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مدیریت
بهبودمدیریت
فرآیندهای سازمانی

شناسنامه دوره آموزشی
استاد دوره

دکتر احمد ورزش کار

هدف اصلی

فراگیری مدیریت بهبود فرانیدهای سازمانی با رویکرد زنجیره ارزش

جامعه هدف

مدیران عالی  ،میانی و عملیاتی

مدت دوره
منبع آموزشی

 18ساعت

منیجریال

سوم بخش اول :
فصل
فرآیندهای سازمانی
بهبود
ابزارها ،روش ها و تکنیک های
بهبووود فراینوودهای سووازمان
استاد :

A@H.V

A@H.V

A@H.V

دکتر احمد ورزش کار

انتشار:

کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت

وب سایت مدیریتی ایران

محل برگزاری

سازمان متقاضی

شیوه ارزشیابی

ارزیابی توسط استاد حین برگزاری کالس ها و آزمون پایان دوره

اهداف آموزشی ابزارها ،روش ها و تکنیک های بهبود فرایندها
managerial.ir

در این جلسه به دنبال ایجاد شناخت و انتقال دانش در خصوص مطالب ذیل به دانش پذیران هستیم.
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عناوین اصلی هر جلسه

فصل 3
جلسه
1
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تعریف مفاهیم مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

جلسه
2

کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

جلسه
3

ابزارها ،روش ها و تکنیک های بهبود فرایندهای سازمان

A@H.V

ابزارها ،روش ها و تکنیک های بهبود فرایندها
A@H.V

6

A@H.V

جلسه
5

ده مفهوم و ابزار کلیدی مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی

جلسه
6

نظریه شناخت

A@H.V
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ابزارها  ،روش ها و تکنیک های عملیاتی بهبود فرایند
مدیریت کیفیت فراگیر در بهبود فرآیند سازمان

ابزارهای تکنیکال

مقدمه
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هفت اس مکنزی ( )7Sدر بهبود فرآیند سازمان

managerial.ir

آنچه در این فصلل ققلمیم ملر دلردد م مج ویله اا اا اب ارهلا م رو

هلا و

کایزن در بهبود فرآیند سازمان

مهندسی مجدد و بهبود فرآیند سازمان

چرخه تغییر در بهبود فرآیند سازمان

نمودار استخوان ماهی و بهبود فرآیند سازمان

کارکرد و ی لکردهاا مختلف اات که با ینایت بله ایلن قولاوا هلا ملر قوانلم

 SSMدر بهبود فرآیند سازمان

کاربرد داشته باشم.

A@H.V

A@H.V

بنچ مارکینگ در بهبود فرآیند سازمان

8
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قکنیک هاا بهبود فراینلمهاا الاامانر در شلرای م املان م مکلان م م لی م

چک لیست های بهبود فرآیندهای سازمان

بهبود مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

1

جلسه
4

فرایند الگوسازی و برندسازی براساس زنجیره ارزش و استفاده بهینه از منابع

آنچه در بکاردیرا اب ارها م رو

شش سیگما در بهبود فرآیندهای سازمان

A@H.V

هلا و قکنیلک هلا لابلل قوجله االت اینکله

چرخه دمینگ در بهبود فرآیند سازمان

روش  SWOTدر بهبود فرآیند های سازمان

بتوانیم اا آن ها بکاردیرا منااب و متنااب داشته باشیم و چنانچله نیلاا شلم

نظام پنج اس ( )5Sدر بهبود فرآیند سازمان

تکنیکهای تصمیم سازی در بهبود فرآیند
سازمان

نسبت به بومر اااا آن نی الماماا الام و قغییراا قعالر بخش انجام شود.
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مدیریت کیفیت فراگیر

() Total Quality Management
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مفهوم

مدیریت کیفیت فراگیر

managerial.ir

تعریف

یکر اا اب ارهاا مهم ایجاد ق ول و بهبود کیویت اات که کلیه جنبههاا قولیلم
) (5Mرا مورد بررارم ق ول و بهبود لرار مردهم و اه یت خاصر بله متلتریان

•هوشمندانه
اقدامی است •آرام

(داخلر و خارجر) خود مردهم.

() Total Quality Management

با تأثیر سینرژیک در جهت نیل به

مدیریت کیفیت فراگیر در بهبود فرآیند سازمان

A@H.V

ماشین
)(Machine

انسان

A@H.V

روش

5M

A@H.V

• رضایت مشتری

)(Method

)(Man

اهداف سازمان(سیستم)

•مستمر

مواد
)(Material

managerial.ir

که در نهایت منجر به • افزایش کارایی میشود.
• ارتقای رقابت

سنجش
)(Measurement
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مدیریت کیفیت فراگیر
• تعهد مثبت
• برنامهریزی
• تفاهم (مشارکت)
• تفتیش فرایند
• تشخیص مشکل
(مراد ریشههای
مشکل کیفی)
• تداوم کیفیت

اصول
اساسی

کایزن در بهبود فرآیند سازمان

() Total Quality Management
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• آموزش
• مشتری گرایی
• مشارکت
• تحول بهبود مستمر
(کایزن)

A P
CD

A@H.V

ژاپن

الگوبرداری
روند
TQM
15

بومی کردن آمیخته کردن

OL

TQM

QM

Organization
Learning

Total Quality
Management

Quality
Management

مدیریت کیفیت فراگیر

استفاده

• پیشگیری از نقص به جای کشف
دیرتر آن
• اقدام به موقع در فرایندها به
منظور ایجاد بهسازی و تحول
• تعهد وابستگی به نوآوری و بهبود
مداوم و فرایندهای آن
• کاربرد آن در هر چیزی که
میسازیم یا انجام میدهیم

