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ام��روزه نه تنه��ا در ژاپن، بلکه در چی��ن و مالزی انواع 
فعالیت های بهبود مستمر، توس��عه یافته اند. همچنین 
ای��ران و  از ژاپ��ن، مانن��د  در کش��ورهای بس��یار دور 
عربستان س��عودی عالقه ی بسیاری نس��بت به بهبود 
مس��تمر یا کایزن وجود دارد. کشورهای حوزه ی خلیج 
ف��ارس درص��دد س��ازماندهی مج��دد صنای��ع خویش 
و ح��ذف وابستگی ش��ان به نفت هس��تند و ب��ه همین 
منظور بنگاه های خود را به سرمایه گذاری جهت ایجاد 
نمایندگی ه��ای قوی تر در برابر ش��رکت های خارجی و 
نی��ز تنظیم فعالیت هایش��ان در داخ��ل مرزها ترغیب و 
تش��ویق می کنند تا بدی��ن ترتیب به اقتص��اد ملی خود 
کمک کنند. در این مقاله تالش ش��ده که بهبود مستمر 
و روش ه��ای اجرایی آن از جهات گوناگون مورد بحث 
و بررسی قرار گیرد. در بخش سوم و پایانی که در ادامه 
تقدیم حضور ش��ده اس��ت روش 5S به عن��وان یکی از 
تکینک های تأثیرگذار در بهبود مس��تمر مطرح گردیده 
و روش اجرای پروژه های بهبود مس��متر به طور کامل 
تش��ریح ش��ده اس��ت. در انتها به برخ��ی از کاربردهای 
کایزن در فرهنگ های گوناگون در سراسر دنیا پرداخته 

شده است.

قسمت سوم

پایانی(
(
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بهبود مستمر...

4.2. سامانهی پیشنهادات1
نظام مشارکت کارکنان در کش��ور ما اغلب با سامانه ی 
پیش��نهادات ش��ناخته شده اس��ت. این س��امانه بخش 
جدای��ی ناپذی��ر کایزن اس��ت. به ط��ور کلی فلس��فه ی 
اس��تفاده از س��امانه های مش��ارکت، بهبود فرآیندها و 
تضمی��ن کیفی��ت محص��والت و خدمات اریه ش��ده و 
در نهایت دس��ت یابی به رضایت مش��تری اس��ت. این 
رضای��ت فرآین��دی تأثی��ر گرفته از مش��خصه های زیر 

است:
.انعطاف پذیری در مقابل خواست مشتری؛

.کاهش زمان تحویل؛
.کاهش قیمت تمام شده؛

.کیفیت بهتر کاال؛
.ارایه ی خدمات بهتر قبل و بعد از فروش؛

از س��وی دیگر دس��ت یابی به هر یک از مشخصه های 
فوق در صورتی امکان پذیر اس��ت که فرآیندهای کاری 

به طور مستمر بازنگری شده و بهبود یابند.
این س��امانه دارای دو بخش ش��امل پیشنهادات فردی 
و پیش��نهادات گروه��ی می باش��د ک��ه در برگیرن��ده ی 
پیشنهادات ارایه شده توسط هسته های کنترل کیفیت، 
گروه ه��ای مدیری��ت، گروه های تولی��د و دیگر گروه ها 

هستند.
موضوعات اصلی در سامانه ی پیشنهادات عبارتند از:

1. بهبود کار فردی؛
2. صرفه جویی در نیرو، مواد و منابع دیگر؛

3. بهبود محیط کار؛
4. بهبود ماشین آالت و روندها؛

5. بهبود ابزار و وسایل؛
6. بهبود کار اداری؛

7. بهبود کیفیت محصوالت؛
8. ایده هایی برای محصوالت جدید؛

9. ارایه ی خدمات و حفظ روابط با مشتری؛
10. و سایر موارد.

زمانی یک س��امانه ی پیشنهادات موفق است که بتواند 
زمین��ه ی حض��ور و مش��ارکت فع��ال تمام��ی کارکنان 
ش��رکت را در ارایه ی پیش��نهاد فراهم سازد و به شکلی 
طرح ریزی شود که وضعیت سواد کارکنان مانعی برای 

شرکت افراد در این فرآیند نباشد.

5S -4.3. سامانهی مرتبسازی ابزار کار
5S از نگاه یک واحد صنعتی، تصویری اس��ت ایده آل 
از مش��خصه ی نظ��م و ترتی��ب در ی��ک کارگاه خ��وب 
و پاکی��زه ک��ه توس��عه یافتگی مؤلفه های به��ره وری و 
مباحث مهندس��ی و تخصصی در ای��ن کارگاه منوط به 
استقرار و اس��تمرار س��امانه ی 5S در آن می باشد. این 
مقوله پیش نیاز کاربردی بس��یاری از مفاهیم جامع نگر 
در مباح��ث بهره وری از جمله تولی��د به موقع، مدیریت 
کیفیت فراگیر، نت بهره ور و فراگیر و غیره می باشد. از 
مزای��ای 5S می توان به کاهش و حذف ضایعات، ارتقا 
و بهب��ود ایمنی صنعتی و س��المتی، بهب��ود نگهداری 

1. Suggestion System

ماش��ین آالت، بهبود کیفیت محصول، توسعه ی تنوع 
محص��ول، بهبود تحویل محص��ول و افزایش رضایت 

مشتری و مواردی از این دست اشاره کرد.
معان��ی  ب��ه  ژاپن��ی  کلم��ه ی  پن��ج  اول  ح��روف   5S
»ساماندهی«، »نظم و ترتیب«، »پاکیزه سازی«، »حفظ و 

