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کار است امروزه یکی از بزرگترین مسائلی که بیشتر مدیران با آن مواجه هستند پیچیدگی مرتبط با : چکیده

و جزو جدایی ناپذیر دوران زندگی بشر است. مفهوم پیچیدگی می تواند هم در داخل ساازمان ماورد بررسای 

قرار می گیرد و هم در رابطه با محیطی که سازمان با آن رو به رو است. آنچه مهم است درک این پیچیادگی 

اه های مواجهه با آن را بادانیم اماروزه باه هاست. برای رویارویی با جهان امروز باید پیچیدگی را بشناسیم و ر

واسطه برخی پیشرفت ها در علوم، بشر قادر است تا به کمک ابزارهایی اقدام به درک، تشریح و سااده ساازی 

در این مقاله سعی شده سیساتم هاای پیچیاده تعریاخ و خاو ایاا آنهاا  برخی پدیده های پیچیده نماید.

 آن ارائه گردد. تشریح شود و راهکارهایی برای بهبود

 پیچیدگی، ساده سازی، فرآیند، بهبودواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

یکی از اهداف تجزیه و تحلیل سیستم ها ارائه راهکارها و روش هایی است که به ما این امکان را می دهاد ساازمان هاا و اماور 

سازیم. این پیچیدگی یکی از مشکالا پیش روی  مربوط به آنها را از حالت پیچیده خارج کنیم و آنها را ساده و به عبارتی روان

بشر است که می تواند در همه ساحت های زندگی نمود داشته باشد به خاوص در سازمان ها. این مقاله بر آن است تا با نشان 

ازمان هاا دادن راه های  بازسازی، سازماندهی و مهندسی مجدد سازمان ها و از بین بردن بوروکراسی و تشریفاا زائد اداری س

ماا باه دولتای نیااز "( 1993ماه  24را در تحقق اهدافشان یاری رساند.در واقع به گفته ال گور، معاون رئیس جمهور آمریکا )

( و این کاارایی در گارو سیساتم و ساازمانی کارآماد باا 1375)ال گور،  "داریم که با هزینه کمتر،کارایی بیشتری داشته باشد.

در اینجا بحث درباره پیچیدگی سازمانی، ساده سازی سیستم ها،  بهبود روش ها و کارهاا است. ساختاری متناسب و نظام مند 

 و تا حد توان ارائه راهکار های مفید در این باره  می باشد.

 سیستم پیچیده )واژه شناسی(

خود به معنی عدم امکاان ( اما در مفهوم 1369واژه ی پیچیدگی در لغت به معنی ابهام، غموض و روشن نبودن است )دهخدا، 

و  "حالت متشکل بودن از تعداد زیادی بخش یا قسامت"ساده کردن مطرح می شود. فرهنگ آکسفورد مفهوم پیچیدگی را به 

 (1385تعریخ می کند. )مثنوی و سلطانی فرد،  "حالت دشوار بودن برای درک و فهم"
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ز اجزایی با اثاراا متقابال تشاکیل شاده اسات یاا دوم؛ شکل است که اول؛ سیستمی که اتعریخ رسمی سیستم پیچیده بدین

 تر است.تعریخ اول به آنچه ما از سیستم پیچیده در نظر داریم نزدیک میان،شود. از اینسیستمی که به سختی فهمیده می

 مشخااا سیستم های پیچیده

 های پیچیده عبارا است از:های سیستمترین مشخاهتعدادی از مهم

 ا بسیار که بر یکدیگر اثر متقابل دارند.اول؛ تعداد اجز

 شکل تاادفی است.دوم؛ اثراا متقابل بین اجزاء به

 شکل پراکنده است. یعنی ساختار سیستم همگن نیست.سوم؛ توپولوژی اثراا متقابل به

هایی هساتند کاه های انسانی(، اکوسیستم، اینترنت و مغز از سیستمهای اجتماعی )مانند شبکههای اقتاادی، سیستمسیستم

های دهاد پاارادایم سیساتمطور کاه تناوم موعاوعاا نشاان میشوند. همانعنوان سیستم پیچیده شناخته میطور غالب بهبه

های پیچیده این اسات کاه تنهاا پیچیده بیشتر بر نحوه مطالعه موعوم تا خود موعوم تاکید دارد. نکته ا لی در درک سیستم

شود نیاز درک بروز رفتار کل سیستم میم بلکه عالوه بر این باید چگونگی تعامل اجزاء را که منجر بهنباید رفتار اجزاء را بفهمی

ساازی کاامویوتری همین دلیل استفاده از شبیهها را به شکل تحلیلی بررسی کرد. بهتوان رفتار این سیستمکنیم. در عمل نمی

 های پیچیده نشان داده شده است.های کلی سیستمر ویژگیهای پیچیده نقش مهمی دارد. در شکل زیدر تحلیل سیستم
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 آموزنده است: complicatedو  complexو  simpleهای دانستن تفاوا بین سیستم

عنوان فهم باا یکادیگر تعامال دارناد، باهشامل اجزاء محدودی هستند که با قوانین مشخص و قابل Simpleهای یک؛ سیستم

 جزئی است و رفتار آن با دقت توسط قوانین نیوتن قابل شرح است.ل ساعت، تکمثال پاندو

شده و مشخای با یکدیگر تعامال دارناد. شامل اجزاء بسیاری است و براساس قوانین تعریخ Complicatedهای سیستمدو؛ 

 شود.محسوب می Complicatedعنوان مثال هواپیما یک سیستم به

بدون آنکه در  Complicatedهای طور معمول تعداد اجزای بسیاری داشته و بر خالف سیستمبه 1های پیچیدهسه؛ سیستم

 2ها غالبا خودایستابیان دیگر این سیستمدهند. بهشده نشان میمعرض سازماندهی خارجی باشند از خود، رفتار سازماندهی

ء ساده است که با یکدیگر در تعامل بوده و رفتار هر جزء ها ناشی از رفتار تعداد زیادی جزگونه سیستمهستند. پیچیدگی این

بیان دیگر رفتار فردی با رفتار اجتماعی آن جزء دهد متفاوا است. بهتنهایی از رفتاری که آن جزء در سیستم نشان میبه

ظهور ناگهانی رفتار،  بودن ودلیل غیرمنتظرهشود. بهخطاب می 3بودن پیچیدگیهای مشهودی دارد که پدیده غیرمنتظرهتفاوا