• ادوارد دمینگ
• جوزف جوران
• کائورا ایشکاوا

TM

• تأکید بر فرایندهای کار
• تحلیل انحرافات در فرایند
• مدیریت مبتنی بر واقعیت
• یادگیری و بهبود مداوم
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برداشت ژاپنی از کارکردهای
شغلی:
 نگهداری
 نوآوری
 کایزن

A@H.V

مداخله برای
تحول

• استفاده از روشهای علمی برای تعیین عملکرد
• تعیین و سنجش دقیق نیازهای مشتری
• جلب همکاری تهیه کنندگان
• استفاده از فنون یادگیری گروهی برای افزایش اثربخشی
• استفاده از نمایندگان واحدهای سازمانی برای تصمیمگیری در

 نوآوری
 بهبوووود (تحوووول
دائمی)
 نگهداری

حاالت
تغییر

چتر
کایزن

انواع

کل

جز ء (شاخص )

جز ء
( شاخص)

تمثيل

Benchmarking



بهبود یا کایزن و نوآوری :در اصالحات جزئی بعمول آموده در
وضع موجود از طریق تالشهای بیوقفه و نوآوری

مورد کیفیت (کمیته اجرایی)

• نمودار گردش کار
• نمودار علت و معلولی (استخوان ماهی)
• توفان مغزی (جوشش فکری)



چرخه دمینگ  :به اصالحات کلی بعمل آمده در وضع موجود

جز ء

پیامبر اکرم (ص)  :من استوی یوماه فهو مغبون

کایزن به مفهوم بهبود مستمر یا تحولی دائمی است که میتواند
به عنوان یک فرهنگ فراگیر برخی از عمدهترین مسائل بشری از
اندیشه ،آموزش و تحقیق گرفته تا کار و تولید را در عرصههوای
گوناگون فردی و اجتماعی در بور بگیورد .محتووای تئوریوک و
سیستم فلسفی کایزن ،آموزش مستمر ،تحول دائموی و تعامول
تمام افراد و سازمانهای اجتماعی تولید است.

طراحی

 برنامه )(P:Plan

تولید  اجرا

)(D: Do

فروش

 کنترل )(C: Check

تحقیق  عمل

)Action

هسته هاي کنترل کيفيت 
سيستم پيشنهادات 
کنترل آماري فرايند   بهبود

نظم و مقررات محيط کار  
مهندسي مجدد 
بهبود مستمر  
اتوماسيون – مکانيزاسيون 
تکنيک هاي حل مسئله 
ارزيابي خودي 

تطبيقي ( بنچ مارک ينگ )

ISO9000
TQM

تمرکز بر مشتري

مديريت کيفيت فراگي ر

 بهبود بهره وري
 توليد ايده و فکر جديد
 همکاري متقابل مديريت و کارکن ان
 آناليز فرآيند
Dr.Varzeshkar:2020

(بحار ج 68ص) 173

(کلید موفقیت مدیریت ژاپن)  :کایزن به معنای بهبوود پیوسوته و
مداوم ،توأم با مشارکت همه افراد در یک سازمان به کار رفته است
(کایزن  :بهبود ل بهبود بخشیدن به استانداردها)
شیوه زندگی انسان ،زندگی شغلی ،زندگی اجتمواعی و
زندگی خانوادگی باید پیوسته بهبود یابد.

A P
C D

(A:مستندسازی

managerial.ir

هرکس دو روزش با هم مساوی باشد ،زیانکار است.

از طریق سرمایهگذاری وسیع در تکنولوژی یا تجهیزات جدید.

 بهبود کيفيت در فرايند کار
 فعاليت هاي گروهي کوچک

کل

2

• نمودار کنترل
• نمودار پارتو
• تحلیل هزینه کیفیت

کایزن Kaizen

تحول

تدریجی
A@H.V

ناگهانی

کایزن به تکنولوژی پیچیده نیاز ندارد

5s

جز ء

نوع تفکر  :کایزن موجد تفکر مودیریت روندگراسوت.
چون برای دستیابی به نتایج مطلوب ،باید روند کارها،
بهبود و تحول یابد .عوالوه بور ایون موردمگراسوت و
سمتگیری آن در جهت تالشهای مردموی متمرکوز
شده است.

کایزن

مدل دستیابی به واقعیتها (اطالعات)

18

را مدیران پدید میآورند.
• تعیین نیاز فرایند به تحول
• تعیین نکات خارج از کنترل
• ارزیابی مجدد و اصالح
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 نگرش غرب و کایزن :
 ارتقا بر مبنای :
روند :
تالش برای بهبود  حمایت و ایجاد انگیزه  معیارهای روندگرا
نتیجه:
کنترل  عملکرد همراه با تشویق و تنبیه  معیارهای نتیجهگرا
 مدیر روندگرا که اعتقاد راسخی به معیارهای آن دارد و نسبت به موارد زیر
A@H.V
عالقهمند خواهد بود :انضباط و مودیریت زموان و بواال بوردن مهارتهوا-
مشارکت و درگیر شدن و روحیه و ارتباطات
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• یادگیری

• آموختن از هم ،در گروههای میانواحدی کیفیت
• آموختن در باره راههای ایجاد تحول یا بهبود فرایندها
و عملکرد

Dr.Varzeshkar:2020

عناصر اصلی مدیریت در کایزن :

A@H.V

• انگیزش (سه منبع)