نگهداری« و »مشارکت« می باشد.
1. س�اماندهی: به معنی قراردادن اشیا در مکان های 

صحیح و حل مشکالت است.
2. نظ�م وترتی�ب: به معنی دس��ت یابی به اش��یا و در 

برگیرنده ی  تمامی مراحل الزم برای تحقق آن است.
3. پاکیزه س�ازی: شامل تمیز کردن و جال دادن است 
ک��ه همه ی دس��تگاه ها و ابزارها و تجهیزات را ش��امل 

می شود.
4. حف�ظ و نگهداری: همان استانداردس��ازی اس��ت 
که برخالف س��ه مرحله ی قب��ل بیان کننده ی وضعیت 
حاص��ل از انج��ام مکرر س��اماندهی، نظ��م و ترتیب و 

پاکیزه سازی و توجه ویژه به آن ها است.
5. مش�ارکت: ب��ه معن��ی اندیش��یدن به مش��کالت، 
ای��ن  بکارگی��ری  و  آن ه��ا  ب��رای  ح��ل  راه   پیش��نهاد 

راه حل ها است.

4.4 اجرای پروژههای بهبود مستمر در 
بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تولیدی

جهت ارتقا س��طح کیفی و بهبود فعالیت های س��ازمان 
)کلی��ه ی فعالیت ه��ا به وی��ژه فعالیت ه��ای مرب��وط به 
بهب��ود محصول، فرآیند و خدمات در ش��رکت(، ایجاد 
و برپایی س��امانه ای با ه��دف اس��تقرار فرهنگ بهبود 
مس��تمر و مداوم، و ب��ه کارگیری روش ه��ا و ابزارهای 
بهبود مس��تمر، برای دس��ت یابی و بهبود اهداف کیفی 
و خ��ط مش��ی کیفی��ت، کاه��ش انحراف��ات، کاه��ش 
ضایعات تا رس��یدن به ضایعات صف��ر، افزایش کارایی 
فرآین��د، و بهب��ود کیفیت و خدم��ات و قیمت محصول 
به نفع مشتریان به صورت مستمر در شرکت، ضروری 

می باشد.
مح��دوده ی کارب��رد این س��امانه، کلی��ه ی موضوعات 
مرتب��ط ب��ا جهت گیری س��ازمان به منظور رس��یدن به 
اهداف کیفی و کمی و در خصوص موضوعاتی از قبیل 

موارد زیر می باشد:
1. استفاده ی بهینه از فضای موجود؛

2. کاهش نوسانات و تغییرات بیش از حد؛
3. کاهش زمان تعمیرات؛

4. کاهش توقف ماشین آالت؛
5. کاهش زمان تنظیمات )قالب، راه اندازی و ....(؛

6. افزایش ظرفیت تولید؛
7. افزایش توانایی فرآیند؛

8. کاهش ضایعات و دوباره کاری؛
9. کاهش جابه جایی بیش از حد مواد؛

10. کاهش چرخه ی زمانی تولید؛
11. جلوگیری از اتالف نیروی انسانی و مواد؛

12. کاهش هزینه های کیفی؛
13. افزایش توانمندی های سامانه ی اندازه گیری؛

14. جلب رضایت مش��تری و کلی��ه موضوعات و موارد 
مطرح ش��ده در کمیته های کاری و جلس��ات بازنگری 

مدیریت.
جهت آشنایی با کاربرد و پیاده سازی روش های اجرایی 
بهبود مستمر در شرکت های تولیدی، به مطالب عنوان 
ش��ده در زیر که روش اجرایی انج��ام پروژه های بهبود 

مستمر در یک شرکت تولیدی است اشاره می شود.

)C.I.T(  24. 4. 1. تیم بهبود مستمر
اولی��ن قدم جه��ت ایج��اد و برقراری س��امانه ی بهبود 
مس��تمر و تعیین پروژه های بهبود مستمر در سازمان، 
تش��کیل تیم بهبود مس��تمر )C.I.T( متشکل از مدیر 
تضمین کیفیت، مدیر کارخانه، مدیر برنامه ریزی و در 
ص��ورت لزوم مدیر طراحی مهندس��ی و مدیر بازرگانی 
و س��ایر مدی��ران ذی ربط می باش��د. مس��ؤول تصویب 
نهایی پروژه های بهبود مستمر در شرکت مدیرعامل و 
مسؤول تشکیل و هماهنگی جلسات تیم بهبود مستمر 

نماینده ی مدیریت در امور کیفیت سازمان می باشند.

2.4.4. شناسایی و تعریف فرصتهای بهبود
در  موج��ود  اطالع��ات  از  اس��تفاده  ب��ا   C.I.T تی��م 
س��طح  داده ه��ای  بررس��ی  مدیریت��ی،  گزارش ه��ای 
ش��رکت، طرح تجاری ش��رکت، اهداف بهبود کیفیت 
و نظ��رات و انتقادات ارایه ش��ده، فرصت های بهبود را 
شناسایی کرده و آن ها را در قالب  پروژه تعریف می کند 

و به مدیرعامل ارایه می نماید.
در این رابطه مواردی که می تواند منجر به تعریف یک 
پروژه ی بهبود مستمر شود، تا C.I.T  بتواند آن ها را در 
قالب پروژه شناس��ایی و تعریف نماید، عبارتند از موارد 

مشروحه ی زیر:
1. زمان برنامه ریزی نشده ی ماشین آالت؛

2. زم��ان توقف ماش��ین آالت یا توقف��ات برنامه ریزی 
نشده ی ماشین آالت؛

3. زمان ه��ای صرف ش��ده برای راه ان��دازی و تنظیم، 
تغیی��ر قال��ب و تغییر ماش��ین آالت م��ورد اس��تفاده در 

