش واگذاری از: است عبارت سپاری برون برای شده ارائه تعری  ترین عمومی و ترین ساده

 به دستیابی معنای به لغت در سپاری سازمان. برون از بیرون حقوقی یا حقیقی اشخاص به سازمان های داخلی فعالیت

 هایی عملیات و وظای  هدف، اجرای که افتد می اتفاق هنگامی استراتژی این باشد. می منابع خارجی طریق از سود

 در خارجی کننده تأمین یک با کردن برقرار ارتباط طریق از گردید، می تأمین منابع داخلی طریق از تاکنون که

 یک امکانات یا منابع از بخشی خرید معنای به سپاری برون. پذیرد انجام در دراز مدت ما نظر مورد محدوده درون

محسوب می  قرارداد یا کاری مقاطعه نوعی سپاری است. از یک سو برون سازمان دیگر یا شرکت یک توسط شرکت

 یا جاری شرکت امور کالبد در شرکت دیگری خدمات و ها توانایی از قسمتی آن اسا  بر که قراردادی شود.

 داخلی های فعالیت از بعضی انتقال عمل از: است عبارت سپاری گیری ، و از سوی دیگر برون می بکار خود سازمان

 عمل در و قرارداد. در حقیقیت اسا  بر سازمان از بیرون کنندهعرضه  به گیری تصمی  حق واگذاری و سازمان یک

 واگذار موارد اغلب در نیز گیری تصمی  حق و تولید بلکه عوامل شوند، می منتقل ها فعالیت تنها نه سپاری برون در

 از: عبارتند تولید گردد. عوامل می

  * کارکنان

  * تسهیالت

  *تجهیزات

  * فناوری

  ها دارایی * سایر

 شده. منتقل های فعالیت اصلی اجزاء روی بر گیری تصمی  برای مسئولیت از: است عبارت نیز گیری تصمی  و حق
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 سپاری: برون مفهوم - 2

 این خاص توجه کند، می تفکیک دیگران به ها فعالیت واگذاری دیگر های روش از را سپاری برون که میزی

 یک در ها فعالیت واگذاری روش، این باشد. در می ها کننده تأمین و واگذارکننده نسبی مزیت های به روش

 ها کننده تأمین که اموری طریق از وری بهره افزایش  از: است این مارموب عبارت و شود می انجام مارموب

 موضوع در که هایی کننده تأمین فقط روش، در این هستند.. شرکت واگذارکننده به نسبت نسبی مزیت دارای

 هزینه، ابعاد از باید ها کننده تأمین دیگر، بیان به. آیند می بحساب کننده تأمین عنوان به دارند، مزیت واگذاری

 های بر فعالیت عالوه سپاری برون نمایند. استفاده حرفه ای صورت به مدیریتی های شاخص دیگر و بندی زمان

 دارد. کاربرد ه  تر فنی خدمات و تحقیقاتی های زمینه در تولیدی

 سپاری: برون اهداف - 3

 اند: برشمرده زیر موارد از ترکیبی یا یک را سپاری برون اصلی اهداف علمی منابع تمامی تقریبا 

  کارکردها و عملکرد * افزایش

  هزینه * کاهش

  کیفیت * افزایش

 کارها انجام سرعت و تحویل * موعد

 انتظار: مورد منافع و سپاری برون دالیل - 4 

 سازمانی: دالیل الف(

 می تجاری استراتژی یک دید به سپاری برون به ها سازمان بنیادی: های صالحیت بر تمرکز افزایش و بهبود - 6

 است. تر ملمو  پاکارد هیولت و مایکروسافت مانند پیشرفته های شرکت مورد در این موضوع نگرند.

 جهانی کال  در امکانات و ها توانمندی به دستیابی  - 1

 شرایط تغییر به بهتر گویی پاسخ و شدن مواجه در پذیری انعطاف بلندمدت:: افزایش در پذیری انعطاف افزایش - 1

 .رود می بشمار ها شرکت اغلب کلیدی مالحظات از تکنولوژی و خدمات و تقاضای محصوالت بازار،

 مجدد مهندسی مزایای گرفتن شتاب و سریع برداشتن گام - 4

 سازمان در تحول و وظای ، دگرگونی و ها بخش افزایش - 5

 توسعه منین جهت مالی منابع کردن فراه  امکان که هنگامی زمان، گذر در تولیدی امکانات و فروش توسعه - 1

 فراه  نباشد. ای

 تأمین شبکه به دسترسی واسطه به جدید بازارهای به دستیابی و بیشتر تجاری های موقعیت و ها فرصت کسب - 9

 متنوع و گوناگون های قابلیت از مناسبی گسترهکنندگان 

 تجهیزات، از بهتر استفاده تر، کوتاه پیشبرد زمان وری، بهره افزایش باالتر، کیفیت عملیاتی: همچون عملکرد بهبود - 9

 بیشتر سود و ها افزایش خروجی
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 جدید های مهارت کسب و تجربیات بهترین به مناسب دسترسی - 9

 توسعه توانمندی و فرآیندها ها، سیست  در نفوذ و برداری بهره طریق از توسعه به بخشیدن شتاب و افزایش - 67

 .تأمین کنند یافته

 جدید خدمات به دسترسی - 66

 کنترل و مدیریت بهبود - 61

 ریسک مدیریت بهبود - 61

 نوآورانه های ایده کسب و تحصیل - 64

 پیشرو پیمانکاران با همکاری واسطه به تجاری وجهه کسب - 65

 ها: هزینه و مالی امور با مرتبط ب( دالیل

 هزینه ساختار و عملکرد با کننده تأمین به دستیابی واسطه به محصوالت شده تمام قیمت و ها هزینه کاهش - 6

 تر پایین

 نقدینگی ایجاد - 1

 متغیر به ثابت های هزینه تغییر - 1

 انسانی: نیروی با مرتبط دالیل ج(

 پیما نکاران به متعلق انسانی نیروی خبرگی از مندی بهره - 6

 محوری های فعالیت بر افراد تعهد و توان کردن متمرکز - 1

 غیره و پرسنلی مشکل مشکل: مثل حل  - 1

 اثربخش: سپاری برون یک برای کلیدی نیازهای - 9

 یک اصلی، فعالیت یک کنند. شناسایی را خود اصلی غیر و اصلی های فعالیت باید ها شرکت نخست، وهله در

 می احسا  کند. مشتریان رفع بازار در را مشتریان نیازهای موفقیت با بتواند تا است شرکت محوری برای فعالیت

 شود. می تبدیل مه  رقابتی مزیت یک به امر این بنابراین و است افزوده دارای ارزش فعالیت این که کنند

 اصلی: های فعالیت انجام های توانایی تحلیل و ( تجزیه1 – 9

 رقبا ء( سنجیده و کنندگان بیرونی)عرضه خدمات دهندگان ارائه تمام های توانایی به نسبت باید اصلی فعالیت هر

 هایی فعالیت بر متمرکز باید سازد. منابع می میسر را فعالیت هر به مربوط عملکرد شناسایی امکان این امر شوند.

 موضوع یک زد. رق  مشتریان برای را باالیی افزوده ارزش و یافت دست برتر جایگاهی به می توان آنها در که باشند

 یک به خود اصلی های فعالیت طریق از تواند می شرکت آیا که است این برون سپاری تصمیمات در استراتژیک

 به هایشان فعالیت همواره مون که کنند می فرض ها شرکت از خیر؟ بسیاری یا یابد دست پایدار رقابتی مزیت

 دقیق تحلیل و تجزیه موارد، بسیاری در دهند. ادامه روش به این همچنان باید پس است، شده انجام داخلی صورت

 است. کنندگان عرضه توانایی های و ها آن های توانایی میان مه  تفاوت یک مؤید تر،
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 ها: هزینه تحلیل و ( تجزیه2  - 9

 صورت به مه و داخلی صورت به مه ها فعالیت منابع تأمین دربرگیرندة که بالقوه و واقعی های هزینه تمامی

 است. مه  ها فعالیت انجام با مرتبط های هزینه تمامی برگیرنده در امر این شوند. سنجیده هستند، باید خارجی

 کنندگان( عرضه با ویژه به ) ما تعامالت به موضوع این زیرا باشی ، داشته در نظر را خوب ایده یک که است

 نماید. می شایانی کمک

 :عرضه ( مدیریت3  - 9

 عرضه مدیریت بنابراین و اند شده وابسته خود کنندگان عرضه به بیشتر ها شرکت فزآینده، سپاری برون نتیجه در

 عرضه با تعاملی روابط تا اند کرده تالش ها شرکت از است. بسیاری شده تبدیل کلیدی عامل موفقیت یک به

 هستند. سپاری برون با مرتبط خطرات کاهش دنبال به آن ها زیرا نمایند، ایجاد کنندگان

 استراتژیک: سپاری برون - 1

 وضع دار، مسئله فرآیندهای بتواند که سپاری برون به استراتژیک نگاه یک از: است عبارت استراتژیک سپاری برون

 اقدام اسا  این کند. بر حل مدت بلند نگاه یک در را آن امثال و کارکنان خدمت ترك مشکالت بهره وری، بد

 سپاری برون منافع شود، همراستا سازمان بلندمدت های استراتژی با شد که خواهد زمانی استراتژیک سپاری برون

 باشد. برخوردار ای ویژه اهمیت از سازمان برای آن منفی یا مثبت نتایج و گردد سال پدیدار مندین گذشت از بعد

 زیر، سازمانی موضوعات و سازمان با سپاری با برون رابطه در اساسی پرسیدن سؤاالت با استراتژیک سپاری برون

 دهد. می قرار باالتری سطح در را سپاری برون

  آینده اندازهای *مش 

  آینده و فعلی کلیدی های *قابلیت

 آینده و فعلی *ساختار

  آینده و فعلی های *هزینه

  آینده و فعلی *عملکرد

  آینده و فعلی رقابتی *مزیت

 سپاری: برون مزایای - 7

 غیرمالی، عملکرد بر آن اثرات و مالی عملکرد سطح افزایش سپاری، درباره برون مزایای پیرامون مباحث بیشترین

 است. محوری شایستگی روی تمرکز باال رفتن مانند:

 : ها هزینه (کاهش1  - 7 

 فیزیکی فضاهای و کاری تجهیزات انسانی، نیروی های هزینه در جویی صرفه نتیجه در تواند می ها هزینه کاهش

 دیگر های شرکت سوی از درخواستی وجوه به مدیران که است این جالب نکته باشد. غیره و کارگاه ها و کار

 کاهش باعث تواند می مدیران نظر دقت و توجه این سازمان. داخلی های قسمت از وجوه درخواستی تا ترند حسا 
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 که است سازمان بیرون به کارکنان آموزش سپاری برون مورد این در ها نمونه از بهترین شود. یکی ها هزینه برخی

 ها دارد. سازمان برخی در زیادی کاربر امروزه

  استراتژیک: (تمرکز2  - 7

 دهند می ترجیح دهند، انجام مطلوب نحو به را سازمانی های فعالیت همه توانند نمی ها سازمان مدیران که آنجا از

 و نوآوری مشتریان، خدمات دیگر، مانند: های فعالیت و کنند تمرکز سازمان استراتژیک و اساسی های روی فعالیت

 استراتژیک های فعالیت. کنند سپاری برون سازمان از خارج واحدهای و ها سازمان به را تکرار یشان های فعالیت

 دارند: اصلی ویژگی مهار سازمان

 شود. می انجام سازمان داخل در سنتی صورت به که هایی فعالیت - 6

 شود. می محسوب حیاتی سازمان برای که هایی فعالیت  - 1

 دارد. تأثیر سازمان رقابتی توان بر بالقوه و بالفعل صورت به که هایی فعالیت  - 1

 دهد. می قرار تأثیر تحت آینده در را سازمان رشد که هایی فعالیت  - 4

 فعالیت. دهند انجام را آنها شکل بهترین به بتوانند که شوند می متمرکز هایی فعالیت روی استراتژیک مدیران

 های انتخاب توسعه، مدیریت سازمان، های گیری جهت از: ، عبارتند شوند سپاری برون که نباید اساسی های

 گیری جهت است، سازمانی فرهنگ به مربوط که سازمانی تغییرات جانشینی مدیریت، مدیریت، عملکرد نهایی،

 مه .  اطالعات و مدت بلند های

 سپاری برون کنند. می تمرکز کنند، می ایجاد افزوده ارزش سازمان برای که فعالیت هایی بر مدیران سازمان ها  اکثر

 استراتژیک بیشتر و شده رها کنند، می ایجاد کمی افزوده ارزش که فعالیت هایی از تا کند می کمک ها سازمان به

 نمایند. عمل

  نوین: های فناوری از ( استفاده3- 7

 اقدام اعتماد، قابل و نوین های فناوری به دستیابی در توانایی عدم فنی، خدمات بهبود جهت ها شرکت از بسیاری

 .برند می بهره کنند، می استفاده آنها از ها کننده تأمین که نوینی های فناوری از و کنند می   برون سپاری به

  کیفیت: ( بهبود4  - 7

 این و کنند رعایت را سازمان نیاز مورد استانداردهای که خواهند می خدمات های کننده تأمین از ها سازمان

 ارائه در خوبی سابقه که هایی سازمان از توانند می مدیران کنند. قید خود ما بین قراردادهای در استانداردها را

 با سپاری برون بر متکی های شرکت معموال   که است مشکلی کیفیت حفظ کنند. دارند، استفاده کیفیت با خدمات

 بوروکراسی خاطر به که است هایی بخش از یکی سازمان انسانی منابع مدیریت نمونه بخش عنوان به هستند. مواجه آن

 انعطاف، بهبود موجب آن ها های فعالیت سپاری برون اما گیرد، قرار می انتقاد مورد آن بر حاک  حد از بیش

 .شود می ها بخش این کارایی و پاسخگویی
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  ویژه: های ( مهارت9  - 7

 و "بسپارید. او به را کار دهد، انجام شما از بهتر را کاری تواند می کسی وقتی" که دارند عقیده مدیران از بعضی

 به را ها فعالیت اینگونه خود، نیروهای آموزش یا و متخصص نیروهای از استفاده جای به دهند می بنابراین ترجیح

 می کاهش نیز را سازمان های مسئولیت و ها متخصصین، ریسک از استفاده کنند. سپاری برون های خارجی سازمان

 .است سپاری برون برای محرکی پیشتاز، و برجسته کاری های شیوه دستیابی به واقع در دهد.

 شرکت: به نقدینگی( القاء 1  - 7

 دارایی از برخی تواند می باشد، داشته خاصی های دارایی خرید برای مالی منابع یا پول به بیشتری نیاز شرکت اگر

 .کند دریافت نقدینگی طریق این از و داده اجاره پیما نکاران به فعلی را های

  سازمان: اندازه کردن کوچک و مجدد ( مهندسی7  - 7

 به نسبت کارها انجام برای را بهتر فرصتی تواند می خارجی های سازمان یا پیمانکاران به ها فعالیت برخی واگذاری

 شده( )طراحی شده مهندسی نو از سازمان صورت بدین کند. ایجاد دهد، می انجام را آن ها اصلی که شرکت زمانی

 .می شود تسهیل ها فرآیند و

 :شرکت فرهنگ ( نوسازی0  - 7

 برون است، سازگار اصلی شرکت فرهنگ با شدیدا   که فرهنگی باشد دارای کننده تأمین یا پیمانکار شرکت اگر

 به شرح ذیل است: سپاری برون مزایای از برخی دیگر، عبارت به .گیرد صورت راحتی تواند به می   سپاری

  باالسری های هزینه و عملیاتی های هزینه * کاهش

  سازمان اصلی های فعالیت روی تمرکز * امکان

 سازمان داخلی امور بهتر * کنترل

  خارجی های شایستگی به * دستیابی

  کننده تأمین و سازمان بین اقتصادی ریسک توزیع * امکان

  متغیر های هزینه به ثابت های هزینه تبدیل * امکان

  سرمایه کمتر شدن بلوکه و سرمایه کمتر شدن * درگیر

  ها قیمت پذیری سنجش اصالح و * پیشرفت

  رقابتی قیمت به * دستیابی

  مشتریان به پاسخ گویی در باالتر پذیری * انعطاف

  تقاضا نوسانات با انطباق * توانایی

  روزمزدی جای به کارمزدی فرهنگ * ترویج

  کنترلی های روش اعمال تولید، با کیفی و کمی افزایش و کار نتیجه به کالن * توجه
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 مطرح: های سپاری برون از مواردی - 0

 نموده واگذار پیمانکار به را خود نیاز مورد فنی تجهیزات و ابزار تأمین شرکت، مندین با قراردادی طی *بوئینگ،

 .کند تعطیل را خود انبارهای از تعدادی است توانسته ترتیب بدین و

 عمده مستغالت یا ابزار، دستگاه، کارخانه، هیچ مالک جهان، در ورزشی های کفش فروشنده ترین بزرگ *نایک،

 .کند می برداری بهره آنها از و آمیزد می ه  به که است ای گسترده اطالعات نظام دارد، آنچه  نیست. ای

 ایجاد اطالعاتی است. نظام سپرده کالیفرنیا در شرکتی به را آن تولید ولی کند، می طراحی خود را رایانه *کامپک،

 این در خود از بهتر کارگزارانی از البته که باشد می کامپک عهده به نیز بازاریابی همچنین و کننده تولید با رابطه

 .کند می ها استفاده زمینه

 آن فروش میزان ولی داد، کاهش نفر 177 حدود به نفر 977از را خود پرسنل ، تعداد بوتان صنعتی *شرکت

 نماینده فروش تعداد همین به و خدماتی گر سرویس هزار از بیش و پیمانکار 617 حدود یافت. افزایش برابر مندین

 دارند. عهده به را خدمات ارائه همچنین و محصوالت فروش و تولید کار این شرکت شبکه در

 باشند. می ایران در کارخانه بدون کننده تولید های نمونه جمله از نیز گستر سازه و ساپکو های *شرکت

 سپاری و مدیریت ریسک برون سپاری:*بخش سوم: ریسک ها )مخاطرات( در برون 

 است: زیر شرح به دارد، وجود سپاری برون در که هایی ریسک مهمترین

  وظیفه: انجام ریسک - 1

 است، عمل شده تصریح قرارداد در که مواردی با مطابق خود وظای  به باید خدمات دهنده ارائه های سازمان

 استاندارد شکل به یا و ننموده عمل قراردادها در خود تعهدات به ها شرکت که شود می بعضا  مشاهده ولی نمایند.

 سازمان نیازهای تغییر امکانخصوص،  این در سپاری برون دیگر نمایند. ریسک عمل نمی شده توافق زمان در و

 قرارداد باید نماید، تغییر کننده استفاده سازمان نیازهای ریسک، اگر این کاهش . برایاست خدمات کننده دریافت

 های خواسته معینی حدود تا بتواند گیرنده سازمان سرویس که شود ذکر قراردادها در باید مورد نماید. این تغییر نیز

 دهد. کاهش یا و افزایش دهنده سرویس از را خود

 سازمان کاری های رویه و اهداف با دهنده خدمات سازمان است ممکن که است این خصوص این در دیگر ریسک

دهند. سازمان های با  آموزش را خدمات دهنده ارائه های شرکت خصوص این در باید ها سازمان آشنا نباشد. اصلی

تجربه در زمینه برون سپاری وظای ، به این نتیجه رسیده اند که فرآیند برون سپاری صرفه اقتصادی ندارد و ه  منین 

 . مشکالت خاص خود را دارد و مطابق با انتظارات پیش نمی رود

بررسی ها نشان می دهد که تقریبا  نص  شرکت هایی که وظایفشان را برون سپاری کرده اند، به این مطلب پی برده اند که 

مدیریت وظای  برون سپاری شده نسبت به آنچه در ابتداء انتظار می رفت، پر هزینه است و کیفیت خدمات ه  به خوبی 

ه دالیلی که باعث می شود هزینه های سازمان نسبت به قبل از برون سپاری آنچه که انتظار می رفت، نبوده است. از جمل

کاهش نیابد، یکی ناسازگاری سیست  های درون سازمانی با سیست  شرکت های تأمین کننده خدمات و دیگری تقاضای 
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ما بین  رارداد فیسازمان های برون سپارنده وظای  برای تأمین خدماتی از سوی شرکت تأمین کننده خدمات است که در ق

لحاظ نشده است. مطالعه نشان می دهد که حدود یک مهارم زمان کارکنان واحد منابع انسانی، بعد از برون سپاری صرف 

مدیریت وظایفی می شود که برون سپاری شده است و نیمی از این وظای  تکراری روزانه به وسیله افرادی مانند متخصصان 

. برون سپاری نسبت به سایر روش هایی که جهت صرفه جویی در هزینه ها طراحی شده اند،  و مدیران ارشد انجام می گردد

در هزینه ها ایجاد کند، در صورتی  ۵٠۵جایگاه مناسبی ندارد . برای مثال، مهندسی مجدد می تواند صرفه جویی به میزان 

 درصد باشد. ۶٠تا  ۶۵که صرفه جویی حاصل از برون سپاری بنظر می رسد که میانگینی حدود 

 رقیب )ریسک خدماتی(: آمدن وجود به ریسک - 2

تأمین کننده خدمات، خدماتی را که در قرارداد مشخص شده است، ارائه می کند. اگر نیازهای سازمان تغییر کند، قرادادها 

نیز باید تغییر کنند، اما پس از امضای قرارداد ، انعطاف پذیری در اضافه یا حذف کردن وظای  جدید به شدت کاهش می 

وط به تنظی  قرارداد جدید می شود. به عالوه ممکن است که شرکت تأمین کننده یابد و ارائه خدمت از سوی تأمین کننده من

خدمات با استفاده از دانش سازمانی و تجاربی که از شرکت برون سپارنده کسب می کند، وارد بازار کسب و کار این 

به  نه دومرخه هایش راشرکت شده و مبدل به رقیب شود . برای مثال اشوین، یک سازنده آمریکایی دومرخه، تولید بد

شرکت تایوانی) تولید کننده بزرگ ( برون سپاری کرد.. مند سال بعد، شرکت بزرگ تایوانی وارد بازار دومرخه شد و به  

بازار اشوین صدمه زد . شرکت ها می توانند این ریسک ها را به وسیله ایجاد موانع استراتژیک، شرایطی در قرارداد که کپی 

ی رقابتی شرکت برون سپارنده را محدود می کند، و یا توزیع برون سپاری بین مندین عرضه کننده، کاهش برداری از مزایا

 دهند. 

 شرکت: داخل کارمندان روحیه ریسک تضعیف – 3

 باشد. برون می سازمان درون پرسنل کارایی و روحیه بر آن تأثیر سپاری، برون در ها ریسک ترین عمده از یکی

 کار نیروهای وقتی دهد. می پاسخ کار نیروهای نمودن جایگزین بر همواره که است بازسازی از گونه ای سپاری

 میلی بی احسا  خود کار در است ممکن نماید، می منتقل سازمان از بیرون به را آن ها کار شرکت که بینند می

 به خصوص این در که تحقیقی برآیند. در کردن تالفی مقام در و رفته نیز فراتر این از است ممکن حتی و نموده

 این که معتقدند هستند، زیرا سپاری برون مخال  ها شرکت حرفه ای کارکنان سوم یک از بیش است، رسیده انجام

 که است این خصوص این در دیگر خواهد داشت. ریسک همراه به آنها برای را شغل دادن دست از ریسک کار

 کار از تر شایسته را همکار شرکت های کار آنها مدیران که باشند داشته را احسا  این که است ممکن کارکنان

 منتقل دهنده های خدمات شرکت به است ممکن کارکنان از بعضی سپاری برون هنگام . دراند داده تشخیص آنها

 شوند. یا بازنشسته و اخراج حتی یا و شوند منتقل خود شرکت دیگر های بخش به کنند، پیدا شغل تغییر شوند،

  سازمان: ارزش ریسک کاهش – 4 

 به سازمان در موجود های مهارت و دانش است ممکن که است این سپاری برون های ریسک مهمترین از یکی

 به را سازمان سرّی فن و فوت دهنده خدمات شرکت است ممکن گردد. حتی منتقل دهنده سازمان خدمات به مرور
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 در را موادی خود ما بین قراردادهای در باید ها سازمان ریسک، این کاهش یا و بردن از بین بفروشد. برای رقیبان

 محدود فعالیت همان سطح در اطالعات به را شرکت به خدمات دهنده ارائه دسترسی شرکت سطح که بگیرند نظر

 ببرند. بین از را طرف ثالث به قرارداد واگذاری امکان و کرده

برون سپاری سازمان را تهی کرده و آنرا به پوسته ای بی هویت تبدیل می کند. از سوی دیگر برون سپاری دانش و مهارت 

سازمان، نتایج غیر قابل پیش بینی را برای سازمان به همراه خواهد داشت . ممکن است تأمین کننده خدمات بیرونی حتی 

مشخص است که با خارج شدن کارکنان ماهر، توانایی سازمان ها برای فنون کار و رموز شرکت را به رقباء بفروشد . 

یادگیری و استفاده از فرصت ها محدود می شود و توانایی ایجاد سود یا تئوری در سازمان کاهش می یابد . حتی فعالیت 

 ی ابراین برون سپار، ممکن است با سایر وظای  سازمان مانند منابع انسانی مرتبط باشد، بنITهای غیر محوری، مانند 

IT توانایی شرکت جهت خالقیت و ه  افزایی بین وظیفه ای را کاهش می دهد . وقتی وظای  منابع انسانی برون سپاری

شود، تصویر داخلی منابع انسانی دمار خدشه می گردد، زیرا تعامل با مشتریان داخلی کاهش    می یابد و وظای  محدودی 

انجام می گیرد. بنظر می رسد عوامل ذکر شده همگی دست به دست ه  داده و در کاهش ارزش به وسیله بخش منابع انسانی 

 سازمان نقش بسزایی را ایفاء کنند.

 ریسک فرهنگ:   – 9 

 ارزش در و اختیار ایجاد جای به و دهد سوق پاشیدگی ه  از سمت به را سازمانی فرهنگ تواند می سپاری برون

 فرهنگ باید ها سازمان ریسک، مدیران این بردن بین از نماید. برای خود بیگانگی از دمار را آنها سازمان، کارکنان

 آورند. بوجود خود سازمان سطح در را سازی مناسبی

برخی سازمان ها به دالیل مختل  نسبت به سایر سازمان ها سازگاری بیشتری با برون سپاری فعالیت های خود دارند. بطور 

که به حج  وسیعی از آموزش بدو ورود یا آموزش های عمومی در صنعت خود نیاز دارند، برای برون مثال، سازمان هایی 

سپاری فرآیند آموزش گزینه های بهتری هستند. از طرف دیگر سازمان هایی که به آموزش هایی تخصصی نیاز دارند، هدف 

قابل  لیت های تخصصی مستلزم سرمایه گذاریمناسبی برای انجام برون سپاری فرآیند آموزش نیستند. برون سپاری فعا

توجهی توسط تأمین کننده خدمات است تا بتواند پاسخی صحیح به نیازهای منحصر بفرد سازمان و کارکنان سازمان بدهد 

. این موضوع باعث می شود جذابیت برون سپاری برای سازمان های برون سپارنده کاهش یابد، زیرا هزینه های سرمایه 

جر به افزایش قیمت پیشنهادی شرکت های تأمین کننده خدمت شده و سازمان ها ترجیح می دهند این فعالیت ها گذاری من

 در درون سازمان انجام شود.

  کنترل: کاهش ریسک - 1

 باشد: داشته همراه به سازمان برای را زیر های ریسک تواند می سپاری برون خصوص این در

 پیمانکار به سازمان وابستگی و کارکنان کنترل با مقایسه در پیمانکار کنترل *دشواری

 پیمانکار به سازمان * وابستگی
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 پذیری انعطاف *کاهش

 سپاری برون قراردادهای طوالنی * مدت

 سپاری( برون از پیش شرایط به بازگشت زمان)دشواری طول در سازمان شرایط کاری در * تغییر

 ریسک اعتماد:  – 7

سپاری اگر به درستی تنظی  نشود و شرکت تأمین کننده خدمات نیز به اصول اخالق حرفه ای در کار خود قرادادهای برون 

اعتقاد مندانی نداشته باشد، فرصت انجام رفتارهای فرصت طلبانه ایجاد خواهد شد. نداشتن نظارت مستمر بر تأمین کننده 

 بط ناسال  می شود. همچنین اگر یک سازمان بیش از اندازهخدمات منجر به دستیابی این شرکت ها به قدرتی مبتنی بر روا

به تأمین کنندگان خدمات خود متکی شود، تحت نفوذ آنها قرار می گیرد. بعالوه برون سازی ممکن است توانایی سازمان 

و  انشدر توسعه دانش و تخصص اصلی اش را کاهش داده و بعد از اتمام قرارداد سازمان را در وضعیت رشد نیافتگی د

تجربه رها کند. اجرای هر تصمی  نیاز به ساز و کار، رویه و نظام دارد، تا بتوان آن را به درستی پیش برد. هر مه حوزه تأثیر 

گذاری تصمیمات بزرگ تر باشد، اهمیت این موضوع نیز باالتر می رود. تصمیمات برون سپاری نیز از این امر مستثنی نیستند. 