• هزینههای سوء کیفیت به مراتب از فرایندهایی که بر کیفیت کاال و خدمات میافزایند ،بیشتر است.
• فراهم بودن ابزار و آموزش الزم و توجه مدیریت به آن برای بهبود کیفیت باالترین کیفیت کار را دارد.
• مشکالت ساختار وظیفهای را میتوان با تشکیل گروههایی متشکل از نمایندگان واحدهای وظیفه برطرف کرد.
• بهبود کیفیت از مسئولیتهای مدیریت ارشد به شمار میرود .پس • تعهد مدیران به کیفیت فراگیر

کایزن Kaizen

چک کایزن در بهبود فرآیند سازمان

فرآیندهای
رفتاری

 - 10حذف شعارها و اهداف توخالی
 - 11حذف سهمیهها و اهداف کمّی
 - 12افزایش لذت کار
 - 13تشویق و گسترش آموزش
 - 14ایجاد ساختار مناسب

• درونی
• اجرای وظیفه
• اجتماعی

• اثربخشی کارکنان
• نتیجه مستقیم کیفیت

• بررسی وضع موجود
قدمهای
• آموزش مدیران
اجرایی
• هدف و نتیجه

Traditional
Management

 - 5بهبود مستمر
 - 6نهادینه کردن آموزش
 - 7رهبری و مدیریت
 - 8ایجاد اعتماد و دورکردن ترس
 - 9حذف محدودیتها و موانع موجود

 - 1عزم راسخ در بهسازی
 - 2پذیرفتن فلسفه جدید
 - 3درک هدف بازرسی
 - 4ترجیح کاهش هزینه بر بازاریابی

اصول تحول (تغییر)

مفروضات

() Total Quality Management
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اصول دمینگ

بنیانگذاران

کلیدی

مستنماااا

مثال بکارگیری در

A@H.V

ویژگیهای

10
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عناصر اصلی مدیریت در کایزن :
 نوآوری
 بهبود (تحول دائمی)
 نگهداری

یعنی یک روز نیز نباید بدون ایجاد نوعی بهبود
در یکی از بخشهای سازمان سپری شود.

تعریف
فلسفه

مفهوم

حاالت
تغییر

کایزن

پیام
استراتژیک
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چک کایزن

 MU3از فعالیت های کایزن
managerial.ir
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نیروی
انسانی

تکنیک

قعمادا اا ایستم هاا نقاط چک کای ن براا ک ک بله

نحوه ی
تفکر

روش

پنج Wو یک  Hدر بهبود فرآیند سازمان
A@H.V

کارکنان و ممیران ایجاد شمه انم قا آن ها ه راه در فکلر

مکان

Muda

Mura

(اتالف)

(اختالف)

حواه هایر براا بهبود مست ر یا ق ولر دائ ر باشنم.

A@H.V

زمان

managerial.ir
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موجودی

Muri
(فشار)
حجم
تولید

تسهیالت
ابزارها
21

مواد
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سوال های مرتبط با چه کاری؟
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سوال های مرتبط با کجا؟

managerial.ir

چه کارا انجام دهیم؟

کجا کار را انجام دهیم ؟

چه کارا در حال انجام شمن اات؟

کجا کار انجام مر دیرد؟

چه کارا بایم انجام داده شود؟

کجا کار بایم انجام دیرد؟

چه کار دیگرا مر قوان انجام داد؟

A@H.V

چه کار دیگرا بایم انجام داد؟

کجا ها بایم این کار را انجام داد؟

کمام یک اا  MUها انجام مر دیرد؟

 MU3در کجا انجام مر دیرنم؟
Dr.Varzeshkar:2020

سوال های مرتبط با چرا؟
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سوال های مرتبط با چگونه؟
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سوال های مرتبط با چه کسی؟

چرا او این کار را انجام مر دهم؟

چگونه بایم کار را انجام داد؟

چه کسر کار را انجام مر دهم؟

چرا بایم کار را انجام داد؟

چگونه کار انجام مر دیرد؟

چه کسر در حال انجام دادن کار اات؟

چرا بایم کار را آنجا انجام داد؟

چگونه کار بایم انجام دیرد؟

چرا بایم کار را در آن مولع انجام داد؟

چگونه مر قوان این رو

A@H.V

چرا بایم کار را اینگونه انجام داد؟

چگونه رو

آیا در ن وه ا قوکر نی  3MUوجود دارد ؟ چرا؟

چگونه در این رو
Dr.Varzeshkar:2020

3

مدل پنج Wو یک H
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ممل پنج  Wو یک ( Hپنج چ و یک ک) اا فعالیلت هلاا کلای ن ملر باشلم کله در بهبلود
فرآینمهاا ااامان مورد ااتواده لرار مر دیرد.

کجا ها مر قوان این کار را انجام داد؟

A@H.V

managerial.ir
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چه کسر بایم کار را انجام دهم؟

را در حواه هاا دیگر مورد ااتواده لرار داد؟
A@H.V

دیگرا براا انجام این کار وجود دارد؟

چه کس دیگرا لادر به انجام کار اات؟
A@H.V

چه کس دیگرا بایم کار را انجام دهم؟
چه کسر  3MUرا انجام مر دهم؟

اا  3MUااتواده مر شود؟
Dr.Varzeshkar:2020
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رویکرد  W 5و H 2

در رویکرد5W

managerial.ir

سوال های مرتبط با چه وقت؟

managerial.ir

چه ولت کار را انجام دهیم؟

و  2Hم اؤال ? How muchمعادل

چه ولت کار انجام مر دیرد؟

 Cost/Impactیعنر چه مبلغ و مقمارا در موهوم ه ینه
مورد نیاا و اثردذار به ممل  5Wو 1Hاضافه شمه اات و