فرآیند؛
4. زمان چرخه ی تولید )زمان چرخه ی بیش از حد(؛

5. ضایعات، دوباره کاری و تعمیر محصول؛
6. استفاده ی غیربهینه از فضای کارخانه و برنامه ریزی 
ب��رای اس��تفاده ی بهین��ه از فض��ای بدون اس��تفاده ی 

کارخانه؛
7. ب��ه دلیل وجود نوس��انات و تغیی��رات بیش از حد در 
فرآیند تولید، برنامه ریزی جهت تغییرات بهینه در روند 

تولید؛
8. هدر رفتن نیروی کار و مواد؛

9. هزینه های��ی که منج��ر به باال رفتن س��طح کیفیت 
نشود، و یا باال بودن هزینه ی کیفیت نازل؛

10. مونتاژ یا نصب دشوار محصول؛
11. جابه جایی و انبارش بیش از حد محصول؛

12. هزینه های حمل و نقل؛

2. Continual Improvement Team
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13. مدیریت موجودی؛
14. تحویل به موقع به مشتری؛

15. بهبود سامانه ی مدیریت کیفیت؛
16. مشکالت کیفی تأمین کنندگان؛

17. بهبود رتبه ی تأمین کنندگان؛
18. مقادیر جدید هدف برای بهینه س��ازی فرآیندهای 

مشتری؛
19. توانمن��دی خ��ارج از ح��د قاب��ل قب��ول س��امانه ی 

3.M.S.A اندازه گیری، مشخصه های کیفی و کمی
20. نارضایتی مش��تریان به شکل شکایات، تعمیرات، 
مرجوعی ه��ا، مح��ل اش��تباهات، سفارش��ات ناقص، 
نگرانی در کارخانه ی مش��تری، عدم ارسال سفارشات 

فعلی، ضمانت و غیره.
 ،C.I.T پ��س از شناس��ایی فرصت های بهبود توس��ط
فهرس��ت فرصت ه��ای بهب��ود، تهیه و جهت بررس��ی 
ف��رم  در  درج  به ص��ورت  پروژه ه��ا،  اولویت بن��دی  و 
اولویت بن��دی فرصت های بهب��ود، همان طور که گفته 

شد به مدیریت عامل ارایه می گردد.
مدیرعام��ل، پ��س از اولویت بندی پروژه ه��ا، برای هر 

پروژه، یک مدیر پروژه تعیین می نماید.
مدیر پروژه، موظف اس��ت ش��اخص وضعی��ت فعلی و 
ه��دف، فواید قاب��ل انتظار بعد از اجرای پ��روژه، زمان 
ش��روع و پایان پروژه، برآورد منابع و هزینه، فهرس��ت 
فعالیت ها و پیش��نیاز ه��ر یک از فعالیت ه��ا را با تعیین 
زمان های ش��روع و پای��ان فعالیت ها به ص��ورت گانت 
چ��ارت تهی��ه و در فرم پ��روژه ی بهبود مس��تمر درج و 

تحویل تیم بهبود مستمر نماید.
گفتن��ی اس��ت مدیر پ��روژه همچنین وظیف��ه ی تعیین 

اعضای گروه اجرای پروژه را نیز بر عهده دارد.
C.I.T بررس��ی های اولی��ه را انج��ام داده و در صورت 
موافق��ت مرات��ب را جه��ت اخ��ذ تصوی��ب نهای��ی ب��ه 
مدیرعامل ارج��اع می دهد. مدیرعامل ضمن بررس��ی 
اه��داف قاب��ل دسترس��ی و منابع مورد نی��از در صورت 
صالحدید، پروژه را تصویب نموده و جهت اجرا به دبیر 
تی��م C.I.T اب��الغ می کند. در صورتی ک��ه مدیرعامل 
نظراتی داش��ته باشد، طرح را جهت  اصالح به مسؤول 
تیم بهبود مس��تمر، عودت می دهد، یا اجرای پروژه را 
متوقف می نمای��د )اصالحات می تواند ش��امل اصالح 
برنامه ی زمان بندی، برآورد منابع یا زمان شروع پروژه 
و مواردی از این دس��ت باش��د(. پس از تصویب پروژه 
توسط مدیرعامل کلیه ی واحدها در حیطه ی اختیارات 
خود موظف به هم��کاری با تیم مجری پروژه ی بهبود 

مستمر می باشند.

3.4.4. اجرای پروژهی بهبود مستمر
مدی��ر پ��روژه موظف اس��ت در اولی��ن فرصت ب��ا تیم 
اجرایی تش��کیل جلس��ه داده و با توجه به طرح مصوب 
از ط��رف مدیرعام��ل برای اج��رای پروژه اق��دام کند،. 
مدیر پ��روژه روش ها و فنون الزم ب��رای اجرای پروژه 
را با همکاری تیم اجرایی تعیین می نماید و در صورتی 

3. Measurement System Analysis

ک��ه نیاز به برگزاری دوره های آموزش��ی در زمینه های 
مربوطه باش��د، از طریق مس��ؤول آم��وزش پیگیری و 

اجرا می شود.
مدی��ر پ��روژه وظیف��ه دارد در دوره های تعریف ش��ده 
توس��ط تیم بهبود مس��تمر گزارش عملکرد و پیشرفت 
پروژه ی خ��ود را به دبی��ر تیم C.I.T ارای��ه نماید. )در 
صورتی که ب��ه هر دلیلی تغییراتی از طرف مدیر پروژه 
یا تیم بهبود مستمر در طرح مصوب اعمال گردد، دبیر 
تیم بهبود مس��تمر، باید مجدداً طرح با تغییرات اعمال 