رفتار سیستم )رفتار اجتماعی( توان سیستم پیچیده را به اجزاء آن تقسیم کرده و از بررسی رفتار اجزاء )رفتار فردی( بهنمی

 در این نکته نهفته است. Complicatedهای ( از سیستمComplexهای پیچیده )رسید. وجه تمایز سیستم

 بررسی سیستم های پیچیده

ساطح ماوردنظر ررسی سیستم پیچیده باید سطح دلخواه بررسی پدیده مشخص شود. یعنی باید جزئیاا را تا رسیدن بهبرای ب

ها، بررسی سطح مولکولی کمکای ها در سلولسازی پویائی )دینامیک( پروتئینعنوان مثال برای بررسی و شبیهکنار گذاشت. به

های مختلخ یافت. بینی رفتار سیستم در زمانتوان قانونی کلی برای پیشمیهای پیچیده نبه ما نخواهد کرد. در برخی سیستم

های طور که گفته شاد سیساتمنقطه آغاز دارند. همانبینی نیستند و حساسیت زیادی نسبت بههای پیچیده قابل پیشسیستم

اجبار یاا ساازماندهی خاارجی باشاد، باهها بدون آنکه نیاز دهند. در این سیستمپیچیده اغلب از خود رفتار خودایستا نشان می

 دهد.شده از خود بروز میسیستم رفتار سازماندهی

( تئوری های مرتبط با پیچیدگی را در چهار سطح خال ه کرده اند. مبنای این ساطح بنادی دو 2001) 4افری دانکو و جولیان

)درجه تغییر در قاوانین  6( و تحمل پایداری)درجه همسانی قوانین موجود در یک سیستم 5معیار منحار به فرد بودن سیستم

سیستم( می باشد. بر اساس این دو معیار، چهار سطح پیچیدگی تعریخ مای شاود کاه عبارتناد از: سااده )تئاوری اقت اایی(، 

 (1384متوسط )دوره عمر زندگی سازمان(، زیاد )ارزش های رقابتی(، و خیلی زیاد )آشوب(. )عابدی جعفری و  فری، 

 و روش های آن ساده سازی

ساده سازی فرآیند سازماندهی خرده سیستم ها به گونه ای است که تعداد اتاال های داخلی کاهش یابد. از آنجایی که بارای 

هر خرده سیستم ایجاد شده، داده ها، بازداده ها و چگونگی تعامل آنها با سایر خرده سیستم ها نیز باید تعریخ شود به هماین 

                                                            
complex 1 

self organizing systems 2 

complexity emergence of 3 
Dankwa , Julian-Ofori 4 

Exclusivity 5 
Endurance 6 
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با تبیین کیفیت پیدایش تعداد زیادی از تعامل هایی که باید تحلیال گردناد دشاوار مای شاود. بایاد  سبب مطالعه ی سیستم

 همواره به یاد داشت که با افزایش تعداد خرده سیستم ها، تعداد تعامل ها نیز به سرعت افزایش خواهد یافت.

 سه منشا تعامل خرده سیستم ها عبارتند از:

 بازداده های یک خرده سیستم به عنوان داده ها یا روی خرده سیستم دیگر.. اتاال داخلی یا قرار دادن 1

 .اتاال داخلی به دلیل منابع مشترکی که به وسیله بیش از یک خرده سیستم به کار گرفته می شود.2

گار حسان . اتاال به دلیل محیط مشترک. برای مثال سازمانی که از نظر جغرافیایی به  ورا غیر متمرکز اداره مای شاود ا3

شهرا خود را در یکی از نواحی از دست بدهد بر سایر واحدها نیز اثر خواهد گذاشت. در این مثال مشاتریان محایط مشاترک 

 شعب را تشکیل داده اند.

 یکی از روش های ساده سازی الگوهای تعاملی خرده سیستم های هر سیستم عبارتند از:

 ( انتخاب ساختار مناسب1

به گونه ای انتخاب شود که فعالیت های آن با پیوند بسیار نزدیکی که با یکدیگر خواهند داشت در یک  ساختار هر سیستم باید

جهت قرار بگیرند. برای مثال در سازماندهی یک سیستم سازمانی اگر از طراحی بر اساس پاروژه اساتفاده شاود )پاروژه تولیاد 

دهای آن  ورا خواهد پذیرفت و هر پروژه مستقل عمل مای کناد موشک و پروژه تولید هواپیما و...(، تعامل کمتری میان واح

 تا اینکه طراحی بر اساس وظیفه  ورا پذیرد. )واحد تولید، واحد نیروی انسانی، واحد مالی، واحد حسابداری، بازاریابی(

د کاه باه خااطر در فرآیند ساده سازی، اگر تامیم گرفته شود که سازمان هایی بر اساس پروژه طراحی شوند بایاد دقات کار

 افزایش مزایای کاهش تعامل خرده سیستم ها و امکان اجرای تخاای کارها را باید با هم سنجید و بعد تامیم گرفت.

 ( استفاده از اصل استثناء برای کاهش تعامل2

وقت( در نظر تا زمانی که خرده سیستمی در قلمرو از پیش تعیین شده فعالیت می نماید به عنوان یک واحد مستقل )به طور م

گرفته می شود. هنگامی که این خرده سیستم از قلمرو از پیش تعیین شده فراتر رود با خرده سیساتم دیگاری تعامال برقارار 

 گیرد و برخورد مناسب با آن  ورا پذیرد.