چه ولت کار بایم انجام دیرد؟

پنج Wو دو  Hدر بهبود فرآیند سازمان

A@H.V

اؤالهاا مرقب

چه ولت دیگرا مر قوان کار را انجام داد؟
A@H.V

A@H.V

نی باه ان ادبیاا که در ممل ارائه دردیم

چه ولت دیگرا بایم کار را انجام داد؟
چه ولت  3MUانجام مر دیرد؟

مرقوانم مطرح شود.
30
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سوال های مرتبط با انسان؟
1

• آیا او اا ااتانماردها پیروا مر کنم؟

2

• اا ل اظ کارایر لابل لبول اات ؟

3

• نسبت به متکالا آداهر دارد؟

4

• او احساس مسئولیت مر کنم ؟ (آیا او لابل ایت اد اات؟)

5

• او با صالحیت اات ؟

6

• او با قجربه اات ؟

7

• او براا انجام کار منااب انتخاب شمه اات ؟

8

• او براا بهبود مص م اات؟

9

• او رواب انسانر مناابر برلرار مر کنم؟

29

Dr.Varzeshkar:2020

managerial.ir

Dr.Varzeshkar:2020

موارد مربوط به رویکرد  W 5و H 2

managerial.ir

معنی معادل استفهام

معادل استفهام

معنی استفهام

موضوع

Subject

چه؟

?What

همف

Purpose

چرا؟

?Why

مکان /م ل

Location

کجا؟

?Where

امان  /قوالر

Timing/sequence

چه امانر؟

?Whene

افراد دردیر

People involved

چه کسر؟

?Who

Method

چگونه؟

?How

Cost/Impact

چقمر؟

?How much

چک لیست
انسان  ،ماشین  ،مواد  ،روش

A@H.V

A@H.V

رو
ه ینه  /اثر
Dr.Varzeshkar:2020

سوال های مرتبط با روش عملیات؟
1

• آیا ااتانماردهاا کارا منااب هستنم؟

2

• آیا اطح ااتانمارد کارا ارققاء یافته اات؟

3

• آیا این رو

4

• آیا روشر اات که قولیم خوبر را قض ین مر کنم؟

5

• آیا روشر کارا اات؟

6

• آیا قرقیب و قوالر کار منااب اات؟

7

• آیا ن وه ا اجرا به طور منااب انجام مر دیرد؟

8

• آیا می ان حرارا و رطوبت متنااب اات ؟

9

• آیا می ان روشنایر و قهویه هوا منااب اات؟

32

سوال های مرتبط با مواد؟
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داراا ای نر اات؟

Dr.Varzeshkar:2020

A@H.V
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Dr.Varzeshkar:2020

سوال های مرتبط با ماشین؟

managerial.ir

1

• آیا در حجم آن اشتباهر رخ نماده اات؟

1

• آیا نیااهاا قولیم را برطرف مر کنم؟

2

• آیا در طبقه بنما آن اشتباه نتمه اات؟

2

• آیا نیااهاا پرواه قولیم را برطرف مر کنم؟

3

• آیا در نام قجارا آن اشتباهر رخ نماده اات؟

3

• آیا روغن کارا آن به می ان کافر انجام مر دیرد؟

4

• آیا ناخالصر هایر با آن قرکیب نتمه انم؟

4

• آیا باارار اا آن به می ان کافر انجام مر دیرد؟

5

• آیا اطح موجودا انبار کافر اات ؟

5

• آیا ی لیاا به خاطر اختالل در کر داتگاه اغلب متولف مر شود؟

6

• آیا اقالف مواد صورا مر دیرد؟

6

• آیا اا دلت کافر و مورد نیاا برخوردار اات؟

7

• آیا رایمدر به آن به می ان کافر انجام مر دیرد؟

7

• آیا صماهاا غیر یادا اا آن شنیمه مر شود؟

8

• آیا کار در فرآینم فرامو

8

• آیا لر اوا ماشین آالا منااب اات ؟

9

• آیا مواد در مکان مناابر نگهمارا مر شونم؟

9

• آیا به می ان کافر داتگاه و ماشین آالا وجود دارد؟

A@H.V

 • 10آیا رابطه ا مناابر با رونمهاا لبلر و بعما خود دارد؟

Dr.Varzeshkar:2020

A@H.V

شمه اات؟

 • 10آیا اا نظر کیویت در اطح ااتانمارد اات؟

managerial.ir

استفهام

 • 10او االم و قنمرات اات؟

4

managerial.ir

managerial.ir

A@H.V

 • 10آیا ه ه داتگاه ها خوب کار مر کنم؟
Dr.Varzeshkar:2020
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تعریف  6سیگما

 6سیگما

managerial.ir

managerial.ir

managerial.ir

شش ایگ ا یک ایستم جامع و انعطاف پذیر براا دات یابر بهبود و

ایگ ا یک معیار انمااه دیرا اات و براا نتان دادن دراتر یا نادراتر ی لکرد یک فراینم
به کار مر رود م به یبارا دیگر م چقمر خطا در یک شرکت رخ مر دهم.

اف ایش موفقیت کسب وکاراات که به وااطه:

شش ایگ ا یک فلسوه ممیریتر اات که کانون قوجه آن حذف خطاهاماقالف هلا
و دوباره کارا هاات .این یک برنامه اط ر بهبود نیست بلکه یلک مبنلاا لابلل

درک کامل از نیازهای
مشتری
A@H.V

توجه کامل مدیریت

A@H.V

استفاده منظم از
واقعیات

 6سیگما

A@H.V

انمااه دیرا براا بهبود ایجاد مر کنلم و روشلر بلراا حلل االتراقكیک مسلئله
هاات که هم به اف ایش رضایت متترا مر انجامم و هم اود شرکت را بله طلور

بهبودوباز ساخت
فرایندهای کسب و کار
راهبری می شود.