شده را، به تأیید مدیرعامل برساند.(
مدیر پروژه موظف اس��ت، ب��رای پروژه هایی که تا دو 
ماه ب��ه ط��ول می انجامند، هفت��ه ای یک ب��ار و برای 
پروژه هایی که بیش از دو ماه طول می کش��ند، هر ماه 
گزارش عملکرد و پیش��رفت پروژه را به دبیر تیم بهبود 

مستمر ارایه نماید.
پس از اتمام پروژه، مدیری��ت پروژه وظیفه دارد نتایج 
و ش��اخص تعریف شده را محاسبه نموده و به دبیر تیم 

بهبود مستمر گزارش نماید.
تیم بهبود مستمر وظیفه دارد میزان اثربخشی پروژه ی 
اج��را ش��ده را با توجه به بررس��ی نتای��ج و گزارش ها و 
مقایس��ه ی آن با هدف تعریف ش��ده محاس��به نماید، 
در صورت عدم تحقق اهداف تعریف ش��ده، تیم بهبود 
مس��تمر با حضور مس��ؤول تیم اجرایی پ��روژه، علل را 
بررس��ی کرده و در صورت نی��از اقدام اصالحی الزم را 
تعریف می نماید. نتایج کلی وضعیت پروژه باید هر ماه 
توسط تیم بهبود مستمر به نماینده ی مدیریت در امور 
کیفیت گزارش ش��ود و در جلس��ه ی بازنگری مدیریت 

مطرح گردد.
تی��م بهبود مس��تمر وظیف��ه دارد با مد نظر ق��راردادن 
مفاهی��م چرخ��ه ی دمین��گ و به جه��ت ارتق��ا دایمی 
به��ره وری س��ازمان هم��واره و ب��ه ص��ورت مس��تمر 
فرصت های بهبود را شناس��ایی نموده و در صورت نیاز 

چرخه ی بهبود مستمر را در مورد پروژه های منتخب 
تکرار نماید.

4.4.4. روش اجرا
بررس��ی مس��ایل بهبود مس��تمر، توسط 

مدیرعامل و نماینده ی مدیریت در امور 
انج��ام می پذی��رد. نماینده ی  کیفیت 
مدیری��ت در ام��ور کیفی��ت، موظف 
است مشکالت یا فرصت ها را جهت 
بهب��ود، ک��ه از دس��تورالعمل نظام 
پیش��نهادات یا ورودی های رویه ی 
اقدام��ات اصالحی و پیش��گیرانه، 
اهداف کیفی و شاخص های فرآیند 

به دس��ت می آید، و همچنین نظرات مشتری و اهداف 
اش��اره ش��ده در خط مش��ی کیفی��ت را ب��ا هماهنگی و 
نظارت مدیرعامل فهرس��ت نماید. س��پس این مسایل 
را ب��ا نظارت مدیرعامل، امتیازده��ی و اولویت آن ها را 

تعیین و نتایج را در فرم ارزیابی درج  و ثبت نماید.
همچنین نماین��ده ی مدیریت در ام��ور کیفیت موظف 
اس��ت ب��ا توجه به اولویت مس��ایل، برای حل مس��ایل 

اقدام به تشکیل »گروه های کاری« نماید.
گروه کاری موظف به تعریف دقیق مس��أله می باش��د و 
برای اثبات یا کش��ف مس��أله از نم��ودار پارتو مطابق با 

رویه ی فنون آماری استفاده می کند.
گ��روه کاری موظ��ف ب��ه بی��ان رس��الت کار گروه��ی 
می باش��د که در بیان آن صریح و مشخص بودن، قابل 
اندازه گیری ب��ودن، کاربردی بودن و محدودیت زمانی 

در نظر گرفته شده است.
تعری��ف مش��کل و رس��الت کار گ��روه بای��د در ف��رم 

هدف گذاری کار گروهی درج و ثبت گردد.
گروه کاری موظف اس��ت بعد از تعریف مس��أله، فرآیند 
م��د نظ��ر را قرنطین��ه نماین��د. در این مرحل��ه اعضای 
کارگروه باید تا حد امکان مش��تری را از تأثیر مس��ایلی 
ک��ه وجود دارد محافظت نماین��د و برای این کار، گروه 
می توان��د ب��ا بازرس��ی های صددرصد یا بازرس��ی های 

مجدد این مرحله را انجام دهد.
روند حرکت گروه کاری بعد از تعریف مس��أله به ش��رح 

زیر می باشد:
1. شناس�ایی ریش�ه های عل�ت: در ای��ن مرحل��ه، 
برخ��ورد  دس��تورالعمل  از  اس��تفاده  ب��ا  کاری  گ��روه 
اف��کار ی��ا نم��ودار عل��ت و معلول��ی مطابق ب��ا رویه ی 
آم��اری و فن��ون و روش های مناس��ب بهبود مس��تمر 
 همانن��د تجزی��ه و تحلی��ل ارزش، آزم��ون مقایس��ه4، 

4. Bench Mark

5S ح�روف اول پن�ج کلم�ه ی ژاپن�ی به 
معانی »س�اماندهی«، »نظ�م و ترتیب«، 
»پاکیزه س�ازی«، »حف�ظ و نگه�داری« و 

»مشارکت« می باشد.
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خطا ناپذیری و غیره برحس��ب مورد، اقدام به تجزیه و 
تحلیل علل بروز مشکل می نماید.