 (ایجاد خوشه ای از خرده سیستم ها3

خرده سیستم های هر خوشه با یکادیگر در تعامال در این روش باید خوشه هایی از خرده سیستم ها ایجاد شود، به طوری که 

بوده ولی هر خوشه فقط از طریق یک مسیر تعاملی با سایر خوشه ها یا خرده سیستم ها ارتباط برقرار می نمایاد. بارای مثاال 

مادیر پایگااه می توان پایگاه اطالعاتی را تاور کرد که چندین برنامه به آن دسترسی دارند ولی اتاال تنها از طریق تعامل باا 

 (1373اطالعاتی  ورا می پذیرد. )رعائیان، 

 یند محورآبهبود روش ها با مدیریت فر

مدیریت بر فرایند یعنی این که بدانیم و باور کنیم که نتیجه از فرایند حا ل می شود، ساوس بارای حااول نتیجاه مطلاوب 

اجرا در بیاوریم که بعادا  بتاوانیم نشاان دهایم کاه چارا و  فرایند مناسب را اجرا کنیم و باالخره فرایند ایجاد شده را طوری به
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چگونه نتیجه حا ل شده است؟ و وقتی خواستیم همان فرایند را برای بار دوم به کار ببریم، از تجربیاا و شناخت قبلی بارای 

 باهبود فرایند استفاده می کنیم.مدیریت فرایند به  ورا ذیل محقق می شود:

ها را مشخص می کنیم و سوس طرحی برای دستیابی به این اهاداف تهیاه می کنیم، ساوس هماراه  اول اهداف و خواسته    

این طرح، طرح دیگری برای ارزیابی نتایج تنظیم می کنیم و سوس طرح اجرایی را همراه با سیستم اندازه گیاری باه اجارا در 

مطالعه برای تجدید نظر در مورد اهداف، طرح اجرایی و می آوریم و نتایج حا ل را ممیزی می کنیم. و باالخره از ماحال این 

سیستم اندازه گیری استفاده می کنیم و تأکید ما بر این است که چه تغییری در ورودی ها و فرایند ایجااد کنایم تاا خروجای 

 مورد نظر حا ل شود.

ه برای دستیابی باه نیازهاای اماروزی، در مهندسی دوباره ما با اساس الگوی  نعتی به مخالفت برخواسته ایم. ما می گوییم ک

همچون کیفیت برتر، خدماا، انعطاف پذیری و هزینه پایین بایستی فرآیندها را ساده کنیم. این ساده جویی تاثیرهای فراوانای 

 (1387بر طراحی فرآیندها و شکل گیری سازمانها خواهد داشت. )همر و چموی، 

ر تمامی مباحث مربوط به بهبود مستمر وجود دارد. بناابراین مادیران بایاد فرایناد موعوم مدیریت فرایند یا تمرکز بر فرایند د

 بهبود را فرایندی بوندارند که راهنمایی الزم را برای بهبود فراهم می آورد.

 7تعریف بهبود

ساطح بااالتری از بهبود فرایندی است که پایانی ندارد به گونه ای که با دستیابی به سطحی از بهبود تالش برای دساتیابی باه 

کارائی، فرایندها، محاوالا و خدماا مطرح می گردد. اساسا  کلید موفقیت ژاپنی ها در بکارگیری استراتژی بهبود مساتمر یاا 

به ا طالح ژاپنی ها کایزن است که فرایندی است ساده، تدریجی و همه گیر که نتایج حا ل از آن به سرعت نمایان می شود. 

 جام می گیرد:بهبود به دو  ورا ان

 بهبود مستمر  -2بهبود یکباره      -1

 بهبود یکباره

همر و چموی بهبود یکباره را تفکر مجدد پایه ای و طراحی رادیکالی فرایندهای کسب و کار که به مناظور دستیااابی  تعریف:

 عت می دانند.به بهبودهای شگفت انگیز در مقیاس های بحارانی عمالکرد هماچون هازینه، کیفیت، خدمت و سر

هدف بهبود یکباره عبارتست از: بهبود ریشه ای، پیشرفت سریع و اساسی در کارایی ساازمان کاه باا ایجااد بارش در طراحای 

 فرایندهای ا لی شروم می شود.

 بهبود مستمر

افزایشی به وجود مای بهبود مستمر می تواند تکاملی و یا انقالبی باشد. در حالت اول بهبودها به عنوان نتیجه تغییراا منظم و 

آیند و در حالت دوم، تغییراا اساسی به عنوان نتیجه یک ایده یا تکنولوژی مبتکرانه و یا از جمع بهبودهای افزایشی به دسات 

می آیند. بهبود در هر میزانی می تواند از طریق استفاده از تعدادی ابزارها و روش هاای آمااری، باه منظاور جساتجوی منشاا 

 .و پیدا کردن راه هایی به منظور حداقل کردن آن ها، به دست آیدمشکالا، ا راف 

 (8تعریف بهبود مستمر ) کایزن 
                                                            

Improvement 7 
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اقداماا بهبود که موفقیت را افزایش و شکست را کاهش مای  "آن را این گونه تو یخ می کند 9فلسفه ای است که دمینگ  -

 "دهد

افزایش مستمرمی باشد. دیگران بهبود مستمر را باه عناوان یاک یک فرایند در سرتاسر شرکت که از نوآوری متمرکز شده و  -

شاخه از اقداماا کیفیت کنونی یا یک رویکرد کامال  جدید همراه با افزایش خالقیت و به دست آوردن تعاالی رقاابتی در باازار 

 امروزه می بینند.

أمین انتظاراا یا سابقت گارفتن از انتظااراا بهبود مستمر می تواند مقوله هایی نظیر کاهش منابع انسانی، کاهش خطاها، ت -

مشتری، ایمن تر کردن فرایند یا خشنودتر کردن فرایند برای مجری آن باشد، طبیعی است که سرمایه گذاری بار هار یاک از 

دآن ابعاد فوق بهره وری و اثر بخشی سازمان را افزایش داده و بسترهای مناسبی را برای ادامه حرکت سازمان و روندرو باه رشا

 فراهم می سازد.

 مالک های بهبود مستمر 

مالک های بهبود مستمر عبارتست از:

 

پیشنهاد می کند که شرکت ها باید قسمت زیادی از کارکنان خود را تجهیاز کنناد تاا در بهباود مساتمر یعنای از 10ربرا کل

منتخب تکیه می کناد. ساهم چناین سازمان مشارکت کنند. این مغایر با تالش های نو آوری است که بر روی چند کارشناس 

تجهیز گسترده ای از کارکنان به طور بالقوه بزرگ است. او پیشنهاد می کند که در ابتدا شخص باید از یادگیری پایه بهره ببرد. 

 پس تشویق این که این یادگیری قسمتی از کار روزانه شان بشود در کل شرکت بنا نهاده می شود. این امر نیازمند یک فرایناد

سیستماتیک از توسعه سازمانی است که در آن الگوهای روش های رفتاری تقویت می شوند و توسعه می یابند و در نهایت یک 

 تغییر فرهنگی اساسی رخ می دهد.