 ات برون سپاری در یک بنگاه اقتصادی، نیاز به فرآیند و ساز و کار دارد .از این رو اجزای تصمیم

  تکنولوژیکی: جدید کشفیات با ارتباط در فنی دانش دادن دست از ریسک - 0

 فعالیت انجام بهتر و جدید های تکنولوژی و ها روش ابداع برای خود شانس سازمان ها، فعالیت سپاری برون با

 فعالیت صرف را خود توان مه اگر سازمان سپاری، برون با دهد. می دست از را است کرده برون سپاری که هایی

 کنندگان تأمین به همیشه است، کرده سپاری برون که هایی فعالیت برای اما کند، خود می استراتژیک و اصلی های

 صورت زیر خواهد بود: به سپاری برون منفی پیامدهای ریسک دیگر، بیان ماند. به می        وابسته بیرونی

 کننده تأمین و فروشنده به *وابستگی

 پنهان های * هزینه

 تکنولوژیکی جدید کشفیات با ارتباط در فنی دانش دادن دست * از

 مدت بلند (R&D) توسعه و تحقیق در رقابت دادن دست از *

 بنگاه فنی دانش و اطالعاتبه  مستقی  غیر و مستقی  دسترسی که متقلب فروشنده یک با کردن همکاری ریسک *

 .شود استفاده شرکت علیه آینده در آن از است ممکن دارد، که

 خدمات دهنده ارائه در الزم های توانمندی فقدان * 

 هماهنگی و ارتباطی * مشکالت

در پاسخ به این پرسش که مگونه می توان برون سپاری نمود و تصمیمات برون سپاری مگونه به مرحله اجرا ء در می آیند، 

یک فرآیند عمومی ساختار یافته و گام به گام ارائه و تشریح خواهد شد. الگوی اجرایی برون سپاری که تصویر کلی آن در 
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ی و یک گام با عنوان اقدامات اولیه و پیش نیازی است که ه  در اجرای هر ( آمده  است، مشتمل بر پنج گام اصل۶شکل )

 ات ویژه ای مورد نیاز خواهد بود.یک از گام ها، و ه  در حین انتقال از هر گام به گام بعد مالحظ

  

 

 الگوی اجرایی برون سپاری - 1شکل 

 خارج از سازمان:گام اول: تحلیل انجام فعالیت در داخل سازمان یا واگذاری به *

ابتدا باید فعالیت های مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته و اولویت بندی شود. پس از فعالیت های قابل برون سپاری، 

الزم است تا تجربه و تحلیل های دقیق تری جهت اخذ تصمی  نهایی در مورد نگهداری یا واگذاری این فعالیت ها صورت 

تأمین کنندگان بالقوه در بازار و ویژگی ها و توانایی های آنها، معیارهای هزینه ای ، پذیرد. در این گام، معیارهایی مانند 

معیارهای عملکردی مانند: کیفیت و تحویل، ریسک تأمین، ظرفیت ارائۀ خدمت، اکتساب مهارت های فنی و مدیریتی از 

اگذاری منابع انسانی در داخل سازمان یا و . می تواند در اتخاذ تصمی  نهایی انجام فعالیت خاص…تأمین کنندگان بیرونی و 

می سازمان، گزینه سو« انجام در بیرون» و « انجام در درون » به خارج از سازمان دخیل شود. نکته مه  اینکه به جز دو گزینه 

ختل  است م وجود دارد، که ماهیت آن نسبت به دو گزینه قبلی، ماهیتی بینابینی است و خود دارای انواع« مشارکت » به نام 

( نشان داده شده است، در صورتی که تصمی  بر نگهداری فعالیت در درون سازمان باشد، بدیهی ۶. منان که در شکل )

است که سازمان باید مسیر بهبود و تعالی را در این حوزه ها جدی تر از گذشته بپیماید، و در حالتی که جمع بندی نتایج، 

ک یا تعدادی و ارزیابی تأمین کنندگان بالقوه و انتخاب ی  پاری آن باشد، نوبت به شناساییمبنی بر واگذاری فعالیت و برون س

 از آنها می رسد. 

 گام دوم : شناسایی، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان:  * 

بطور همزمان به حداکثر رساندن مزایای بالقوه و کاهش ریسک های ناشی از انتخاب سیاست برون سپاری، به وسیله انتخاب 

تأمین کننده تحقق می یابد. در مرحله اول تأمین کنندگان بالقوه از طریق یک جستجوی جامع معرفی می شوند. در مرحله 

یان و مشاهده محیط های کاریشان کش  می شود. مرحله سوم که شامل بعدی، تجربه های آنان از طریق صحبت با مشتر

http://partodaneh.ir/wp-content/uploads/2013/07/11112.jpg
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فرآیند غربال می باشد، باید با استفاده از معیارهای شناسایی شده، لیستی از تأمین کنندگان که قابلیت بالقوه ای برای ارائه 

قابلیت  نظور ارزیابی و تجزیه و تحلیلخدمات مورد نیاز برون سپاری دارند، تهیه شود . بنابراین این امر ضروری است تا به م

 های تأمین کنندگان، معیارهای انتخاب را توسعه دهی  و فعالیت آنان را مورد بررسی قرار دهی  . برای مثال : 

 موقعیت جغرافیایی   *       

 کیفیت کاالها و خدمات ارائه شده   *       

 انعطاف پذیری تأمین کننده   *       

 ابلیت فنی ق   *       

 رهبری   *      

 شهرت و تجارب   *      

 قیمت پایین   *      

اینها مثال های خوبی از معیارهای عملکرد هستند که ممکن است برای این هدف استفاده شوند. تعدادی از این معیارها ممکن 

ه تفاوت هایی در شدت یا محدودیت باست برای  انتخاب تأمین کننده در پروژه های مشابه باقی بمانند، ولی ممکن است 

 . کارگیری معیارها با توجه به ماهیت خاص پروژه وجود داشته باشد

 گام سوم: مذاکره و مدیریت قرار داد: * 

پس از مشخص شدن تأمین کنندگان برگزیده، نوبت به انجام مذاکره با آنها و مدیریت قرارداد می رسد. قبل از شروع 

گوناگونی باید مورد مذاکره قرار گیرد که آنها عبارتند از: توانایی انفصال قرارداد به خاطر عملکرد ضعی ، قرارداد، شرایط 

تعهد تأمین کننده به حمایت از اهداف کسب و کار، مکانیس  های قیمت گذاری برای افزایش با حذف خدمات، حوزه و 

ز خدمات، پردازش اولویت ها و قابلیت سیست  ها. در عمل سطوح خدمات ارائه شده، استانداردهای عملکرد برای هر یک ا

مذاکره و مدیریت قرارداد رابطه تنگاتنگی با ه  دارند . اگر شما مهارت های مذاکره خوبی نداشته باشید به احتمال زیاد 

سیار مذاکره ب قراردادی را تدوین می کنید که شروع آن مزیت اقتصادی در بر نخواهد داشت . از طرف دیگر، اگر شما در

خوب عمل کنید، اما در ثبت مزایایی که در اثر حاصل شدن کوتاهی قرارداد این جرئیات را منعکس نکند، به نتایجی غیر 

 از آنچه که می خواهید، می رسید.

 گام چهارم : اجرای قرارداد و مدیریت روابط:  * 

در گام مهارم، نتیجه تمامی گام های قبلی محقق خواهد شد. در این گام، عمال  ممکن است برخی از منابع مربوط به فعالیت 

های واگذار شده به تأمین کننده، اع  از نیروی انسانی، تجهیزات و حتی دانش فنی مربوط به او منتقل گردد. در ضمن، 

 اید مدیریت شود. روابط سازمان خریدار با تأمین کنندگان، بر حسب شرایط قراردادروابط با تأمین کننده به نحوی اثر بخش ب
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و نیز اهمیت فعالیت برون سپاری شده متغیر است . این روابط ممکن است مبتنی بر روابط رسمی و دیوان ساالرانه متداول، 

ابطه، شریکانه باشد، که هر یک از این سه نوع ر بستان -روابط مرسوم در بازار داد و ستد، یا مبتنی بر اعتماد متقابل و بده 

نیازمند مدیریت ویژه خود می باشد. در نهایت، امید است که قرار داد با توفیق الزم روبرو شده و خروجی های مورد توافق، 

ست که در این ادر زمان و مکان تعیین شده و با کیفیت قابل قبول ارائه شوند. در صورتی که قرارداد بلند مدت باشد، طبیعی 

جریان تا زمان خاتمه آن ادامه خواهد یافت و در صورتی که کوتاه مدت باشد، ممکن است موضوع در همین جا پایان یافته 

و احتماال  در تکرارهای بعدی، تأمین کنندگان جدیدی جایگزین تأمین کننده فعلی شوند ) در مورد اقالم ک  اهمیت این 

مدیریت روابط شامل نظارت مستمر بر اجرای برون سپاری است تا اینکه نسبت به تحقیق سطوح اتفاق محتمل الوقوع است( . 

مورد انتظار عملیات و همچنین اجرای روزمره وظای  درون فرآیند، اطمینان حاصل شود. عناصر مدیریت روابط شامل: 

 .  ه مورد توجه قرار گیردمدیریت پرسنل، مدیریت ارتباطات و مدیریت مالی می باشد که باید در این مرحل

 گام پنجم: سنجش عملکرد تأمین کنندگان:  *

سنجش تأمین کندگان شامل:روش ها و معیارهایی برای جمع آوری و تحلیل اطالعات مربوط به اندازه گیری و رتبه بندی 

ولیه تأمین ابی و انتخاب اعملکرد)واقعی( تأمین کنندگان در یک بازه زمانی پیوسته است. در این حالت، بر خالف فاز ارزی

کننده، بحث جمع آوری اطالعات مربوطه، نه به روش مصاحبه و بازدید مکان و بررسی سوابق، که از طریق اندازه گیری 

مستقی  عملکرد واقعی تأمین کننده انجام می شود. هدف از این سنجش، بررسی صحت ادعاهای اولیه تأمین کننده و ارزیابی 

فراه  شدن امکان تصمی  گیری در مورد مگونگی ادامه روند برون سپاری محصول یا خدمت مورد صورت گرفته و نیز 

 …نظر)ادامه همکاری با تأمین کننده فعلی، جایگزینی تأمین کننده، واگذاری انجام فعالیت به بخش های داخلی سازمان و 

( است. در آخرین گام فرآیند، الزم است بازخوردهای ناشی از اجرای تمام مراحل فرآیند جمع آوری شده و مورد تحلیل 

و دقت قرار گیرد، ضمن این که نتایج این تحلیل ها باید به تمامی اجزای درگیر در فرآیند برون سپاری، جهت بهتر شدن 

ی نادرست انتقال یابد. این اجزاء شامل تمامی ارکان مرتبط در درون سازمان فرآیند و احیانا  تصحیح تصمیمات یا رویه ها

خریدار مشتمل بر کمیته راهبری،کمیته اجرایی و همه بخش های درگیر و نیز تمامی تأمین کنندگان طرف قرارداد سازمان 

 خریدار است. 

 جمع بندی:

یت هایی متمرکز کنند که آنها را بهتر می شناسند، یعنی امروزه شرکت ها تالش می کنند تا کسب و کار خود را حول فعال

توان محوری آنها می باشد، در نتیجه در صورت امکان فعالیت های دیگر به سایر شرکت ها سپرده می شود.یکی از ابزارهای 

مرکز بر و ت مفید جهت رسیدن به این مه  برون سپاری می باشد. سازمان ها از طریق برون سپاری فعالیت های غیر محوری

ی از جمله علل اصلی برون سپاری می توان صرفه جوی فعالیت های محوری،گام بزرگی در راه پیشرفت و تعالی بر می دارند.

مالی، تمرکز استراتژیک، دسترسی به تکنولوژی برتر، بهبود سطح خدمات، دسترسی به کارشناسان متخصص را بیان نمود، 

ی دیگر عاری از خطرات و مشکالت نمی باشد. از جمله این مشکالت می توان تأثیر برون اما برون سپاری نیز مانند روش ها
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سپاری بر روحیه کارکنان، امنیت شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، کاهش ارزش شرکت، ریسک های خدماتی 

 لفه های مه  برون سپاری است کهو نا همخوانی با فرهنگ سازمان را بیان نمود. مدیریت ریسک برون سپاری یکی از مؤ

نقش مهمی را در اجرای برون سپاری ایفاء می کند و شامل مراحل اولویت بندی وظای  و فعالیت ها، انتخاب عرضه کننده 

خدمات، مذاکره در مورد قرارداد، و اعتماد و نظارت بر عملکرد می باشد. همچنین مدیران در تصمی  گیری های خویش 

ثرات، منافع مشهود آن را نیز مورد توجه قرار داده و تنها بر معیارهای سنتی حسابداری که قادر به شناسایی باید عالوه بر ا

 منافع نا مشهود و بلند مدت برون سپاری نیستند، تکیه نکنند.

ره بهسازمان های امروزی برای بهره مندی از فرصت های زودگذر عصر حاضر نامار به ایجاد ساختاری منعط  و همچنین 

مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان هستند. برون سپاری ابزاری است که در صورت استفاده صحیح و بجا و با 

 در نظر داشتن مزایا و معایب آن می تواند نقش بزرگی در کسب مزیت رقابتی و پیشبرد اهداف سازمان ایفاء کند. 

 می ضروری رقابتی شرایط در ها سازمان برای را آن ها بکارگیری شد،که ذکر سپاری برون برای زیادی مزایای

 از گیری بهره موجب استراتژی این صحیح مدیریت دارد، وجود سپاری برون در که هایی سازد. علی رغ  ریسک

 برون جمله از مدیریتی ابداعات مهد ،که آمریکا مخصوصا  مختل  کشورهای شود. تجربه می     آن زیاد مزایای

 .برون دارد استراتژی این بودن مؤثر از نشان بوتان و بوئینگ مانند های موفقی شرکت تجربه نیز و است، سپاری

 موقعیت که شود می تبدیل رقابتی ابزار یک به ک  ک  و گشوده است ها سازمان روی به جدیدی های راه سپاری

 کند. می مستحک  بازار در را سازمان ها

 

 جلیلیان   حسین -میجانی  ها، نویسندگان: محسن ریسک و مزایا سپاری: مقاله: برونتلخیص از  منبع: 
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 نو آوری

یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانها نوآوری است که میتواند پاسخگوی پرسشهایی مثل:میزان تطابق 

محصوالت تولید سازمان نسبت به تغییرات تقاضا و نیازهای جدید مشتریان مگونه بوده است، میزان تطابق فرایندهای 

قدر بوده است، مند محصول جدید مبتنی تولید در سازمان نسبت به تغییرات تکنولوژی و روش های ساخت م

برنیازهای جدید بازار تولید کرده ای  و کدامیک از روش های جدید انجام کار را جایگزین کرده ای  و بطور کلی 

تحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع 

توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد خالقیت را با تفکر  6957ای پژوهش بیشتر در سال شد، ولی انگیزه اساسی بر

واگرا )دست یافتن به رهیافت های جدید برای حل مسائل( در مقابل تفکر همگرا )دست یافتن به پاسخ صحیح( مترادف 

از اندیشه ها و رهیافت های افراد و  ، استاد رفتار سازمانی، خالقیت را به وجود آوردن تلفیقیiلوتانز [1] .می دانست

یا گروه ها در یک روش جدید، تعری  کرده است ). بارزمن خالقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، 

دکتر علی رضائیان مهره ماندگار رشته مدیریت، خالقیت را اینگونه تعری  [2 ]. مفهوم، کاال یا کشفی بدیع می داند 

خالقیت . [3]عبارت است از به کارگیری توانائی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.  می کند: خالقیت

به شیوه های گوناگونی قابل تعری  است. اما اغلب محققین خالقیت را از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی قرار می 

ای کارآمد و جدید تعری  می شود. از دهند. از این دیدگاه خالقیت در سازمان اغلب به عنوان ایجاد و خلق ایده ه

 این رو دو ویژگی اصلی ایده خالق عبارتند از:

 نو و جدید بودن ایده -6

 مفید بودن ایده )کارآمدی ایده( -1

جدید بودن ایده به ناب بودن و اصیل بودن آن اشاره دارد. منظور از کارآمدی ایده این است که ایده یا سایر عناصر 

 .[4]ر مستقی  در ارتباط با اهداف سازمان بوده و مبنایی برای ایجاد ارزش برای سازمان باشد. مرتبط با آن به طو

بر اسا  نتایج تحقیقات انجام شده در مند سازمان دولتی، افرادی که از سطح باالیی از خالقیت برخوردارند در    

براین مدیران سازمان ها باید محیطی را فراه  بنا [5]سایرین دارای قابلیت ریسک پذیری باالتری هستند.  مقایسه با 

آورند تا ریسک پذیری تشویق گردد. همواره بایستی به خاطر داشت واحدهای تحقیق و توسعه موفق در سازمان، 

 درحقیقت می توان گفت زمانی که واحدهایی هستند که ریسک پذیری در آنها در سطح باالیی وجود داشته باشد.

 ر می شود.منج« نتایج خالق » هستند، ریسک را پذیرفته اند، و این تالش خالق است که به«خالق تالش » افراد درحال 

یک عامل مشترك در تمام خالقیت ها این است که خالقیت همیشه عبارتست از پرداختن به عوامل جدیدی که عامل 

آنچه که تازه است ترکیب این  خالقیت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کنند ولی

تالش های خالقیت وسیله ای برای نوآوری است. خالقیت بیشتر یک فعالیت فکری و . عوامل در الگویی جدید است

معتقد است  آلبرشت. [6]ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خالقیت است

را جذب می کند و برای بررسی مسائل، رهیافت های مختلفی را مورد بررسی  که شخص خالق، اطالعات پیرامون خود
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قرار می دهد. زمانی که ذهن فرد خالق از اطالعات خام انباشته شد، به طور غیرقابل محسو  شروع به کار می کند و 

 . [1]پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات، رهیافتی برای مسئله ارائه می کند

 ت ؛ نوآوری و تغییرتفاوت خالقی

اگرمه واژه خالقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطالح نوآوری    

و خالقیت باید به طور جداگانه مدنظر قرار گیرند؛ مرا که دارای معانی و تعاری  جداگانه ای مخصوصا در سازمان 

آوردن میزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی که نوآوری داللت برآوردن خالقیت اشاره به .  [7]ها هستند

ماهیت خالقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند: .  [8]میزی جدید به مرحله استفاده دارد

 نوآوری =انتفاع + اختراع + مفهوم 

است که باتوجه به مهارموب مرجعی آن فرد، بخش یا گروه،  اشاره بر ایده ای "مفهوم"در معادله نوآوری فوق،    

اشاره به هر ایده ای جدید است که به حقیقت رسیده  "اختراع"سازمان و یا یک دانش انباشته شده جدید است. کلمه 

 . [9]بر به دست آوردن حداکثر استفاده از یک اختراع داللت دارد.  "انتفاع"باشد. کلمه 

به این که تالش های خالق بایستی منجر به نتایج خالق شود؛ پس نوآوری، خالقیت عینیت یافته همچنین باتوجه    

 میباشد.

تعری  فوق ساده ترین تعری  از فرآیند نوآوری است؛. به طور کلی تعری  نوآوری یکی از موارد زیر را شامل می 

 شود:

 خدمات و محصوالت توزیع امور و خدمات محصوالت، در نوآوری: ها خروجی در نوآوری. 

 فی مورداستفاده، نوآوری در منابع و شیوه های تامین آنها.مصر مواد در نوآوری: ها درورودی نوآوری 

 نوآوری در مهارت ها و رویه های اجرایی انجام  تکنولوژیک، فرآیندهای در نوآوری: درفرآیندها نوآوری

 . [4]امور

  محصوالت و خدمات مورد بررسی قرار دهی  تعری  نوآوری بایستی به عنوان مثال اگر نوآوری را در زمینه تولید

 ابعاد زیر را مورد توجه قراردهد:

 مشتریان نیازهای ساختن برآورده برای محصول قابلیت: محصول کیفیت. 

 رقابتی مزیت شا کننده تولید برای تواند می که باشد می محصول تولید هزینه با ارتباط در بعد این: محصول هزینه 

 .کند ایجاد

 تولید محصول: مربوط به مقدار زمانی است که صرف طراحی، توسعه و ایجادمحصول جدید می  زمان

  . [10]گردد

    الزمه نوآوری است. اگرمه در عمل نمی توان این دو را از ه  متمایز ساخت  ،، خالقیتمطابق با تعریفات فوق

کر نوآوری هاست. خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و ف ولی می توان تصور کرد که خالقیت بستر رشد و پیدایی
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نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. از خالقیت تا نوآوری غالبا  راهی طوالنی در پیش 

 .[11]است و تا اندیشه ای نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید زمانی طوالنی می گذرد 

 موثر در نوآوری سازمانیعوامل و موانع 

 نقش مدیریت در پرورش خالقیت و نوآوری در سازمان

مدیران می توانند با تاثیر بر انگیزش درونی افراد و اقدامات موثر در این زمینه، به پرورش خالقیت در سازمان ها    

لی است )بخصوص هایی که خالقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصمدیریت در مجموعهکمک شایانی کنند. 

وانایی و تواند ت؛ مدیریت می ی می باشدو حساسداری نقش تعیین کننده  مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی( 

حیاتی  تواند مانع این امراستعداد خالقیت و نوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می

های خالق. مدیر خالق باید فضایی ز استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهنشود. هنر مدیر خالق عبارت است ا

بیافریند که خودش بتواند خالق باشد و افراد سازمان را ه  نیز برای خالقیت تحریک کند و به نحوی تفویض اختیار 

دکنترلی کارکنانش کند تا هر کسی خود مشکل خودش را حل کند. یک سازمان خالق تا اندازه زیادی به خومی

رای این که ب . گذاردوابسته است. خودکنترلی خودش را در خواست و تمایل برای ارائه ابتکار و خالقیت به نمایش می

یکی  ود.ها امکان بروز داده شافراد در سازمان به تفکر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشه

ها و همین طور خالقیت و نوآوری و حتی رشد و شکوفایی اجتماعی، رورش شخصیت انسانپپر اهمیت  های از شیوه

 . [12]ای ندارندنیستند از این امتیاز بهرهمشورت مشورت است و آنان که اهل 

 تکنیک های تقویت خالقیت و نوآوری در سازمان 

وآوری به عنوان فعالیت های ضروری و هرگاه مدیران سطوح عالی و سیاستگذاران سازمان، خود به خالقیت و ن   

حیاتی باور نداشته باشند، هیچ فعالیتی در این زمینه دوام نخواهد یافت. ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری در سازمان 

می تواند کار خالقیت و نوآوری را تسهیل و تسریع کند. ایجاد باورهای مشترك برای نوآوری و اینکه به عنوان یک 

ك در سازمان به خالقیت نگریسته شود نیاز به آموزش دارد. تافلر مهمترین فعالیت و راه رویارویی با هنجار مشتر

مدیران باید بدانند که یکی از هدف های مه   .تحوالت عظی  و زندگی آینده را برای پذیرش تغییر، آموزش می داند

 [13].یت و نوآوری است در آموزش در محیط پرتالط  و متغیر کنونی، آموختن شیوه های خالق

برای اینکه خالقیت و نوآوری در سازمان ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان    

 مختل  فنونی را برای این منظور ذکر کرده اند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:

 طوفان مغزی : - 5

این تکنیک را نخستین بار دکتر الکس، ا ، اسبورن مطرح کرد و منان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمان ها    

 ، طوفان فکری در واژه نامه بین المللی وبستر منین تعری  شده است:استدر غرب قرار گرفته 

ن تمام سئله بخصوص با انباشتاجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک م

 .[14]ایده هایی که در جا به وسیله اعضا ارائه می گردد بیابند
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آن  البداهه و به سرعت بهشود فیای به یک گروه کومک ارائه شده و از آنان خواسته میدر این تکنیک مسئله   

لسه شوند به طوری که همه اعضای جمی ها بر روی تابلویی نوشتهواکنش نشان داده و برای آن پاسخی بیابند. پاسخ

 توانند آنها را ببینند.. اولین دلیل اثربخشی تحرك می

فی البداهه بودن نظرات،حس رقابت و عدم وجود انتقاد و ارزیابی های مغزی افزایش قدرت خالقیت در گروه است،.

 سریع در جلسات مذکور موجب افزایش اثربخشی می شود.

 عت :الگوبرداری از طبی - 2

برنامه ریزی های رایانه و موضوع  ،ابداعاتی که در زمینه عل  ارتباطات و کنترل در دهه های اخیر شکل گرفته اند 

هوش مصنوعی همه با الگوبرداری و تقلید از فعالیت های مغز آدمی انجام شده اند و روند فعالیت ها به گونه ای است 

 .[14] رهای بدیع و جدیدی ساخته خواهند شدکه در آینده با ادامه این کار فنون و ابزا

 تکنیک گروه اسمی :  - 3 

گروه اسمی نام تکنیکی است که نیز تا حدودی در صنعت رواج یافته است. فرآیند تصمی  گیری در این تکنیک 

اعضاء گروه در یک میز جمع می شوند و موضوع تصمی  گیری به صورت کتبی به  مراحل زیر می باشد:متشکل از 

هریک از اعضا به نوبه، یک عقیده را به گروه   هریک از اعضا داده می شود و آنها مگونگی حل مسئله را می نویسند؛

  ارائه می دهد؛ عقاید ثبت شده در گروه به بحث گتذارده متی شود تا مفاهی  برای ارزیابی روشن تر و کامل تر شود؛

 تصمی  گروه آن تصمیمی خواهد بود که در نهایت ؛ه بندی می کنندهر یک از اعضاء مستقال  و مخفیانه عقاید را درج

 .[15]در مجموع بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد

 تفکر موازی: -4

فرد  کند که با افزایش اطالعاتواضع این شیوه ادوارد دو بونو، روش معمول تفکر را همانند حفر گودالی توصی  می

ماند؛ در حالی که تفکر موازی نگاه سازد و از دیدن جاهای دیگر برای حفر کردن بازمیمیهمان گودال را عمیق تر 

د، بلکه شوهای قبلی افزوده نمیهای جدید صرفا  به اندیشهسازد و اطالعات و تجربهفرد را به نقاط جدید معطوف می

                                                                                                         کند.آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می

نویسندگان مختل  شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خالقیت در نظر دارند به هرحال راه های عمده ای      

فضای خالق، دادن وقت برای خالقیت ، برقراری سیست  پیشنهادات و  که می تواند محرك خالقیت باشد، عبارتند از:

سازمان های خالق خصوصیات ویژه ای را دارا هستند. مه  ترین ویژگی . [3] ایجاد واحد مخصوص خالقیت می باشد

. یکی ی استاین سازمان ها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحران هایی است که غالبا  ناشی از رقابت های اقتصاد

از دالیل معرفی نظریه اقتضایی مدیریت، تاکید بر این موضوع دارد. سازمان های انعطاف پذیر با مسائل و تنگناها 

برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می کنند. 

ابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دمار آشفتگی سازمان هایی که دارای ساختار غیرق

  می شوند
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QFD 

پتتس از درك نیازهتتا و خواستتته هتتای مشتتتریان ، الزم استتت کتته پتتردازش هتتای مناستتب روی آنهتتا انجتتام شتتود و متتورد 

شتتوند استتتفاده از  تحلیتتل قتترار گیرند.حاصتتل ایتتن تحلیتتل هتتا بایتتد بصتتورت هتتدف هتتای روشتتنی بتترای ستتازمان تصتتویر

(در ایتتن مرحلتته و مراحتتل بعتتدی بستتیار مفیتتد QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT)QFDابتتزار

توستتط آکتتائی در ژاپتتن معرفتتی شتتد.  6991کتته در ستتال   یتتک رویکتترد در طراحتتی استتتQFDواقتتع میشتتود،مدل

متتورد استتتفاده قتترار گرفتتت.  6991نتته کشتتتی ستتازی کوبتته میتسوبیشتتی در ستتال ایتتن رویکتترد نخستتت در کارخا

 وارد آمریکتتتا شتتتد و اکنتتتون در کشتتتورهای بستتتیاری متتتورد استتتتفاده قتتترار متتتی گیتتترد. 6991ستتتپس در ستتتال 

یتا بته عبتارتی « مشخصتات فنتی و مهندستی »بته « نیازمنتدی هتای مشتتریان»می توان بته عنتوان ماشتین متترج   QFDاز 

های مشتتتریان بتته ویژگتتی هتتای کیفیتتت و آمتتاده ستتاختن یتتک طتترح کیفیتتت بتترای محصتتول نهتتایی از مبتتدل تقاضتتا

طریتتق گستتترش سیستتتماتیک روابتتط بتتین تقاضتتاهای مشتتتری و ویژگتتی هتتای کیفیتتت محصتتول، تعریتت  نمتتود. ایتتن 

ی فراینتتد معمتتوال بتتا کیفیتتت اجتتزای عملکتتردی آغتتاز گشتتته و ستتپس بتته کیفیتتت همتته قستتمتها و فرآینتتدها گستتترش متت

 یابد.

با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده ماتریسی و مهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده است.  QFDتکنیک 

در این بین متد مهار ماتریسی که انستیتوی تامین کنندگان آمریکا ه  آنرا مورد تائید و استفاده قرار داده به علل زیر مورد 

 توجه بیشتر قرار گرفته است:

 QFDرواج بیشتر نسبت به سایر دیدگاه های موجود در بین متخصصان و کاربران  _6

 سادگی یادگیری و خالصه بودن نسبت به سایر رویکردها _1

 ارتباط منطقی و ساده مراحل مختل  با یکدیگر _1

 پوشش مراحل مه  تولید محصول با استفاده از مهار ماتریس _4

های ارزیابی شده مشتری به مشخصات فنی معادل در محصول است. یعنی ببینی  واستهتبدیل خ QFDزبانی ساده، هدف به 

دهد، در محصول بروز به فرایند طراحی محصول می QFDخواهد و آن را از طریق نظ  و جامعیتی که مشتری مه می

 .[16] اندفواید بسیاری را ذکر کرده QFDدهی . در صنایع مختل  برای می

 QFDمراحل 

QFD های متفاوت، کمابیش به این موارد توجه دارد: در مراحل مختل  و تکنیک 

6 .Who )درك مشتری( 

1 .What )خواسته مشتری( 

 شود؛که در این جا مباحث زیر مطرح می

های دولتی )همگی برای تشریح نامهها، آئینآوری اطالعات از طرق مشاهده، پیمایش، گروه متمرکز، شکایتلزوم جمع

 ت خواسته مشتری(واقعی

http://www.parsmodir.com/thesis/qfd.php
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1( .Who-Whatتعیین وابستگی )های مشتریانهای موجود بین اهمیت خواسته 

4( .now)( مقدار کنونی ارضای مشتری در کاالی موجود )اصال، کمی، کامال 

5( .How)...،( نحوه پاسخ به مشتری )قابل سنجش و کمی باشد 

1( .How to Whatروابط خواسته )هاها و پاسخ 

 به موارد و اهداف مهندسی. توجه 9

9( .How on Howsروابط بین پاسخ فنی ) 

QFD  میالدی در بخش صنایع سنگین کمپانی میتسوبیشی به وجود آمد. در آن  6997نخستین بار نزدیک به سال های

ذاری گ سال ها میتسوبیشی به دلیل وجود قوانین سفت و سخت حکومتی که با صنایع نظامی عجین شده بود با یک سرمایه

کالن متعهد به حرکت به سمت و سوی تضمین کیفیت در کاالهای تولیدی خود در بخش نظامی شد. مهندسین ماتریسی را 

تهیه کردند که میان تمامی قوانین دولتی، نیازمندی های بحرانی برای طراحی و همچنین خواسته های مشتریان ارتباطی را 

 برقرار می کرد. 

QFD فرایند برنامه ریزی است. این فرایند می تواند برنامه ساختار یافته ای برای استفاده موثر از  ابزار نیست بلکه یک

ه یت بندی این مسائل، این فرایند می تواند در شرایط مالشی تی  به تعیین زمینوابزارهای تکنیکی فراه  کند. به هنگام اول

 های مورد عالقه مشتری کمک کند. 