گروه کاری موظف است علل اصلی و مؤثر را شناسایی 
نماید. برای این منظور باید به شاخه های فرعی نمودار 
توجه نمود. آن ها فعالیت هایی هستند که باید نسبت به 

بهبود آن ها عملیات هایی در نظر گرفته شود.
2. صحه گذاری علل اصل�ی: در این مرحله، اعضای 
کار گروه، باید علل اصلی شناس��ایی شده را مورد تأیید 
قراردهند. ب��رای این منظور اعضای کارگروه می توانند 
به طور رس��می ی��ا غیررس��می اظه��ار نظ��ر نمایند، و 
علت هایی ک��ه از آرای بیش��تری برخوردار هس��تند به 
عن��وان عل��ل اصلی مورد تأیی��د قرار دهن��د. همچنین 
می ت��وان از نمودار پراکندگی، مطاب��ق با رویه ی فنون 

آماری نیز برای صحنه گذاری علل استفاده کرد.
3. ارای�ه ی راه حل های حل مس�أله: در این مرحله، 
گ��روه کاری موظف اس��ت با اس��تفاده از دس��تورالعمل 
 برخ��ورد اف��کار ب��ا روش رأی گی��ری ی��ا روش دلفی، 
راه حل های ممکن را شناس��ایی ک��رده و نتایج و اثرات 
عل��ل اصلی و راه حل های ممکن را در فرم راه حل های 

ممکن درج و ثبت نماید.
4. انتخ�اب بهتری�ن راه حل: اعضای گ��روه موظف 
هستند با توجه به موارد زیر، راه حل های به دست آمده 
در مرحل��ه ی قبل را ارزیاب��ی کرده و اولویت آن ها را در 
فرم ارزیابی راه حل ها تعیین کنند. موارد ارزیابی شامل 

طرح و پاسخ به سئواالت زیر می باشد:
.چقدر منابع نیاز دارد؟

.چقدر منافع می رساند؟
.آیا وقت زیادی برای رس��یدن به هدف ها باید صرف 

کرد؟
.چقدر این راه حل در حیطه ی کنترل ما است؟
.چقدر این راه حل با حل مسأله مرتبط است؟

.چقدر این راه حل از نظر دیگران که با موضوع مرتبط 
هستند پذیرفته می شود؟

5. اج�رای راه ح�ل: گروه کاری موظف اس��ت با کلیه 
افرادی که در ارتباط با مأموریت تیم )اولویت اول( قرار 
دارن��د. ارتباط برقرار کرده و در رابطه با اجرای راه حل و 
اهداف آن آموزش های الزم را بدهد. برای این منظور 

از فرم جلب حمایت فردی استفاده می شود.
پ��س از مرحله ی قب��ل، یعنی پس از انتخ��اب بهترین 
راه حل، گروه کاری موظف است یک برنامه ی اجرایی 
جه��ت راه حل تدوین نمای��د. برای این منظ��ور از فرم 
برنامه ی اجرایی راه حل اس��تفاده می ش��ود. همچنین 

گانت اجرایی طرح نیز باید تدوین گردد.
6. ارزیاب�ی نتایج حاصله از راه حل اجرا ش�ده: در 
ای��ن مرحله، پس از انج��ام و اجرای راه حل، اثر اجرای 
راه حل توس��ط گروه کاری م��ورد ارزیابی قرار می گیرد. 
در ای��ن مرحل��ه، گ��روه کاری می تواند از نم��ودار پارتو 
مطاب��ق ب��ا رویه ی فنون آماری اس��تفاده نمای��د، یا به 

سؤاالت طرح شده ی زیر پاسخ دهد:
.آیا مسأله به درستی تعریف شده بود؟

.آیا علت ها به درستی تعریف شده بودند؟

.آیا راه حل ها کافی و مناسب بودند؟
.آیا راه حل انتخاب شده به درستی اجرا شده بود؟

در ص��ورت مثبت ب��ودن آثار، یا باید مس��أله ی تازه ای 
مطرح ش��ود، یا برای همان مسأله مراحل فوق دوباره 

تکرار شود.
در ص��ورت مثبت بودن راه حل  باید هزینه های راه حل 
مطابق با دستورالعمل تعیین هزینه های کیفیت، مورد 
تحلیل قرارگیرد و در صور ت مثبت بودن نتیجه و عدم 
حضور مدیریت ارشد در گروه کاری، باید نتایج ارزیابی 

راه حل، جهت تصویب برای وی ارسال شود.
7. همگون س�ازی: ب��ه منظور ادام��ه ی موفقیت های 
به دس��ت آمده از طریق راه حل های تأیید ش��ده، گروه 
کاری باید راه حل جدید را به صورت یک روش اجرایی 
مستندس��ازی نماید و تغییرات حاصل از اجرای این راه 
حل را در کلیه ی رویه ها و دستورالعمل ها اعمال نماید. 
ای��ن مرحله ب��ا هم��کاری نماینده ی مدیری��ت در امور 
کیفیت صورت می گیرد. همچنین محاسبه ی هزینه ی 
کیفی طرح مطاب��ق با دس��تورالعمل تعیین هزینه های 

کیفیت محاسبه می گردد.
روش  از  )اس�تفاده  خطا ناپذیرس�ازی   .8
خطاناپذیرس�ازی(: منظور از خطاناپذیری اس��تفاده 
از روش ه��ا، ابتکارات یا س��امانه هایی که اجازه ی بروز 
هرگونه خطایی را از هر یک از عوامل انس��انی سازمان 

به صورت سهوی یا عمدی سلب می نماید.
اس��تفاده از دستورالعمل POKA YOKE که موارد زیر 
براساس آن مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرند یکی 

از آن روش ها است:
.ایمنی؛ )جلوگیری از آسیب دیدگی و صدمات(؛

.تولیدی:)جیگ و فیکسچر(؛
.مواد اولیه؛

.کنترل کیفیت؛
.مسایل مربوط به سامانه؛

.طراحی؛
.مسایل مربوط به مشتری.

کلیه ی فعالیت های انجام گرفته در رابطه با 

خطاناپذی��ری در ف��رم POKA YOKE درج و بی��ان 
می شود.