                                                                                                                                                                                         
Kaizen - 8 

Deming - 9 
Robert Cole - 10 

مشارکت مدیریت 

ارشد
رهبری

تمرکز بر ذی 

نفعان

تلفیق فعالیت های 

بهبود مستمر

فرهنگ بهبود 

مستمر
نتمرکز بر کارکنا

تمرکز بر 

فرایندهای حیاتی

سیستم مدیریت 

کیفیت

سیستم بازخورد و 

اندازه گیری

سازمان 

یادگیرنده
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، بیان می کند که بهبود مستمر در یک سازمان، با ارزیابی منظم این که چه فعالیت هاایی باه خاوبی اجارا مای 11ون در وایل

م یک راکد شدند و چه چیزی نیاز به بهبود دارد، بیشتر تداوم پیدا مای کناد.خود ارزیاابی مای تواناد باازخوردی از شوند، کدا

رویکرد سازمان برای بهبود مستمر فراهم کند. عالوه براین یکبار که از سودمندی این رویکرد مطمئن شدیم، می توانیم تأکیاد 

زنگری استراتژی ها و فرایندها، به منظاور تمرکاز بارروی ابازار رسایدن باه عملکارد بیشتر را بر روی اندازه گیری، ارزیابی و با

عملیاتی بهتر، قرار دهیم. آن ها نتیجه گرفتند که نیاز واقعی برای ارزیابی این است که ت امین کنایم کاه بهبودهاا از طریاق 

 مر تداوم می یابد.استفاده از بازخورد مثبت در مدل، الویت بندی شده اند و استراتژی بهبود مست

در سازمان هایی که برنامه های بهبود مستمر را پذیرفته اند، کارکنان و مدیران میانی تنهاا مسائول ایجااد بهبودهاای فرایناد 

نیستندو در این سازمان ها سطح بهبود یافته عملکرد جایگزین استاندارد جاری می شود و این استاندارد تا زمان جایگزینی باه 

 .دارد سطح باالتر حفظ می شودوسیله استان

 راه های اجرای پروژه های بهبود مستمر 

راه های بسیاری برای اجرای پروژه های بهبود مستمر وجود دارد ولی هر رویکردی که استفاده شود، فرایندهای کلی، تمایل به 

 تمرکز بر روی موارد زیر را دارند: 

 موثر هستند چرا که شامل پایه هایی از تجربیاا، مهارا ها و دانش هستند.تیم ها در حل مساله بسیار تشکیل تیم ها:  -1

 شامل فهم مشکل، مرزها، اهداف و منابع در دسترس هستند.تعریف محدوده کار:  -2

قبل از شروم اجرای بهبود برای یک فرایند الزم است تا بدانیم که این فرایند در حال حاعار چاه کاار مای درک فرایند:  -3

 قاد بعدی آن چیست.کند و 

 برنامه های کلی شامل موارد زیر است:برنامه ریزی پروژه:  -4

 شناسایی علل ریشه ای -

 توسعه راه حل ها و گزینه ها -

 اجرای تغییراا انتخاب شده -

 بازنگری نتایج -

رای تحلیال مشاکالا تیم ها باید بر اساس اهداف پروژه، اطالعااا ماورد نیااز را با مشخص نمودن نیازهای اطالعاتی: -5

 شناسایی کنند.

 ابزارهای متفاوتی وجود دارد مانند: انتخاب ابزارها و تکنیک ها به منظور استفاده کردن از آن ها: -6

 نمودارهای کنترل  -

 12طوفان مغزی -

 13نمودارهای استخوان ماهی)نمودار روابط( -

 نمودارهای پارتو -

 شناسایی علت های ریشه ای و استفاده از داده ها به منظور نتیجه گیری. شناسایی و تحلیل علت های ریشه ای: -7

ارزیابی گزینه ها به منظور تعیین معیاریکه ویژگی ها و اهاداف یاک راه حال مطلاوب را  توسعه راه حل ها و گزینه ها: -8

 تعریخ میکند.

                                                            
eder wielVan - 11 

Brainstorming -12 
Relationship Diagram  -13 
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اجرای اهداف و شاکل دادن باه سلساله مراحال  ایجاد لیستی از فعالیت ها که باید به منظور اجرای راه حل های بهبود: -9

 مورد نیاز برای اجرای تغییراا، انجام شود.

 مونیتور کردن اثر بخشی تغییراا و مقایسه نتایج تغییراا با اهداف ا لی پروژه. بازنگری نتایج: -10

ن را به منظور تشکیل تیمی مجدد بهبودهای موفق باید برای فرایندهای مشابه به کار روند و زما استاندارد سازی نتایج: -11

 هدر ندهیم.

، 14رسیدن به بهبود مستمر و داشتن برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان بسیار حیاتی می باشاد. برطباق گفتاه هاای دهیار

 رهبری برای سازمان ها حیاتی است و سازمان ها در  ورا نداشتن یک استراتژی بهبود، در مقابل نفوذ بازار آسیب پاذیر مای

 شوند.همچنین برای دستیابی به بهبود مسنمر باید محیط مناسبی را برای حمایت از برنامه های بهبود مستمر به وجود آورند.

یکی از چهارده نکته دمینگآن است که بهبود مداوم و مستمر سیستم تولید و خدمت باعاث بهباود کیفیات و بهاره وری و در 

ن دمینگ بر استفاده از چرخه دمیناگ بارای بهباود فرایناد تأکیاد مای کناد.بهبود نتیجه کاهش هزینه می گردد. عالوه بر ای

مستمر یکی از ارزش های محوری مدیریت کیفیت به شمار می آید که سیستمی مردمی محور بوده و هادفش توساعه دائمای 

 عملکرد با تأکید بر یادگیری و انطباق به عنوان کلیدهای موفقیت سازمان می باشد.