لذا این فرایند می تواند با حصول تمرکز بر روی مشتری به سازمان کمک کند. تنها با مبدا مشتری محور دارد، QFDمون 

 رضایت مشتری تشخیص دهد.  این شیوه از تمرکز است که سازمان می تواند نیازهای خود را در خصوص ارتقای،

6-QFD  .فرایند طرح ریزی است نه ابزار حل مسئله یا تحلیل آن 

 نیازها و خواسته های مشتری، ورودی های ماتریس هستند. فرایند، بدون ورودی نمی تواند شروع شود.-1

1-QFD  .ذاتا سازمان را مجبور به برقراری ارتباط مستقی  با مصرف کنندگان محصول می کند 

 کند.  ل و تحلیل را تسهیل میجمع آوری اطالعات در ساختار ماتریسی، فعالیت های ارزیابی، بررسی های دوجانبه متقاب-4

5-QFD  .در تنظی  اهداف رقابتی و تعیین مسائل دارای اولویت به سازمان کمک می کند 

 دو خروجی دارد.  QFDماتریس -1

 از خروجی اول، اهداف رقابتی برای فعالیت های کلیدی وابسته به صدای مشتری استخراج می شوند.

ویژه، برای قسمت هایی که تاکید خاصی بر آنها وجود دارد، انتخاب می شوند. از خروجی دوم، موارد دارای اولویت  

[17]. 
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 QFDعناصر 

QFD  از دو جزء تشکیل یافته است که منجر به گسترش در طول فرآیند طراحی می گردد یکی کیفیت و دیگری عملکرد

( را تبدیل  Voice of Customer(، ندای مشتری )  Quality Deploymentمی باشد . بخش بهسازی کیفیت ) 

 به فرآیند طراحی می کند . 

این امر با شناسایی اهداف طراحی، ویژگی های قطعه و محصول که در ارتباط با نیازمندی های مشتری می باشند، منجر به 

 تضمین طراحی و کیفیت تولید می گردد .

خش های کارکردی مختل  سازمان که با طراحی ( در ارتباط با ب Function Deploymentبخش بهسازی عملکرد )  

تولید در ارتباط هستند، با تشکیل تی  طراحی این کار را انجام می دهند . متخصصین عملکردی نواقص مربوط به ارتباطات 

 میان مراحل طراحی و عملکردها را کاهش می دهند . 

 QFDمی شود، از ابزارها و روش های متفاوتی در نامیده  QFDبرای رسیدن به اهداف کیفی و در واقع آنچه که اهداف 

، خانه های کیفیت و یا در واقع همان عناصر می باشد که به نوبه خود نیز  QFDاستفاده می شود . ابزار اصلی برای اجرای 

 برای اجرای هر عنصر روش های متفاوتی وجود دارد.

 :  QFDروش کار با خانه های کیفیت در 

اذعان دارند که اگر این ماتریس به صورت کامل  QFD. متخصصین د( گوینHoQش را خانه کیفیت)اولین ماتریس این رو

و جامع تکمیل گردد پروژه در همان گام اولیه خاتمه می یابد بنا به اهمیت این ماتریس، هفت بخش آن به قرار زیر آورده 

 شده است:

 نیازهای مشتریان -ال 

 ویژگی های محصول -ب

 ای مشتریاهمیت نیازه -ج

 ماتریس طرحریزی -د

 ارتباط بین نیازهای مشتری و ویژگی های محصول -هت

 ماتریس همبستگی بین مشخصه های مهندسی  -و

 اولویت ها و اهداف هریک از مشخصه های مهندسی  -ز

 و صحیح بکار گرفته شود، می تواند روش موثری برای در نظر گرفتن ندای مشتری در محصوالت جدید QFDمنانچه 

 .طراحی فرایند به حساب آید
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 (HoQخانه کیفیت )

 

 

متداول ترین نوع از انواع خانه های کیفیت مدل کوبه می باشد که خانه های کیفیت موجود در مدل کوبه شامل مهار خانه 

 می باشد که بر اسا  نظر موران و کوکس به ترتیب شامل : 

 فرآیند و برنامه ریزی تولید می باشد . برنامه ریزی محصول، گسترش قطعات، برنامه ریزی

اصلی ترین و مهمترین این خانه ها، خانه یک  و یا خانه کیفیت می باشد . دلیل اهمیت خانه یک  ازاین رو است که این 

عمل می کند و بیان کننده نیازهای اصلی برای مشتری می باشد . دقت الزم در  QFDخانه به عنوان دروازه ورودی فرآیند 

 .[18]عمل کند .  QFDرای مراحل موجود در این خانه، می تواند به عنوان سنگ زیر بنایی اجرای بهینه اج

 : QFDمزیت های 

 گسترش کار گروهی و فرهنگ مشارکت  •

 گسترش سیستماتیک مستند سازی و به ه  پیوستن همه نیازهای عملیاتی  •

 کاهش در شکست ها و اشتباهات  •

 ایجاد کمترین تغییرات در طراحی  •

 بت   مشخص کردن توانایی ها و ضع  های تولیداتی با منابع تولیداتی قابل رقا •

 به عملکرد محصول تاکید شده است .  QFDدر . 

عملکرد یک عامل کیفی است منظور از عملکرد به زبان ساده کارایی و قابلیت های ابزاری محصول در جهت برآوردن 

 ر مه بیشتر خواسته های مشتری از یک محصول می باشد .تعداد ه

 QFDاهداف 

 معموال شامل دو دسته ملمو  و ناملمو  می شود که شرح آن در زیر خواهد آمد .  QFDاهداف 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

334 

 را می توان در :  QFDاهداف ملمو  : اهداف ملمو  شامل بکارگیری 

 طراحی با هزینه کمتر  •

 حذف تغییرات مکرر فنی  •

 شناسایی مقدماتی مکان هایی از تولید که بحرانی اند  •

 تعیین فرآیندهای در پیش رو برای تولید  •

 کاهش قابل توجهی از زمان, برای توسعه محصول و اختصاص بهینه تر منابع  •

 د از : شناسایی شده است که عبارتن QFDاهداف ناملمو  : در کنار اهداف ملمو  اهداف ناملموسی نیز در بکارگیری 

 افزایش رضایت مشتری  •

 تسهیل در کار گروهی با مندین نظام مختل   •

 ایجاد یک بنیان برای برنامه ریزی بهبود محصول  •

 ایجاد و نگهداری مستندات  •

 ایجاد منبعی قابل تبدیل برای دانش فنی •

 به انتقال دانسته هایشان به دیگر پروژه ها  QFDتشویق اعضای  •

 با هماهنگی و انسجام کامل تمامی اجزا با یکدیگر  QFDق وهمزمان تمامی عناصر موجود در اجرای دقی •

برای تبدیل خواسته های نامفهوم مشتریان به تکنیکی که بتواند آنها را به خواسته های قابل درك ) برای سیست  ( تبدیل  •

 کند .

 برای قادر ساختن نفوذ در صحنه عملیات  •

 .[19] دن این موضوع که ندای مشتری ) خواسته مشتری ( به صورت دقیق مه میزهایی می باشند .برای آسان تر کر •

QFD  نوآوریو رابطه آن با 

حیات سازمان ها بستگی تام به مشتریان آن دارد، بنابراین درك نیازهای آنی و آتی مشتریان ، طرحریزی و برنامه ریزی برای 

ارائه محصوالت فراتر از خواست مشتری ، رمز بقاء و موفقیت سازمان های پیشتاز قرن بیست ارضای این نیازها و تالش برای 

و یک  است . تنها با بکارگیری عمیق اصل مشتری گرایی و سایر اصول مدیریت کیفیت و نهادینه کردن آنها ، این سازمان 

 ها در عرصه پرتالط  عصر حاضر به عملکرد خود تعالی می بخشد.

QFD توان نتیجه منطقی بازار پر رقابت در جهان کنونی دانست . این تکنیک ، سیستمی انسانی بوده و نقطه شروع آن را می

رای آید. این سیست ، صرفا  ابزاری کیفیتی نیست بلکه روشی بشنیدن صدای مشتری است که اغلب غیر کمی به شمار می

ورت زیر توان بصی است در یک جمله این تکنیک را میبرنامه ریزی تکوین محصوالت جدید یا بهبود محصوالت کنون

 تعری  نمود:
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 QFD آل برای جدا شدن از فرهنگ )) ما بهتر از همه می دانی  مشتری مه می خواهد (( و حرکت به سمت فرصتی ایده

قرار می گیرد.  در تولید کاال و عرضه خدمات مورد استفاده QFDفرهنگ )) اجازه دهید صدای مشتری را بشنوی  (( است . 

 اندازی،های مهندسی و راههای تولید، مرخه طراحی محصول، دوره زمانی تکوین محصول، هزینهاین روش در کاهش هزینه

 اتالفها، اعتراضات مشتری و نیز افزایش کیفیت مطابق خواست و سلیقه مشتری، تاثیر عمیقی می گذارد.

اط با مصرف کننده و استفاده از آنها در طراحی محصول می باشد. جمع آوری کلیه اطالعات الزم در ارتب QFDاسا  

صورت می گیرد . اطالعات حاصل از سابقه استفاده باعث یکسری تغییراتی در  AHPدرجه بندی این اطالعات توسط 

 نکات مه  و اساسی در جهت طراحی محصول تلقی می شوند. طراحی محصول می گردد که این تغییرات اغلب از 

در واقع تعیین نیازها و احتیاجات مشتریان می باشد. فعل وانفعاالت انجام شده بین مشتری و محصول این  QFDاصلی هدف 

)زمان و مکانی که مشتری  Gembaاحتیاجات را مشخص می کند و برای پی بردن به آن به عملی ترین روش یعنی 

پرداخته  Gemba( به ابداعات الزم در TRIZی نظام یافته)با استفاده از نوآور محصول را مصرف می کند (پناه می بری . 

 .[20] می شود.

وجود دارد که می توان به روش اکائو، ماکابه، فوکوهارا و پلیتز اشاره نمود . با وجود  QFDروشهای مختلفی برای اجرای  

روشهای متفاوت در اجرا، منطق و فلسفه همه آنها یکسان بوده و نقطه شروع کار، طراحی و تکمیل ماتریسی به نام خانه 

 ی های محصول ارتباطی برقرار نمود.های مشتریان و ویژگکیفیت است. بوسیله این ماتریس می توان میان خواسته

می توانی  بعنوان یک واسطه برای ماتریس تناقضهای فنی در نو آوری نظام یافته استفاده نمائی ، با  QFDاز خانه کیفیت در 

 این کار می توانی  پارامترهای متناقض را شناسائی نمائی . 

QFD ری در محصول بکار می رود. اگرمه این تکنیک در درك به عنوان ابزاری جهت انعکا  نیازها و خواسته های مشت

ه عنوان آوری نظام یافته بنیازمندی ها مفید واقع می شود ولی ابزاری برای حل مشکل نمی باشد؛ این در حالی است که از نو

 ابزاری جهت یافتن راه حل ابتکاری در مسائل فنی جهت توسعه فرآیندهای محصول استفاده می شود. 

اند روش های جدیدی پیشنهاد مطرح شده QFDنظام یافته مدرن برای تولید جوابهای ابداعی مسائلی که قبال  در  آورینو

 می دهد؛ که البته نوشداروی جامعی نمی باشد.

آنها مشتری را راضی نخواهد کرد،  677۵ دسته) مورد توقع یا بدیهی که حتی اجرای 1های مشتریان را می توان به خواسته

های آشکار شده که به هر طریقی بیان شده و هر اندازه عملی شوند رضایت مشتری را بیشتر جلب می نمایند و تهخواس

خواسته های هیجان آور که مورد انتظار نبوده و درخواست نمی شوند ولی اگر به همراه محصول باشند، مشتری را خیلی 

آوری ندی از خواسته های مشتری می توان سئواالتی را از منظر نوهیجان زده خواهند نمود(تقسی  کرد. بر اسا  این طبقه ب

 نظام یافته ارائه داد که باید جواب داده شوند. این سئواالت برای دسته های مختل  خواسته ها نیز متفاوت هستند.

 1771اگر مه روشی کارا جهت اختالط این دو تکنیک تاکنون پیشنهاد نشده است، ولی یاماشیوا و همکارانش در سال  

با اختالط سیستماتیک این دو ابزار، روشی جدید بنام فرآیند توسعه محصول ابتکاری ارائه نمودند که ما را قادر به خلق 

ین روش هدف، وظای ، فعالیت های محصول و اجزاء متشکله در نوآوری فنی کارا در محصول جدید می نماید. در ا
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یز و تحلیل ای که بیشتر به نوآوری فنی نیاز دارند، بوسیله آنالمارموب ساختار سلسه مراتبی گسترش یافته و اجزاء متشکله

 های مشتری در قالب محاسبه وزن اجزاء متشکله تشخیص داده می شوند.خواسته

QFD حصول، تمام اطالعات مربوط به مشتری را به زبان مهندسی تبدیل می کند.به منظور طراحی م 

QFD   .به سازمان کمک می کند تا سرمایه گذاران و مشتریانش را بهتر درك کندQFD  قبل و  عکس العمل مشتری را

صول و ضع  مح بعد از آزمایش محصول یا خدمت به دقت ثبت می کند و بدین وسیله اطالعات زیادی در مورد نقاط قوت

نوع بهبودهای آینده را مشخص می کند، ولی هیچ کمکی به فرآیند حل ابتکاری مسأله نمی کند.  QFDبه دست می آورد. 

این است که وقتی به نقاط حسا  در طراحی می رسد هیچگونه توانائی برای  QFDنقاط ضع   به عبارت دیگر، یکی از 

آنالیز و ایجاد راه حل ندارد بنابراین سازمان باید برای تحریک قوه تصور طراحان خود و ایجاد طوفان ذهنی، به ابزاری جدید 

( است که باعت TRIZی خالقیت) می توان از آن کمک گرفت، دانش مهندس   نیاز دارد. تنها ابزاری که در این حالت

با این روش می توان مه  ترین نتیجه و تابع  تولید مفاهیمی برای کاهش نقاط منفی و بهبود در طراحی موجود می شود. 

 .[21] هدف از اطالعات مصرف کننده را استخراج نمود
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 محیط زیست

 شود.ها زندگی جریان دارد محیط زیست گفته میهایی که در آنبه همه محیط

ر دهند و بمیای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با ه  در کنش هستند محیط زیست را تشکیل مجموعه

 گذارند.رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می

حفاظت محیط زیست در قرن بیست ویک به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شنا 

  .خته می شود

 تعریف

حیط و محیطی در غالب م محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانشهای متفاوت در عل  است از مجموعه عوامل زیستی

 بینند.گذارند و از آن تأثیر میزیست و غیر زیستی )فیزیکی، شیمیایی( که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می

  .شوداو مرتبط میهای و فعایت نانساامروزه این تعری  غالبا  به 

، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که زمینای از عوامل طبیعی کره توان محیط زیست را مجموعهمی 

 .کنند خالصه کردانسان را احاطه می

شود تعری  طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی میدر این است که  طبیعتتفاوت محیط زیست با 

یعت و از انسان و طب های میانکنشدر حالی که عبارت محیط زیست با توجه به بره  شوند،که منحصرا  در نظر گرفته می

 .استدیدگاه وی توصی  شده

 تأثیرات انسان بر محیط زیست 

 دهنده محیط زیستا  تمامی عوامل تشکیل، تقریب 2111در سال  سازمان همکاری اقتصادی و توسعهبر اسا  گزارش 

  .اندهای انسان قرار گرفتهفعالیت تحت تأثیر

 هاخاك

های ت اند از مسمومیت و فرسایش که موجب تخریب و کاهش توان زمینعبار خاكهای انسان بر ترین آثار فعالیتمه 

و  طحیهای سروانابای طبیعی است که به وسیله عواملی مون باد، پدیده فرسایش خاك. به طور کلی  . شوندزراعی می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C
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ها در ، مریدن بیش از حد دام  آبیاریهای انسان از جمله زراعت مفرط، با این حال، فعالیت .گیردتغییرات دما انجام می

  د.شون، و در نهایت آلودگی آن می باعث از بین رفتن تعادل موجود میان روند تخریب و ایجاد خاك زداییجنگلمراتع، 

آالت کشاورزی و یا آلودگی مستقی  آن توسط های خاك توسط ماشینتواند در اثر افزایش نمکمسمومیت خاك می

 به وجود می آید. خیز و حتی سمی برای برخی گیاهانها ایجاد شود. در این صورت خاك ناحاصلافراد یا کارخانه

 هاآب

 :شوددر سه مورد خالصه می آبهاهای انسان بر روی ترین تأثیرات فعالیت، مه توسعه سازمان همکاری اقتصادی وطبق 

 آب های سطحی و زیر زمینی آلودگی، و منابع آبمصرف بیش از حد آب و از بین رفتن 

 های این سازمان درشود. بر اسا  گزارشیک بحران جدی محسوب میامروزه تأمین آب شیرین برای بعضی کشورها 

 این بحران با روند کنونی افزایش جمعیت به اوج خواهد رسید. 2131سال 

ایش ها و روند افزها نیز بحران دیگری است که برخی کشورها در پیش رو دارند. میزان آلودگی برخی آبکیفیت آب

 باشد.کننده میبسیار نگرانآن در بسیاری از نقاط کره زمین 

ها منابع مه  تأمین آب شیرین هستند که مستقیما  در معرض آلودگی و رودها و دریامه های زیرزمینیسفرههای آب 

 ند.های انسان قرار دارتوسط فعالیت

 :ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشندها علل آلودگی آب

های صنعتی که موجب افزایش دمای مصرف آب برای خنک کردن دستگاه آلودگی گرماییفیزیکی همچون آلودگی 

 .شودهای گیاهی یا جانوری میآب و در نهایت از بین رفتن برخی گونه

اورزی یا ها، کشتوانند در اثر ورود مواد شیمیایی حاصل از کارخانهباشند و میهای شیمیایی بسیار گوناگون میآلودگی

های آلودگی آبمه   های شهری به درون آب باشد. مصرف مواد شیمیایی ضد آفت در کشاورزی از عللفاضالب

 های سطحها و جلبک. در نتیجه، باکتریدشوها میری از گونهزیرزمینی یا سطحی است که مستقیما  موجب مرگ بسیا

شوند و موجب کمبود اکسیژن محلول در آب و در کنند و زیاد میکنند به سرعت رشد میآب که از این مواد تغذیه می

 د.شونهای ساکن زیر آب مینتیجه مرگ اغلب گونه

ی غذایی در زنجیره ها هاستنیز که حاصل از فعالیت کارخانه سرب، آرسنیک، جیوهمون  فلزات سنگینآلودگی توسط 

 .کندجان بسیاری از جانوران و نیز انسان را تهدید میانباشته می شود و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8
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 هوا

بر  اثرات نامطلوب آلودگی هوا عبارت است از ورود مستقی  یا غیر مستقی  هر عنصری توسط انسان که احتمال ایجاد

 :اند ازهای هوا عبارتسالمتی انسان و محیط زیست را داشته باشد. انواع آلودگی

نوکسید مو، اکسیدهای ازت، اکسید گوگرددیمون هستند  سوختنهای گازهای شیمیایی سمی که غالبا  حاصل واکنش

 ایبعضی گازهای گلخانه و سولفید هیدروژن، کربن

 در هو رد و غبار و ذرات معلقگ

 فلوئوروکربنهو متان، اکسید کربندیهمچون لخانه ای گازهای گ

  ا می  شوند.های صنعتی وارد هوکه در اثر فعالیت جیوه، کروم، مس، روی، سرب، آرسنیکهمچون فلزات سنگین 

  پیمان کیوتو

ر د شدن زمینگرم، که عامل اصلی ایخانهگازهای گلالملی به منظور کاهش صدور پیمان کیوتو پیمانی است بین

 سازمان ملل متّحددر مارموب  کندرا تکمیل و ترمی  می نامه ریوپیمانپیمان که  اینشوند. های اخیر محسوب میدهه

  شکل گرفت.

 ربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمایای نظیر متان، دی اکسید کطی سالهای اخیر با افزایش گازهای گلخانه

 .باشد که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد شدکره در حال افزایش می

طی پیمانی معروف به کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال آینده میزان انتشار  ۶۵۵۷از این رو در سال 

های مالی برای افزایش ضریب نفوذ اهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمکک ٪۵خود را  ایگازهای گلخانه

 .های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی، اعطا نماینداستفاده از انرژی

 :سازمان محیط زیست

 ینا است که بر امور مربوط به حفظ محیط زیست ایران نظارت دارد سازمانی دولتیسازمان حفاظت محیط زیست ایران 

  :توان به موارد زیر اشاره کردسازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است. از مهمترین وظای  آن می

رست مندی دجاه  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهرهتحقق اصل پن-1

 .و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%91%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%91%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 -2 تگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیسپیش

 زیستی کشورحفاظت از تنوع-3 

 مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت

ای سابق( یکی از مراکز مه  زیرمجموعه معاونت بهداشت مرکز سالمت محیط و کار )اداره کل بهداشت محیط و حرفه

ها و اعمال و نظارت بر اجرای مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران است که تدوین دستورالعمل

های بهداشتی را در سطح کشور از طریق واحدهای بهداشت محیط معاونت بهداشت محیطمحیط زیست انسانی و 

، آب و فاضالب اداره این مرکز شامل: اداره بهداشت 4های تابعه را بر عهده دارد. های علوم پزشکی و شهرستاندانشگاه

، ، اداره کنترل عوامل محیطی موثر بر سالمت و اداره بهداشت مراکز درمانیاداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن

 .ایمنی پرتوها و پسماندها مستقیما  در حوزه محیط زیست انسانی و بهداشت محیط فعال هستند

 عوامل تخریب زیست بوم ها

سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه ذغال و هیزم،  : توان بهها میبومن رفتن و تخریب زیستترین عوامل از بیاز اصلی

 .ها اشاره کردرویه شهرها و کارخانهقطع درختان برای تولید الوار و مصالح ساختمانی و صنعتی و گسترش بی

 بهداشت محیط:

عبارت است  (Santé-environnement: فرانسوی)به  (Environmental health: انگلیسی)به  بهداشت محیط

ه از شود کهای زیادی میگذارند. ای شامل بیماریاز کنترل همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سالمت انسان می

کنند. بهداشت محیط همچنین و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سالمت انسان را تهدید می مواد غذاییطریق آب، هوا، 

 لدربرگیرنده مطالعه فاکتورهای محیطی مضر برای سالمت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوام

است. در واقع هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سالمتی انسان 

محیطی به منظور کنترل، اصالح و گیری اصول مهندسی و دانش زیستکنند. برای رسیدن به این هدف، بهرهاعمال می

 یابد.ت حفظ و ارتقاء سالمتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت میبهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک محیط جه

نامه و همچنین آیین جمهوری اسالمی ایران هیات دولت ۶۸۷۶/۴/۰۴مصوب مورخه  نامه بهداشت محیطآیینمطابق با 

بهداشت »تعری   ۶۸۵۰/۸/۶۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب  ۶۸اجرایی قانون اصالح ماده 

ای روی سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر ی از محیط زندگی که به گونهعبارت است از کنترل عوامل« محیط

« محیط» موجودات زندهها و کلیه و خاك و روابط بین آن آب و هواای از گذارند. در این تعری  به مجموعهمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
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ها بر زندگی یک ای از عوامل و شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آنگویند. به طور کلی محیط به مجموعهمی

 گردد. ود اطالق میموج

 روز جهانی بهداشت محیط:

« روز جهانی بهداشت محیط»هر سال به عنوان  مهر ۴سپتامبر برابر  ۰۱المللی بهداشت محیط، با توجه به اعالم فدراسیون بین

 نامیده شده است. 

 منیای

 :عریف ایمنیت

معنی رستگاری ، در امان بودن ، آسوده خاطر و ه ایمنی محفوظ و مصون بودن از خطر ، در سالمت بودن هر میز ، اغلب ب

 .بی خوف بودن استعمال می شود

 ،ایمنی عبارتست ازمیزان یا درجه پرهیز از مخاطرات در عمل ،از آنجایی که ازبین بردن کامل خطرات غیز ممکن است

 ایمنی را می توان کمیتی نسبی نامید. این کمیت عاملی است از وضعیت موجود که در آن ایمنی اندازه گیری می شود.

که در تعری  علمی ایمنی آمده است، در واقع  (Hazard)ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه 

ن، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنا

 یاد منفی اثرات وقوع امکان  وجود دارد (Hazard)اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. هنگامی که خطر 

 .داشت خواهد وجود شده

بوده  (Danger)است، یه این ترتیب ایمنی متضاد  (Hazard)  گویای قرارگرفتن در معرض یک (Danger)کلمه 

است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط می باشد. ایمنی به طور صد در صد وجود ندارد و عمال ه  

 هیچگاه حاصل نخواهد شد بدین خاطر است که گفته می شود ایمنی، حفاظت نسبی در برابر خطرات است.

 :تعریف سیستمانیک ایمنی

منی در یک سیست  را می توان کیفیتی از یک سیست  تعری  نمود که به سیست  این اجازه را می دهد که تحت شرایط از ای

 پیش تعیین شده ، همراه با تراز قابل قبولی از خسارات و حوادث ، عمل نمایند.

، می توان هر ه بندی می کنندتعری  فوق بر این نکته تاکید دارد که همانطوریکه یک سیست  را از جهات گوناگون دست

 سیستمی را از نظر ایمن یا نا ایمن بودن تقسی  بندی نمود.

 از آنجاییکه موضوع و محور ایمنی ، حادثه می باشد الزم است که به تعری  خطر و حادثه نیز اشاره شود. 

 خطر:

 کلمه خطر در واژه نامه ها تعاری  گوناگون دارد ، از جمله:

 ت ریسک و اتفاق

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1
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 یک منبع خطر ت 

 ت شانس ، موقعیت شانس به معنای حادثه

 ت اشتباه

شرایط بالقوه است که انتظار میرود تا تبدیل به یک حادثه گردد ، برای این کار محرك مورد نیاز است این محرك  :خطر 

 . می تواند خرابی یک قطعه ، شرایطی نا ایمن در سیست  باشد تعری  زیر ، تعری  دقیق تر از خطر است

شرایط یا مجموعه شرایط بالقوه ، داخل یا خارج سیست  عملیاتی که در صورت بالفعل شدن ، خطر را به واقعه ای که منجر 

 به خسارت یا حادثه می شود تبدیل می کنند. 

مخا طره: عبارت است از قرار گرفتن در معرض شرایطی که پتانسیل آسیب رسانی دارد. یا بالفعل شدن خطرات مانند 

 نزدیک شدن به دستگاه در حال کار.

معموال از حادثه به عنوان از دست رفتن بخشی از سیست  ت صدمه دیدن یا مرگ اپراتور ها و کارکنان نزدیک آن و حادثه: 

خسارت دیدن تجهیزات یا سخت افزارها  یاد می کنند حادثه می تواند هر یک از موارد آتش سوزی ، انفجار ، رها شدن 

فوق العاده ، خرابی قطعات ، جدا شدن قطعات یک سیست  و غیره باشد بنابراین می توان حادثه را این منین انرژی های 

 معرفی نمود: 

مکانیسمی دینامیکی است که با فعال شدن یک خطر بالقوه آغاز شده و منجر به بروز وقایعی زنجیره ای در سیست  می شود 

نی ساده تر می توان گفت حادثه اتفاقی نا خواسته و پیش بینی نشده است که تا باالخره خسارتی را موجب شود . به بیا

  منجر به مرگ ، جراحت یا خسارت می گردد.

 تعاری  دیگرحادثه: 

 INCIDENT در لغت : بمعنی رویداد یا پیشامد ناخوشایند و خارج از نظ 

ا د میشود و برای او عوارض جسمی و روانی یدر تعری  : اتفاقی پیش بینی نشده و ناگهانی که بدون خواست شخص ایجا

  .خسارات مالی بهمراه داشته باشد

 سازمان بین المللی کار : اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب آسیب و صدمه گردد

  OHSAS 180001 : ناخواسته که منجر به مرگ ، بیماری ، آسیب ، خرابی و زیان گرددرویداد 

 (شبه حادثه) : به حادثه شود رناگهانی که منجر به ایجاد خسارت نشود.با رویدادی که می توانست منج رویدادی 

NEARMISS 

 ریسک:  .ترکیب ) یا تابعی ( از احتمال و پیامد ) های ( ناشی از حادثه

 ه آسیب شونداحتمال به وقوع پیوستن یک حادثه یا احتمال اینکه فعالیت / مواد / فرایند منجر ب.          

 .هر مه درجه ریسک باالتر باشد بالفعل شدن خطر افزایش می یابد

   منبع بالقوه آسیب رسان ولی ریسک در معرض آسیب قرار گرفتن است. ریسک و خطر: خطر یک  فرق بین

 شود. ک  آن ریسک  یک خطر ممکن است بزرگ باشد اما به علت انجام دادن اقدامات کنترلی
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   .ریسکی که میزان آن تا حد قابل قبول سازمان کاهش یافته باشد:  ریسکحد قابل قبول 

 :اصول اساسی برای کنترل ریسک

 حذف یا جایگزینی

 تغیر روش و الگوی کار

 کاهش زمان تما    

 کنترل های فنی و مهندسی : کنترل ریسک در منبع ، جداسازی تجهیزات ، عایق کاری، تهویه     

 کارگاهینظ  و انضباط     

  ارایه دستورالعمل های مناسب به کارگران

 آموزش و آگاهی  

 لوازم حفاظت فردی

 پایش و نظارت     

 تطبیق فعالیت و نوع کار با شخص انجام دهنده کار

 فراه  نمودن آسایش و رفاه

 :تاریخچه ایمنی

وحشی و همچنین برای مبارزه با  از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت برای حفظ حراست خود از گزند حیوانات

عوامل طبیعی از قبیل باد ، برف ، توفان ، سیل و غیره در پناهگاههای امن مخفی شده است و به عبارت دیگر برای مقابله با 

هر نوع خطری وسیله مبارزه مناسبی تهیه نموده است. با گذشت زمان بشر به اختراعات و پیشرفتهای بیشتری دست یافت 

تغییرات عوامل غیر قابل پیش بینی شده را بوجود می آورد که به افراد و ساختار جامعه آسیب وارد می کرد و  اغلب این

 آنها مورد تهدید قرار می داد. 