9. روند بهبود مس�تمر: در فواصل زمانی اعالم شده 
از س��وی مشتری، روند بهبود مستمر در قالب گزارشی 
رس��می که مبیین بهبود مس��تمر محص��ول و فرآیندها 
می باش��د و براس��اس ش��اخص های کیفی��ت، هزینه و 
تحوی��ل براس��اس اهدافی کمی تهیه و برای مش��تری 

ارسال خواهد شد.

کایزن در فرهنگ های مختلف
محقق ژاپنی، سیچی فوجیتا، در ارتبا ط با تأثیرپذیری 
فعالیت های کایزن از فرهنگ، مذهب و سبک زندگی 
وی��ژه ای، که در جوامع مختلف رایج اس��ت، تحقیقاتی 
را درکش��ورهای مختلف انجام داده است که در این جا 
اش��اره ای به خالصه ی گزارش این محقق در رابطه با، 

کایزن در فرهنگ های مختلف، می شود:
»من کایزن را به طور متفاوت ش��امل اختراع، یا عقاید 
جدید منحصر به فرد برای انج��ام کارها می دانم. البته 
توسعه ی عقاید به وسیله ی گروه ها در ژاپن و هر جای 
دیگر، کایزن نامیده می شود. اما من آن را فعالیت های 
گروه��ی کوچک می نام��م و به منظور متمایز س��اختن 
تغییرات عمده در س��طح س��ازمان از کایزن در سطوح 
منحصربه ف��رد، به آن ه��ا نوآوری نس��بت می دهم. در 
ای��ن مفهوم، کای��زن می تواند به عن��وان نوعی نگرش 
مهندسی صنایع برای بهبود، ترغیب و افزایش کارایی 
ک��ه از زمان )تیلور( همواره ادامه داش��ته اس��ت، تلقی 

شود.

5 .1. مثالهای کایزن
تصفیه ی قهوه: بیش��تر مس��افرت های اخی��ر خارج از 
کش��ور من به کشورهای اس��المی بوده است. قهوه ی 
عرب��ی س��رو ش��ده در کش��ورهای خاورمیانه ب��ه طور 
مش��خص، متمایز است. اگرچه از کتری با مدل خاص 
در فنجان ریخته می شود، مشکل این است که هنگام 
ریختن قهوه، خاکه ی قهوه نیز همراه آن اس��ت. برای 
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جلوگیری از این کار، یک قاشق در میان لوله ی قوری 
می گذارن��د که مانع ورود خاکه ی قهوه به داخل فنجان 

می شود.
در ازبکس��تان یک نوع چای، مش��ابه چای سبز ژاپنی 
س��رو می ش��ود، در هتل های پنج س��تاره و نیز ایتالیا، 
رستوران های شلوغ پایین شهر در قوری را به دسته ی 

قوری می بندند تا هنگام ریختن چای نیفتد.
مطابق�ت 5S با تعالیم قرآن: در پاکس��تان با یکی از 
مدرسان دانشگاه مالقات کردم که عالقه ی وافری به 
کایزن داش��ت. موضوع صحب��ت، کایزن های 5S بود. 
طب��ق گفت��ه ی او روش5S منطب��ق بر مباح��ث اصلی 
آموزش های قرآن بود. مس��لمانان همواره قبل از نماز، 
هر روز خود را با شس��تن صورت، دس��ت ها و پاها پاک 
می کنند و به تمیز کردن دقیق انگشتان دست ها و پاها 
اهمی��ت می دهند. ظاهراً اقدامات الزم برای انجام این 
کار بای��د ب��ه ترتیب ویژه ای انجام ش��ود. آش��نایان من 
 5S می گفتند که این هم��ان مفهوم پاکیزگی و نظم در
اس��ت. او همچنین از این حقیقت که بس��یاری از مردم 
از قوانین به طور صحیح استفاده نمی کنند، ابراز تأسف 

می کرد.

1.1.5. برخی مثالهای غیرعادی کایزن
ح��اال بیایید به برخی از موارد ش��گفت آور کایزن توجه 
کنیم. یکی از آن ها یک راه برای دور کردن مگس های 
مهاجم از بس��اط مواد غذایی در محل های روباز است. 
مگس کش یک وس��یله ی خانگی عمومی است که در 
همه جا از آن اس��تفاده می شود و کاماًل مؤثر است. ولی 
این موضوع برای بساط فروش ها مایع دردسر است که 
تمام اوقات با مگس کش ضربه بزنند و دردس��ر بیش��تر 
ب��رای آن��ان، در انتظار مان��دن برای کش��تن مگس ها 

است.
ای��ده ی بک��ر و مؤثر آویختن بالن ش��فاف پ��ر از آب در 
جلوی س��اختمان، مش��کل مگس ه��ای مزاحم را حل 
می کن��د. هنگامی ک��ه مگس تصویر ب��زرگ خود را در 
بال��ن می بیند، وحش��ت زده می ش��ود و دیگ��ر صدای 
وزوز نمی ش��نوید. من این م��ورد را در تایوان دیدم. اما 
هر وقت که در کش��ورهای دیگر آن را نشان می دادم، 
به م��ن می گفتند که آ ن ها هم، همی��ن روش را به کار 
می برن��د. در پرو، مال��زی، لبنان، اندون��زی و چندین 

جای دیگر نیز این روش کا ربرد دارد.