 بهبود مستمر تکنیک های

 ( مدیریت کیفیت جامع1

و نظریه های مدیریتی در قرن بیستم که باا ادغاام و  "کیفیت"مدیریت کیفیت جامع برآیندی است از تکامل تدریجی اندیشه 

هماهنگ سازی رویکردهای فنی و رفتاری در این زمینه، چارچوب جدیدی برای بقا و موفقیت ساازمان ) تولیادی و خادماتی( 

اده است. در دو دهه اخیر، مدیریت کیفیت جامع به عنوان یکی از کلیدی تارین در بازارهای به شدا رقابتی عار حاعر ارائه د

و جذاب ترین مباحث مدیریتی موعوم بسیاری از کتاب ها و مقاالا بوده است و سازمان های بسیاری مفااهیم و ا اول آن را 

در ادبیاا مادیریت ظااهر و رایاج شاد. به اجرا در می آورند. هرچند ا طالح مدیریت کیفیت جامع تقریبا  از نیمه دوم هشتاد 

شکل گیری و توسعه بسیاری از ابعاد و مولفه ها ی آن به پیش از این تاریخ مربوط می شود. در عین حال تکامل نظریاه هاای 

 به شمار می آید. TQMمدیریت و توجه به جنبه های رفتاری و انسانی در این علم، از زمینه های مهم پیدایش 

مع نقش مهمی در بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی بارای دساتیابی باه مزیات هاای رقاابتی در مدیریت کیفیت جا

بازارهای جهانی ایفا می کند. این مفهوم به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته است که کیفیت یک محاول یا خادمت 

 کردن نیازهای مشتری تعیین می شود.ازطریق توانایی آن برای برآورده کردن و یا حتی فراتر از برآورده 

 15( هوشین کانری2

با شکل گیری جایزه دمینگ در ژاپن مفهوم هوشین کانری با ترجمه ای از مدیریت بر مبنای هادف   1950از اوایل سال های 

دوم مطرح شده و با ترکیب ایده های دمینگ و جوران منجر به تالش های اولیه در طراحی خط مشای کیفیات شاد. در دهاه 

، وجوه مختلخ مدیریت هوشین را تعدادی از شرکت های ژاپنی آزمایش کردند. در میان این شرکت ها، نام شرکت 1960سال 

، مدیریت هوشاین باه تادریج شاکل و سااختاری 1970و اوایل دهه  1960تویوتا، کوماتسو به چشم می خورد. در اواخر دهه 

 ی ) زیر سیستم های ( مدیریت کیفیت فراگیر درآمد.مناسب به خود گرفت و به عنوان یکی از بخش ها

                                                            
Dehir -14 

Hoshin Kaneri - 15 
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شروم به نفوذ در آمریکا نمود. این نفوذ به این دلیل بود که برخی از شارکت هاای آمریکاایی  80هوشین کانری در اوایل دهه 

دل آشانا شرکت ها یا بخش هایی در ژاپن داشتند، که برنده جایزه دمینگ شدند. در نتیجه شرکت های آمریکاایی باا ایان ما

( راه خود را به غرب باز کرد. در این مقاله آکائو مدل را ایان گوناه تو ایخ کارده 1991شدند. پس مدل با مقاله ای از آکائو )

ابزاری برای همو ساختن نیروهای سازمان، متحد کردن افکار برای بهبود مساتمر عملکارد از طریاق تطاابق ساریع باا  "است: 

 ."تغییراا

( مطرح مای کنناد کاه تنهاا 1988یه انتقال روش های ژاپنی به شرکت های غربی الیور و ویلکینسون )در خاوص تجارب اول

( به فرهنگ متفااوا …مسأله چگونگی انتقال عنا ر استراتژی کسب و کار ژاپنی) مثل روش های تولید، مدیریت کارکنان و 

ا هم سازگار شده و بخشی از استراتژی کالن شرکت را مطرح نیست، بلکه این که چگونه استراتژی های وظیفه ای و عملیاتی ب

می سازند، باید در نظر گرفته شود. آن ها ادعا می کنند که آن چه که در موفقیت شرکت های ژاپنی مهام اسات، اثار بخشای 

 برقراری ارتباط میان استراتژی هاست.

امع بوده است اما باا گذشات زماان و گساترش به این ترتیب با وجود آن که خاستگاه مدل هوشین کانری، مدیریت کیفیت ج

 کاربرد آن، مدل به دنیای مدیریت استراتژیک راه پیدا کرده است.

 به طور خال ه هوشین کانری یا مدیریت هوشین را این گونه تعریخ کرده اند:

) که پایداری آن سیستم مدیریت هوشین، یک سیستم برای مدیریت فرایندهای سازمانی در راستای تحقق اهداف کالن شرکت

از طریق بهبود مستمر سازمانی حا ل می شود( و پیوند آن ها با یکدیگر برای بهبود عملکرد، از طریق تدارک مطلوب و بهینه 

سازی منابع) نیروی انسانی،مواد و کاال و پول( از لحاظ کیفیت، مقدار، هزینه و زمان است. این سیستم بر اهداف و برنامه هاای 

 سال( و ساالنه مبتنی است.  3-5سال(، میان مدا ) 3-10ث از خط مشی ها و استراتژی در قالب بلند مدا )یکوارچه منبع

هوشین کانری یک فرایند اثربخش گسترش استراتژی است که پیوند میان استراتژی شرکت و چرخاه برناماه ریازی سااالنه را 

 تقویت می کند.

است  "برنامه ریزان استراتژی  "یا  "مدیریت پیشگام  "بنا به گفته ژوران سطح اول : هوشین کانری در دو سطح عمل می کند

و سطح دوم مدیریت روزمره کارهای جاری  یا امور اساسی مربوط به کارکرد چهار مرحله چرخه دمینگ، یعنی برناماه ریازی، 

 در مدیریت است. 16اجرا، کنترل و اقدام

 به مدیریت میانی، و از آن به گروه های اجرایی و عملیاتی می رسد. سیر عمومی فرایند هوشین کانری از مدیریت ارشد

 به طور کلی مراحل استقرار و اجرای مدل هوشین کانری شامل ده مرحله زیر می باشد:

  تعیین شعار ا لی، خط مشی های کیفی اجرایی طرح های توسعه.1مرحله : 

  مدیریت.: تعیین استراتژی های بلند مدا و میان مدا 2مرحله 

  جمع آوری و تحلیل اطالعاا.3مرحله : 

  طرح ریزی هدف ها و روش ها.4مرحله : 

  تعیین عوابط کنترلی و تهیه فهرست موارد کنترل.5مرحله : 

  استقرار خط مشی ها.6مرحله : 

                                                            
PDCA - 16 
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  استقرار عوابط کنترل.7مرحله : 