  یمنی:اصول مدیریت ا

هزینه جبران خسارات  که  حوادث و خطرات به شکل های مختل  روبروهستند،امروزه صنایع، هر روز با انواع جدیدی از 

حاصل از این حوادث برای صنایع بسیار گران تمام می شود، همچنین پیشرفت عل  و تکنولوژی، تغییر ماشین آالت و 

ود تا امر باعث می ش محل های کاری جدید و باالخره فرآیندهای کاری متفاوت نیز مزید بر علت می باشند. در نتیجه این

 . دارد  نگه ایمن را خود نظر زیر  هایمدیریت هرگز نتواند ادعا کند که می تواند افراد و بخش

 راه چاره چیست؟

در ابتدای پاسخ به این سوال، سوال دیگری مطرح می شود،که آیا مدیریت می تواند با استفاده از تعداد زیادی کارشنا  

ایمنی کامل صنعت برسد؟ در پاسخ باید گفت، تجربه ثابت کرده که بخش مهندسی تا متخصص، به هدف خود، یعنی 

کنون نتوانسته آنچه را که یک مدیر انتظار دارد ایجاد کند، در نتیجه باید به روشی دیگر پناه برد و آن پیاده سازی اصول 

 مدیریت ایمنی است.

http://industrial-safety.persianblog.ir/post/100/
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 رخدادهای دیگر و هاآسیب سوانح، از جلوگیری برای  ایمنی، حوزه به توجه از عبارتست ایمنی، مدیریت اصول 

های سازمانی. این کار شامل اقداماتی مانند جلوگیری یا کاهش وقایع یا سوانح برای کارکنان و نامطلوب در محیط

 تجهیزات است.

 :گنجاند زیر عناوین در توان می را دارد  بر در تمام آنچه که اصول مدیریت ایمنی 

 صنعت در ایمنی هی مفا سازی بومی -

 دموجو ایمنی های سیست  شناخت  -

 طرح و برنامه ریزی اصول ایمنی-

 معیارهای سنجش ایمنی -

 مدیریت ریسک -

 مفاهی  ایمنی در حقوق کار و بررسی آیین نامه های مرتبط با آن-

 در افیک تجربه و فنی دانش مستلزم آن مدیریت است، از آنجا که بخش ایمنی یکی از بخش های مه  سازمانهای صنعتی

مقوله ایمنی از ابعاد مختل  پرداخته می شود ولی غالبا  مهمترین اصل ایمنی مدیریت صحیح آن  به. باشد می مربوطه شغل

است که دارای دو بعد فرهنگی و مهندسی می باشد. معموال  کار در حیطه های مدیریتی به ویژه در بعد فرهنگی آن مشکل 

 کار آمدتر است . تر و در عین حال

میلیون حادثه شغلی  ۰۷٠میلیون نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. این آمار در کنار  ۰ساالنه 

میلیون بیماری ناشی از کار، آمار تتکان دهنده ای را به مدیران صنایع ارائه می کند که این امر اهمیت مدیریت  ۶۱٠و 

 ساخته و همچنین نیاز جهانی ایجاد یک سیست  مدیریت ایمنی را تایید می کند.ایمنی را مشخص 

 یم مدیریت آن موازین و اصول رعایت با که دانست  ایمنی مهندسی در ابزار ترین اساسی  می توان مدیریت ایمنی را

 در ایمنی مشی خط کننده تعیین ایمنی مدیریت سیست  که آنجا از و  یابد دست سازمان در ایمنی سطح باالترین به تواند

 بخشی کلیه اقدامات حوزه ایمنی را در گرو پیاده سازی مناسب اصول مدیریت ایمنی دانست . اثر  توان می است، سازمان

با به کارگیری اصول مدیریت ایمنی می توان هزینه های عدم توجه به مسائل ایمنی و کاهش ضریب ایمنی سیست ،که 

شامل مواردی مانند: هزینه حوادث)مستقی  و غیرمستقی (، هزینه های دوباره کاری، هزینه از دست رفتن اعتبار شرکت ، 

 .داد کاهش مشمگیری نحو به را است هزینه های جاری ایمنی و هزینه های پیشگیری 

کاهش میزان وقوع حوادث، سیست  گرایی در تصمیمات مدیریت، نگرش به ایمنتتتی به عنوان جنبه های کیفی در فراه  

 . از دستاوردهای سیست  مدیریت ایمنی است.…آوری محصول، افزایش اطمینان پذیری سیستمها و

 این از غفلت که است ایمنی مهندسی متدهای همان  ایمنی دیریتم های سیست  ابزار  که داشت خاطر به اما باید 

 .داشت نخواهتتتد درپی ایمنی مدیریت سیست  کفایت عدم جزء پیامدی  متدها،

 اصول مدیریت در سیست  مدیریت ایمنی عبارتند از :

 برنامه ریزی ایمنی   -۶
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 سازماندهی سیست  ایمنی و فعالیت های آن -۰

   ایمنی های برنامه هدایت و پیشبرد  – ۸

 کنترل عملکرد ها و نتایج حاصله )خود ممیزی( -۴

 ارزیابی عملکرد ایمنی چرا و چگونه؟

 مقدمه: 

ها و اهداف از پیش تعری  شده آنهاست. باال بودن کیفیت و اثر بخشی سیست  ها عامل حیاتی و مه  در تحقق برنامه

هزینه سازمانها برای ارائه خدمات و محصوالت گوناگون و تهیه و تأمین این هزینه ها از منابع عمومی که روز به روز 

ین سازمانها، ضرورت اندازه گیری و پایش عملکرد آنها را بیش از پیش شود و پایین بودن اثر بخشی امحدودتر و کمتر می

 روشن کرده است. 

گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و فعالیت هایی اطالق می 

  گیرد.و اثر بخشی صورت میای اقتصادی توام با کارایی امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها و شیوه

  تعاری  مختلفی از ارزیابی عملکرد ارائه شده است که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع  می اطالق اقداماتی مجموعه به عملکرد ارزیابی      .1

یابی گیرد بطوریکه، ارزشیوه ای اقتصادی توآم با کارایی و اثر بخشی صورت می در جهت دستیابی به هدفها به

 شود.   ای کارایی بیان میه اساسا  در قالب شاخص” نحوه استفاده از منابع“عملکرد در بعد 

 به یابیدست نحوه و میزان مقایسه و گیری اندازه و سنجش فرایند توان می را عملکرد ارزیابی نظام کلی طور به     .2

 . دانست مطلوب وضعیت

 باراتیع قالب در ورری بهره بهبود مورد در سواالتی به پاسخگویی برای ضروری تالشی عملکرد گیری اندازه   .3

 . باشدمی پاسخگویی قابلیت و بخشی اثر کارایی، نظیر

 دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد :

توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مه  در خصوص ارزیابی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد را می

( دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد 2( دیدگاه سنتی و 1وجود دارد: 

ابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است. باشد در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیمی

   خالصه شده است:  1تفاوتهای این دو دیدگاه در جدول 
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 .تفاوت دیدگاه سنتی و نوین1جدول

   

 

 ضرورت ارزیابی عملکرد :

ارزیابی عملکرد موجب تحریک حس کنجکاوی، پرسش و مالش در مورد روش انجام کارها و نحوه تخصیص منابع 

انجام شده همیشه در سطح باالیی قرار گیرند، تنها از طریق نظامهای ” تالشهای کاری“می گردد و تضمین اینکه ارزش 

دازه گیری عملکرئ موجب هوشمندی نظام و برانگیختن سنجش و اندازه گیری عملکرد امکان پذیر است. لذا ارزیابی و ان

 افراد در جهت رفتار مطلوب می شود. 

 اهداف ارزیابی عملکرد 

  وریبهره مدیریت مرخه استقرار و امور جریان مداوم کنترل        -1

 حاصال و هاقابلیت افزایش و شکوفایی جهت در تالش و مشکالت و قوت و ضع  نقاط شناسایی       -2

 ها. فعالیت

  آینده اهداف و ها برنامه ها،فعالیت عمق و حوزه مورد در گیریتصمی  بهبود     -3

    انسانی منابع و امکانات از بهتر استفاده و منابع تخصیص بهبود     -4

  هابرنامه عملکرد مورد در پاسخگویی ارتقای      -5

 فرآیند ارزیابی عملکرد :

باشد. ارزیابی عملکرد هر فرآیندی شامل انجام مجموعه از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می

 باشد: مستلزم پیمودن گامهای متعدد است. گامهای مورد نظر در ارزایابی عملکرد به شرح زیر می

  ها؛ژیاسترات و کالن اهداف مأموریتها، رسالتها، بررسی یا و تدوین           -

 تدوین و تنظی  شاخصهای ارزیابی عملکرد            -

  ارزیابی؛ شاخصهای با مرتبط عملکردی ی(استانداردها) معیارها برقراری و تدوین           -

  در دیدگاه مدرن  در دیدگاه مدرن ها ویژگی

 گیری عملکرد قضاوت و اندازه نقش ارزیابی کننده

 )قاضی(

 دهنده و تسهیل عملکردمشورت 

 اینده  گذشته  دوره ارزیابی 

 خود استانداردگذاری  نظر سازمان و مدیران مافوق  استانداردهای ارزیابی 

 رشد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده  کنترل ارزیابی شونده  هدف عمده ارزیابی 

 رشد، توسعه و بهبود عملکرد  کنترل عملکرد  خروجی نظام 

تعیین و شناسایی موفقترین و اعطای  پیامدهای ارزیابی 

 پاداش مالی به مدیران 

ارایه خدمات مشاوره به منظور بهبود 

 ها مستمر و روز افزون فعالیت

 گفت و گو  دستوری )شبیه به محاکمه(  مصاحبه بعد از ارزیابی 
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 : شونده ارزیابی به ارزیابی هایشاخص انتظارات اعالم و ابالغ           -

  واقعی؛ عملکرد گیری اندازه           -

  شاخص؛ هر استانداردهای با واقعی عملکرد مقایسه           -

 : شونده ارزیابی به انها به نیل نحوه و نتایج اعالم           -

 طریق از شونده ارزیابی عملکرد مستمر بهبود جهت اصالحی عملیات بکارگیری منظور به اقدام           -

  بازخورد؛   مکانیس 

 ارزیابی عملکرد :عناصر اصلی نظام 

 شود که عبارتند از: در تمام نظامهای ارزیابی به طور عام مهار جزء دیده می

  اطالعات آوریجمع       -1

آید که به طور تجربی رخ داده است. این جزء نظام، وظیفه طراحی اطالعات مورد نیاز دقیقا  از عملکردی بدست می

ند آنچه را که در موقعیت ارزیابی در حال رخ دادن است دقیقا  بر اسا  شیوه و تدبیری را به عهده دارد که بتوا

 استانداردهای مشخص شده تعری  کند. 

  سنجش و ارزیابی      -2

ها و تدابیر موردنیاز را بر عهده دارد که محتوی انچه را که رخ داده است تعیین و این جزء از نظام، وظیفه طراحی شیوه

 داده است مقایسه کند. آنها را با آنچه باید رخ می

 : اصالحی اقدام    -3

نقاط انحراف از استانداردها مشخص اغلب به کمک ساز و کار بازخورد،پس از مقایسه بین عملکرد و استانداردها،      

دهد. این کار تا مدیر با اقدام اصالحی، شکاف به وجود آمده را کاهش میشود. لذا پس از تشخیص نقاط انحرافی،می

 یابد. ادامه میهنگامی که عملکرد قابل قبولی حاصل نشده است،

 شبکه ارتباطی  -4          

ه ارتباطی در سیست  شبکارزیابی کننده و اصالح کننده اطالعات حاصل از عملکرد،ات،تعاملی بین دریافت کننده اطالع   

 شود. پذیر میامکان

  بر دهد و به عبارت دیگر ساختار حاکاین شبکه ارتباطی تعیین کننده ساختار نظام ارزیابی را تحت تأثیر قرار می    

   نظامهای ارزیابی، از شبکه ارتباطات متأثر است.

 ال :مشخصات شاخص عملکرد ایده

 های عملکرد جهت استفاده موثر باید  یک سری مشخصات مشترك را دارا باشند که عبارتند از: شاخص

 های سیست ، ت انعکا  نیازمندی

 ت وضوح و قابلیت درك، 

 ت قابلیت بکارگیری در سطح وسیع، 
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 ت عدم امکان تفاسیر متفاوت، 

  ها،ت سازگاری با دیگر شاخص

 ت تفسیردقیق نتایج، 

 ت به صرفه بودن بکارگیری آن. 

  شاخصهای عملکرد ایمنی:

همانگونه که ذکر شد اندازه گیری یک مرحله کلیدی در فرایند مدیریت محسوب شده و پایه های بهبود مستمر را تشکیل 

می دهد. در صورتیکه اندازه گیری بخوبی صورت نگیرد بر اثربخشی سیست  های مدیریت ایمنی خدشه وارد شده و 

 منی در اختیار مدیریت قرار نخواهد گرفت. اطالعات قابل اطمینانی در زمینه نحوه کنترل ریسک های ای

هر مند که در حال حاضر اطالعات عمومی زیادی در زمینه اندازه گیری عملکرد وجود دارد ولی این دانش در زمینه 

عملکرد اختصاصی سیست  های ایمنی هنوز اندك می باشد. بعنوان مثال امروزه مدیران می تواند براحتی با بکارگیری 

تل  به ارزیابی عملکرد عمومی سازمانهای خود با استفاده از شاخص های مثبت بپردازند ولی در زمینه اندازه الگوهای مخ

گیری عملکرد ایمنی سازمانها هنوز ه  در اغلب سازمانهای داخلی تنها بر روی شاخصهای منفعل و منفی نظیر شاخص 

 ابه تاکید می شود. فراوانی حادثه، شدت حادثه، تعداد مرگ های شغلی و موارد مش

استفاده از نشانگرهای منفی برای ارزیابی ایمنی سازمانها با وجود مزایای خود، می توانند بسیار هزینه بر و گران تبدیل 

شوند. ساده ترین دلیل این امر تغییرات ایحاد شده در ماهیت خطرات در طول مندین دهه اخیر بوده است. در نیای 

خطرات که زمینه را برای اندازه گیری نشانگرهای منفی عملکرد سیست  ایمنی سازمانه مهیا می امروزی  بالفعل در آمدن 

کند می تواند به قیمت مرگ انسانها، خسارات شدید اقتصادی، آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی، خدشه دار شدن 

 اعتبار تجاری سازمان و... تمام شود. 

 خالصه شده است.  2در مند دهه اخیر در جدول  تفاوتهای ایجاد شده در ماهیت خطرات

 

 تفاوتهای ایجاد شده در ماهیت خطرات :2جدول 

 مشخصه های  خطرات در حال حاضر  مشخصه های  خطرات در قرون گذشته 

 خطرات ساده و شناسایی آنها آسان بود 

هدف مستفی  تنها فرد یا یک دسته 

 کومک بود 

معموالً اثرات از نوع کوتاه مدت 

 بود 
تا حد زیادی تحت کنترل فرد آسیب 

 دیده بود 

 شناسایی آنها پیچیده و مشکل شده است 

 گستره تاثیر آنها بسیار وسیع تر شده است 

 می تواند اثرات خود را در بلند مدت بگذارند 

خطر بوسیله افرادی غیر از افراد آسیب دیده کنترل 

 می شود 
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 ارائه شده است:  3ایب و مزایای استفاده از شاخص های منفی برای سنجش عملکرد ایمنی در جدول مع

 : مزایا و معایب نشانگرهای منفی عملکرد ایمنی3جدول

  مزایا  معایب

  منفعل اند.

 ایجاد تورش می کنند. 

براحتی دستکاری می 

 شوند. 

  باعث انگیزش می شوند.

  قرار میگیرند.سالهاست که مورد استفاده 

برای آنها در بسیاری از موارد استاندار تعری  

 شده است. 

توسط سازمانهای ناظر و دولتی مورد استفاده 

 قرار می گیرند. 

  محاسبه آنها راحت است.

   
ثبت مبه منظور پوشش نقاط ضع  نشانگرهای یاد شده در سالیان اخیر یک تمایل فزاینده به سمت استفاده از نشانگرهای 

ایمنی در سازمانها شکل گرفته است. این نوع نشانگرها با تعیین وضعیت سیست  ها قبل از بروز عدم مطابقت ها و حوادث 

قادر ند از بروز خسارات سنگین جلوگیری کنند. از نظر تعری  یک نشانگر مثبت عملکرد بعنوان ابزار پیشگیرنده ای 

بل از تحمیل جراحت و خسارت منتهی می گردد. نمونه های از نشانگرهای یاد مطرح می شود که به اتخاذ تدابیر کنترلی ق

 شده در جدول زیر ارائه شده است:

 : نشانگرهای مثبت عملکرد ایمنی4جدول

  هدف  نشانگر  اندازه گیری

درصد اعمال ناایمن با استفاده از روش 

  نمونه برداری از رفتارهای ایمنی

  ایمن کارکنان کار  مشاهدات مبتنی بر رفتار

اندازه گیری فرهنگ ایمنی با ستفاده از 

  پرسشنامه های استاندارد شده

  بهبود فرهنگی ایمنی  اندازه گیری دوره ای فرهنگ ایمنی

میزان رویدادهای گزارش شده در طول 

زمان مشخص، درصد گزارش شبه 

حوادث، درصد تحقیقات رویدادها، 

  ..درصد اقدامات اصالحی اجراء شده و.

گزارش به موقع رویدادها و تحقیقات 

  اثربخش رویدادها

   

 گزارش حوادث و پیاده سازی 

  اقدامات اصالحی

درصد ارزیابی های عملکرد تکمیل 

شده، درصد آموزشهای انجام شده بر 

 حسب برنامه زمانبندی و غیره 

ارزیابی عملکرد شامل شناسایی 

 نیازهای آموزشی و انجام آموزشها 

  کارکنان ایمن و صالحیت دار
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 ایمنی و محیط زیست

  به منظور حفظ محیط زیست: استفاده از ظرفیت اخالق

برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کرد باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخالقی مربوط به  

 .محیط زیست پرداخت

های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از مجازاتاگر مه جرای  و  

 .دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات ه  کاری ساخته نخواهد بود

 

های فردا را نیز مورد توجه قرار امروز، نسل نگر است؛ مرا که عالوه برنگر و آیندهباید گفت که اخالق زیست محیطی حال 

کند؛ در این اصل آمده قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن تاکید می 51دهد و این همان موضوعی است که اصل می

 رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن هایامروز و نسل نسل که محیط زیست حفاظت اسالمی در جمهوری»است که 

غیر  ا تخریبی محیط زیست با آلودگی که و غیر آن اقتصادی هایرو فعالیت شود. از اینمی تلقی عمومی وظیفه؛  باشند داشته

 .«است ممنوع ؛پیدا کند مالزمه آن جبران قابل

شروع به وضع بایدها و نبایدهایی آید. قانون برای حمایت از محیط زیست درست همین جاست که پای حقوق به میان می 

های کانیزمبینی مکند و از سوی دیگر با پیشبینی میکند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالی  و حقوق پیشمی

 هایکند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزارهای که غالبا از جنس مجازات هستند، سعی میبازدارنده

 تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازیکنند و نقش جدیگیرند لبا  قانون به تن میاخالقی که شکل باید و نباید می

  .کنندمی

  :حقوق و حفظ طبیعت 

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و 

 ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیطنامهتواند بسیار مفید و موثر باشد. قوانین، آیینکارآمد می مقررات

در نتیجه  اند کههای مخرب محیط زیست کردهانگاری فعالیتزیست را از تخریب محافظت کند و اغلب این قوانین اقدام به جرم

  .ه وجود آمده استمفهومی به نام جرای  زیست محیطی ب

اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی در تعری  منین جرایمی آورده

 179اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد  .شوندو سالمت بشر می

( صرفا درباره محیط زیست طبیعی 16/3/1346( و قانون شکار و صید )مصوب 4/12/1335؛ قانون شکار )مصوب است  189و 

بوده است؛ اما اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیالت 

  .است 28/3/1353ظت و بهسازی محیط زیست در مورخ سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفا
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 :جرایم محیط زیستی 

کی ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یتواند تاثیر بازدارندهبرخورد سریع و قاطع با جرای  زیست محیطی می 

  .شودگیاهان و حیوانات میاز این جرای  ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست بجز انسان است که شامل تمامی 

ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر ه  خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی بر همین اسا  تخریب جنگل

جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاك، صدا و شود. اما گروه دیگر، جرای  ارتکابی نسبت به عناصر بیمجرمانه محسوب می

  .گیردشیمیایی را در بر می هایآلودگی

دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حج  وسیعی از آید نشان میآنچه از وضع قوانین و مقررات بر می 

قوانین در این باره تصویب شده است و از سوی دیگر رشته حقوق محیط زیست ه  در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده 

شکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف کند؛ اما این اندازی شده است تا محقوق دانشگاه شهید بهشتی راه

 کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا عالوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد 

 

 متولیان محیط زیست چه کسانی هستند؟ 

ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل یست دانست. مه متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط ز

مر از مندی درست و مستتحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره

 .زیستی کشور است آن و حفاظت از تنوع

پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظای  این سازمان را  .

  .داندشود، میموجب بر ه  خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می

  .کنندهای خودجوش غیر دولتی زیادی برای حفظ محیط زیست تالش میعالوه بر نهادهای دولتی سازمان

آزادی  محیطی غیردولتی، دادنهای زیستتوانمندسازی سازمان های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب براینبودن به بودجهوابسته 

های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی عمل به آنها برای فعالیت

معه بدل کند. این محیطی جاهای اجرایی در رفع مشکالت زیستترین اهرممحیطی را به مه های زیستتواند تشکلمی

  .توانند در سازمان محیط زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسندهای مردم نهاد برای فعالیت میسازمان

در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این 

نگران کننده را رود؛ بر این اسا  قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روندزوال می سرمایه مشترك بشری رو به

تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه متوق  کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می

د را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب ای که هر شخص خوکردن اخالق زیست محیطی است به گونه

 تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشدتر از آن، اجرای جدی آنها میقوانین بازدارنده و کارآمد و مه 

 :ایمنی محیط زیست

منظور ما از ایمنی , تدابیری است که از ورود مواد شیمیایی سمی و مضر به .ایمنی محیط زیست , برای ما بسیار اهمیت دارد 
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محیط زیست )خاك، آب، هوا( جلوگیری کند. اگر محیط زیست را بشناسی  و ازعواقب آلودگی آن در طوالنی مدت با خبر 

که در  پسآب های خانگی و صنعتیها و کنی . ولی آیا به واقع منین است؟ فاضالبباشی  , مطمئنا از آلودگی آن جلوگیری می

برند و آبهای زیر زمینی و خاك را شوند و در بسیاری از مواقع مواد سمی بسیاری را با خود به اعماق زمین فرو میزمین دفع می

 به شوند و ... هر یکشوند، گازهای سمی که وارد هوا میهای رودخانه ها میهایی که مستقیما وارد ابکنند، پسآبآلوده می

 شیوه های متعددی محیط زیست را با خطر تخریب مواجه می سازند.

ی  و کنی  با خبر باشمحیط زیست، محل زندگی ماست پس باید همیشه از عواقب زیست محیطی فرایندهایی که طراحی می

واهی  رساند و ه آسیب ختدابیری را بیاندیشی  تا محیط زیست را آلوده نکنی  . در غیر این صورت به کل طبیعت و البته جامع

 گاهی جان تعداد زیادی از انسان ها را تهدید خواهی  کرد.

( سودجویی )کنترل آلودگی هزینه ساز 2( جهل و نادانی )1شود: )دو عاملی که باعث عدم توجه به مسائل زیست محیطی می

  .هستند است(

 یش ایمنی زیستی:پایداری راهی برای افزا

و در گزارش ارایه شده از سوی کمیسیون محیط زیست و توسعه سازمان بین  1987مفهوم پایداری برای نخستین بار در سال 

الملل متبلور شد و جایگاهی در ادبیات محیط زیست پیدا کرد. کمیسیون برانتلند توسعه پایدار را اینگونه معرفی می کند: توسعه 

ی کنونی بشر را برآورده می سازد و بر لزوم توانایی نسل های آینده برای تحقق اهدافشان نیز تأکید می کند. ای است که نیازها

برای تحقق این نوع توسعه توجه به معضالت زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، تغییر آب و هوا و تهدیدات موجود در زمینه 

 منابع گیاهی و جانوری و تنوع آنها افزایش یافت.

 کشاورزی ایمن:

یکی از نظام های بسیارکهن کشاورزی است که بشر از سال های گذشته با آن آشنا بوده است، اما رشد سریع  ایمنشاورزی ک

جوامع انسانی، افزایش فرهنگ مصرف و عدم تعادل میان تولید و مصرف، باعث شد کشاورزی صنعتی جایگزین کشاورزی 

همانند تولید و کشت گسترده ی ارقام پرمحصول گونه های زراعی، باغی، ترویج و استفاده سنتی شود. استفاده از فناوری هایی 

از انواع کودها و سموم شیمیایی، نقش مهمی در افزایش تولیدات کشاورزی ایفا کرد؛ ه  منین مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

را در امر افزایش تولیدات کشاورزی به وجود از فن آوری های جدید بشر در سه دهه ی اخیر می باشد که انقالب بزرگی 

آورده است؛ در نتیجه ی به کارگیری فن آوری های در پیش گفته شده، کشاورزی سنتی تغییر یافته و به شکل مدرن و صنعتی 

 د.درآم

در کشورهای گوناگون متفاوت است، اما این تعاری  دارای وجه اشتراکی عبارت از مصرف به شدت  ایمنری  کشاورزی تع

 تعامل سازگار فعالیت های انسانی با مرخه ی، محدود کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی در تولید محصوالت کشاورزی

مر منجر به ایجاد تعادل پایدار در منابع پایه آب و خاك طبیعت و استفاده ی متعادل و منطقی از آن هستند، گفتنی ست این ا

 .خواهد شد

http://www.irche.com/
http://www.irche.com/
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ا آموزش صحیح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و آگاه کردن آنها از خطرات باقیمانده ی سموم آفت کش ها برروی ب

یی، طع  خوب، سالمتی و معرفی محصوالت ارگانیک به عنوان مواد غذایی عاری ازباقیمانده ی آفت کش ها و مواد شیمیا

محتوای ویتامین و ماده ی خشک بیشتری که این محصوالت نسبت به محصوالت معمولی دارا هستند می توان این محصوالت 

 .را در الگو و سبد غذایی اکثر مردم جای داد و ایمنی و سالمت جامعه را تضمین کرد

 فناوری نانو دریچه ای به سوی محیط زیست پاك و ایمن:

مانند هر فناوری نوین دیگری، می تواند تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وجود آورد؛ از  فناوری نانو،

 .در محیط زیست جمله

همان طورکه می دانی  برای کنترل دقیق آالینده ها ابتدا باید به سراغ منابع آنها بروی ، لذا شناسایی منشاء آلودگی بسیار مه  

دگی به صورت موضعی قابل بررسی خواهد بود. معموال وقتی متوجه می شوی  مه است. به کمک فناوری نانو تغییرات آلو

ضرری به محیط زده ای  که خیلی دیر شده است. فناوری نانو بر اسا  تحلیل نقطه ای و حسگرهای پیشرفته ابزاری برای 

 .دستیابی به داده های سریعتر فراه  می کند

که مواد طوری مصرف شوند که به طور موثری ورود آالینده های ناشی از فعالیت  فناوری نانو این امکان را ایجاد کرده است 

های انسانی به محیط زیست را ک  کنند. حرکت با برنامه به سمت برخی صنایع منجر به کاهش آسیب به طبیعت خواهد شد. این 

حرك های قادر به شناسایی و ارائه پاسخ به منانوحسگر وسیله ای است بسیار ریز که  .کار به کمک فناوری نانو امکان پذیر است

یکی از  .فیزیکی در مقیا  یک نانومتر است. نانوحسگرها کاربردهای متعددی در علوم مختل  ازجمله محیط زیست یافته اند

 نیازهای مه  و اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست، پایش مستمر آلودگی هواست. با استفاده از نانوحسگرها

پیشرفت موثری در زمینه کنترل آلودگی هوا صورت گرفت. با اختراع اولین نمونه های غبار هوشمند، تولید اینگونه حسگرها به 

مرحله کاربرد علمی نزدیک شد. هدف اصلی از ساخت غبارهای هوشمند، تولید مجموعه ای از حسگرهای پیشرفته به صورت 

وحسگرها به راحتی ساعت ها در هوا معلق باقی می مانند. این ذرات بسیار ریز از نانو رایانه های بسیار سبک است. این نان

سیلیکون ساخته می شوند و می توانند از طریق بی سی  موجود در خود، اطالعات جمع آوری شده را به یک پایگاه مرکزی 

 .استسرعت انتقال اطالعات در نمونه های اولیه حدود یک کیلوبایت در ثانیه .ارسال کنند

یکی از مهمترین نظام هایی که  دو مقوله ایمنی و محیط زیست  را به یکدیگر مرتبط می سازند  سیست  بهداشت، ایمنی و محیط 

 زیست است. که به دلیل اهمیت این سیست  به معرفی  کامل آن پرداخته می شود.

HSE MSچیست؟ 

 HSE MSن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و نظام واحدی است که صنایع برای یکپارمه کردن و رسید

احد به نام ها نظامی ومحیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند. که به دلیل پیوستگی و در ه  تنیدگی این مقوله
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HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید HSEQ استاندارد به عبارتی ساده تر 

HSE روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضع  ایمنی و بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود. 

 :  (HSE-MSفلسفه ایجاد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست )

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده  

است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ استفاده از انواع ماشین آالت، 

 امری گریز ناپذیر شده است. تجهیزات، فرایندها مواد شیمیایی و ...

صنعتی شدن و تولید فزاینده، مخاطرات گوناگونی را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض 

عوامل زیان آور بسیاری قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار آمده و همواره سالمت نیروی کار را 

 کند. تهدید می

نیروی کار هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه بخشی پر اهمیت از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی 

و اجتماعی انگاشته می شوند. از این رو تامین سالمت کار و کارگر از اهمیتی شایان توجه برخوردار است. بی گمان اقتصادی 

 ن داشتن نیروی کار سال  امکان پذیر نخواهد بود.شکوفا و صنعتی خودکفا بدو

 همراه یستز محیط و کار محیط انسان، سالمت بر سوئی اثرات با که ای گونه به بشر نیازهای تامین که مه  و بنیادی اصل این 

 پذیر امکان پایدار هتوسع استراتژی طریق از  تنها( آینده در تولید قابلیتهای حفظ و جهانی پایه منابع به آسیب هرگونه عدم) نباشد

 هدف این اب و ند ا داده قرار خود فعالیتهای سرلوحه را  ر امروزه، صنایع در کشورهای توسعه یافته این اصلمنظو بهمین. باشد می

 و یستماتیکس رویکردی عنوان به را است جانبه همه و پایدار توسعه ضامن که را زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیست 

حیط زیست به صورت یکپارمه و در قالب عملیات پیش بینی، شناسایی، م و ایمنی صنعتی، بهداشت جنبه سه در منظ  بسیار

ارزیابی و کنترل خطرات با همگرایی نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات استقرار و توسعه داده تا همواره در ایجاد محیطی سال  

 ثه، خسارت، آسیب و ضایعات، افزایش بهره وری، کسب منافع اقتصادی و تقویت سالمت گام بردارند.و دور از هر گونه حاد

این رویکرد عالوه بر مقابله با بیماری، آسیب، خسارت و ضایعات به زمینه های گسترده سعادت و رفاه زندگی و محیط کار می 

اذ اد سطح زندگی و کار مناسب و تعالی یافته است. بنابراین با اتخپردازد و معنای علمی آن درآمیخته شدن تولید اقتصادی با ایج

 این رویکرد یک توسعه صنعتی مناسب و مردم گرا) توسعه پایدار( که منتج به سالمتی است حاصل می گردد.