تحلیل های آماری

م سوار اف ایش مر دهم.

Dr.Varzeshkar:2020

Dr.Varzeshkar:2020

42

مراحل  6سیگما
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37

Dr.Varzeshkar:2020

41

اهداف  6سیگما

نمایش نموداری  6سیگما

managerial.ir
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• گروه کیفیت در سازمان ،یک پروژه مناسب را بر اساس اهداف شرکت ،نیازهای مشتری و بازخورد تعریف می کند .ایون تویم
خصوصیات کلیدی کیفیت پروژه را هم تعریف می کند) VOC(.

تعریف

- 7در صورت نیاز
باز مهندسی
مجدد فرایند

- 1رضایت
مشتری

• شامل اندازه گیری عملکرد فرایند اساسی کسب و کار است :الف) انتخواب ویژگوی هوای کلیودی مووثر بور کیفیوت ،
اندازه گیری ب ) شناسایی استانداردهای عملکرد  ،ج )تدوین نظام اندازه گیری
(سنجش )

• شامل تحلیل داده های جمع آوری شده و نقشه فرایند برای تعیین ریشه خطاها و شناسوایی فرصوت هوا یوی بورای بهبوود
است :الف ) استقرار ظرفیت و توانا یی های تولیدی  ،ب ) تعیین اهداف عملکرد  ،ج )شناسایی منابع انحراف

تجزیه و
تحلیل

بهبود یا
طراحی مجدد

کنترل

- 2تولید با خطای
تقریبا صفر

A@H.V

- 6بهبود مستمر و
حفظ فرایند بهبود
A@H.V

• در این بخش فرایند  ،هدف برای طراحی پاسخ های کارا برای رفع یا پیش گیری از خطا مد نظر قرار موی گیورد.
الف ) بررسی و شناسایی دالیل بالقوه انحراف عملکرد  ،ب ) شناسایی روابط میوان متغیرهوا  ،ج ) تعیوین
میزان انعطاف پذیری و تحمل خطا در عملکرد
• شامل کنترل بهبودها برای نگهداشتن فرایند در مسیر جدیدش است و از باز گشت به شیوه قدیم جلوگیری می
شود ، :الف )استقرار نظام سنجش  ،ب )تعیین قابلیت فرایند  ،ج ) نظارت عملی بر فرایند از طریق اجرای
آزمون های مخصوص

- 5نهادینه کردن
کیفیت در
سازمان

- 3صرفه جویی
در منابع
- 4بازگشت
سرمایه

Dr.Varzeshkar:2020

مفهوم مهندسی مجدد
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مفهوم

Dr.Varzeshkar:2020

مهندسی مجدد

Dr.Varzeshkar:2020
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اا اواخر دهه ا  90الماماقر در امینه بهبلود ملمیریت انجلام درفلت اا آن

ددردونر بنیادین م طرح نو در انماختن م ددردونر در ذهن م ددردونر

ج له طرح مطالعاقر ممیریت در دهه ا  90در دانتگاه MITبلوده االت .

هلا م

مایکل هامرم نخستین نظریه پردااا اات کله موهلوم مهنمالر مجلمد را

االلتواده اا

مطرح کرده اات و او با مقاله اا ق ت ینوان ”اقوماایون کارالاا نیسلت م

ااتواده اا قکنوللوژا اطالیلاا م

فعالیت هاا اائم را حذف کنیم“ در مجله هاروارد بی نس دیویم م مهنمالر

در فرهنگ و نظلام اراشلر م ددردلونر در فرآینلمها و پلرداا
ددردللونر در اللاختار و اللاامانمهر م ددردللونر در رو
منابع و امکاناا م ددردونر در رو

A@H.V

مهندسی مجدد

A@H.V

شروع دوباره م شروع قااه .

مجمد را معرفر کرد  .اپس کتاب مهنمار مجمد ااامان «منتور انقالب

مهندسی مجدد  ،به معنای آغاز از صفر و از ریشه است  ،در همه

ااامانر» را نوشلت و پلس اا آن داونپلرا در کتلابر بلا نلام «نلوآورا در

جا و در همه ی فعالیت های سازمان.

5

A@H.V

A@H.V

فرآینمها» نقش قکنولوژا اطالیاا  ITرا در موفقیت REقتریح کرد .
Dr.Varzeshkar:2020

Dr.Varzeshkar:2020
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عوامل موفقیت مهندسی مجدد
احساس درد از استمرار وضع موجود

زیاد
زیاد

مهنمار مجمد ااامانها

managerial.ir

A@H.V

برنامه ا قغییر التمار کارکنان
برنامه کیویت
بهبود م تاطانه

کم
زیاد

قوجه به
فرآینمها

تأثیر بر روی کل سازمان و دامنه استراتژی دگرگونی

منافع بالقوه ی متصور از وضع آینده

قعیین مجمد ااتراقكا بااار
ممیریت کیویت فرادیر

احساس نیاز به دگرگونی توسط مدیریت سطوح باال

 قوکر دوباره و اصولر درباره فرآینمها و طراحر مجمد ریته اا آنها به منظلور

زیاد

مهنمار مجمد پردااشهاا ااامان

قجمیم پرداا

managerial.ir

تعریف

کم

برنامه قغییر فرهنگر ااامانر

هاا فعالیتها

عوامل مؤثر مهندسی مجدد

تعریف مهندسی مجدد

متترا درایر

داتیابر به اصالحاا چت گیر در معیارهاا مهم ی لکلرد اا لبیلل ه ینله م

(شروع اا متترا)

A@H.V

بلنم پروااا

کیویت م خممت و اریت.
 مج ویه ا کارهایر که یک ااامان بلراا قغییلر پلرداا

ااتواده خالق
اا فن آورا
اطالیاا

A@H.V

کم
کم

ااختار افقر م میان فعالیتر مبتنر بر دروه و مسطح قبمیل شود کله در آن م
ه ه ا پرداا

ها براا جلب رضایت متتریان صورا مر دیرد .