  اجرای خط مشی ها ی تعیین شده) عملیاا اجرایی(.8مرحله : 

  رل نتایج اجرا.: کنت9مرحله 

  تهیه گزارش وععیت اجرایی هوشین کانری در شرکت.10مرحله : 

 ( مشاهده کرد.1-2اجزای ا لی مدیریت هوشین را می توان در شکل)

 

 : مدل مدیریت هوشین1-2شکل

 

پس از طرح ریزی هوشین در سطح کالن سازمان، هوشین به  ورا سلسله مراتبی، هم سو هام راساتا باا هوشاین در ساطح 

کالن به اهداف کوچکتر و روش های خاص تر شکسته می شوند، اما شکل و قالب هوشین در ساطح کاالن در تماامی ساطوح 

رسی تدوین شده و طرح به اجارا در مای آیاد. داده هاای حفظ می شود. پس از طرح هوشین های کوچکتر برنامه کنترل و بر

جمع آوری و تحلیل می شوند تاا مشاخص  PDCAمربوط به روش های اجرایی و دستیابی به اهداف ا لی و فرعی در حلقه 

رد. عالوه شود برای سال آینده چه موعوعی نیاز به بهبود دارد. این اطالعاا در برنامه ریزی سال بعد مورد استفاده قرار می گی

 

 طرح میان مدت

تغییرات 

 محیطی

هوشین ساالنه سنجش برنامه  هوشین ساالنه

 گسترش
کنترل به وسیله 

 اندازه گیری

 اصالح بررسی

 چشم اندازبلندمدت ومیان مدت

 

 

 عارضه یابی به وسیله مدیر عامل)رئیس(
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برآن مدیریت ارشد شرکت به  ورا ساالنه برنامه آسیب شناسی یا عارعه یابی را به اجرا در می آورد و بر اساس آن راهنمایی 

هایی را درباره اثر بخشی روش ها و اهداف مشخص شده در هوشین، تغییراا محیطی ایجاد شده و برناماه دراز مادا و میاان 

 آخرین مرحله از رشد و توسعه مدیریت کیفیت جامع، به تعالی و رشد سازمانی می رسیم. مدا شرکت ارائه می کند. در 

 17( مدل تعالی سازمان3

در آخرین مرحله از رشد و توسعه مدیریت کیفیت جامع بود که مفاهیم تعالی سازمانی پدیدار گردید. در این مرحله ما شااهد 

م. ذی نفعان عبارا از کارکناان، مالکان،مشاتریان،تامین کننادگان و خاود تغییر از سهامدارگرایی به ذی نفع گرایی می باشی

سازمان  می باشد. در حالیکه در حوزه کیفیت هدف ارزیابی ت مین کیفیت داخلی و خارجی و حااول اطمیناان از کیفیات 

ریزی شاده ف برنامهسیستمهای فرعی است، مدیریت کیفیت جامع به دنبال حاول اطمینان از ارتباط کیفیت سیستم با اهدا

ریزی بهباود  کیفیات و شرکت و اثباا تعالی  میباشد در حالیکه  تعالی  سازمانی با خاود ارزیاابی تشخیاای در پای برناماه

باشد. خود ارزیابی مرور منظم، سیستماتیک،جامع و فراگیر فعالیتها و نتایج یاک ساازمان اسات و عملکرد و نیل به تعالی  می

های بهبود خود را شناساایی کارده و از ایان طریاق  ورا شفاف نقاط قوا و زمینهه میسازد تا سازمانهاب این امکان را فراهم

ریزی شده بهبود را تدوین نمایند و از آن بعنوان ابزاری برای نظارا بار پیشارفت و تعاالی ساازمان اساتفاده فعالیتهای برنامه

 عالی سازمانی ظاهر می شوند  عبارتند از:نمایند. عمده ترین  مزایای خودارزیابی که در قالب ت

 ..شناسایی نقاط قوا و زمینه های بهبود سازمان1

منظاور شناساایی و ارزیاابی ساازمان و انادازه گیاری دوره ای ه .فراهم نمودن رویکردی ساختار یافته و مبتنی بر حقایق با2

 .پیشرفت

 .بهبودسازمان.ایجادزبانی مشترک و چارچوبی مفهومی برای مدیریت و 3

 ..آموزش افراد در ارتباط با مفاهیم بنیادی تعالی  و نحوه ارتباط آنها با مسئولیتهایشان4

 ..ایجاد شرایط برای مشارکت افراد در همه سطوح و واحدها در بهبود فرایند5

 ..ارزیابی سازمان در سطح کالن و خرد به طریقی منطقی6

 .در سازمان.شناسایی و تسهیم کارها و تجارب موفق 7

 .. فراهم نمودن امکان مقایسه با سایرسازمانها، با ماهیتهای مشابه یا متفاوا8

 ..ادغام ابتکاراا متنوم و مختلخ بهبود در عملیاا طبیعی سازمان 9

 .. ایجاد بهبود در طراحی برنامه و استراتژی تجاری سازمان10

 .وفقیت و پیشرفتهای برجسته از طریق جوایز داخلی. فراهم نمودن فر تهایی برای تشخیص و شناسایی سطوح م11

 کارهای کلیدی برای به دست آوردن موفقیت و بهبود در هر سازمانی  

 کارهای کلیدی برای به دست آوردن موفقیت و بهبود در هر سازمانی نیازمند موارد زیر می باشد:

انداز مشخص را برای آینده تعیین کنند و باید آن را با مدیران اجرایی ارشد باید یک چشم رهبران قوی مدیران اجرایی:  -1

منابع عروری ) افراد، تجهیزاا، بودجه و...(، محیط عملیاتی، ساختار ساازمانی و متریاک هاای عملکارد، باه منظاور ت امین 

 موفقیت، حمایت کنند.

یران اجرایی را حمایت می کند و یاک کارکنان باید آموزش مورد نیاز، اهدافی که چشم انداز مدتوانمند کردن کارکنان:  -2

سیستم اندازه گیری که عملکردشان را به اهداف عملیاتی سازمان لینک می کناد، دریافات کنناد. اعتقااد وتعهاد کارکناان و 

                                                            
Business Excellence Model - 17 
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درگیری آن ها در اجرای محیط کاری اهمیت فراوانی دارد. در تحقیقاا نشان داده شده که اعتقاد، رابطاه مساتقیم باا تاالش 

 ود مستمر دارد.        های بهب

شامل رعایت مشتری، ورود مشتری روی طراحی محااول و خادماا و عملکارد باه انتظااراا تمرکز بر روی مشتری:  -3

 مشتریان در تحویل، کیفیت و خدمت می باشد.