ت می سلذا واضح و مبرهن است که حفظ و ارتقاء سطح سالمت کار یکی از اهداف سیست  مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زی

 باشد.

                                                                          دالیل ایجاد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست:

 (HSE-MS)زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم استقرار و ایجاد مزایای 

  سازمانایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی 

 تعیین مسئولیتها در ساختاری مشخص 

 ارزیابی مؤثر ریسکهاوکاهش مؤثر هر یک 
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 کاهش زیانهای مستقی  و غیر مستقی  ناشی از حوادث 

  محافظت از افراد، جامعه، اموال و محیط زیست 

  آنان مشارکت طریق از ایجاد زمینه های مناسب برای استفاده از توان فکری بالقوه کارکنان  

  امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیست  مدیریتHSE 

   در منین سیستمی فعالیتها هدفمند شده، مدیریت ارشد وکارکنان متعهد گردیده، صالحیتها، نقشها ومسئولیتها تعری  ومنابع

 مورد نیاز تامین می گردد.

 دث وآسیبها گزارش شده ومستند سازی و اطالع رسانی تمامی مدیران وکارکنان در تمام سطوح آموزشهای الزم رادیده، حوا

 درتمامی جنبه ها وجود دارد. 

  مالحظه همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عالوه بر حذف فعالیت های موازی بدلیل ایجاد تعادل فنی و

 اقتصادی سبب سهولت در افزایش بهره وری و توسعه پایدار نیز می گردد. 

 :یستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیسترمز موفقیت س

 .بنا نهادن یک خط مشی و فرهنگ سازمانی مؤثر از سوی سازمان مادر1

 در سرتاسر سازمان تداوم یابد.HSE.ایجاد نمودن مارموب کار توسط مدیریت ارشد سازمان بطوریکه خط مشی 2      

هداف، سیست  های پاداش و دیگر فرآیند های ضروری جهت در ساختارهای سازمانی، آرمانها، اHSE.قرار دادن موضوع 3

 استمرار کار

 عوامل مورد مطالعه در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست: 

 :از نقطه نظر صدمات ، بیماری و مرگ نیروی انسانی 

   :از نقطه نظر اتالف سرمایه و یا سرویس و جایگزینی آنها تجهیزات 

  :از نقطه نظر تأثیر آالینده های فرآیند یا دیگر رویدادهایی که تأثیر سوء بر محیط زیست خواهند داشت محیط زیست 

    از نقطه نظر از دست دادن فرصت تولید :تولید 

 استانداردهای ایمنی و محیطی:

 موفقیت از پس. گردید ISO استانداردهای مجموعه آمدن بوجود باعث مدیریتی نظامهای سازی یکپارمه بسوی حرکت

 .نماید تهیه استانداردی نیز ایمنی و زیست محیط زمینه در تا شد بران سازی استاندارد جهانی سازمان ISO 9111 مجموعه

 کردن پیاده به قادر HSE نظام استقرار بدون سازمان یک و استسویه دو مولفه یک ISO قوانین مجموعه و HSE بین ارتباط

 مدیریت شدن یکپارمه باعث ISO استاندارد مجموعه طرفی از بود نخواهد ۶۳٠٠٠OHSAS و۶۴٠٠٠ استاندارد مجموعه

HSE گردید خواهد مجموعه این شدن ارزیابی قابل و. 

 استانداردهای مجموعه و دارد مجموعه یک زیست محیط و ایمنی بهداشت، وضعیت بهبود در سعی HSEمدیریت نظام

 .استکرده بینی پیش هامعقوله این رابرای الزاماتی ۶۳٠٠٠OHSASو۶۴٠٠٠
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 راه شناسایی در را HSE مدیریت و باشدمی ISO شرطهای از شده تدوین پیش از و مشخص ایبرنامه داشتن و ریزی طرح

 استقرار و نمایدمی روشن را دید افقهای مجموعه یک برای ایمنی و محیطی زیست مشی خط داشتن. نمایدمی یاری درست

 .شد خواهد مستمر بهبود و مجموعه پویایی باعث( بازنگری و اقدام - بررسی - انجام - ریزی طرح) PDCA مرخه

 .است اجرایی روشهای کردن استاندارد اهداف از مستمر بهبود سوی به حرکت و HSE نظر از کار مختل  هایجنبه شناخت

 قدم اولین این و نماید اثبات را خود تعهد و سرسپردگی باید مدیریت موجود وضعیت تحلیلی بررسی و مجموعه شناخت از بعد

 .نمایدمی مشخص را دید افق و. استمجموعه مشی خط آورنده بوجود که. است سیست  استقرار در

 شود ادهد تشخیص خوبی به است فرایند مهمترین از که شاخصها و شود دقت باید فرایندها کردن مدون و ریزی طرح مرحله در 

 .آورد بوجود فرایند صحیح ارزیابی برای درستی معیار که

 ۰۰۱۱۱ایزو 

دمات ها و صدر ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی ۶۴٠٠٠ایزو 

ها و جهان در رابطه با به محیط ) مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ( با اجابت قوانین رسمی دولت

( است . الزامات مورد  EMSیک استاندارد جهانی برای سیست  مدیریت محیطی )  ۶۴٠٠۶باشد . ایزو حفظ محیط زیست می

های روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیانهایی که زیر پوشش این استاندارد میکند که سازماننظر این استاندارد اقتضا می

های محیطی برای بهبود و حفظ حیات جرای پروژهوارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و ا

 کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند .

تشار و از به اناز نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد . برای این منظور سازمان نی ۵٠٠٠بسیار به ایزو  ۶۴٠٠٠ایزو 

 شود .های محیطی کامال  احسا  میبسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه

  ۰۰۱۱۱خانواده ایزو 

  گردد:باشند ولی تنها به استانداردهای اصلی آنها اشاره میبسیار وسیع می ۶۴٠٠٠خانواده استانداردهای ایزو 

کند . این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام ها مقابله مید با خرابکاری محیطی سازمان: این استاندار۶۴٠٠۶ایزو 

  ها ) تولیدی تا خدماتی (در سرتاسر جهان منطبق گردد.سازمان

مورد بررسی  ۶۴٠٠۶باشد و در آن شرایط و الزامات و جزئیات ایزو می ۶۴٠٠۶: این استاندارد راهنمایی برای ایزو ۶۴٠٠۴ایزو  

  استقرار گرفته

   رودها برای الزامات مگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی و کنترل عملیات محیطی به کار میاین راهنمایی .

 :  هادیگر زیر شاخه

 های محیطی: برمسب ۶۴٠۰٠ ایزو سری •

 پردازد: به بحث در مورد بررسی نتایج و عواقب تولید محصوالت می ۶۴٠۸٠ ایزو •

 : ارزیابی شرایط محیطی ۶۴٠۸۶ ایزو •

 پردازد .های مدیریت محیطی می( ارزیابی مرخه حیات که به بحث در مورد زمینه ۶۴٠۴۴تا  ۶۴٠۴٠: ) ایزو  ۶۴٠۴٠ ایزو سری •
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 : واژه نامه و تعاری  ۶۴٠۵٠ ایزو •

 پردازد: به بحث درباره ایجاد بهبود در محیط می ۶۴٠۱۰ وایز •

 پردازد .است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی میالحاق شده ۶۴٠۰٠: این ایزو به ایزو  ۶۴٠۱۸ ایزو •

ی اخانهتعارف و راهنماهایی برای دفع و نابودی گازهای گل -ای : مربوط به گازهای گلخانه ۰٠٠۱شماره یک سال  ۶۴٠۱۴ ایزو •

 دهد .ارائه می

 ای: مربوط به گازهای گلخانه ۰٠٠۱شماره دو سال  ۶۴٠۱۴ ایزو •

هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص مربوط به راهنمایی -ای : مربوط به گازهای گلخانه ۰٠٠۱شماره سه سال  ۶۴٠۱۴ ایزو •

 ایاظهارنامه گازهای گلخانه

 ۶۴٠٠۶پردازد . این ایزو جایگزین ایزو می ۵٠٠٠و  ۶۴٠٠٠ممیزی برای هر دو نوع ایزو این ایزو به تبیین قوانین  ۶۵٠۶۶ ایزو •

 است شده

 12511ایزو 

 ای مهار بخشی را برای :باشد که مجموعهالمللی مییک استاندارد بین 19111ایزو 

 کیفیت مدیریت ممیزی •

 محیطی مدیریت ممیزی •

ازی منابع س استاندارد سازی گسترش داده شده است . پیشنهادهای مهارگانه استاندارد المللیگیرد و توسط سازمان بیندر نظر می

 برای ذخیره زمان، تالشها و پول شامل:

 مدیریت ممیزی سیست  توضیح و تعری  برای شفاف اینامه اصول •

 ممیزی ریزی برنامه مورد در مدیریت برای راهنمایی •

 خارجی و داخلی ممیزی هایشیوه برای راهنمایی •

 انگیزش ممیزی کنندگان و کفایت برای هایی پیشنهاد •

 HSEسازمان های مرتبط با 

 (OSHAاختصار به:)امریکا شغلی وبهداشت ایمنی اداره -1

 رایطش بودن ایمن از اطمینان از عبارتست آن کاری حیطه و رسالت که باشدمی کارامریکا سازمان هایمجموعه از یکی اداره این

 سازمان این. پرورش و آموزش رسانی، اطالع آموزش، ارائه با و استانداردها اجرای و تنظی  با زنان و مردان کار برای کاری

 دارد قانونی و اجرایی قدرت

 (AIHA: اختصار به:)آمریکا صنعتی بهداشت انجمن -2

 .تاس ایمنی و ایحرفه و محیط بهداشت متخصصان نیازهای خدمت در المللیبین هایانجمن بزرگترین از یکی سازمان این

 (NIOSH: اختصار  به(:)امریکا) شغلی بهداشت و ایمنی ملی موسسه -3
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 در جدید دانش تولید NIOSH رسالت. است شغلی هایآسیب از پیشگیری برای هاییتوصیه ساخت و تحقیقات انجام مسئول

 است کارگران عملکرد بهبود برای دانش این انتقال و ایحرفه بهداشت و ایمنی زمینه

 انگلستان HSE سازمان-4

HSE اجرایی بهداشت و ایمنی اداره نام انگلستان در: 

 باشدمی مختل  سازمانهای در عملکردها و استانداردها و مدیریت بیانیه مهارموب ارسال اداره این رسالت

 (NFPA:اختصار  به:)آتش برابر در محافظت المللیبین سازمان -5

 و آموزش تحقیقات، استانداردها، ارائه با جهان، سراسر در زندگی کیفیت در آن وخطرات آتش بار کاهش NFPA رسالت

 .باشدمی پرورش و آموزش

 

 

 منابع

1. WWW.MOZH.ORG    (زیست محیط و ایمنی بهداشت، مهندسی تخصصی پرتال) 

2. WWW.SBMU.AC.IR (تهران بهشتی شهید دانشگاه) 

3. WWW.IMENY.COM  (ایمنی اطالعات پایگاه) 

4. WWW.HSE.BASIJMED.IR       (زیست ومحیط ایمنی،بهداشت مجازی پژوهشکده) 

5. WWW.DOE.IR(ایران زیست محیط حفاظت سازمان) 

6. WWW.MOHITZIST.IR (ایران زیست محیط خبری سایت) 

  ،نه شماره نهاده،. جهان غذایی امنیت برنامه در جدید رویکردی کشاورزی زیستی تولیدات(. ۶۸۳۰) ح پژمان، و پ نیکبخت،.7

 ۶۸۳۰ ماه آذر

 اپم موسسه مشهد، دانشگاهی جهاد انتشارات. زیستی کشاورزی اقتصاد و اکولوژیک اقتصاد(. ۶۸۷۵) همکاران و دهقانیان.8

 ۶۸۷۸ تابستان. مشهد فردوسی دانشگاه

 ۶۸۳۷ ها، دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان زیست،انتشارات محیط علیخانی،احمد،.9

 1391 زمستان ،2 شماره ،1 پایدار،دوره توسعه و زیست محیط آموزش ترویجی و علمی نشریه.11
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 مقدمه : -1

بدون شک دغدغه اصلی مدیران سازمانهای مختل  تولیدی و خدماتی ، بقاء و ماندگاری در بازار رقابتی امروز و به 

دستیابی به سودآوری بلند مدت می باشد. شرایط حاک  بر کسب و کار در جهان امروز ، بر تولید و ارائه خدمات دنبال آن 

 با کیفیت مداوم و مناسب، هزینه های قابل رقابت و تحویل به موقع خدمات و تولیدات تاکید دارد.

. سازمان های اثر بخشی کافی نداشته اند در منین شرایطی رویکردهای سنتی نظیر تولید انبوه و مدیریت مبتنی بر آن

بسیاری در جهت دستیابی به اهداف فوق به استفاده از متدهای مهندسی به ویژه مهندسی صنایع مبادرت ورزیده اند که در 

اغلب موارد به دلیل عدم طرح ریزی مناسب و ایجاد ساختار مدیریتی متناسب نتایج قابل توجهی حاصل نشده است. تولید 

چگونه میتوان یک سازمان را در شرایط پیچیده کسب و کار "پاسخی منطقی به یک سوال اساسی است: ناب 

 "فعلی به سودآوری پایدار هدایت نمود؟

به طور یقین به جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های موجود در سازمان ضرورت استفاده از روش های مطرح 

این متد در اکثر نقاط جهان توسط افرادی سخت کوش اجرا گردیده و آنها با تشکیل دنیا از قبیل تفکر ناب الزم می گردد،

تی  های تخصصی مورد نیاز، به انجام کارهای گروهی در جهت شناسایی اتالفها مبادرت نمودند آنها توانستند مشکالت 

پس الزم می باشد جهت اجرا آنها دقت زیادی را از سر راه برداشته و شرکت یا سازمانشان را به موقعیت های عالی برساند. 

الزم را داشت و تمام موارد را گام به گام و اصولی اجرا نمود و در تمام مراحل اجرا از حمایت مدیر ارشد سازمان برخوردار 

 بود. 

 تولید دستی (  1-1

ه را بسازد که تا دقیقا آنچ کندیک تولیدگر دستی از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف پذیر استفاده می

 خواهد. یعنی یک واحد در یک زمان برخی مشخصه های تولید دستی عبارتند از: مشتری می

 وجود نیروی کاری ماهر  ال (

 وجود سازماندهی بسیار غیرمتمرکز ب (

   به کارگیری ابزارآالت ماشینی مندکارهج( 

 حج  بسیار پایین تولید د( 
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د دستی این است که قیمت محصول باال بوده و در صورت افزایش حج  تولید، قیمت پایین همچنین از ضعفهای تولی

 آید. )امروزه در مورد ماهواره ها و سفینه های فضایی که برجسته ترین تولیدات دستی هستند همین مشکل وجود دارد(. نمی

 تولید انبوه ( 1-2

کند، اما این محصوالت توسط کارگران غیر ماهر تفاده میتولیدگر انبوه در طراحی محصوالت از متخصصان ماهر اس

کنند. این محصوالت همشکل ماشینی، در حج  بسیار شوند که ماشین آالت گران و تک منظوره را هدایت میساخته می

شد.  دشوند. ازآنجا که تولید محصول جدید محتاج تغییر کل سیست  است، بسی گرانتر از محصول قبلی خواهباال تولید می

یمت کند. در نتیجه اینکه محصول، به قاز این رو تولیدکننده انبوه تا جایی که ممکن باشد، از نوآوری در طرح خودداری می

از دست رفتن تنوع و به دلیل وجود روشهای کاری که برای کارکنان کسالت بار است، ارزانتر در اختیار خریدار قرار 

 انبوه عبارتند از: گیرد. برخی از مشخصه های تولید می

نیروی کار: تقسی  کار تا هرجا که امکان دارد. در کارخانه های با تولید انبوه، کارگرمونتاژکننده تنها به مند دقیقه تعلی  و 

 آموزش نیاز دارد.

کند که از مواد اولیه تا سایر قطعات را خود سازماندهی: بااستفاده از یک ادغام عمودی کامل، تولیدکننده انبوه سعی می

 تولید کند. ولی مشکل ادغام عمودی کامل، دیوان ساالری وسیع است. 

کند که این کار صرفه جویی زیادی در دهد استفاده میابزارها: از ابزارآالتی که فقط در هر زمان یک وظیفه را انجام می

 د. آورزمان آماده سازی ماشین آالت به وجود می

 کند. محصول: محصوالت تنوع ک  دارند ولی قیمتهای آن به خاطر تنوع ک  روند نزولی پیدا می

 ( تولید ناب1-3

سرآغاز و منشاء اصلی شکل گیری روش تولید ناب،شرکت تویوتا در جزیره ناگویا ژاپن می باشد. در ابتدا خانواده 

به دلیل نیازشدیددولت ژاپن شرکت تویوتا وارد  1931در دهه تویودا در صنعت ماشین آالت نساجی فعالیت می نمودند. 

صنعت وسایل نقلیه موتوری گردید. در آن سالها این شرکت بامشکالتی از قبیل بازار داخلی کومک ، نیروی کار ثابت ، 

ا مهند  ( بEIJI TOYODAفقدان سرمایه کافی و رقبای خارجی عالقه مند به بازار ژاپن روبرو بود. آی جی تویودا )

شرکت تاای می اوهنو به آمریکا سفرکرده واز شرکت اتومبیل سازی فورد بازدید به عمل آوردند و نهایتا به این نتیجه 

ن اسا  ، آنها است . برهمی” اتالف“رسیدند که اصول تولیدانبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را ندارد و این سیست  پر ازمودا 

 ها تولید ناب نام گرفت را ایجاد کردند.شیوه جدید از تولید که بعد
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زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا در جزیره ناگویا در ژاپن است. نخستین پیروزی خانواده تویودا در صنعت ماشین 

به دلیل نیاز شدید دولت شرکت مذکور وارد صنعت وسایل نقلیه موتوری گردید در آن  1931آالت نساجی بود و در دهه 

شرکت با مشکالتی از قبیل بازار داخلی کومک، نیروی کار ثابت، فقدان سرمایه کافی و رقبای خارجی عالقه سالها این 

 مند به بازار ژاپن روبرو بود. 

یک تولیدگر ناب مزایای تولید دستی و تولید انبوه را با یکدیگر تلفیق کرده و از قیمت باالی اولی و انعطاف ناپذیری دومی 

 از ماشین آالتی استفاده می کند که ه  خودکار و ه  انعطاف پذیرند. کند و اجتناب می

 برخی از مشخصه های تولید ناب عبارتند از: ( 1-3-1

  JITاستفاده از  ال (

 تاکید بر پیشگیری از تولید محصول معیوب ب( 

 پاسخ به نیازهای مشتریان ج( 

   کایزند( 

   سیست  افقی ارتباطاته( 

 افزایش ادغام وظای  ی( 

اما مهمترین تفاوت میان تولید انبوه و تولید ناب، تفاوت در اهداف نهایی این دو است. تولیدگر انبوه هدف محدودی 

است را دارد وبه عبارتی دیگر، ) شمار قابل قبول عیبها (، و همچنین بیشترین سطح قابل   که ) به اندازه کافی خوب بودن (

و گستره معینی از محصوالت یکسان اما اندیشه تولیدکننده ناب بر )کمال ( است، یعنی نزول پیوسته قبول برای موجودی 

 قیمتها، به صفر رساندن میزان عیوب، به صفر رساندن موجودی، تنوع بی پایان محصول. 

پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون )مدیر جنرال موتورز( تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید 

دستی که شرکتهای اروپایی رواج داده بودند، به در آوردند و به عصر تولید انبوه کشاندند. و با ترویج این شیوه تولید در 

های تولیدی گردید و صنعت خودروسازی موتور و قلب تپنده اقتصاد این تمام صنایع این کشور)آمریکا( رهبر جدید شیوه 

 1رابه صنعت خودروسازی اطالق کرد.  "صنعت صنعتها"لقب  1946کشور شد. در همین راستا، پیتر دراکر در سال 
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 Lean Thinkingتفکر ناب ...  -2

توجه  رویکرد ناب، تاثیر شگرف و قابلدلیل عمده توجه و تمرکز مدیران صنایع مختل  و پژوهشگران دانشگاهی به 

این رویکرد در صنوف مختل  می باشد. به عنوان مثال شرکت تویوتا با بکارگیری مفاهی  و ابزارهای ناب در تمامی بخش 

که به عنوان یک بازار پویا و  –های تولیدی و خدماتی سازمان خود توانست سه  عمده ای از بازار خودروسازی جهان 

 خته میشود را در مدت زمانی کوتاه نصیب خود کند.پیچیده شنا

تولید ناب در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم توسط تاای می اوهنو درشرکت خودروسازی تویوتا در کشور ژاپن 

در قالب یک کار  MITتوسط جیمز ووماك و همکارانش از دانشگاه  1991مطرح گردید. بحث تولید ناب در سال 

 منتشر گردید. او و همکارانش تولید ناب را تقریبا به عنوان ترکیبی از  "ماشینی که جهان را تغییر داد"  تحقیقی با عنوان

 شناسند. ( و کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی میFORDمدل تولید سنتی )

 ناب چیست؟( 2-1

وان ل سیست  تولید را تحت عنبسیاری از اصول اولیه ناب در واقع توسط هنری فورد ابداع شد. او کسی بود که ک

 ، یکپارمه کرد."تولید دارای حرکت"

نگرش سیستمی، جهت حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر و  وجود دارد. یکی "ناب  "به طور اساسی دو تعری  از 

 لکه تمامشود بنه فقط تولیدی. مدیریت ناب فقط به یک فعالیت خاص محدود نمی -دیگری فرایند کسب وکار جامع

ست گیرد. سازمانهای مختل  میبایفعالیتهای یک کسب و کار را از زمان طراحی محصول تا خدمات پس از فروش در بر می

  نمی رسد. "مقصد آن  "کسی هرگز به –سفر است   یک "ناب  "تشخیص دهند که 

کوین محصول، یند تیک سیست  کسب و کار است برای سازماندهی و مدیریت فرآ -شرکت ناب )بنگاه اقتصادی ناب( 

کنند تا دقیقا  ها و ابزارهای ناب استفاده میهای ناب از اصول، روشکنندگان و روابط با مشتری. شرکتعملیات تولید، تأمین

تر، فضای تر، نیروی انسانی ک ارزش مورد نظر مشتری )اع  از کاالها و خدمات( را تولید کنند با کیفیت باالتر و عیوب ک 

 کنند. هایی که بر اسا  اصول سیست  سنتی انبوه کار میتری در مقایسه با شرکتتر و زمان ک ایه ک تر، سرمک 

  1951دیدار تویودا از کارخانه فورد در بهار  1951خودرو در شرکت تویوتا تا سال  2685تولید فقط 

 نتیجه گیری تویودا، عدم امکان نسخه برداری از تولید انبوه بدلیل :  •

 . کومک بودن بازار داخلی 1

 . نیاز به انواع وسیله نقلیه 2
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 . عدم امکان خرید گسترده آخرین تکنولوژی غرب 3

 . وجود تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان4

جیمز پی ووماك و دانیل تی جونز، دو تحلیل گر برجسته صنعتی جهان ، تفکرناب را در پاسخ سوال:مگونه می توان 

ه به تولید انبوه را ناب کرد؟ در قالب تحقیق مهارساله ای بصورت کتاب منتشر کردند که سه بخش عمده یک سازمان آلود

 را شامل میشود:

 بنگاه اقتصادی ناب. -3خیزش ناب)از تفکر تا عمل(  -2اصول ناب  -1

 

 ( رهیافت و رویکرد ناب2-2

انجام بیشترین کارها با توجه به  ( میتوان با ک  ترین امکاناتLEANPRODUCTIONدر رهیافت تولید ناب ) 

( که نشان دهنده سازماندهی امور مربوط به مدیریت BENCHMARKINGداده های مبتنی بر ارزیابی مقایسه ای )

ارتباط با مشتری ، زنجیره تامین ، تکوین محصول  و عملیات تولید، است میسر کرد و آن ، همانا رهیافتی است که شرکت 

کند هانی دوم ، پیشگام آن بوده است .عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه میتویوتا، بعد از جنگ ج

ای از فرایندهایی است که هدف آنها مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری که با این نگرش جدید , مجموعه سازمان ،مجموعه

ن مازساارزش در آفرینش ف و تالکن کردن اه یشب ،در رتفکرنادی بنیام مفهوو آفرینش ارزش درخود سازمان است . 

ها و ینه کردن هزقل احد، و آفرینیمستمر وری و ارزش یش بهره افزای ات برتتسای تتنگرشب اتتر نکتت تفتتساه تنهفت

ر کمتفضای ن کمتر ، ماات کمتر ، زتجهیزکمتر ، با منابع ان بتون طریق آکه از د کنتت می اهفررا ی این تفکر شیوه ت.اتالفاا

طریق از یکشد دبه آنها نزن مشتریاز ست نیادربا تامین ل عین حای و در مشترز اتتبا توجه به نیو ست یافت ها دبه بیشترین ، 

کیفیت یش افزها ، اینه هزه حظقابل مالری کرد . کاهش جان مازساب را در اتتولید نم نظاان می توش نگرع ین نوا

ی وضعیت نیرد وبهبوکارکنان و یمنی اش تتیافز ن ، اتریاتته مشتتبت والتت و محصدماتع ختته موقتیل بت ، تحوالمحصو

ری در جای اهیند افرکه ست اهشده دشمراف داهتتستیابی به دبه در مانی قازست. ساور ابهره ی اهیندایق فردمصااز نسانی ا

یند افرور کردن به بهره ب تفکر نای لگواار دادن رتتقرو ش تا پیتتد بتننامی تون ها مازباشند ساور حد قابل قبولی بهره ن در آ

لذا با توجه به اهمیت موضوع و آشنایی بهتر با روش تفکر ناب، نیاز به توضیح بیشتر می باشد که در ذیل ند . دازبپرد خوی اه

 آورده شده است 

 : اصول تفکر ناب( 2-3

 تفکر ناب را می توان در پنج اصل خالصه کردکه این پنج اصل عبارتند از:

   ( :Valueتعیین دقیق ارزش هر محصول معین )( 2-3-1

 ووماك در کتاب تفکر ناب میگوید: 
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 تواند ارزش را مشخص کند! و ارزشتنها مصرف کننده نهایی است که می نقطه اصلی شروع تفکر ناب ارزش است و

محصولی که نیازهای مشتری را با تنها هنگامی دارای معنا و مفهوم است که در مارموب یک محصول معین بیان شود، 

 قیمت معین و در زمان معین پاسخ میدهد!

 «آفریند.توجه داشته باشی  که این تولیدکننده است که ارزش را می»

  در این اصل دو موضوع بایستی مورد توجه قرار گیرد: 

  آنها را  قیمت معینیمحصوالت معینی است که تولید کننده منتظر است تا مصرف کننده گان معینی، در ازای

 خریداری کنند تا سبب مرخش کسب و کار شرکت باشند.

  نحوه اصالح عملیات تولید و کیفیت تحویل این محصوالت است به گونه ای که به طور پیوسته از هزینه های

 اصلی آنها کاسته شود. از این رو، تفکر ناب باید با تالشی آگاهانه آغاز شود برای تعری  دقیق ارزش در

ل شوند که حاصمارموب محصوالتی معین که واحد قابلیت های معینی هستند و در ازای بهایی معین ارائه می

 برقراری گفتگو با مشتریان معین است.