Dr.Varzeshkar:2020

زنجیره مهندسی مجدد
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گونه های استراتژیک مهندسی مجدد
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روش ها

مشخص

مدل چرخه بهبود تطبیقی یا بنچ مارکینگ

روش بهبود تطبیقی بنچ مارکینگ

واضح

گونه1
دستیابی به کارایی از
طریق کنترل نوآوری

در روش ها و پردازش ها

گونه 2

گونه 4

از روش های دگرگونی برای بهبود و

مدیریت دگرگونی پاالیش

نوآوری استفاده می شود

و تصویب

A@H.V

Dr.Varzeshkar:2020

SRPs

اهداف

Dr.Varzeshkar:2020

نامشخص

گونه3

بهبود تطبیقی یا بنچ مارکینگ
A@H.V
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تعیین دگرگونی های مناسب

A@H.V
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هلا و کنترلهلاا

درونر خود انجام مر دهم قا اا ااختار انتر ی ودا و السله مراقبلر م بله

لایمه
شکنر

Dr.Varzeshkar:2020

51

managerial.ir

مبهم
Dr.Varzeshkar:2020

بهبود تطبیقی یا بنچ مارکینگ
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بهبلود قطبیقلر یلا بلنر مارکینلگ کلله فلسلوه نلام دلذارا خلود را اا مسللابقاا
یک فرایند ساخت یافته

مقایسه فرایندهای تجاری و نه فقط اندازه های عملکرد

ملاهیگیرا یللا خیلاطر درفتلله االت م فرآینللم انلمااه دیللرا پیوالته و مقایسله
فرآینمهاا قجارا خودا بلا فرآینلمهاا لابلل مقایسله در الاامان پیتلرو بلراا

بنچ مارکینگ فرآیند اندازه گیری پیوسته و مقایسه فرآیندهای تجاری خوودی بوا فرآینودهای قابول
مقایسه در سازمان پیشرو برای بدست آوردن اطالعاتی است که به سوازمان کموک خواهود کورد کوه
A@H.V

A@H.V

بهبود را تعیین کرده و آنها را انجام دهد .

تمرکز خارجی

Dr.Varzeshkar:2020

6

بهبود و نه ارزیابی

بمات آوردن اطالیاقر اات که به ااامان ک ک خواهم کرد که بهبلود را قعیلین
A@H.V

کرده و آنها را انجام دهم  .بنر مارکینگ اا قرکیب دو واژه درات شمه اات :

آموختن از دیگران

Dr.Varzeshkar:2020
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نمودار استخوان ماهی
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ااختارا شبیه ااتخوان ماهر که در آن متخصاا کیور مسئله بهبود فراینم م روا پیکان اصلر ثبت
و یوامل اصلر به ینوان یلل اولیه متکل فراینم روا پیکانهاا منتعب اا پیکان اصلر لرار مر دیرنم.

نمودار استخوان ماهی

پنج اس نظام خانهداری
A@H.V

A@H.V

57
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پنج اس نظام خانهداری
managerial.ir

کلمه ژاپنی
Seiri

سیری

سیتن
Seiton
سیسو
Seiso

نظام پیشنهادات
A@H.V

معنی و مفهوم
الالم غیر ضرورا را شنااایر و آنها را اا م ی کار دور کنیم .
الالم ضرورا را با نظم مخصوص که به آاانر در داترس لراردیرنم مرقب کنیم.
A@H.Vکه هیچ گرد و غباری روی ماشین کف کارگاه و تجهیزات
کامالً محیط خود را پاکیزه کنید
نباشد.

سیکتسو
Seiketsu

باالقرین ااتانمارد خانه دارا یعنر اامان بختر را ه واره حوظ کنیم .

شینسوکو
Shitsuke

به افراد یاد دهید که از نظم خانه داری خوب و مشارکت سازمان بخشی محیط کار با اختیار
و اراده ی خود پیروی کنند.

در مقابل  ، 5Sما پنج « ت » داریم  .1 :تشخیص  .2 ،ترتیب  .3 ،تمیزی  .4 ،تثبیت  .5 ،تکلیف
60

59
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فلسفه بکارگیری نظام پیشنهادات

افزایش حس تعلق سازمانی در
کارکنان

نللام خللود را اا حللروف
اول پنج کل ه ا ژاپنر
که هر یک با حلروف S
آغاا مر دردنلم درفتله
االلت  .یالئ للر کلله
نتللانگر مراحللل روبللرو
هسللتنم م بلله ینللوان
بختلللر اا ملللمیریت
مجلرا یللک برناملله ا
کاملللل م مع لللوال در
کارداه نصب مر شونم.