 خدمات و محصوالت ابتکاری -4

شود تا با چشم انداز مدیر اجرایی نزدیک شاود. برنامه های بهبود باید به خوبی طراحی و اجرا بهبود مستمر پشتکارانه:  -5

اقداماا باید با شاخص های کلیدی عملکرد مانند رعایت بهبود یافته مشتری، سهم بهبود یافتاه باازار و هزیناه هاای کااهش 

 یافته لینک شوند.

کارکناان بایاد برناماه هاای تامیماا روزانه کارکنان باید چشم انداز مدیر اجرایی را حمایت کناد. اهاداف همراستایی:  -6

 استراتژیک سازمان را حمایت کند.

 تفاوا بین بهبود مستمر و یکباره

در بهبود مستمر، سطح بهبود یافته عملکرد جایگزین استاندارد جاری می شود و این استاندارد تا زماان جاایگزینی باه وسایله 

ساختار جدیدی برای انجام کارها به وجود مای آیاد کاه در  استاندارد سطح باالتر حفظ می شود. در حالی که در بهبود یکباره

نهایت منجر به نتایج چشمگیر و قابل مالحظه می شود. در بهبود یکباره ابتدا اهداف کلی سازمان مشاخص شاده و ساوس باا 

ر ایان ایجاد تغییراا اساسی بهبودهای چشمگیری در چگونگی دستیابی سازمان به اهداف مشخص شده آن ایجاد می شاود. د

بهبود فعالیت های کاری به شیوه ای کامال  جدید انجام می گیرد. در حالی که بهبود مستمر به  ورا مداوم در سازمان انجاام 

 می گیرد و هدف آن بهبود جزئی و مستمر در فرایندهای مختلخ کسب و کار است.

رادیکالی در تغییر می باشد.( و مستمر فرایندها، می از جمله تفاوا های عمده در بهبود رادیکالی )بهبود یکباره دارای طبیعت 

توان به مواردی چون تغییراا فرایندی، بهبود مورد انتظار، سود کسب شده )کوتاه مدا یا بلناد مادا(، محارک و انگیزانناده 

 د.تغییر، تالش و زمان  رف شده توسط مدیریت ارشد، ریسک کسب و کار استفاده از تکنولوژی اطالعاا اشاره نمو

 با این حال برای اجرای بهبود مستمر تکنیک های زیادی وجود دارد که ما در این تحقیق به چند نوم آن اشاره می کنیم.

 18تکنیکفوکوس پی دی سی ای

 تعریف

 .Gamba Kaizenتکنیکی کاربردی است برای شناخت مشکالا و آسیب های فرایندی و بهبود مستمر آن بر مبنای -

 بهبود فرایندهاست که در این تکنیک هرکدام از حروف نماینگر کلمه ای است. در این تکنیک: یک استراتژی برای -

  حرفF نماینگر کلمه ،Find ،کهبه معنای یافتن فرآیندی برای بهبود 

 حرفO نماینگر کلمه،Organize،به معنای سازماندهی تیمی برای بهبود 

  حرفC نماینگر کلمه ،Clarify رآیند،به معنای شفاف سازی ف 

                                                            
PDCA-FOCUS18 
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  حرفU نماینگر کلمه ،Understand ،به معنای شناخت علل ناکارآمدی فرآیند 

  حرفS نماینگر کلمه ،Select ،به معنای انتخاب علت ریشه ای برای بهبود 

  حرفP  نماینگر کلمه ،Plan ،به معنای ایجاد طرحی برای بهبود علت ریشه ای 

  حرفD نماینگر کلمه ،Do ،به معنای اجرای طرح بهبود بطور محدود 

  حرفCنماینگر کلمه ،Check ،به معنای ارزیابی نتایج اجرای محدود طرح بهبود 

 حرفA  نماینگر کلمه ،Action .به معنای اقدام بر اساس ارزیابی نتایج اجرای محدود طرح بهبود 

 

 مراحل مدل فوکوس پی دی سی ای

 Findمرحله -1

فرایندی را که قاد دارید بهبود یابد، انتخاب می کنیم که الویت با فرایندهایی اسات کاه در تعامال نزدیاک باا در این مرحله 

 مشتری می باشند. همچنین در این مرحله  هدف از بهبود فرایند باید  مشخص شود.

عاوعاا کوچاک شاروم شاود. در انتخاب فرایند باید سعی شود از نظر مشتریان استفاده شود و حاداالمکان از حاوزه هاا و مو

 فرایندها باید بگونه ای انتخاب شود که در حداقل زمان چرخه بهبود آن کامل گردد و همچنین در کنترل باشد.

 Organizeمرحله -2

در این مرحله تیمی را جهت بهبود فرایند تشکیل می دهیم. برای تشکیل تیم فهرستی از تمامی افرادی که در قدم های درون 

حد و مرز فرایند درگیر هستند تهیه می کنند  و به شکلی ع وگیری می شود که تیم دانش مورد نیاز برای تماام قادم هاا را 

در سازمان آمادگی الزم ایجااد شاود. ایان تکنیاک ADKARبا استفاده از تکنیک داشته باشند. برای تشکیل تیم الزم است 

 شامل موارد:

 آگاهی: ایجاد آگاهی در کارکنان در زمینه بهبود فرایندهای سازمان  .1

 ایجاد تمایل در کارکنان به  ورا مادی و معنوی جهت تقویت مشارکت کارکنان در برنامه های بهبود .2

 نان در مورد بهبود فراینددانش: ایجاد دانش در کارک .3

 توانمندسازی کارکنان از طریق تفویض اختیار .4

 تقویت کارکنان از طریق ارائه بازخورد به کارکنان .5

 سوس رهبر تیم را انتخاب و اع اء آن را مناوب می کنیم و تیم را با فرایند، ابزارها و مفاهیم بهبود مستمر آشنا می کنیم.