( نقطه شروع اساسی تفکر ناب ، ارزش است . این تنها مصرف کننده Valueبهبود مستمر اصل اول تعیین ارزش ) وشفافیت 

ند ارزش را تعری  کند و ارزش ، تنها هنگامی دارای معنا و مفهوم است که در مهارموب یک توانهایی است که می

کننده خود را با قیمتی معین و در زمانی معین برآورده سازد . توجه  محصول معین بیان شود ، محصولی که نیازهای مصرف

:  صل دو موضوع بایستی موردتوجه قرار گیرد : یکآفریند . در این اداشته باشی  که این تولیدکننده است که ارزش را می

 کنندگان معینی ، در ازای قیمت معینی آنها را خریداری کنندمحصوالت معینی است که تولیدکننده منتظر است تا مصرف

ای تا سبب مرخش کسب و کار شرکت باشد دو : نحوه اصالح عملیات تولید و کیفیت تحویل این محصوالت است به گونه

های اصلی آنها کاسته شود . از این رو ، تفکر ناب باید با تالشی آگاهانه آغاز شود برای تعری  بطور پیوسته از هزینهکه 

ه حاصل شوند کدقیق ارزش در مهارموب محصوالتی معین که واجد قابلیتهای معینی هستند و در ازای بهایی معین ارائه می

د ، به بازنگری های محصول خوگاههای اقتصادی ناب پیوسته باید همراه با گروهبرقراری گفتگو با مشتریان معین است . بن

ه تولید اند ؟ ضرورت بسیار دارد کمستمر ارزش بپردازند و همواره از خود بپرسند که آیا بهترین تعری  را برای آن یافته

تن خریداران ران بیشتر است و توانایی یافکنندگان به تعری  مجدد ارزش بپردازند مرا که این امر کلید دستیابی به خریدا

بیشتر و فروش سریعتر ، اهمیت بسیاری برای موفقیت در تفکر ناب دارد . سازمانهای ناب در این صورت ، خواهند توانست 

مقادیر قابل توجهی از منابع و ذخایر خود را آزاد کنند . عنصر نهایی در تعری  ارزش ، هزینه هدف است . وقتی محصول 

شود ، مهمترین وظیفه در امر تعیین ارزش ، آن است که بر اسا  مقدار منابع و نیروی موردنیاز برای ساخت عری  میت

( مشهود و موجود Mudaمحصولی که واجد مشخصات و قابلیتهای معینی است هزینه هدف تعیین شود ، بشرط آنکه اتالف)
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ف هایی را که توسط شرکتهای معمول و متعاروعه قیمتها و مشخصهدر فرایند حذف شده باشد . بنگاههای اقتصادی ناب مجم

ها قابل های ناب ، مه مقدار از هزینهپرسند از طریق کاربرد شیوهکنند و سپس میشود ، بررسی میبه خریداران پیشنهاد می

ی که گامهای ( این محصول ، وقتMuda Free Costپرسند که هزینه بدون مودای)کاهش است و آنها در واقع می

غیرضروری حذف شوند و ارزش به حرکت درآید ، مقدر خواهد بود ؟ منین هزینه هدفی به طور قطع ، بسیار پایینتر از 

شوند . کوتاه سخن اینکه تعیین درست ارزش ، نخستین گام در راستای تفکر ناب است هایی است که رقبا متحمل میهزینه

 ( است . Mudaانجامد همانا اتالف )شتباه میو راهی که به تهیه کاال یا خدمات ا

 ( :Value Streamشناسایی جریان ارزش محصول ) (2-3-2

ایی است از کلیه اعمال ضروری برای یک محصول معین ، این موضوع شامل همه فرایندهای جریان ارزش مجموعه

گیرد . شناسایی کل جریان ارزش را دربر میتولید محصوالت و خدمات یعنی از انگاره تا ورود محصول و خدمات به بازار 

برای هر محصول معین و گاهی برای خانواده هر محصول گام بعدی تفکر ناب است . به این طریق وجود حج  بسیار زیاد 

( در سازمان برمال می گردد . نقشه جریان ارزش همه اعمال الزم برای طراحی ، سفارش و ساخت یک Mudaاتالف )

دهد که در طول جریان ارزش سه نوع فعالیت وتحلیل جریان ارزش ، نشان میشناسایی می کند ، تجزیه محصول معین را

 گیرد :صورت می

 آفرینند شود آشکارا ارزشفعالیتهایی که معلوم می ال (

اب ناپذیرند نآفرین نیستند ولی بدلیل دانش فنی موجود و داراییهای تولیدی ، اجتشود ارزشفعالیتهایی که معلوم می ب(

 . )مودای نوع اول( 

 وع دومدرنگ قابل حذف هستند . )مودای نآفرینند و بیشود هیچ ارزشی نمیفعالیتهای اضافی بسیاری که معلوم می ج(

د حذف شوند و توانندرنگ می)توجه داشته باشی  پس از تفکیک فعالیتهای سازمان به سه دسته فوق ، موداهای نوع دوم بی

 آفرین نیستند هموار خواهد شد. ای )مودای نوع اول( که ارزشرفتن به سوی رفع فعالیتهای باقیماندهراه برای 

. اعمال ضروری برای ارائه یک محصول معین که این محصول میتواند یه کاال یا یه خدمت باشد.یعنی همه فرایندهای بی 1

 ر برای رسیدن به آن ارزشارزش)موداهای نوع دوم( را حذف کنی . یعنی بهترین روش و مسی

 . جریانی درست کنی  که همه اش ارزش باشد.2 

 . باید توجه داشت که هر جا سخن از جریان ارزش میشود باید در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد3 

 aبعد فیزیکی یا تولید : که از مواد اولیه شروع میشود و به تولید محصول میرسد ) 

 bانبندی : که از سفارش گیری شروع میشود تا به تحویل محصول میرسد( بعد برنامه ریزی یا زم 

 cبعد طراحی و مهندسی : که از یک فکر اولیه شروع میشود و به نمونه ی اولیه ی محصول میرسد ) 
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 توجه : نکته مهمی اینجا هست که برای رسیدن به اهداف ناب میبایستی در این جریان ارزش غرق شد. یعنی با آن ه  مسیر

اه اقتصادی شود و بنگایجاد حرکت بدون وقفه هنگامی که ارزش به طور دقیق تعیین می -شد تا به کمال رسید اصل سوم 

کر شوند ، آنگاه نوبت گام بعدی تفبرداری کرده و گامهای پراتالف حذف میناب جریان ارزش یک محصول معین را نقشه

آفرین است . حرکت: عبارتست از انجام وظای  بطور پیش ای ارزشرسد که همانا به حرکت درآوردن گامهناب فرا می

 روی ، از طراحی به بازارای که یک محصول بدون توق  ، بدون ضایعات و بدون پسرونده در طول جریان ارزش به گونه

د و کل تعری  ش، از سفارش به تحویل و از مواد خام به دست خریدار برسد . برای دستیابی به این منظور ، وقتی ارزش 

جریان ارزش مشخص شد باید به قدم بعدی توجه کرد نخستین گام ، توجه بر یک هدف واقعی است ؛ یعنی تمرکز بر یک 

طرح معین ، یک سفارش معین ، خود محصول و پیش مش  داشتن آن از آغاز تا پایان . گام دوم نادیده گرفتن مرزهای 

تواند همه و شرکتهاست تا بنگاه اقتصادی ناب شکل گیرد ، پدیده ای که میسنتی مشاغل ، مسیرهای شغلی ، کارکردها 

موانع موجود بر سر راه حرکت پیوسته محصول معین را از میان بردارد . سومین گام ، بازاندیشی وظای  معین و ابزارآالت 

یوسته یک محصول معین بتواند پ روی و وقفه از بین برود و طراحی ، سفارش و تولیداست ، به این منظور که هرگونه پس

 پیش برود . بطور خالصه شیوه به حرکت درآوردن ارزش عبارتند از:

 نظر گرفتن عط  توجه به یک هدف واقعی ، یعنی تمرکز بر یک طرح معین یا یک سفارش معین و یا خود محصول و تحت

 آن از آغاز تا پایان .

  ها تا یک سازمان ناب پدید آید.شغلی ، کارکردها و سازماننادیده گرفتن مرزهای سنتی مشاغل ، مسیرهای 

 ( بازاندیشی وظای  کاری به این منظور که موداهاMuda. حذف شوند ) 

( در جریان Mudaاین سه مرحله باید همزمان انجام شوند ؛ این اصل تمامی ساختارها یا فعالیتهایی که موجب مودا )

کند . نمونه ای از اصل سوم بعد از انجام دهند، شناسایی و حذف میافزایش می شوند و زمان انتظار ساخت راتولید می

مراحل قبلی و با مشخص شدن جریان ارزش موقع به حرکت در آوردن گامهای ارزش آفرین است که بعد از حذف گامهای 

ی از این ر راه آن قرار نگیرد. یکپر اتالف باقی مانده اند. باید جریان ارزش حرکتی پویا داشته باشه و هیچ عامل مخالفی س

تا نامه را درون پاکت گذاشته و آدر  نویسی و تمبر زنی و پست  21است. سوال: اگر بخواهید ” ص “عوامل مخال  

کردن آنها را انجام دهید : مگونه عمل میکنید؟ راه اول : همه رو تو پاکت میگذارید و بعد همه رو تمبر میزنید و بعد روی 

ینویسید راه دوم : یکی یکی انها را درون پاکت گذاشته و تمبر زده و سپس ادر  نویسی میکنید؟ روش اول همه آدر  م

ای یا به قول معروف سری کاری . تفکر ناب کامال با این حرف مخالفه مرا؟ مگر نه اینکه وقتی سری به نام روش دسته

رف رود و اشتباهات کمتر میشود؟ از دید تفکر ناب این حکاری میکنید و دستمون به کار عادت میکند, سرعتت باالتر می

غلطه. بخاطر اینکه باید این نامه ها توی ص  باقی بمانند و این نوع فعالیت با حرکت )اصل سوم( مخال  است. در تفکر 

ری کاری س ناب کاال)در اینجا نامه( باید کمترین مسیر را طی کند. حاال حساب کنید که مثال برای همین نامه در صورت

باید نامه ها را مند بار روی میز گذاشت و برداشت. در صورتی که اگر تک تک انجام شوند فقط برای یک نامه یکبار 

اینکار انجام میشوندکه در اینصورت انرژی کمتری ه  استفاده میکنید. از طرفی اگر بخواهی  تک تک انجام بدهی  ه  باید 



 دکتر اهدی شیروهی زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدرییت کیفیت و بهره وری                                                                                                                        
                                                                   

375 

ر و تمبر و...( را باید جابجا کنی  و این خودش انرژی زیادی مصرف میکند. ولی نتیجه مندین بار ابزارهایمان )مثل خودکا

مه  در ارزش واقعی کاالیی است که باید به مقصد برسد و این خودش تقدم اصلی را معرفی میکند .در این مثال ارزش و 

همه نامه ها آماده میشوند ولی برای هدف اصلی نامه است. اگر قرار یاشد که سری کاری بکنی  درست است که یه دفعه 

آماده کردن آنها باید زمان زیادی معطل بود. در صورتی که اگر تک تک انجام بشوند هر نامه در سریعترین زمان ممکن 

 آماده میشود. 

 ( : Flowایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش ) (2-3-3

برداری  اقتصادی ناب جریان ارزش یک محصول معین را نقشهشود و بنگاه هنگامی که ارزش به طور دقیق تعیین می

رسد که همانا به حرکت درآوردن شوند، آنگاه نوبت گام بعدی تفکر ناب فرا میکرده و گامهای پر اتالف حذف می

 ای( عبارتست از انجام وظای  بطور پیش رونده در طول جریان ارزش به گونهFlowآفرین است. حرکت )گامهای ارزش

روی، از طراحی به بازار، از سفارش به تحویل و از مواد خام به که یک محصول بدون توق ، بدون ضایعات و بدون پس

   دست خریدار برسد.

 ( : Pullامکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد ) (2-3-4

تواند این ارزش را از تولیدکننده بیرون بکشد بیرون کشیدن ( امکان دادن به مشتری تا بPullایجاد سیست  کششی )

(Pull،به معنای آن است که هیچ شرکتی در باالی جریان ، کاال یا خدماتی را تولید نکند مگر آنکه مشتری پایین جریان :) 

روی  که یک واقعی بسراغ یک مشتری بهترین راه برای درك منطق بیرون کشیدن آن است که ابتدا به. آنرا خواسته باشد

خواهد،سپس به عقب بازگردی  و همه گامهایی که باید برداشته شود تا محصول مورد نظر به دست محصول واقعی می

گیرد . اصل بیرون کشیدن ( قرار میPushمشتری برسد را مورد بررسی قرار دهی  . این سیست  در تقابل با بیرون راندن )

ساخته( ، همچنین نحوه تغذیه ریزی و کنترل موجودی مواد و محصوالت )کامل و یا نیمههقوانین و قواعد مربوط به برنام

( را دگرگون خواهد نمود . بکارگیری تکنیک Supplierخطوط تولید و نحوه ارتباط کارخانه مادر با تامین کنندگان )

مشتریست تا بتواند این ارزش را از تولید  ( راهگشای کار سازمانها در امکان دادن بهJIT : Just In Timeتولید به موقع )

کننده بیرون بکشد . نمونه ای از اصل مهارم برای تولید یک کاال یا ارائه ی یک خدمت یه سیری طی میشود که به آن 

جریان ارزش.میگویند و این جریان ارزش باید همواره در حال حرکت باشد و هیچوقت متوق  نشود. یعنی هیچوقت کمبود 

اضافه ی آنرا نداشته باشی . برای رسیدن به این هدف از دو فاکتور زیر استفاده میشود. اول : زمان تکت : جهت  کاال یا

هماهنگ شدن تقاضای مشتری با آهنگ تولید که این به تنهایی کافی نیست.دوم : بیرون کشیدن : برای رسیدن به این هدف 

یزی میخواهد بیرون بکشد. بیرون کشیدن به این معناست که هیچ م باید شرایطی پیش بیاید که مشتری ارزش آن میزی که

تولید نمیشود مگر اینکه نیاز به آن حس بشود )بیرون کشیده بشود( وقتی که یک سیست  بیرون کشیدن درست اجرا شود 
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نی تقاضا در آ زمانی میرسد که دیگر از پیش فروش و انبار و ص  و... خبری نیست.اگر بیرون کشیدن اجرا شود هر تغییر

بازار قابل حل خواهد بود. مون کاالی اضافی تولید نمیشود و به محض تغییر تقاضا الگوی تولید عوض میشود. مثال : یک 

فروشگاه زنجیره ای هر دو هفته جنس زیادی به انبار می آورد و در طول هفته به فروش میرساند. طبیعی است که برخی از 

وزهای اول تمام میشوند و برخی دیگه ه  نه. و به این ترتیب موداهای انتظار و انبار ایجاد این اجنا  پر فروشند و در ر

میشوند و بدتر از آن نارضایتی مشتریانی است که جنس مورد نظرشان را پیدا نکردند. حاال اگر فروشگاه وارد کردن جنسها 

ه تواند از هرجنس به تعداد مورد نیازش وارد کند و حتی برا از دو هفته به کمتر از یک هفته و یا حتی روزانه تبدیل کند می

محض ورود یک جنس جدید و پر طرفدار و یا مورد استقبال قرار نگرفتن یک جنس ترتیب اثر داده و از این راه به حداکثر 

  فروش بازدهی و رضایت مشتری برسد.

 ( :Perfectionتعقیب کمال ) (2-3-5

کت آفرین برای ایجاد حررست ارزش، شناسایی کل جریان ارزش، ایجاد گامهای ارزشهنگامیکه سازمان ها به تعیین د

دهند تا مشتری ارزش را از بنگاه اقتصادی بیرون کشد زمان پرداختن به یابند و اجازه میپیوسته محصوالت معین دست می

ایکه همه ( به گونهMudaدا )اصل پنج  تفکر ناب، یعنی تعقیب کمال است. و کمال عبارتست از بین بردن کامل مو

 آفرین باشند . گیرند ، ارزشفعالیتهایی که طی جریان ارزش انجام می

 :  انواع موداهای هفت گانه( 2-4

 تولید اضافی ) پیش از دریافت تقاضا(( 2-4-1

 انتظار )برای گام بعدی فرآیند یا خرابی ماشین ( ( 2-4-2 

 حمل و نقل )غیرضروری مواد( ( 2-4-3

 (Overprocessingپردازش بیش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعی  ابزار یا قطعه)( 2-4-4

 مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، در راه()موجودی ها ( 2-4-5 

 حرکات غیرضروری کارکنان )برای ابزار یا قطعه یا ...(( 2-4-6 

 تولید قطعات معیوب( 2-4-7 

 نتیجه گیری:  (2-5

واقع یک فلسفه و نگرش است که درصدد حذف و از بین بردن هر فرآیند اضافی از مرحله تهیه مواد تولید ناب در 

کند. در نگرش تولید ناب، مونتاژگر)کارخانه اصلی ( با اولیه تا تولید و نهایتا فروش است که ارزش افزوده ای ایجاد نمی

( باکل WIN-WINبرد ) -است که یک رابطه بردکند. به طوری که در تالش یک دید سیستمی با مسائل برخورد می

( یک رابطه نزدیک برمبنای سود معقول SUPPLIERSاجزای سیست  برقرار کند. مونتاژگر ناب، با عرضه کنندگان )
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کند. میان مدیریت و کارگران نوعی تعهد وجوددارد که مدیریت به کارگران ارزش و احترام قائل است و مسئولیتها ایجاد می

 کند در مقابل، مدیریت انتظار دارد که کارگران پاسخگوی نیازهای مختل  کارخانه باشند. آنان واگذار میرا به 

مهمترین رکن یک سیست  ناب، ارتباط با مشتریان است که فروشندگان شرکت ناب با ایجاد یک سیست  اطالعاتی 

ا دقیقا که کارخانه بتواند نیازهای مختل  مشتریان ر دقیق در صدد ایجاد یک رابطه بین کارخانه و مشتریان هستند به نحوی

شناسایی کرده و با خلق یک محصول مناسب نیازهای مشتریان بخشهای مختل  بازار را پاسخ دهد. بنابراین در تولید ناب 

 شوند. همه اجزای سیست  به شکلی مطلوب منتفع می

آن است که هر شرکت و سازمان را که ارائه کننده محصول تفکر ناب مشتمل بر پنج اصل، راهنمای آن و نحوه کاربرد  

ای ترین اصل در تفکر ناب از بین بردن اتالف هکند. مه یا خدمتی است به سوی ایجاد سیستمی پایدار و پویا رهنمون می

هنمون کارا رای درست و تواند ما را به شیوهتولید است. اما کپی برداری صرف از اعمال پدید آورندگان این تفکر نمی

تفکر ناب   سازد. برای درك یک مطلب باید به اصل و نگرش عمیق و اصیلی که پشت این شیوه وجود دارد توجه نمایی .

به دنبال صدای مشتریست و اعتقاد دارد برای بهبود وضعیت سیست  و برای توجه به مشتری و ارتقاء ارزش مجبوری  اندکی 

متمرکز شوی . اتالف را شناسایی و حذف نمایی  و آنگاه با یک رویکرد کمال گرایانه رقبا را فراموش کنی  و در خودمان 

 2 همواره درمرخه بهبود مستمر باشی .

 

 رویکرد ناب-3

 تفکرناب چیست و چه اصولی دارد ( 3-1

ی از اسازمان مجموعه کند که با این نگرش جدید ،عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می

مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود  فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتریست و

 می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگماهاست و در مرحله سازمان است . برنامه سازمانی که

باشد . مفهوم میلیون فرصت می خطا در یک 3.4یعنی   (Six Sigma)سیگماششبعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح 

ارزش در سازمان نهفته است . تفکر ناب نگرشی است برای افزایش  کن کردن اتالف و آفرینشبنیادی تفکر ناب ، در ریشه

به سرزمین سیگماها  ان دروازه ورودتوها و اتالفات ؛ به این ترتیب میآفرینی مستمر و حداقل کردن هزینهوری و ارزشبهره

 Lean)نظیر مفاهی  و تکنیکهای تفکر ناب را رفع عیوب ، اتالفات و خطاهای مشهود از طریق روشهای سریع ،

Thinking)  سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتالفات بوجود آید دانست ؛ مرا که برای افزایش نرخ . 

ر ناب شاید اختصاص به شرکت ها و سازمانهایی داشته باشد که یک خط تولید پیوسته دارند در نگاه اول رویکرد تفک

و با رویکرد ناب به دنبال بهینه نمودن کار، زمان و منابع در خط تولید می باشی  و میتوانی  با اجرای دقیق رویکرد ناب 

الف را ریشه کن نموده و آفرینش ارزش را در موداهای موجود را از بین برده و با قرار گرفتن در سطح شش سیگما ات
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سازمان نهادینه نمائی  در این مقاله حذف اتالف و خلق ارزش در سازمانهای خدماتی مورد توجه قرار گرفته و با پیاده سازی 

 اصول تفکر ناب میتوان در یک سازمان خدماتی به حداکثر ارزش مورد نظر و حذف اتالف های موجود دست یافت.

درك دقیق این اصول و سپس با تالش برای گره زدن آنها به  توان در پنج اصل خالصه نمود ؛ باناب را میتفکر 

آن  سازی سازمان و فرایندهایها و فنون ناب به راهکاری پایدار در ناببکارگیری کامل شیوه توان ضمنیکدیگر ، می

    دست یافت . این پنج اصل عبارتند از

 . (Value) هر محصول معین تعیین دقیق ارزش -1

 . (Value Stream) شناسایی جریان ارزش محصول -2

 . (Flow) وقفه در این ارزش ایجاد حرکت بدون -3

 . ( Pull) تولید کننده بیرون بکشد امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از -4

 . (Perfection) تعقیب کمال -5

  (Value) تعیین ارزش -اول  ( اصل3-2

تواند ارزش را تعری  کند و مصرف کننده نهایی است که می نقطه شروع اساسی تفکر ناب ، ارزش است . این تنها

معنا و مفهوم است که در مهارموب یک محصول معین بیان شود ، محصولی که نیازهای  ارزش ، تنها هنگامی دارای

این تولیدکننده است که ارزش  برآورده سازد . توجه داشته باشی  که کننده خود را با قیمتی معین و در زمانی معینمصرف

  . آفریندرا می

در این اصل دو موضوع بایستی موردتوجه قرار گیرد، یکی محصوالت معینی است که تولیدکننده منتظر است تا 

و دیگری  ر شرکت باشدمعینی ، در ازای قیمت معینی آنها را خریداری کنند تا سبب مرخش کسب و کا کنندگانمصرف

های اصلی آنها کاسته پیوسته از هزینه ای که بطورنحوه اصالح عملیات تولید و کیفیت تحویل این محصوالت است به گونه

آگاهانه آغاز شود برای تعری  دقیق ارزش در مهارموب محصوالتی معین که  شود . از این رو ، تفکر ناب باید با تالشی

  . مشتریان معین است شوند که حاصل برقراری گفتگو باهستند و در ازای بهایی معین ارائه می واجد قابلیتهای معینی

خود ، به بازنگری مستمر ارزش بپردازند و همواره از  های محصولبنگاههای اقتصادی ناب پیوسته باید همراه با گروه

 بسیار دارد که تولید کنندگان به تعری  مجدد ارزشاند؟ ضرورت برای آن یافته خود بپرسند که آیا بهترین تعری  را

خریداران بیشتر و فروش سریعتر ، اهمیت  بپردازند مرا که این امر کلید دستیابی به خریداران بیشتر است و توانایی یافتن

از منابع و  سازمانهای ناب در این صورت ، خواهند توانست مقادیر قابل توجهی . بسیاری برای موفقیت در تفکر ناب دارد

 . خود را آزاد کنند ذخایر

شود ، مهمترین وظیفه در امر تعیین ارزش تعری  می عنصر نهایی در تعری  ارزش ، هزینه هدف است. وقتی محصول

نیروی موردنیاز برای ساخت محصولی که واجد مشخصات و قابلیتهای معینی است  ، آن است که بر اسا  مقدار منابع و

 . حذف شده باشد مشهود و موجود در فرایند  (Muda)شود ، بشرط آنکه اتالفهدف تعیین  هزینه
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شرکتهای معمول و متعارف به خریداران پیشنهاد  هایی را که توسطبنگاههای اقتصادی ناب مجموعه قیمتها و مشخصه

ها ها قابل کاهش است و آنهای ناب ، مه مقدار از هزینهپرسند از طریق کاربرد شیوهکنند و سپس میشود ، بررسی میمی

غیرضروری حذف شوند  این محصول ، وقتی که گامهای (Muda Free Cost) پرسند که هزینه بدون مودایواقع می در

هایی است که رقبا طور قطع ، بسیار پایینتر از هزینه و ارزش به حرکت درآید ، مقدر خواهد بود ؟ منین هزینه هدفی به

 اینکه تعیین درست ارزش ، نخستین گام در راستای تفکر ناب است و راهی که به تهیه کاال نکوتاه سخ . شوندمتحمل می

 است . (Muda) انجامد همانا اتالفیا خدمات اشتباه می

 (Value Stream) جریان ارزش  شناسایی -( اصل دوم 3-3

موضوع شامل همه فرایندهای برای یک محصول معین ، این  ایی است از کلیه اعمال ضروریجریان ارزش مجموعه

 گیرد . شناسایی کل جریان ارزشانگاره تا ورود محصول و خدمات به بازار را دربر می تولید محصوالت و خدمات یعنی از

طریق وجود حج  بسیار زیاد  برای هر محصول معین و گاهی برای خانواده هر محصول گام بعدی تفکر ناب است . به این

  . مان برمال می گردددر ساز (Muda)اتالف 

،  ارزش همه اعمال الزم برای طراحی ، سفارش و ساخت یک محصول معین را شناسایی می کند نقشه جریان

  : گیردمی دهد که در طول جریان ارزش سه نوع فعالیت صورتوتحلیل جریان ارزش ، نشان میتجزیه

 . آفرینندشود آشکارا ارزشفعالیتهایی که معلوم می -1

تولیدی ، اجتناب ناپذیرند .  آفرین نیستند ولی بدلیل دانش فنی موجود و داراییهایشود ارزشفعالیتهایی که معلوم می -2 

 )مودای نوع اول(

 درنگ قابل حذف هستند . )مودای نوع دوم(آفرینند و بیشود هیچ ارزشی نمیمعلوم می فعالیتهای اضافی بسیاری که -3

توانند حذف درنگ مینوع دوم بی تفکیک فعالیتهای سازمان به سه دسته فوق ، موداهایتوجه داشته باشی  پس از 

  .آفرین نیستند هموار خواهد شدای )مودای نوع اول( که ارزشباقیمانده شوند و راه برای رفتن به سوی رفع فعالیتهای

 (Flow) ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش  -( اصل سوم 3-4

رداری بشود و بنگاه اقتصادی ناب جریان ارزش یک محصول معین را نقشهطور دقیق تعیین می ارزش بههنگامی که 

رسد که همانا به حرکت درآوردن شوند ، آنگاه نوبت گام بعدی تفکر ناب فرا میکرده و گامهای پر اتالف حذف می

ای پیش رونده در طول جریان ارزش به گونه از انجام وظای  بطور عبارتست  (Flow) آفرین است . حرکتگامهای ارزش

خام به  روی ، از طراحی به بازار ، از سفارش به تحویل و از مواد، بدون ضایعات و بدون پس که یک محصول بدون توق 

جریان ارزش مشخص شد ، نخستین گام ،  دست خریدار برسد . برای دستیابی به این منظور ، وقتی ارزش تعری  شد و کل

معین ، یک سفارش معین ، خود محصول و پیش مش  داشتن  بر یک هدف واقعی است ؛ یعنی تمرکز بر یک طرحتوجه 

 نادیده گرفتن مرزهای سنتی مشاغل ، مسیرهای شغلی ، کارکردها و شرکتهاست تا بنگاه آن از آغاز تا پایان . گام دوم

پیوسته محصول معین را از میان بردارد  ود بر سر راه حرکتتواند همه موانع موجاقتصادی ناب شکل گیرد ، پدیده ای که می
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احی روی و وقفه از بین برود و طر. سومین گام ، بازاندیشی وظای  معین و ابزارآالت است ، به این منظور که هرگونه پس

  . تولید یک محصول معین بتواند پیوسته پیش برود ، سفارش و

 :عبارتند از ارزش بطور خالصه شیوه به حرکت درآوردن

نظر یک سفارش معین و یا خود محصول و تحت عط  توجه به یک هدف واقعی ، یعنی تمرکز بر یک طرح معین یا -1

 .گرفتن آن از آغاز تا پایان 

 .ناب پدید آید ها تا یک سازمانگرفتن مرزهای سنتی مشاغل ، مسیرهای شغلی ، کارکردها و سازمان نادیده -2

 .شوند  حذف (Muda) کاری به این منظور که موداها بازاندیشی وظای  -3

در جریان تولید  (Muda) فعالیتهایی که موجب مودا این سه مرحله باید همزمان انجام شوند ؛ این اصل تمامی ساختارها یا

 .کند دهند، شناسایی و حذف میافزایش می شوند و زمان انتظار ساخت رامی

 (Pull)ششی ایجاد سیستم ک -( اصل چهارم 3-5

است  به معنای آن  (Pull)   بتواند این ارزش را از تولیدکننده بیرون بکشد ؛ بیرون کشیدن امکان دادن به مشتری تا

پایین جریان ، آنرا خواسته باشد . بهترین  که هیچ شرکتی در باالی جریان ، کاال یا خدماتی را تولید نکند مگر آنکه مشتری

خواهد سراغ یک مشتری واقعی بروی  که یک محصول واقعی می کشیدن آن است که ابتدا بهراه برای درك منطق بیرون 

برسد را مورد بررسی  عقب بازگردی  و همه گامهایی که باید برداشته شود تا محصول مورد نظر به دست مشتری ، سپس به

اصل بیرون کشیدن قوانین و قواعد مربوط به گیرد . می قرار  (Push)   قرار دهی  . این سیست  در تقابل با بیرون راندن

ارتباط  ساخته( ، همچنین نحوه تغذیه خطوط تولید و نحوهمواد و محصوالت )کامل و یا نیمه ریزی و کنترل موجودیبرنامه

ی راهگشا (JIT) را دگرگون خواهد نمود . بکارگیری تکنیک تولید به موقع  (Supplier) کارخانه مادر با تامین کنندگان

 . بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد  کار سازمانها در امکان دادن به مشتریست تا

 (Perfection) تعقیب کمال  -( اصل پنجم 3-6

آفرین برای ایجاد ایجاد گامهای ارزش هنگامیکه سازمان ها به تعیین درست ارزش ، شناسایی کل جریان ارزش ،

دهند تا مشتری ارزش را از بنگاه اقتصادی بیرون کشد زمان اجازه می یازند ودست میحرکت پیوسته محصوالت معین 

ایکه به گونه (Muda) پنج  تفکر ناب ، یعنی تعقیب کمال است . و کمال عبارتست از بین بردن کامل مودا پرداختن به اصل

  . باشند آفرینگیرند ، ارزشهمه فعالیتهایی که طی جریان ارزش انجام می

  (  بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفکر ناب در توسعه خدمات3-3

تفکر ناب در کلیه  جهت تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی ناب ، بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن سازمانها

حاک  بر سازمان و کارکنان آن دارد نگرش و ارزشهای  سطوح مهیا نمایند ؛ نهادینه شدن این تفکر ارتباط تنگاتنگی با نوع

 به یک فرهنگ تبدیل شود و بدانی  هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و . ناب اندیشیدن بایستی در سازمان

تر باشند آن فرهنگ و ارزش قوی محوری سازمان )نظیر ناب اندیشیدن( بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش معتقد

یک فرهنگ قوی توافق بیشتری درباره رسالت سازمان وجود دارد و  ثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد ؛ دراست و تا
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شود ؛ در یک فرهنگ قوی ، مدیریت وفاداری ، تعهد سازمانی و کاهش ترك خدمت می وحدت هدف موجب همبستگی ،

فرهنگ سازمان را بپذیرند  سمی دارد مرا که وقتی کارکنانهای ررفتار کارکنان نیاز کمتری به قوانین و رویه برای هدایت

سازمان ارزشهای فرهنگ را بپذیرند باید آنها را بشناسند .  شود ؛ از طرفی برای آنکه افرادراهنماهای رفتار ، درونی می

کارکنان  فاهی  بهجهت بسترسازی برای نهادینه شدن تفکر ناب در یک سازمان ، آموزش این م بنابراین اولین اقدام عملی

 3 : آن سازمان است و رسیدن به این باور که

 : تغییر نتایج یعنی

 ما باید رفتارمان را تغییر دهی 

 و

 . دهی  برای تغییر رفتار ما باید تفکرمان را تغییر

 و

سیست  جای در شیوه نوین تولید در مرکز  مون همه میز برخاسته از اندیشه آدمیان است نه تکنولوژی و دانش ، انسان

 . بخشدگیرد و به آن روح و معنا میمی

 

 serviceوری در بخش خدمات ... افزایش بهره -4

 

 بهره وری برای هر کشور و سازمانی، ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است

 

 مقدمه:( 4-1

 است. ورودیها یا نهاده ها، منابعیبهره وری، استفاده موثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجیها  

)نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار( هستند که برای خلق خروجی یا ستانده )که عبارت است از کاالهای تولید 

 شده با خدمات ارائه شده توسط یک سازمان( استفاده می شود.