 .1پاکسازی
Seiry

 .2نظم
دهی
Seiton

A@H.V

 .3نظافت
Seiso

58

افراد مؤثر در نظام پیشنهادات

Dr.Varzeshkar:2020
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1

ارج نهادن به فضایل و توانایی
های سازمان

 .5توسعه
فرهنگ
مشارکت
Shicetsue

 .4حفظ و
نگهداری
Seiketsue

managerial.ir

نظام پیتنهاداا اا اوایل الالهاا دهله ا  1970و براالاس نظریلاا

خانواده کارکنان

دانت نمان و متوکلران ملمیریت کیویلت فرادیلر ( )TQMبله جهلت
متارکت هر چه بیتتر کارکنان یک الاامان در قصل یم دیلرا هلا و

2
A@H.V

3

A@H.V

همسو کردن اهداف کارکنان با
اهداف سازمان

اشاعه فرهنگ مشارکتی در حل مشکالت و

بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی و فرآیندها 4
Dr.Varzeshkar:2020

7
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پیشینه نظام پیشنهادات
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1

Dr.Varzeshkar:2020

پنج اس نظام خانهداری
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(علت و معلول)

A@H.V

رفع متکالا ااامان طراحر دردیمه م این نظلام ابتلما در شلرکتهاا

2

3

مشتریان

کارکنان سازمان
Dr.Varzeshkar:2020

قولیلللما ژاپنلللر و الللنگاپورا و پلللس اا آن در دیگلللر کتلللورها
بهکاردرفتهشم .
Dr.Varzeshkar:2020
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حل ابداعانه مسائل ()TRIZ

مراحل ایجاد نظام پیشنهادات
managerial.ir

)Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch (TRIZ

روسی

)Theory of Invetive Problem Solving (TIPS

انگلیسی

نظریه حل ابداعانه مسئله

فارسی

A@H.V

managerial.ir

managerial.ir

3
تشویق و یجاد
احساس
مشارکت

بستر سازی

حل ابداعانه مسائل TRIZ

به زبان روسیTeoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch :

A@H.V

A@H.V

دانت نم خاللیتشناس روار دنریر الائولویر آلتتلولر ( ) G.S. Altshullerدر

1

اال  1946بنیان دذار این دانش بلر االاس نتلایج حاصلل اا مطالعله اخترایلاا

آموزش

2

مختلف مر باشم  .یلت اصللر نامگلذارا  TRIZاا حلروف اول واژه روالر آن بله
ه ین دلیل مر باشم .اا وا به ینوان «پمر قری » یاد شمه اات.

Dr.Varzeshkar:2020
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تعاریف TRIZ
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استاندارد

صاحبنظران

ابداعانه مسئله .
نظام یافته برای حل A@H.V

هشت بند اصلی ایزو

 .2استاندارد مرجع

managerial.ir

مت م به حساب ن ر آیم.

 .4نظام مدیریت کیفیت

 .8اندازه گیری  ،تجزیه و تحلیول
و بهبود
Dr.Varzeshkar:2020

8

استانداردهای
منطقهای
استانداردها

 ااتواده اا ااتانماردهایر که قوال  ISOقهیله ملر شلونم

 .3اصطالحات و تعاریف

Dr.Varzeshkar:2020

انواع استاندارد

A@H.V

 . 7پدید آوری محصول

خالقیت
اختراعی

استانداردهای
بینالمللی

 ISO یک ااامان غیر دولتر اات و ج ئلر اا الاامان مللل
A@H.V

روش
شناسی
اختراع

managerial.ir

(ISO: )International Organization For Standardization

 . 6مدیریت منابع

TRIZ

روش
شناسی حل
مسئله های
ابداعی

سازمان بین المللی استاندارد

 .5مسؤلیت مدیریت

خالقیت
شناسی
فناوری

روش شناسی
حل ابتکاری و
ابداعانه ی
مسئل

Dr.Varzeshkar:2020
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 .1دامنه کاربرد

مهندسی
خالقیت و
نوآوری

روش
شناسی
خالقیت

A@H.V

• نوعی رویکرد الگوریتمی بورای حول ابداعانوه مسوائل فنوی و
فناورانه.

Dr.Varzeshkar:2020

نوآوری نظام
یافته

خالقیت
شناسی
اختراع

• عبارت است از یک دانش انسان گرای مبتنی بر روش شناسوی

سیمون

دیگر

managerial.ir

•  TRIZرا علم فناوری خالقیت و نوآوری می داند .

ساورانسكی

69

حل ابداعانه مسائل ()TRIZ
managerial.ir

آلتشولر

A@H.V

Dr.Varzeshkar:2020
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اجباری

استانداردهای ملی

اختیارا اات و  ISOهیچگونه للمرقر در رابطله بلا اجلرا و

تشویقی
استانداردهای
شرکتی/کارخانهای

پیاده کردن این ااتانماردها نمارد.
Dr.Varzeshkar:2020
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استاندارد سازی از منظر نظریه شناخت

تاریخچه کیفیت
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تفکرات و فعالیتهای کیفیتی
کیفیت همواره به وسیلة تالش و سعی صنعتگران نمایان میشد.

1700 - 1900

هنری فورد روشهای مونتاژ ،خود بازرسی و بازرسی در حین تولید بدون اشتباه را ارائه کرد.
اولین آزمایشگاه استانداردها در کشور انگلیس تاسیس شد.
موسسه  AT & Tبازرسی و آزمایش سیستماتیک محصوالت و مواد را آغاز نمود.

A@H.V

دولت انگلیس یک برنامة گواهی تامینکنندگان را آغاز نمود.

managerial.ir

دورة زمانی
1900 - 1930

دبلیو اس .گاسوت ،فعالیتهوایی را در زمینوة کنتورل کیفیوت بوه شویوة آمواری در شورکت
نوشابهسازی گاینس انجام داد.

1901
1907 – 1908

مدیریت کیفیت جامع

1908

A@H.V

1911-1915

اتحادیة بازرسی فنی ) (TIAدر انگلستان تشکیل شد .این اتحادیوه ،بوه انسوتیتوی تضومین
کیفیت تغییر نام داد.

1919

آزمایشگاه بل  AT & Tبخش کیفیت خود را تاسیس نمود و بر کیفیوت ،بازرسوی و آزموایش و
قابلیت اطمینان محصوالت تاکید ورزید.