2.1.5. بکارگیری تایرهای مستهلک
س�بدهای الس�تیکی: با افزایش محبوبی��ت خودرو، 
ش��اهد توده های عظیم تایرهای مس��تعمل در شهرها 
و حوم��ه ی آن ها در سرتاس��ر جهان هس��تیم. راه های 
مختلفی برای اس��تفاده از این الس��تیک ها ابداع ش��ده 
اس��ت. در معبدهای تایلند یا الئوس از الس��تیک های 
فرس��وده ب��ه عن��وان س��بدهای کاغ��ذ باطله اس��تفاده 
می کنن��د. آن ه��ا بهتر از ایده ی س��بدهای پالس��تیکی 
دردار برای جمع آوری کاغذهای باطله و بسیار مناسب 
محی��ط معابد هس��تند. این س��بدها از تایرهای قدیمی 

ساخته شده اند.
شیلنگ دان: در بانکوک پایتخت تایلند تابش آفتاب در 
تابستان بس��یار شدید است. مردم برای آبیاری گیاهان 
باغچه ه��ای حی��اط خ��ود از ش��یلنگ های الس��تیکی 
اس��تفاده می کنند و اغلب آن ها در مع��رض آفتاب قرار 
می گیرند. نور ش��دید آفتاب باعث خشک شدن و ترک 
خوردن و در نتیجه غیر قابل اس��تفاده شدن شیلنگ ها 
می ش��ود. برای جلوگیری از این اتفاق، مردم تایرهای 
قدیم��ی را در باغچه هایش��ان می گذارن��د و ب��ه هنگام 
استفاده نکردن از شیلنگ ها به منظور محافظت، آن ها 

را به طور مارپیچ در داخل تایرها می پیچند.
ظروف�ی از تای�ر: من همچنین در قط��ر، ظرف هایی 
را دی��دم ک��ه از تایرهای قدیمی س��اخته ش��ده بودند و 
در مغازه ه��ا فروخت��ه می ش��دند. این ظرف ه��ا با برش 
الس��تیک ها از وس��ط دای��ره و نصب آن ها ب��ه پایه ی 
پالس��تیکی درست می ش��وند، من در شگفت بودم که 
از این ظرف ها برای چه کاری اس��تفاده می کنند. تصور 
می ک��ردم آن ه��ا می توانند ب��ه عنوان گل��دان، ظروف 
نگه��داری اب��زار، کانال ه��ای کوچ��ک و خیل��ی موارد 
دیگ��ر به کارروند. اما من جواب ای��ن موضوع را زمانی 
پیدا کردم که به خارج از ش��هر رفتم. این ها ظرف هایی 

هستند که علوفه ی مصرفی شتر را در آن می ریزند.
کلم�ه ی RELAX: همچنی��ن در هن��د هنگام��ی که 
داخل خودرو منتظر س��بز ش��دن چراغ راهنمایی بودم، 
برخی حروف انگلیس��ی روی چراغ قرم��ز توجه مرا به 
خود جل��ب کرد. ای��ن واقعًا ای��ده ی جالبی ب��ود. آن ها 
حروف کلمه ی RELAX  بودن��د. این واژه به افزایش 
حوصل��ه ی رانندگان کم��ک می کرد. اگرچه ایس��تادن 
پش��ت چراغ قرمز ب��رای رانندگان اجباری اس��ت ولی 
حال��ت دس��توری آن با ای��ن عالمت کمتر می ش��ود، و 
باعث انگیزش رانندگان برای آس��ان گرفتن این مسأله 

خواهد شد.
کایزن در آفریقا: پس از دیدار از ش��ش کشور آفریقایی 
متوجه شدم که اختالف فاحشی بین زندگی مردم فقیر 
و ثروتمن��د وجود دارد. همچنین توانس��تم هر چیزی را 
که زندگی آ ن ها از کایزن می خواس��ت و آن ها درباره ی 
آن ب��ه م��ن می گفتند، ح��دس بزنم. بس��یاری از آن ها 
درباره ی امنیت )آس��ایش خاطر( اش��خاص بود. برای 
مثال ش��خصی که کیف پولش به وس��یله ی یک جیب 
بر دزدیده ش��ده بود، حاال با ی��ک زنجیر آن را به جیب 
خ��ودش می بندد و ایده های بس��یاری درباره ی محکم 
کردن درها برای ممانعت از شکستن در ورود و خروج، 
بهبود از طریق پهن کردن س��یم های خاردار در باالی 
دیواره��ا ب��رای جلوگیری از باال رفتن م��ردم از آن ها و 
غی��ره وجود داش��ت. در س��ودان بس��یاری از م��ردم در 
ش��ب به چراغ های خیابان س��نگ پرتاب کرده و آن ها 
را می شکس��تند. این فکر ب��ه ذهن من خطور کرد که با 
حفاظ های سیمی می توان از چراغ ها محافظت کرد. با 
نگاه ب��ه روش زندگیمان از ایده های��ی که در ذهن من 
جرقه میزد، لذت می بردم و این کار اغلب بدون آن که 

بفهمم انجام می گرفت.

فک��ر می کنم جم��ع آوری و تقس��یم کایزن ه��ا با مردم 
تمام دنیا در آینده ی��ک فعالیت مهم خواهد بود. ایجاد 
فرصت برای تقسیم ایده های کوچک با همه به عنوان 
یک روش مش��ارکتی به وس��یله ی کایزن حایز اهمیت 

است.