صادی است. بهره وری، تولید ناخالص داخلی را بهره وری برای هر کشور و سازمانی، ضروری بوده و اسا  رشد اقت

 افزایش داده، رقابت پذیری را بیشتر می کند و در نهایت باعث زندگی بهتر می شود.

بهبود بهره وری، مسئولیت اصلی مدیریت است. افزایش بهره وری مقدور نیست، مگر با شناخت و تحلیل آن. اندازه 

اطمینان است. اندازه گیری بهره وری به ما کمک می کند تا عوامل موثر در گیری یک روش دستیابی به شنتتتاخت قابل 

بهبود بهره وری را شناسایی کرده و دریابی  که فرصتهای افزایش بهره وری را در کجا جستجو کنی . اهمیت اندازه گیری 

فا  با می توان صر»ود بهره وری به حدی است که براسا  تجربیات به دست آمده در کشورهای صنعتی گفتتتتته می ش

 5برقراری و اجرای یک سیست  اندازه گیری بهره وری و حتی بدون هیچ گونه تغییری در سازمان یا سرمایه گذاری، گاهی 

 «.بهره وری را افزایش داد 11۵تا 
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بخش خدمات یکی از بخشهای اصلی اقتصاد هرکشوری است. کشورهای پیشرفته جهان پس از مجهزشدن به نیروی 

ت، معدن و کشاورزی، اکنون به اهمیت روزافزون خدمات به عنوان نیروی محرکه رشد و ترقی پی برده اند. سه  صنع

روزافزون خدمات در تولید ناخالص ملی، اشتغال، هزینه مصرف شخصی و بازرگانی خارجی، گواه این مدعا است. ه  

 ل این کشورها را تشکیل می دهد.اکنون خدمات حداقل نی  تا سه مهارم تولید ناخالص ملی و اشتغا

تنها سه  بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی نیست که بااهمیت است، بلکه این واقعیت که بخش خدمات در حال 

 تبدیل شدن به عامل رقابتی تعیین کننده در بازارهای جهانی است، نیز اهمیت این بخش را بیش از پیش آشکار می کند.

 توسعه اقتصادی( سهم خدمات بر 4-2

رشد و توسعه اقتصادی و همچنین افزایش توان رقابتی کشورها  زیادی بر بهبود بهره وری در بخش خدمات ، تاثیر

خواهد داشتتت. همچنان که گفتی ، پیش نیاز بهبود بهره وری، اندازه گیری آن است. در ادامه مفاهی  مرتبط با بخش خدمات 

 برای شناخت بخش خدمات مباحث مفهومی مرتبط با بخش خدمات بخش بیان می شود.و اندازه گیری بهره وری در این 

یعنی کاالیی اقتصادی و غیرفیزیکی که شخص، بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران « خدمت»را شناخت. « خدمت»باید ابتدا 

ناخته می وان یک بنگاه خدماتی شتولید کرده است و هر بنگاهی که محصول آن، کاالیی غیرمرئی و غیرملمو  باشد. به عن

شود. بخش خدمات بسیار گسترده بوده و معموال  در برابر بخش تولید مطرح می شود. این دو بخش شالوده اقتصاد هرکشور 

را تشکیل می دهند. به طور سنتی مندویژگی در مورد خدمات ذکر می کنند که آنها را از کاالها و محصوالت فیزیکی 

 لید( تفکیک می کند.)خروجیهای بخش تو

 ین ویژگیها عبارتند از:ا

 در خدمت یک تجربه یا محصول نامشهود و غیرفیزیکی ارائه شده و به فروش می رسد؛ -

 خدمات قابلیت ذخیره شدن ندارند؛ -

 خدمت از ذی نفتتع آن جدایی پذیر نبوده و نمی تواند مورد دادوستد جدید واقع شود؛ -

 ن، فاصله زمانی وجود ندارد؛بین ارائه خدمت و مصرف آ -

 خدمت به عنوان یک محصول از فرآیند آن قابل تمیز نیست. -

بنابراین، مشاهده می شود که خدمت، ماهیتی متفاوت از کاال دارد و همین تفاوت در ماهیت باعث شده است که مطالعه آن 

 قدری پیچیده باشد.

د بهره وری در بخش تولید بوده و عبارت از نسبت به صورت تئوریک، تعری  بهره وری در بخش خدمات همانن

خروجی )ستانده( به ورودی )نهاده( است. اما مشکل اصلی در سنجش بهره وری خدمات در عمل، نحوه تعری  و اندازه 

گیری خروجی نهایی است. بسیاری از سازمانهای خدماتی فاقد خروجی ملمو  و فیزیکی هستند. لذا تعری  خروجی، 

نعت )که تتد و صشاخصهای اندازه گیری خروجی در بخش خدمات از پیچیدگی بیشتری نسبت به بخش تولیتتتتمعیارها و 

 خروجی آنها به صورت کاال و محصوالت فیزیکی است( برخوردار بوده و نیازمند دقت و کنکاش بیشتری است.
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بوده و اهداف، مقاصد و  از سوی دیگر، هرنوع خدمت دارای خصوصیات و مسیر حرکت مجزا و مخصوص به خود

 روشهای هریک با دیگری متفاوت است. لذا معیارهای بهره وری در خدمات مختل ، متفاوت است.

 ابزارهای اندازه گیری بهره وری( 4-3

بهره وری در حقیقت یک معیار کارایی است. مسلما  اندازه گیری کارآیی، بسیار دشوار است در خط تولید، کارآیی 

راحتی براسا  تخمین حج  فیزیکی خروجیها و ورودیهای به کار رفته در تولید خروجیهای مزبور، اندازه  را می توان به

گیری کرد. امتتا اندازه گیری کارآیی یک سازمان یا شرکت خدماتی بسیار دشوار است. حتی در بعضی موارد ممکن است 

واقعیت است که نهاده های به کاررفته در خلق خدمات )یا اندازه گیری دقیق کارآیی غیرممکن باشد. این امر به دلیل این 

ستانده(، ماهیتا  نامتجانس بوده و همچنین قابل اندازه گیری نیستند. باوجود این، تالشهایی برای توسعه تکنیک های اندازه 

نیک ها را می ن تکگیری بهره وری، صورت گرفته است. تاکنتون تکنیک های زیادی در این ارتباط توسعه یافتتته اند. ای

 توان تحت دو عنوان کلی روشهای سنتی / قدیمی و روشهتتای ساختار یافته / مدرن، دسته بندی کرد.

 روشهای سنتی (4-3-1

 معیار بهره وری جزئی:  (4-3-1-1

 اندازه می بهره وری جزئی، میزان ستانده به ازای هرواحد از یک نهاده منفرد )مثال  ارزش افزوده به ازای هرکارمند( را

 گیرد.

 معیار بهره وری جزئی توام با ضریب سطح کیفیت: ( 4-3-1-2

در اینجا بهره وری از حاصلضرب ضریب سطح کیفیت در معیار بهره وری جزئی به دست می آید. ضریب سطح 

 ی شود.م کیفیت بین صفر تا یک متغیر است. از این ضریب برای منظور کردن تاثیر کیفیت خدمت بربهره وری استفاده

 معیار بهره وری کل عوامل: ( 4-3-1-3

در این روش تنها یک معیار واحد مطرح بوده و در محاسبه آن سعی می شود که از کلیه نهاده های مه  و مجموع 

 ستانده ها )البته ستانده های خالص( استفاده شود.

 شاخص بهره وری: ( 4-3-1-4

دوره جاری به معیار بهره وری جزیی در دوره زمانی مبنا. این معیار به عبارت است از نسبت معیار بهره وری جزئی در 

مدیریت امکان می دهد که بهره وری دوره جاری را با بهره وری دوره مبنا مقایسه کند. اگر بهره وری کاهش یابد، مدیریت 

 متوجه می شود که باید برای بهبود اقدام کند.

 روشهای ساختار یافته (4-3-2

 رایند تحلیل سلسله مراتبی:ف (4-3-2-1

رای در اوایل دهه هفتاد میالدی در آمریکا مطرح شد. ب« توما  ساعتی»یک تکنیک مدیریتی است که توسط پرفسور  

استفاده از این فرآیند، تحلیلگر باید هدف کلی را مشخص کرده و معیارهای دستیابی به آن هدف را انتخاب کند. فرآیند 
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ه تحلیلگر مقایسه ذهنی در مورد اهمیت نسبی معیارهای مختل  در دستیابی به هدف کلی انجام تحلیل مستلزم آن است ک

 دهد.

سپس تحلیلگر باید سلسله مراتبی از معیارهای تصمی  گیری یا عوامل موثر بر تصمی  ایجاد کند، به طوری که عوامل 

تتتته های رار گیرند. در انتهای سلسله مراتب نیز، گزینیا معیارهای خاص تر یا جزئی تر در قسمتهای پایین تر سلسله مراتب ق

نهایی تصمی  گیری یا اهداف ارزیابی قرار می گیرند. این فرآیند با محاسبه اولویتها یا وزنهای نسبی در هر سطح از سلسله 

 مراتب، رتبه کلی یا سراسری هریک از گزینه های تصمی  یا اهداف ارزیابی را تعیین می کند.

بسیاری از مسائل کسب وکار پیچیده بوده و نمی توان آنها را به راحتی بااستفاده از روشهای کمی حل کرد. این فرآیند 

راهکاری شهودی و در عین حال علمی برای حل مسائل پیچیده کیفی در بسیاری از شرکتهای خدماتی ارائه می کند. کیفیت 

 ه منابع موردنیاز در فرآیند حل، بسیار مناسب است. حل و زمان مورد نیاز برای یافتن حل باتوجه ب

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در بخش خدمات، کاربردهای متعددی دارد، از جمله:

 ارزیابی عملکرد کارکنان حرفه ای 

 تجدید ساختار سازمانی 

 گزینش تجهیزات اطالعاتی؛ 

 ارزیابی پروژه بهره وری 

 نتخاب بازار هدف؛ا 

  استراتژیک؛برنامه ریزی 

 .)انتخاب مکان فروش )خرده فروشی 

 تحلیل پوششی داده ها: (4-3-2-2

یک تکنیک مشهور در عل  مدیریت است. از این تکنیک برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای عملیاتی 

عدد )نظیر تعداد ،)بااهداف و منظورهای یکسان( استفاده می شود. واحدهای عملیاتی اکثر سازمانها دارای نهاده های مت

کارکنان،حقوق،ساعتهای عملیات، بودجه تبلیغات( و همچنین ستانده های متعدد )نظیر سود، سه  بازار و نرخ رشد( هستند. 

در ایتتتتن گونه موارد برای مدیریت تعیین واحدهای عملیتتتتاتتی ناکارآمد در تبدیل نهاده های مندگانه به ستانده های 

ر است. این روش به عنتوان ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری بهره وری فرآینتتدهای دارای نهاده ها مندگانه معموال  دشوا

 و ستانده های مندگانه، شناخته شده است. 

 ه  اکنون از تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری انواع خدمات استفاده می شود، از جمله:

 کارآیی نسبی پزشکان یک بیمارستان 

 سبی کلینیک های بهداشت عمومیکارآیی ن 

 کارآیی نسبی شعبات یک بانک 

 کارآیی نسبی فروشگاههای زنجیره ای غذای آماده 
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 تحلیل بهره وری بیمارستانهای دولتی و خصوصی 

 تحلیل شکاف: (4-3-2-3

در آمریکا مطرح  1988و  1985و همکارانش در  PARASURAMANمدلی مفهومی است که توسط پروفسور 

حلیل شکاف ابزاری مدیریتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات است. که در آن از یک فرآیند تحلیلی صرف شده است. ت

در جمع آوری دریافتها و انتظارات مشتریان، کارکنان خدماتی و مدیران استفاده می شود تا شکاف میان گروههای مزبور 

و تحلیل شود. اگر هریک از شکافها از سطح پیش  در صورت وجود مشخص شود. پنج نوع شکاف در این مدل باید تجزیه

تعری  شده، فراتر رود، کیفیت خدمت رضایت بخش نیست، لذا برخی اقدامات اصالحی برای بهبود کیفیت خدمات باید 

 انجام شود.

 از تحلیل شکاف در تحلیل کیفیت خدمات زیر استفاده شده است:

 بانکها 

 فروشگاههای بزرگ 

  پرداخت مالیاتخدمات دولت در ازای 

 مسیرهای مه  خطوط هوایی داخلی و غیره 

صنایع خدماتی با یکدیگر تفاوت داشته و ماهیتا  یکسان نیستند. این صنایع براسا  میزان سرمایه گذاری،  هدفگذاری

است. بنابراین،  تبه کارگیری نیروی انسانی، فرآیند تولید، خدمات ارائه شده و غیره، متفاوت بوده و لذا اهداف آنها نیز متفاو

 تعیین اهداف یک سازمان خدماتی، تابعی از متغیرهای مختل  خواهد بود.

سازمان خدماتی با تحلیل نقاط قوت و ضع ، فرصتها و تهدیدها از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی به تعیین 

 و سایر افراد ذی نفع، مبادرت میورزد.  اهداف خود جهت برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان، سهامداران

 هدف سازمان باید به صورت واقع بینانه تعیین شده و دارای ویژگیهای زیر باشد:

 اختصاصی و قابل بسط 

 قابل اندازه گیری 

 دست یافتنی 

 واقع بینانه 

 دارای افق زمانی 

 راهکار بهبود بهره وری کل( 4-4

اثیر می گذارد. از سوی دیگر هر دو بخش به ه  وابسته بوده و خروجی عملکرد بخش خدمات بر بهره وری بخش تولید ت

به بخش  25۵یک بخش، ورودی بخش دیگر است. مطالعات انجام شده، نشان می دهد که بخش تولید حداقل به میزان 

بد. بنابراین، اخدمات وابسته است. لذا حتی برای بهبود بهره وری بخش تولید الزم است که بهره وری بخش خدمات افزایش ی

بهبود بهره وری در بخش خدمات، موضوعی کامال  جدی است. پیش نیاز بهبود بهره وری در بخش خدمات، اندازه گیری 
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بهره وری است. بتتااندازه گیری بهره وری در بخش خدمات، می توان سطح بهره وری و اثربخشی تالشهای بهبود بهره وری 

ره وری باید نواحی بهبود بهره وری را شناسایی کرده و انعطاف پذیری عملیاتی را از نظر را معین کرد. برای اندازه گیری به

به کارگیری فرآیند و نیروی انسانی، تقویت کرد. اندازه گیری بهره وری باید ه  در سطح افراد و ه  در سطح سازمانی 

 :باشد. در سطح سازمانی، اندازه گیری بهره وری باید شامل مراحل زیر باشد

 شناسایی خدمات اصلی سازمان مربوطه؛ - 1

 تعیین شاخصهای کارایی/ بهره وری. شاخصها باید مبتنی بر خدمات اصلی فروخته شده توسط سازمان باشد.  - 2

 بهتر است برای هرنوع خدمت، شاخصهای مختلفی تعری  شود. در تعیین شاخصها باید به نکات زیر توجه کرد:

 دستر  بوده و جمع آوری آن آسان باشد؛ اطالعات موردنیاز در 1-2

 شاخصهای انتخابی باید شفاف بوده و فه  آن آسان باشد؛ 2-2

 در شاخصها از متغیرهای هزینه، کیفیت و زمان استفاده شود. 3-2

 جمع آوری اطالعات )اطالعات خدمت اصلی باید مرتبا  جمع آوری شود(؛ - 3

داده ها جمع آوری شده و مرتبا  ارزیابی شوند. در ارزیابی باید رئیس سازمان و ارزیابی بهره وری جاری. هرسال باید  - 4

کارمندان مشترکا  همکاری کنند. اگر احسا  شود که بهره وری در حال کاهش است، الزم است دالیل این امر بررسی 

 شده و اقدامات اصالحی انجام شود.

 انجام شود:اندازه گیری بهره وری فردی باید در مراحل زیر 

 تعیین خدمت انجام شده توسط فرد مورد نظر؛ - 1

 تعری  استاندارد عملکرد یا نرمهای کار برای هر واحد از خدمات ایجاد شده؛ - 2

جمتع آوری اطالعات براسا  استانداردها / نرمهای بهره وری. بنابراین ، براسا  داده های جمع آوری شده، سطوح  - 3

ا می توان تعیین کرد. برای افزایش پاسخگویی به مشتریان، باید بهبود بهره وری کل )نه بهره وری فعلی بهره وری افراد ر

جزئی( در بخش خدمات را مدنظر داشت. برای دستیابی به این هتتتتدف باید تالش شود که از کلیه نهاده های مه  و از 

 ELLEN DOREEمرحلته ای زیر )که توسط  12مجموع ستانده ها در قالب یک معیار واحد استفاده شود. متدولوژی 

ROSEN :در آمریکا معرفی شده است( می تواند در بهبود بهره وری کل در بخش خدمات مفید فایده باشد 

 انتختتاب واحد کاری یا سازمان برای اندازه گیری - 1

 انجام ارزیابیهای مقدماتی: - 2

 آیا کارشناسان اندازه گیری در دستر  هستند؟ 1-2

 آیا حمایت الزم برای سوق دادن بنگاه به اندازه گیری وجود دارد؟ 2-2

 مه کسانی درگیر این مسئله می شوند؟ 3-2

 به مه کسانی باید گزارش داده شود؟ 4-2

 تعیین شالوده و اصول کار از طریق مباحثه و گفتگو با افراد مربوطه و جمع آوری معیارها؛ - 3
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ن و شناسایی خدمات اصلی )مرتبط با رسالت سازمان( واحد کاری. انتخاب یک )یا مند( بررسی و مطالعه رسالت سازما - 4

 خدمت از میان خدمات فوق برای شروع کار اندازه گیری؛

تصمی  گیری برای تعیین مگونتتگی اندازه گیری ستانده؛ مقدار ستانده در مه واحدهایی و برای مه دوره زمانی اندازه  - 5

 گیری شود؟

  گیری برای تعیین نوع نهاده مورد استفاده؛ اندازه گیری بهره وری کل عوامل دشوار است. لذا بهتر است هربار تصمی - 6

یکی از منابع مدنظر قرار گیرد، که اغلب موارد نیروی کار است. باید مشخص کرد که مه واحدهایی از نهاده در تولید 

 ستانده نقش دارد.

 آوری داده ها.آوری داده های کمی نهاده و ستانده و سپس جمعمعتصمی  گیری برای تعیین روش ج - 7

 4اگر تنها معیار کارایی مدنظر است، در این مرحله توق  کرده و نسبت خروجی به ورودی محاسبه می شود. - 8

 بهداشت و درمان ناب  -رویکرد ناب در خدمات  -5

خدمات درمانی قدم هایی را برای اجرای تولید ناب برداشته اند. در سال های اخیر ، سیست  های خدماتی نظیر بانکها و 

هدف از اجرای تولید ناب، کاهش اتالفات در ارائه خدمت و بهبود اثر بخشی فرآیندهای اداری جهت هر مه بهتر برآورده 

یست  ابزارهای ناب در سسازی نیازهای مشتریان می باشد. به عنوان مثال، تعدادی بیمارستان در سرتاسر جهان در حال اجرای 

های خود می باشند. آنها در حال بررسی ابزارهای تولید ناب می باشند تا بتوانند با تغییرات و اصالحات الزم بر طبق نیازهای 

سیست  های درمانی ، آنها را در زمینه هایی نظیر مدیریت موجودی عرضه، آماده سازی جراحی و استرلیزه کردن تجهیزات، 

ف پزشکی و زمان بندی مالقات بیماران بکار گیرند. در بیمارستان ماسون ویرجینیا ، یک برنامه مهار ساله مدیریت اتال

جهت بکار گیری ابزارهای تولید ناب در فرآیندهای درمانی برنامه ریزی شده است. آنها در حال بررسی موضوعاتی از قبیل 

اند، تعداد برگه هایی که در یک فرآیند اداری استفاده میشوند مدت زمانی که یک بیمار برای مالقات پزشک منتظر می م

 و تعداد اتاق های مورد نیاز می باشند. هدف عمده بررسی این موضوعات ، کاهش یا حذف اتالفات در سیست  است.

ه این دواقعا رویکرد ناب میست ؟ آیا تولید ناب یک برنامه استراتژیک تولیدی است یا میزی فراتر از آن؟ تفاوت عم

رویکرد با دیگر رویکردهایی که قبل از آن مطرح شده اند میست؟ ناب که با نام تولید تویوتا یا تولید ناب شناخته می شود 

، به مفهوم خروجی بیشتر با صرف منابع کمتر ) زمان ، فضا ، فعالیت های انسانی ، ماشین آالت و مواد کمتر ( است به طوری 

 شود که آنها می خواهند .که به مشتریان میزی عرضه 

زیربنای سیست  ناب پایداری و استاندارد سازی است . ستونهای آن تحویل به موقع و جیدوکا یا همان خودکارسازی 

است. هدف یا سق  آن ، مشتری مداری است ، یعنی تحویل محصول یا خدمت با باالترین کیفیت به مشتری ، با نازلترین 
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. قلب تپنده این سیست  مشارکت بوده و اعضای سازمان منعط  و با انگیزه فراوان در تی  ها قیمت و در کوتاهترین زمان 

 بطور مستمر در جستجوی یافتن راههای بهتر برای انجام کارها می باشند.

 ( تعاریف5-1

 ( تمرکز بر مشتری 5-1-1

ضایعات  حذف مداوم و پیوسته مودا یاهدف اصلی تامین باالترین کیفیت ، با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان با 

است . اما امروزه مشتریان انتظارات گسترده تری دارند. بر این اسا  نیز شرکت های ناب به اهداف نهایی خود ، ایمنی ، 

 محیط زیست و مسائل روحی و روانی نیز افزوده اند.

 ( مورا 5-1-2

لب به دلیل برنامه ریزی های نامناسب در تولید ایجاد می مورا به معنای وجود نوسانات و تغییرات در کار است و اغ

گردد. مانند تغییر فشار کاری در شیفت های مختل  . سیست  ناب به دنبال کاهش مورا است و برای این امر می توان از 

 هیجونکا یا هموار سازی تولید که به کمک تلفیق مدل ها انجام میگردد استفاده نمود.

 ( موری 5-1-3

به معنای دشوار بودن اجرا است و به علل انحراف در تولید ، ارگونومی ضعی  و طراحی ضعی  کار ، انطباق موری 

 ضعی  ، ناکافی بودن ابزار و تجهیزات ، روشن نبودن مشخصه ها و غیره ایجاد می شود.

 ( مودا و انواع آن 5-1-4

انجام آن تمایل ندارد که پولی بپردازد و ارزش نقطه  مودا به معنای اتالف یا هر نوع فعالیتی است که مشتری به ازاء

مقابل اتالف است ، میزی که مشتری به ازاء دریافت آن پول پرداخت می کند. اقدامات سازمان را می توان در سه بخش 

 ذیل تعری  نمود :

 کار اصلی : هر حرکتی که به محصول یا خدمت ارزشی بیافزاید . 

  اصلی را پشتیبانی کند و معموال  بالفاصله قبل یا بعد از کار اصلی انجام می شود.   کار کمکی : حرکتی که کار 

  اتالف : حرکتی که هیچ ارزشی ایجاد نمی کند. یک روش مناسب برای تشخیص اتالف این آزمون است که

 .اگر آن کار را ادامه ندهید ، هیچ تاثیر نامطلوبی بر روی محصول نخواهد داشت
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که حرکات اضافه می نامی  ، ه  حرکات ماشین و ه  حرکات انسان را در بر می گیرد. حرکات اضافه حرکت : آنچه  -۶

انسانی به ارگونومی ضعی  محل کار مربوط می شود . طراحی ضعی  ارگونومی محل کار همانند ایمنی پایین ، بر بهره 

 وری و کیفیت تاثیر منفی می گذارد.

خ می دهد که فرد منتظر رسیدن مواد خام ) متقاضی در سازمانهای خدماتی ( است ، منتظر تاخیر : مودای تاخیر هنگامی ر -۰

رفع مشکل توق  است یا اینکه منتظر خاتمه فرآیندی است که ماشین انجام می دهد. وجود تاخیر ، زمان نگهداری 

می  ن فرآیند بیشتر است ، افزایشمحصوالت نیمه ساخته ) مشتریان منتظر در ص  در سازمانهای خدماتی( که اغلب از زما

 دهد.

حمل و نقل : به شکل معمول و مرسوم ، میدمان نامناسب تجهیزات و دستگاهها و یا انجام تولید یا خدمت به صورت  -۸

دسته ای باعث ایجاد اتالف در حمل و نقل می شود. منین اتالفی هنگامی اتفاق می افتد که برای مثال دسته های بزرگی از 

 ت )مشتریان ( می بایست از یک فرآیند به فرآیند دیگر منتقل شوند.محصوال

اصالح : مودای اصالح یا دوباره کاری ، مربوط به اصالح محصوالت معیوب ) خدمات ( که شامل زمان و انرژی صرف  -۴

 شده برای تعمیر خرابی آنهاست. ) مانند اصالح نسخه تجویز شده(

پیچیده ای از موداست که به انجام عملیات مازاد بر نیاز مشتری مربوط می شود. منین  عملیات اضافی : این نیز صورت -۵

 اتالفی اغلب در سازمانهایی دیده می شود که توسط مهندسی ) تخصصی ( راهبری می گردند.

 شد. اینموجودی : مودای موجودی عبارت از نگهداری غیر ضروری مواد اولیه ، قطعات و محصوالت نیمه ساخته می با -۱

شرایط هنگامی ایجاد می شود که جریان مواد ) مشتری ( در سازمان بشدت پیوسته بوده و محصول ) خدمت ( براسا  مقدار 

 تقاضا تولید نمی شود .

 تولید مازاد : تایی می اوهنو از تولید مازاد به عنوان ریشه تمام مشکالت تولید یاد می کند. در اینجا تولید مازاد به معنای -۷

 تولیدی است که بدون مشتری بوده و نتوان آنرا به فروش رساند.

عدم جریان اطالعات : این نوع از مودا هنگامی ایجاد می شود که درون سازمان ، بین سازمان و مشتریان و نیز تامین  -۳

تبی یا موقت سلسله مرا کنندگان آن ارتباط منسجمی برقرار نباشد. عدم ارتباط در یک سازمان می تواند در یک سطح بوده ،

 باشد. منین امری مانع برقراری جریان اطالعات ، ایده ها و خالقیت ها شده و در نهایت فرصت ها را از بین می برد.
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 (تفکر ناب در بهداشت و درمان 5-2

تفکر ناب به متخصصان بهداشت و درمان در حذف اتالفهای هر فعالیتی در یک مرکز کمک می کند. تفکر ناب 

ستفاده موثر از کارکنان ، منابع و تکنولوژی برای رسیدن به یک سطح عالی از ارائه خدمات به مشتریان سیست  بهداشت و ا

 درمان ) بیماران ( را ممکن می سازد.

تفکر ناب تکنیکی است برای ایجاد تغییر ، و متخصصان مدیریت اطالعات بهداشت و درمان می توانند مندین نقش 

مرحله برای بهبود  ۵اجرای این تغییر در سازمان داشته باشند. تفکر ناب در یک محیط بهداشتی و درمانی شامل مختل  برای 

 ارزش ، جریان ارزش ، جریان ، کشش و کمال .  هر فرآیند می باشد :

 ( مراحل بهبود فرایند در محیط بهداشتی 5-3

رای مشتریان ) بیماران ، پزشک و مدیر ( گردد . اگر یک ( هر مرحله در یک فرآیند بایستی موجب ایجاد ارزش ب5-3-1

 فرآیند ارزش افزوده ای ندارد بایستی مهندسی مجدد شده یا حذف گردد.

 ( جریان ارزش فرآیندها وخدمات را برای کمک به شناسایی اتالف ها مورد بررسی قرار می دهد.5-3-2

 کاری که ه  اکنون در حال انجام است حذف می کند. دسته و ص  را برای اطمینان از تکمیل ( جریان ، 5-3-3

               ( کشش فرآیند وخدمات را همانگونه که نیاز است و خواسته شده اند در یک مرحله در جریان ارزش انجام5-3-4

 می دهد.

 ( کمال ، بهبود مستمر را از طریق تغییر تدریجی بر روی خروجی ها ایجاد می کند.5-3-5

 فها در سازمانی های بهداشتی و درمانی( اتال5-4

 همچنین انواع خاص اتالف در سازمانهای بهداشتی ودرمانی عبارتند از : اطالعات ، فرآیند و محیط فیزیکی .

این مسئله هنگامی که پرونده  .اتالف اطالعات می تواند از طریق کار بر روی منبع منفرد از اطالعات مرتفع شود (5-4-1

در همه جا موجود باشند ممکن است مشکل ایجاد کند . مسائل دیگر شامل مک کردن  های الکترونیکی سالمت

 .دستی ، ورود مجدد داده ها ، تبدیل فرمت ، خطای داده ها و مسائل مربوط به ایمنی داده ها است
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هند دبزرگترین نوع اتالف فرآیندی در یک سیست  بهداشتی و درمانی ، عیوب هستند. این عیوب زمانی رخ می  (5-4-2

که یک ارائه دهنده خدمت ، هدفی را که برای آن ایجاد شده است تامین نمی کند. انواع دیگر اتالف های 

 . : دوباره کاری ، راه حل ها، مصوبات و انتظار  فرآیندی عبارتند از

،  یشایع ترین اتالف محیط فیزیکی ، ایمنی است. انواع دیگر اتالف در محیط فیزیکی عبارتند از : جابجای (5-4-3

 . مسئولیت های شغلی غیرشفاف ، اختیار ، پاسخگویی و فقدان آموزش

 ( بیمارستان ناب 5-5

با مالشهای روبروی بسیاری از بیمارستانها ، بسیاری از آنها در حال بکارگیری مفاهی  ناب جهت بهبود سودآوری ، مراقبت 

( الهام TPSرستان ناب که در واقع از سیست  تولید تویوتا )ابعاد عملیاتشان هستند. بیما  و سایر  های پزشکی ، بهره برداری

و  گرفته شده است در مورد بهبودهای قابل اندازه گیری در کیفیت پرستاری از بیماران ، ایمنی ، زمان انتظار ، باالنس کار 

ستند ینه برای ارزش ههزینه های کلی است . رهبران سیت  های درمانی درك می کنند که بیماران فقط مایل به پرداخت هز

آنها به بیمارستان می روند برای تشخیص و درمان بیماری شان ونهایتا ترخیص شدن از بیمارستان اما آنها حاضر به پرداخت  –

 هزینه ای بیش از این امور نیستند ) اتالف ( .