 از:مسئولیت های رهبر تیم عبارتست 

 زمانبندی و برپا کردن جلساا.  .1

 شناخت اقتداری که بر اساس آن تیم تشکیل و رسمیت یافته است )اقتدار تامیم گیری و محدودیت زمانی(. .2

 کسب اطمینان از اجرایی شدن تامیماا تیم در سازمان. .3

 هماهنگی برای تامین منابع. .4
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 Clarifyمرحله -3 

 دازیم و تمامی قدم های فرایند را مشخص می کنیم.در این مرحله به شفاف سازی فرایند می پر

 در این مرحله به ترسیم فرایند می پردازیم و فرایند را بر طبق آن چه وجود دارد ترسیم می کنیم نه آن طور که باید باشد.

 Understandمرحله  -4

 مختلفی دارند:شناخت علت العلل یا علل ریشه ای مسائل و مشکالا موجود در فرایندها که تکنیک های 

انجام طوفان فکری پیرامون عللی که ممکن است بر قابلیت فرآیند در دستیابی به اهداف بهبود فرآیند موورر  -1

 باشند.

طوفان مغزی تکنیکی است، برای ایجاد خالقیت و فعال ساختن اندیشه ها به  ورا گروهی که دراین تکنیک مسئله ای باه    

یک گروه کوچک ارائه و از آنان خواسته می شود فی البداهه و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دهند و بارای آن پاساخی 

ند که همه اع اء جلسه می توانند آن راببینند. این امر باعث مای شاود تاا ذهان بیابد. پاسخ ها بر روی تابلویی نوشته می شو

 اع اء به فعالیت بیشتری بوردازد و جرقه ای از یک ذهن، باعث روشنی ذهن دیگری شود.

 پنج اصل در این جلسات حاکم است:

 میزان ایده ها و ابراز شده واجد اهمیت است.-1

 تعدیل، و ترکیب ایده های دیگران نیز بوردازند.اع اء می توانند به تکمیل، -2

 اجازه هیچ گونه انتفاد و نقادی نسبت به نظراا ابراز شده در جلسه داده نمی شود.-3

ارزیابی و داوری نسبت به نظراا ابراز شده به بعد موکول می شود و از اع ای جلسه خواسته می شود تا هیچ گونه ق ااوا -4

 بیان شده به عمل نیاورند. و ارزیابی نسبت به نظراا

 موعوعاا مطرح شده در جلساا باید دقیقا  تعریخ شده و مشخص باشند.-5

 19ترسیم نمودار استخوان ماهی -2

نمودار علت ومعلولی یک ابزار گرافیکی است که در شناسایی، طبقه بندی و نمایش علل یک مسائله یاا یاک مشخااه کیفای 

 خاص کمک می کند.

 نمودار علت و معلولی: مزایای استفاده از

 ای.کمک در شناسایی علل ریشه 

 .تشویق فعالیتهای گروهی 

 باشد.استفاده از یک ساختار ترتیبی که به آسانی قابل رؤیت و درک می 

 .در نظر گرفتن علل بالقوه تغییراا 
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 .افزایش دانش نسبت به فرآیند 

 .شناسایی محدوده های جمع آوری اطالعاا 

 selectمرحله  -5

ین مرحله سعی می شود با توجه به نتایج مرحله فوق و الویت بندی آسیب ها، نزدیکترین علت برای ععخ قابلیت فرایند را در ا

 انتخاب می کنیم.

 planمرحله  -6

در این مرحله برنامه ریزی برای بهبود علت ریشه ای و حذف مرحله و مشکل ا لی موجود در فرایند شکل می گیرد و نماودار 

 فرایند را ا الح می کنیم.جریان 

 doمرحله -7

در این مرحله آزمون فرایند جدید را طرح ریزی و سوس تمامی افراد در گیر در آزماون را آماوزش داده و فرآیناد را در میاان 

 تمامی کارکنان استاندارد می کنیم و سوس فرایند تغییر یافته را به طور محدود و در بع ای از واحادهای ساازمانی اجارا مای

 کنیم.

 checkمرحله  -8

در این مرحله داده های عملکرد فرآیند را پس از تغییر آزمایشی بررسی کرده و با توجه به مقدار هدف و خاط مبنای تااثیراا 

تغییر را ارزیابی کرده و در  ورتی که با اعمال تغییراا فرایند بهبود یافته باشد به سراغ مرحله بعد مای رویام و در غیار ایان 

 ه دنبال علل دیگری می رویم . ورا  ب

 actionمرحله  -9

در این مرحله به این موعوم رسیدگی می کنیم که آیا بهبود دیگری در فرایند امکان پذیر است یا خیر. در  ورا مثبت بودن 

 استاندارد می کنیم.به سراغ علل دیگری رفته و مراحل باال را برای آن اجرا می کنیم و در غیر این  ورا فرایند را برای اجرا 

 نتیجه گیری

به منظور ارائه راهکار جهت ساده سازی سیستم ها و بهبود کارها ابتدا مای بایسات باا پیچیادگی و سیساتم هاای پیچیاده و 

خاو یاا آنها آشنا شد که در این نوشته ابتدا به شرح مختاری از آن پرداخته شد و سوس به بیان ساده سازی و ارانه روش 

ت نیل به این مهم نوشته شد. همچنین در این مقاله موعوم بهبود مطرح می گاردد، بهباود فراینادی اسات کاه هایی در جه

پایانی ندارد به گونه ای که با دستیابی به سطحی از بهبود تالش برای دستیابی به سطح باالتری از کارائی، فرایندها، محاوالا 

هبود یکباره و بهبود مستمر طرح گردیده.بهبود مستمر یکی از روش هایی و خدماا مطرح می گردد. پس از آن مفهوم بهبود، ب

است که بسیاری از شرکت ها جهت بهبود فرایندهای خود و پیشرفت در دنیای رقابت به آن روی   آورده اند. در ایان تحقیاق، 

اب گردید. ساوس اناواعی از مادل با توجه به خدماتی بودن سازمان مورد بررسی روش بهبود مستمر برای بهبود فرایندها انتخ

های بهبود مستمر مانند: مدیریت کیفیت جامع، هوشین کانری ومدل های تعالی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. که استفاده 

 از تمامی راهکارهای ارائه گشته بنا به اقت ای شرایط و اوعام سازمان و  الح دید مدیر می باشد.
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