6. نتیجهگیری
پس از تجزیه و تحلیل مثال های کایزن برایم روش��ن 
ش��د که اکثر آن ها از بعضی نیازهای روزانه سرچش��مه 
می گیرن��د. به عب��ارت دیگر ای��ن ایده ه��ای کایزن به 
عنوان نتیجه از به کارگیری تکراری استعدادها براساس 
نیاز به راحت تر، مناس��ب تر و دلپذیرتر س��اختن زندگی 
ناشی می ش��ود. هنگامی که این اتفاق می افتد فعالیت 
کایزن به طور غیر مستقیم از فرهنگ، مذهب و سبک 

زندگی ویژه ای که رایج است، تأثیر می پذیرد.
 5S هنگام��ی ک��ه در ش��رکت های خارج��ی درب��اره ی
 صحبت می کردم، بسیاری از افراد می گفتند که پنجمین

S ) »شیتس��وکه« ی��ا »انضب��اط« ( غیرض��روری اس��ت. 
انضب��اط یک عادت اس��ت و اگر بعض��ی چیزها عادت 
ش��وند، ه��ر چیزی، چه گفته ش��ود و چه گفته نش��ود، 
انجام می گیرد. انضباط درباره ی حل این مس��أله است 
که چگونه بدون این که به افراد توصیه ش��ود، مردم در 
محل های مش��خص سیگار نکش��ند و یا در هنگام کار 
به عالیم انحصاری توجه کنند. من به مدیران خارجی 
توصیه کردم که اگر آن ها می خواهند برنامه ی کایزن را 
در شرکت ها معرفی کنند باید در ابتدا در مورد چگونگی 
معرفی و عادت روزانه س��اختن آن فکر کنند، زیرا  این 

واقعًا چیزی است که انضباط در مورد آن است.
اکث��ر ایده ه��ای بهب��ود را م��ن از کش��ورهای در ح��ال 
توس��عه جمع آوری ک��رده ب��ودم. در تمام کش��ورهایی 
ک��ه من بازدید کردم، مردم مش��تاق معرف��ی کایزن به 
شرکت هایش��ان بودند. نوع کایزن��ی که من طرفدار آن 
بودم ش��امل تغیی��رات کوچک مانن��د بهبودهای 5S یا 
ایده های دیگری است که افراد با تالش کمتر و قوه ی 
ابتکار نسبت به برنامه های سطوح اصلی سازمان مانند  

T.Q.M یا J.I.T می توانند انجام دهند.
ام��روزه نه تنه��ا در ژاپن، بلکه در چی��ن و مالزی انواع 
فعالیت ه��ای کایزن��ی، توس��عه یافته ان��د. همچنین در 
کش��ورهای دورت��ر از ژاپن، مانن��د ایران و عربس��تان 
س��عودی عالقه ی بسیاری نسبت به کایزن وجود دارد.

کش��ورهای حوزه ی خلیج فارس درصدد س��ازماندهی 
مج��دد صنایع خوی��ش و حذف وابستگیش��ان به نفت 
هستند و به همین منظور از بنگاه ها با ترغیب و تشویق 
درخواست می شود تا با ایجاد نمایندگی های قوی تر در 
برابر ش��رکت های خارجی و نیز تنظیم فعالیت هایشان 

ش�وجی ش�یبا متفک�ر و اس�تاد ژاپن�ی 
مدیریت  می گوید:

 »وقت�ی چی�زی را ای�ده آل می پندارید، 
فرصت بهبود آن را از دست می دهید«
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بهبود مستمر...

کهبهمردمفرصتتقسیمایدههایشانرابدهم،دروب
س��ایتخودیکموزهیکایزنایجادکردم.درموزهی
کایزنبهمنظورمشخصس��ازیتفاوتها،وضعیتهای

قبلوبعدازکایزنشرحدادهشدهاند.
امیدوارمکهمردمبس��یاریدرسرتاس��رجه��انتاحد
امکاناینموزهراببینندومحتوایآنراامتحانکنند.

موزهیکایزندرآدرسزیرقراردارد:
fujita/user/jp.ac.waseda.wiaps.www

پستالکترونیکوارسالنظرات:
jp.waseda@fujita

در داخ��ل مرزها ب��ه اقتصاد ملی کمک کنن��د. در حال 
حاضر، صنایع آن ها اساسًا شامل پتروشیمی و کارهای 
مال��ی اس��ت، بنابراین واقع��ًا به توس��عه ی محدوده ی 
مب��ادالت صنعت��ی ک��ه قب��اًل در آن ب��ه کار گماش��ته 
ش��ده اند، نیاز دارند. با وجود این، احس��اس می کنم که 
م��ردم محلی باید به اس��تفاده از ه��وش و توانایی های 
خود بیش��تر عادت کنند. بیش��تر افراد محلی همواره به 
س��رمایه گذاری داخلی عالقمند هس��تند، اما به نیروی 
کار مهاجر بس��یار وابس��ته اند. آن ها به تفک��ر درباره ی 

برخی راه های بهبود وضعیت موجود فعلی نیاز دارند.
موزهی کایزن فوجیتا: درماهمارس2003برایاین

1. بررس��ی تأثیر اج��رای فعالیت های کیفیتی بر مدیریت تکنولوژی از طریق افزای��ش قابلیت یادگیری و نوآوری 
س��ازمانی؛ دکترمحمد اقدس��ی، مهندس نداس��ادات خواس��ته، دکتر ه��دی داورزنی، دکتر نس��یم غنبرطهرانی، 

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه ی صنایع و معادن
2. آموزش بهبود مستمر در شرکت های صنعتی؛ مهندس آرمان هاشمی

3. کایزن در فرهنگ های مختلف؛ معصومه ی گرجی )گزینش و تلخیص مطالب ترجمه شده جلیل پاکی از منبع 
kenshu,summer 2004( ماهنامه ی مدیریت دانش سازمانی

4. Hill,F.M.,EnrouttTQM:Organaizational Learning through Quality Circles.Training 
for Quality..
5. Bun.H  higashizawa:Kaizen no Hanasha(Talking about Kaizen).Kikkankongyoshn 
bunsha.
6. Sechi Fujita:Fuudo to Bunka no shigai ni Yoru Kaizen Katsudo no Henka(variations 
in Kaizen Activity Arising from culturat.and Regional Differences)Keiei 
shisutemu(Management systems)..
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