 

فورد محسوب می شود.   Tسیست  تولید ناب تویوتا مسلما  مهمترین اختراع از زمان خط تولید نورد کاری برای خوردو مدل 

) پیش از این ، وقتی قطعات ماشین شده ، برای سخت شدن وارد کوره می شدند ، تاب برمی داشتند و این امر مانع می شد 

ع ل تابیدگی قطعات بدلیل پیدایش فرآیندهای جدید تولید یعنی نوردکاری رفکه قطعات استاندارد شوند . هنگامی که مشک
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شد ، فورد توانست به طرح های نوآوارنه اش وسعت بخشد. حاصل آنکه با این روش ، ه  شمار قطعات مورد نیاز کاهش 

کامل قطعات و  یت تعویضیافت و ه  قطعات مربوط به ه  به آسانی به یکدیگر وصل می شدند. کلید تولید انبوه نیز قابل

راحتی اتصال قطعات مختل  به یکدیگر بود. در واقع همین نوآوری در تولید بود که وجود خط مونتاژ را ممکن کرد. فورد 

برای دستیابی به این تعویض پذیری ، تاکید داشت که در تمامی روند تولید ، برای هر قطعه از یک سیست  اندازه گیری 

 ترج  ( .واحد استفاده شود. م

این امر موجب ایجاد رویکردهای متعددی به بهبود عملیات گردید ، همه براسا  همین اصول شکل گرفتند : توجه بی وقفه 

به جزئیات ، استاندارد سازی ، آموزش کارکنا برای جستجوی مستمر راههای برای افزایش بهره وری و حذف اتالف در 

بدست آمده و حل علمی مسئله . این مجموعه ای از ایده هاست که اغلب به عنوان   کارهایشان ، تعهد به آزمایش یافته های

 ناب تعبیر می شود. امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی به دنبال دستیابی به مزایای این سیست  جدید هستند.

 

اری در جهان ار مشکل و پیچیده است. بسیبا این حال ، تالش برای بکارگیری رویکرد ناب در بسیاری از صنایع خدماتی بسی

تجارت بر این باورند که صنایع خدماتی برای پیاده سازی اصول ناب مناسب نیستند زیرا ، برخالف مونتاز خودرو ، شامل 

ه نفعالیت های تکراری نبوده و به روشنی تعری  نشده اند . داستان زیر نمونه ای بسیار عالی از بیمارستان هایی است که مگو

 با تفکری متفاوت به حل مشکالتشان اقدام می کنند.

میلیون مراجعه کننده نسبت  ۶۰۸اطالعات اولیه منتشر شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها حاکی از مراجعه 

اینکه دمار  مالهرمه زمان انتظار مردم در بخش اورژانس بیشتر باشد ، احت”   میلیون مراجعه کننده سال قبل بوده است . ۶۶۷

 ”عوارض و مرگ بشوند بیشتر می شود. و افرادی که بیشتر منتظر مانده اند ، به احتمال قوی به سراغ اتاق پرستاران می روند 

ننده سال گذشته گزارش نگران ک” . دکتر نیک جورلیس ، رئیس اورژانس بیمارستان عمومی آکرون در اوهایو می گوید : 

ره اعالم شد که در اغلب موارد ، بیمارانی که بایستی فورا  مورد رسیدگی قرار می گرفتند ، ای از بخش تحقیقاتی کنگ
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 ۴تا  ۸نزدیک به نی  ساعت منتظر مانده اند . عالوه بر این آزمایش و درمان و رفتن به بخش اورژانس به راحتی می تواند 

ند و این امر لزوم استفاده از تکنیک های نوآورانه ساعت به طول بیانجامد. بخش های اورژانش در حال شلوغ تر شدن هست

برای کاهش این تاخیرات را پر رنگ می کند ، مانند استقرار پزشک جلوی درب وردی اتاق بیمارن خاص قبل از رسیدن 

 ورود آنها .

 لورن نرگارد” . نگاه متفاوت بخش های اورژانس برای ایجاد سهولت در انتظار ” آسوشیتد پر  : 

ن ناب ، کسانی که بخوبی فلسفه کایزن را درك کرده اند ، و مهمتر از آن می دانند که مگونه آن را در یک محیط مشاورا

نوع مودا ( ، و یک سیست   ۶+۷بهداشتی درمانی بکار گیرند ، می توانند منابع اتالف را بطور بسیار موثری شناسایی کنند ) 

یفیت برتر بهبود سودآوری ، ک یک سیست  سالمت در کال  جهانی باشد. پایدار ایجاد کنند که در مسیر پیشرفت بسوی 

  5در پرستاری از بیمار و زمان کوتاه انتظار فقط سه نمونه از منافعی است که یک بیمارستان ناب می تواند بدست آورد. 
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 مقدمه

ایمنی و رضایت شغلی است. برای این منظور ابتدا تعریفی از هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت       

مدیریت ایمنی  و در ادامه رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن  گفته شده است. و در آخر تاثیر مدیریت ایمنی بر 

 افزایش  رضایت شغلی آورده شده است.

 کلیات تحقیق

 مدیریت ایمنی

 ابزار های فراوان، غالبا کارکنان را در معرض خطرات مختل  محیط های صنعتی با وجود ماشین آالت و      

قرار می دهند. با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد آن در امر تولید،احتمال بروز خطرات در محیط های صنعتی، تولیدی  

قابل  تزیادتر شده است. سوانح در کارخانجات ممکن است باعث نقص عضو یا فوت افراد شود که به سهولت و سرع

فقدان یک متخصص که سالها برای تربیت او وقت وسرمایه صرف شده زیان سنگینی به  جبران نیست و برای سازمان

 (.۶۸۳۴شمار می آید)حبیبی و علیزاده،

عنوان عاملی برای کاهش میزان حادثه پذیری کارکنان، برای  به کاری، مفهوم ایمنی شغلی و توجه به موارد ایمنی      

(، مطرح شد. ایده ی ایمنی و ناایمنی شغلی پژوهش های متعددی را به سوی ۶۵۶۵وودز ) و وود گرین ر توسط اولین با

خود جذب کرد و بسیاری از پژوهش ها بر پایه ی مطالعات گرین وود و وودز انجام گرفت. گرین وود و وودز با تجزیه 

بودند، متوجه شدند که عدم توجه به موارد ایمنی و تحلیل سوابق کارگرانی که در معرض موقعیت های مشابه شغلی 

کاری تنها درصد اندکی از کارگران بیشترین سوانح شغلی را ایجاد می نماید. بر این اسا ، موضوع رعایت نکردن موارد 

 (.۶۵۳۳شد)هانسن،   ایمنی به عنوان یک صفت ذاتی و یک پارمه در بروز حوادث معرفی

و غیره یکی از بخش ها ایمنی است که مدیریت آن مستلزم دانش فنی و تجربه کافی در  در اکثر سازمانهای صنعتی     

شغل مربوطه می باشد . به مقوله ایمنی از ابعاد مختل  پرداخته می شود ولی غالبا  مهمترین اصل ایمنی مدیریت صحیح 

گی طه های مدیریتی به ویژه در بعد فرهنآن است که دارای دو بعد فرهنگی و فنی و مهندسی می باشد . معموال  کار در حی

(قبل از اجرای برنامه ایمنی باید هدف آن را روشن کرد اهداف کلی ۶۸۳۴آن مشکل تر و کار آمد تر است .)رحمانی، 

 هر واحد سازمانی را خط مشی آن تعیین می کند که در دو شاخه فلسفه ایمنی و استراتژی ایمنی بیان می شود. 
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 ایمنی: تعریف

در تعری  علمی ایمنی آمده است، در واقع   که (Hazard) از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه عبارت است       

یاکاهش کارایی  کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد   آسیب به  شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن

 (۶۸۷۴)کاظمی، .در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد

 : فلسفه ایمنی

در این قسمت دیدگاههای کلی  در قبال ایمنی بازگو می شود مثال  ایمنی امری جدا از سایر امور نیست و با تمام      

 فعالیتهای انسانی و ماشینی آمیخته است و رعایت اصول ایمنی وظیفه همگانی است . 

 استراتژی ایمنی :

تعیین مسئولیتها ، تهیه و تنظی  استانداردها ، آموزش کارکنان ، ارزیابی عملکرد ایمنی و غیره همه در شاخه مدیریت      

استراتژیک مطرح می شود.وظیفه مدیران ایمنی تعیین خط مشی ها و سیاستهاست که بر اسا  اهداف و کار هر سازمانی 

تاه مدت بر مبنای سیاستهای کلی ایمنی صورت می گیرد ، خواسته و تغییر می کند ، هر برنامه ریزی بلند مدت یا کو

دیدگاه مدیر ایمنی شالوده سیاستهای ایمنی است و فرهنگ حاک  بر سازمان در تعیین آنها تاثیر مستقی  می گذارد.)حقیقی 

،۶۸۷۵) 

 فرهنگ ایمنی : 

که  فرهنگ غلط و شکل دهی فرهنگ صحیح استبحث فرهنگ و تاثیر آن بر ایمنی نیست بلکه هدف مدیر، تغییر     

مشکل ترین بخش مدیریت است ، مدیر موفق زمانی می تواند موقیعیتها و عادات خطر ساز را تغییر دهد که ابتدا فرهنگ 

 (۰٠٠۵حاک  بر مجموعه خود را درك نکند فرهنگ بر او مدیریت می کند.)هاید، 

ای ساده و فرضهای معمولی نیست اما همین مسائل منان مشکالتی را به فرهنگ در ظاهر میزی جز اعتقادات و باوره    

وجود می آورند که حتی بزرگترین سرمایه گذاریها در قسمت ایمنی ثمر بخش نخواهد بود . به عنوان مثال یکی از 

ادات غلط قباورهای غلط در بخش ایمنی ، رعایت اصول ایمنی فقط از وظای  مسئول ایمنی است ، شاید کسانی که اعت

 دارند می دانند باورشان اشتباه است ولی باز مثل همان افراد رفتار می کنند.

 وظیفه مدیر ایمنی در قبال تغییر فرهنگ : 

مدیران خود بهتر می دانند هر گونه تغییری مقاومتی را به دنبال دارد ، مدیر باید به گونه ای فکر کند که تفکرش      

سپس برای ایجاد تغییر ه  اندیشه حاک  بر افراد و ه  محیط کار یا موقعیت آن را عوض  ضامن سالمتی کارکنان باشد
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جهت ایجاد تغییر فقط صادر کردن دستورالعمل کافی نیست برای هر تغییری دالیل کافی  ,(۰٠٠۰می کند.)میوزا و ویلد،

اه ایمنی یرد.مدیر ایمنی باید بداند هیچگو مستدل الزم است که این فرایند باید گام به گام با آموزشهای اولیه صورت گ

مقوله ای جدا از کار یا حتی همراه کار نخواهد بود بلکه ایمنی آمیخته با فرایند هاست و در دل آن تعری  می شود) 

( همگام و با آن پیش می رود پس بخش مستقل ایمنی جدا از روند شغلی نیست و رعایت اصول ایمنی ۰٠٠۵کلینس، 

  .ضروری است

(  به عنوان ۶۸۷۵گیرد. )میرسپاسی،  می انجام نظارتی –ریشه یابی رفتارهای ناایمن توسط یکی از روشهای کنترلی       

مثال مرا بعضی از کارگران با آن که دارای وسایل حفاظت فردی هستند از آنها استفاده نمی کنند ؟ پیدا کردن جواب 

ناسی ، فنی ، محیطی ، وارگونومیکی می باشد. با وجود اینکه هیچ کس نیازمند ارزیابیهای مختل  از جنبه های روان ش

نمی خواهد خود را در معرض خطر قرار دهد ) شعار اول ایمنی بعد کار ( ولی باز می بینی  اکثر حوادث ریشه انسانی 

کاری  محصول ماست ، گاهیدارد ما باید به این باور برسی  که ایمنی جزیی از فرایند ما و استاندارهای ایمنی  نهفته در 

که شروع کرده ای  در دوره بعد از مدیریت ما جواب می دهد ولی رمز موفقیت یک مدیر برنامه ریزی آینده نگری و 

 (۶۵۵۱شروع راهی است که کسی جسارت ورود به آن را نداشته است.)وارن، 

 ابزارهای مدیریت ایمنی : 

 ابزارهای مختل  برای کنترل ، نظارت و بهبود ایمنی مجموعه است :در مهندسی ایمنی، مدیریت دارای      

 : (برنامه ریزی ایمنی ۰

مدیر ایمنی باید طرح جامعی برای ایمنی مجموعه تهیه نماید که براسا  آن هزینه های ناشی از حوادث کاهش یابد     

ق با شود و در کل ایمنی مجموعه مطاب و نقاط بحرانی مشخص می گردد قابلیت اطمینان نقاط مختل  سیست  روشن می

استانداردها و قوانین ارتقاء می یابد، در برنامه ریزی جامع شناخت کلی نسبت به سیست  و ایمنی آن حاصل می شود پس 

از مرحله شناخت مرحله تعیین سطح ایمنی بخش است یعنی با مطالعه خسارتهای ناشی از حوادث می توان به سطح ایمنی 

پی برد . همچنین با ارزیابی ریسک و محاسبه قابلیت اطمینان می توان در صدد  بروز حادثه در هر بخش  در آن قسمت

 (۶۸۳۶را بدست آورد.)کاظمی، 

 (ممیزی ایمنی :1

 (۶۸۳۴از کارآمدترین ابزارهای مدیریتی روشهای خطرات ممیزی ایمنی است. )رحمانی،       

 بهبود وضعیت موجود*فراه  کردن فرصتی برای مدیر به منظور 
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 *بازنگری در تعداد و آمار حوادث صدمات جانی و بیماریهای کارگران از قبل تاکنون 

 *فراه  کردن امکان مقایسه محیط کار با محیط های کار مشابه

 *گردآوری نتایج بازرسی فیزیکی از تمام تاسیسات و مشاهدات مربوط به نحوه انجام وظای  ایمنی هر فرد یا هر بخش 

 *ارزیابی تاثیرگذاری برنامه های ایمنی و بهداشتی و امکان مقایسه زمان گذشته و ارزیابی کارهای انجام شده 

 : و ایمنی بهداشت

ایمنی به  .بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سال  نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست     

معنای محافظت کردن کارکنان از آسیبهای مربوط به حوادث کاری است. این عوامل حائز اهیمت است، زیرا 

کارکنانی که از سالمتی برخوردارند و در محیطی ایمن کار می کنند ثمر بخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، 

وزه به دلیل مالحظات قانونی تمام سازمانها موظ  به مراقبت حامی برنامه های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امر

 (۶۸۳۶)کاظمی، .بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند

 :سیستم مدیریت ایمنی 

سیست  مدیریت ایمنی یک رویکرد منظ  به ایمنی به صورت سیستماتیک و صریح به همراه فرایندهای جامع برای       

مانند تمام سیستمهای مدیریتی، سیست  مدیریت ایمنی نیز برای دستیابی به اهداف  مدیریت ایمن خطرات می باشد. به

ایمنی، برنامه ریزی و اندازه گیری کارایی آن، ایجاد شده است. سیست  مدیریت ایمنی در تار و پود یک سازمان قرار 

در واقع می توان   (۶۸۳۶کاظمی،دارد و بخشی از فرهنگ و روشی که کارکنان وظایفشان را انجام می دهند، می باشد.)

ساختار های ضروری و سیاست   گفت یک سیست  مدیریت ایمنی، سازماندهی الزم برای مدیریت ایمنی شامل تعری 

 (۶۸۳۴گذاری ها را بر عهده دارد. پیچیدگی سامانه مدیریت ایمنی متناسب با نیاز های سازمان می باشد.)رحمانی،

 (۰331مدیریت ایمنی )درویش، برنامه های اجرای سیستم 

 ال  : تعین خط مشی ایمنی 

 ب : اهداف برنامه ریزی ایمنی            

 ج : توصی  سامانه        

 د : آنالیز نارسایی ها          
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 ه : معرفی اجزای سامانه مدیریت ایمنی                 

 و : نقش و مسئولیت های سامانه ایمنی         

 ز : خط مشی گزارش دهی ایمنی  

 ح : تعری  میزان دخالت نیروی کارگری        

 ط : میزان عملکرد سامانه ایمنی

 ی : بازرسی عملکرد سامانه ایمنی

 ك : آموزش ایمنی 

 اجزای سیستم مدیریت ایمنی :

 )۶۵۵۱جز زیر را داشته باشد )وارن،  ۴یک سیست  مدیریت ایمنی بایستی        

 خط مشی و هدف گذاری مرتبط با ایمنی و سالمتال  : 

 ب : مدیریت ریسک 

 ج : امور بیمه ای 

 د : ارتقای ایمنی 

 :چهار رکن یک مدیریت ایمنی 

 مدیریت ایمنی با فلسفه مدیریت شروع می شود: - فلسفه     

 ایمنی، تهدید همیشگی وجود بر تصدیق        ·

 سازمانی، استانداردهای ایجاد        ·

 .است افراد یکایک وظیفه ایمنی اینکه بر تأکید        ·

 :ایمنی به دستیابی مگونگی تعیین - مشی خط  
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 ها، پاسخگویی و ،اختیارات ها مسئولیت از واضحی شرح        ·

 عملیاتی،    های جنبه تمامی با ایمنی اهداف یکپارمگی جهت سازمانی فرایندهای و ساختار ایجاد        ·

 کارها، انجام برای نیاز مورد مهارتهای و دانش ایجاد        ·

 دستورالعملهای انجام وظای ، تدوین شده توسط سازمان، جهت اجرای خط مشی: - رویه ها     

 وظای  و مگونگی انجام آن برای همه افراد، سازی شفاف        ·

 کنترل، و سازماندهی ریزی، برنامه وجود        ·

  ایمنی، وضعیت و فرایندها ارزیابی نظارت، انجام        ·

 آنچه به صورت واقعی در کار اتفاق می افتد: -فعالیت      

 کارآمد، و موثر دستورالعملهای از پیروی        ·

 قصوراتی که باعث کاهش ایمنی می شود، از اجتناب        ·

  کننده، تهدید عوامل شناسایی هنگام به مناسب اصالحی اقدام اخذ        ·

فعالیت ها و ساختار سازمانی که سیست  مدیریت ایمنی را در داخل سازمان تثبیت می کنند، شناسایی شده اند. تمامی         

در برخی   کارکنان در ایمن سازی سازمان و فعالیت ها همکاری دارند. در سازمانهای بزرگ فعالیتهای مدیریت ایمنی

واحدها مشهودتر از دیگر واحدها است، اما سیست  بایستی به صورت روش ایمن انجام کارها در سراسر شرکت به صورت 

یکپارمه درآید. این امر بوسیله اجرا و پشتیبانی پیوسته خط مشی ایمنی که منتج به اجرای رویه های کارآمد می شود، 

 دست یافتنی خواهد بود.

 :دیریت ایمنیعوامل اصلی در م

 برنامه ریزی ایمنی -۶

 سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن-۰

 هدایت برنامه های ایمنی -۸

 کنترل عملکرد ها و نتایج حاصله-۴
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 وغیرایمن چیست؟ منظورازایمن

ابتال  ایک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و ی       

در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان منین   در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می کنند  به بیماری برای کسانیکه

خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداشت   گفت که میزان

مدیریت، مسئول ,(۶۸۳۴)رحمانی، .کاهش می دهد و ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد حرفه ای بیماریها را

ایمنی و بهداشت کارکنان است، همانگونه که یک مدیر برای بهره وری وسود آوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد ایمنی 

ما طریق بهبود مدیریت مجددا بدست آید. اممکن است از  عیتی صادق است تولید از دست رفتهو بهداشت نیز منین وض

هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد. این نکته مورد توافق متخصصان 

درصد از مشکالت سازمان یا کارخانه ممکن است بوسیله کارکنان حل و کنترل شود، در  ۶۵عل  مدیریت است که تنها 

 (۶۸۳۶درصد این مشکالت را می توان از طریق مدیریت مهار کرد. )کاظمی، ۳۵ صورتیکه

 سایر روشهای تشخیص و ارزیابی خطر :

همانطور که می دانی  مدیر ایمنی در هر مجموعه وظای  مختلفی دارد او با استفاده از ابزارها و روشها به بهبود وضعیت        

ندارد تالش می کند، اما برای ارتقای ایمنی در بعد فنی مهندسی نیز ابزارهایی در ایمنی مجموعه و رساندن آن به سطح استا

دست مدیریت است که از مهمترین آنها اجرای سیست  ثبت رخداد ممیری ایمنی ، درخت واقعه ، درخت خطا ، مطابقت 

ایمنی  مدیر ایمنی در پیاده سازی سیست قابلیت و خطا ، تجزیه و تحلیل ایمنی شغلها و ... در ارزیابی خطر وجود دارند که در 

 (۶۸۳۰کمک می کنند.)محمدفام، 

آنچه که به عنوان وظیفه مدیر ایمنی ذکر شد لزومی ندارد خود مدیر شخصا  به این مسائل بپردازد بلکه آن امور حتما         

بر انجام کلیه امور نظارت دارد و حتی در  باید در مجموعه انجام شود . مدیر ایمنی به عنوان باالترین مقام ایمنی در سازمان

بعضی موارد می تواند تفویض اختیار کند یا کال  انجام کاری را به صورت پیمان به شرکتی خارج از مجموعه خود واگذار 

ایت هنماید و در اکثر موارد انجام این کار برای مجموعه مفید تر است و مسئولیت مدیر را از پیچیدگی در می آورد اما در ن

مدیر در قبال زیر نظرش انجام می شود و کوتاهی در اعمال تحت نظارت او مسئول است و کلیه فعالیت های ایمنی باید با 

 نظارت مدیر صورت گیرد.

 رضایت شغلی :

نگرش کلی فرد درباره ی شغلش می باشد . کسی که رضایت شغلی اش باال باشد به کارش نگرش مثبت دارد ولی      

 (. ۰۵۱:۶۸۷۴از کارش ناراضی است نگرش منفی نسبت به کارش دارد )رابینز ,کسی که 
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مطالعات مختل  نشان داده که عدم رضایت افراد از کار و مقررات سازمانی حاک  بر کار می تواند باعث افزایش       

 ای کاری , پرخاشگریحوادث صنعتی ،غیبتهای ناشی از کار و کاهش دقت در کار را بوجود آورد . افزایش درگیری ه

کارکنان ,حوادث صنعتی باال، عدم تابعیت از مقررات سازمانی و مسائلی از این دست همگی در ارتباط با عدم رضایت 

 ( .۶۸۷۵:۵۴۸کارکنان از سیست  حاک  بر کار سخن می گویند )صادقی نائینی ,

 ی تقسی  می کنند :  گینز برگ و همکاران, رضایت شغلی را به دودسته درونی و بیرون       

 رضایت درونی:-۰

از دو منبع حاصل می گردد: اول احسا  لذتی که انسان صرفا از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می شود دوم لذتی        

 که بر اثر پیشرفت کار حاصل می شود.

 رضایت بیرونی:-1 

 است . با شرایط محیط کار ارتباط دارد و هرلحظه در حال تغییر          

اینگونه به نظر میرسد که عوامل درونی که شامل خصوصیات و عوامل فردی می باشد در مقایسه با عوامل بیرونی همچون      

شرایط محیط کار , از ثبات بیشتری برخوردار است . لذا شاید بتوان گفت رضایت درونی پایدار تراز رضایت بیرونی است 

( .نظریه های انگیزشی رضایت شغلی ۶۸۷۵یت درونی و بیرونی است )شفیع آبادی , ؛ رضایت شغلی نتیجه تعامل بین رضا

( ۶۸۷۴به دو دسته تقسی  می شوند نظریه های محتوایی و نظریه های فرایندی  که به نظر  الوانی درکتاب مدیریت عمومی)

ها و شخص سازند در این تئوری ها نیازنظریه های محتوایی می کوشند تا عواملی که افراد را به کار بر می انگیزد دقیقا م

محرکهایی که موحب انگیزش میشوند بر شمرده شده و غالبا نحوه ارضای آنها در سازمان بیان شده ولی نظریه های فرایندی 

 بیشتر بر جریان و فرایند نگیزش افراد تاکید دارند به عبارتی دیگر به مگونگی انگیزش افرادازنظر ادراکی می  پردازد.

    ریه های مربوط به رضایت شغلینظ

 نظریه های محتوایی      

 . نیازها مراتب سلسله – شغل ویژگیهای نظریه – نیاز ایی کامرو نظریه –مثل : تئوری دوعاملی هرز برگ  

 نظریه های فرایندی       

 ... و آدامز برابری نظریه – اختالف نظریه – کورمن مرجع گروه نظریه –مثل : نظریه هدف گذاری  

در بحث مدیریت وسازمانها آنچه بیش از همه مشهود است اینکه بیشتر مدیران در نشان دادن ضعفهای کارکنانموثر        

هستند ولی در کمک به علت یابی ضعفها به همان میزان اثربخشی را ندارند ؛به عبارت دیگر درشناسایی مساله قوی هستند 
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تشخیص صحیح و ارزیابی  ارایه شیوه صحیح انجام کار ,ضعی  هستند؛که این همان عدمولی در تشخیص علت وتحلیل آن و

ع شفیحل مسایل درسازمان است وکارمند با تاکید به شیوه های گوناگون اعالم رضایت یا عدم رضایت مینماید )

 (۶۸۷۵آبادی،

 تعدادی از پیامدهای رضایت شغلی :

 دارد .کارکرد :با رضایت شغلی رابطه مستقی   -۰

 بهداشت روانی : با رضایت شغلی رابطه مستقی  دارد. -۰

( نشان داد وضعیت ایمنی در محیط کار بهترین پیشگویی رضایت  ۶۵۱۵مدیریت ایمنی: یک مطالعه تداومی )پالمور ,  -۸

 .شغلی کارکنان  است 

 ترك خدمت :با رضایت شغلی رابطه عکس دارد. -۴

 ی رابطه عکس دارد.فعالیت سازمان :با رضایت شغل -۵

 بازنشستگی زودر  :با رضایت شغلی رابطه معکو  دارد.  -۱

 : تاثیر مدیریت ایمنی در افزایش رضایت شغلی

های مدیریت منابع انسانی حفظ کارکنان توانمند به منظور ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در یکی از مهمترین مسئولیت       

دانش محور از  و انسانی توانمند و استفاده بهینه ها ، منابععوامل کلیدی موفقیت سازمان باشد زیرا امروزه یکی ازسازمان می

( برای رسیدن به این هدف الزم است کارکنان از سطح رضایتمندی باالیی برخوردار باشند تا  ۶۸۷۴باشد.)الوانی ،آنها می

باشد و یکی از ارکان بوجود دی امنیت شغلی میبرای سازمان ایجاد ارزش نمایند. یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایتمن

 باشدکه باید از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد:آورنده امنیت شغلی وجود مدیریت ایمنی و سالمت در محیط کار می

 جنبه فیزیکی:

ن، اهداف و رکنادر این منظر محیط کار باید از نظر فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نوع کار، نوع کا      

 رد. ترین محیط را برای کارکنان بوجود آوهای گفته شده ایمنها و تکنیکهای سازمان با استفاده از دستورالعملمحدویت

 جنبه روانی:

گیرند و عمده تمرکز بر مگونگی افزایش رضایتمندی شغلی در کارکنان در این منظر خود کارکنان مورد توجه قرار می      

 است.
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الزم به ذکر است که در صورت توجه جدی و کافی به مدیریت ایمنی در محیط کار و بکارگیری این موارد، امنیت        

 شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می

ار شود و افزایش تصادفات در کث ضایع شدن منابع انسانی سازمان میهای مرتبط با کار باعها و بیماریهمچنین جراحت

عدم توانایی سازمان در  شود که این عوامل عالوه بر زیان مالی موجبباعث ایجاد اختالل در خطوط پایین سازمان می

اسی از ضروری و اسشود. مدیریت ایمنی تنها رعایت حال دیگران نیست بلکه یک جنبه نگهداری کارکنان توانمند می

ها و استر  نامطلوب را کاهش ای، بیماریها بتوانند نرخ و مقدار حوادث حرفهباشد و اگر سازمانوری هر سازمانی میبهره

ایجاد یک محیط  (.۱۵۰-۱۵۶، ۰٠٠۴تر خواهند بود )استون دهند، رضایت شغلی کارکنان بهبود پیدا کرده و آنها اثربخش

قابل قبول است و در این راه تعهد مدیریت عالی بسیار اهمیت دارد و رویکرد آینده نیز اتکا به رهبران  کار ایمن از نظر عقلی

 ایمنی است. 

 مزایای توجه به رعایت اصول مدیریت ایمنی

 : برای کارگر 

 افزایش رضایت شغلی -۶

 رکاهش فشار کا -۰

 کاهش جراحات و صدمات- ۸

 کاهش حوادث -۴

 افزایش راحتی-۵

 افزایش حفظ رفاه و سالمتی -۱

 افزایش سطح بهداشت کار-۷

 : برای کارفرما

 کاهش حوادث -۶

 افزایش کیفیت محصول-۰

 افزایش کارایی کارکنان -۸

 کاهش خطاها -۴

 کاهش مخارج درمانی کارگران-۵

 استفاده بهتر از نیروی انسانی -۱

 .کاهش مخارج تولید -۷
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اند و درصد مدیران، آموزشی در زمینه ایمنی و سالمت ندیده ۳٠داده است  که بیشتر از تحقیقات در استرالیا نشان          

 عدم آموزش و عدم تأمین منابع کافی توسط کارفرمایان به منظور پوشش قوانین ایمنی و سالمت،

رمایان بدون تغییر مانده دهد که تفکر اغلب کارف( این امر نشان می۶۵۵۱مهمترین مشکالت در استرالیا هستند. )وارن ،       

ایی ها و از جمله ایران شورا هباشد. البته باید توجه داشت که در اکثر کشورهای خارجی میها بعلت فشارو اکثر بهبود

ند آورند. مانجهت نظارت بر ایمنی و سالمت وجود دارند که به کارفرمایان جهت ارتقاء سطح ایمنی و سالمت فشار می

ا شامل ها رای نیز به تعهد زیادی نیاز دارد که همه قسمتمدیریت منابع انسانی، ایمنی و سالمت حرفههای اغلب فعالیت

 شود.می
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