1920

ا آر فیشر ،یک سری از مقاالت اساسی را در مورد طراحی آزمایشها ) (DOEو کواربرد آنهوا در
علوم کشاورزی منتشر نمود.

1922 – 1923
Dr.Varzeshkar:2020
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74
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تاریخچه کیفیت

تاریخچه کیفیت
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دورة زمانی

دورة زمانی

تفکرات و فعالیتهای کیفیتی ( -ادامه)

اس رابرتس نمودار کنترل میانگین متحرک ) (EWMAرا معرفی نمود.

1959

اتحادیة مهندسان و دانشمندان ژاپن ) (JUSEتشکیل گردید.

1946

موضوع حلقههای کیفیت توسط پروفسور ایشیکاوا در ژاپن مطرح گردید.

1960

سامان بینالمللی استانداردها ) (ISOرسما تاسیس میگردد.

1947

تاسیس کمیتة مختص  COQدر جامعة کیفیت آمریکا )(ASQ

1961

آغاز فعالیت اساسی ژاپن ،با دعوت از پروفسور دمینگ از آمریکا جهت تدریس

1950

موضوع نقصان صفر ) (Zero defectدر آمریکا مطرح میگردد.

دهة 1960

در ژاپن پروفسور ایشیکاوا نمودارهایی با همین نام را معرفی کرد.

1950

انتشار کتبی در زمینة طراحی آزمایشها ) (DOEبا کاربرد در علوم مهندسی
تدوین استاندارد  BS 5750در انگلیس ( این استاندارد پایة اصلی در تدوین سوری اسوتاندارد
A@H.V
 ISO 9000گردید).

Dr.Varzeshkar:2020

تاریخچه کیفیت

managerial.ir

تفکرات و فعالیتهای کیفیتی ( -ادامه)

managerial.ir

managerial.ir

تفکرات و فعالیتهای کیفیتی ( -ادامه)
ا دبلیو شوهارت ،اصول نمودارهای کنترل را در آزمایشگاههای بل معرفی کرد.

1924

روش نمونهگیری جهت پذیرش (یا رد) اقالم ورودی به موسسه به وسویلة ا اف داج و ا جوی
رومینگ در آزمایشگاههای بل ارائه و بهبود داده شد.

1928

اولین کتاب در زمینة  TQMتوسط دکتر ا وی فگنبام منتشر گردید.

1951

دکتر شوهارت طی مقالهای تحت عنوان ”کنترل اقتصادی کیفیت محصوالت تولید شوده“ کوه
کاربرد روشهای آماری را در تولید و همچنین نمودارهای کنترلی را نشان میداد ،منتشر نمود.

1931

1979

 A@H.Vدر هندبوک جوران
آغاز نگرش جدید به مفهوم هزینههای کیفیت و تشریح آن

1951

) (DOEاستفاده نمودند.
صنایع چوب و نساجی انگلیس از طراحی آزمایشها
A@H.V

1975 – 1978

انتشار کتاب ” “Quality is freeتوسط فیلیپ کرازبی و تشریح  COQدر آن

1979

انجمن  JUSEژاپن ،اولین جایزة کیفیتی را به نام دکتر دمینگ بنا نهاد.

1951

نشریة موسسه استاندارد انگلسوتان (BS 6134) ،راهنموای تعیوین و بکوارگیری هزینوههای
مرتبط با کیفیت“ را به چاپ رساند.

1981

فعالیتهای پروفسور جوران در ژاپن و معرفوی نمودارهوای ) (CUSUMاز سووی ایوی پویج
آماردان انگلیسی.

1954

وزارت جنگ آمریکا ،راهنماهایی را در خصوص استفاده از نمودارهای کنتورل بورای تجزیوه و
تحلیل دادههای فرآیند ارائه داد.
آزمایشگاههای بل ،اولین سری از طرحهای نمونهگیری به منظور پذیرش را تدوین نمود.

1932 – 1933
1940
1940 – 1943

جایزة کیفیت ملی مالکوم بالدریج در آمریکا پایه گذاری میشود.

1987

اولین راهنمای تجزیه و تحلیل دادههای اندازهگیری شده از سوی شورکت جنورال موتوورز در
آمریکا تهیه و منتشر شد.

تدوین استاندارد  MIL-Q-9858در ارگان نظامی آمریکوا بوا عنووان ”ویژگیهوای سیسوتم
کیفیت“

1956

ماهنامة کنترل کیفیت صنعتی منتشر گردید.

1944

1987

جوزف جوران کتاب راهنمای کنترل کیفیت را منتشر نمود.

1957

انجمن کنترل کیفیت آمریکا ) (ASQCبا ملحق شدن انجمنهای قبلی شکل گرفت.

1946

Dr.Varzeshkar:2020
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توسعه تاریخی مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت
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تاریخچه کیفیت
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Six Sigma Methodology

managerial.ir

تفکرات و فعالیتهای کیفیتی ( -ادامه)
انتشار اولین سری از استانداردهای مدیریت و تضمین کیفیت با عنوان ISO 9000

Business Excellence Models

A@H.V

Dr.Varzeshkar:2020

9

دورة زمانی

IBEC
TQM
A@H.V

QA

دورة زمانی
1988

شرکت فورد ،راهنمای دیگری را در خصوص  MSAدر آمریکا منتشر کرد.

1989

توسط گروه ”روبرت بوش“ ،راهنمایی با عنوان « تعیوین توانوایی سیسوتم انودازهگیری تحوت
شرایط عملیاتی واقعی» در آلمان منتشر گردید.

1990

شرکت مرسدس بنز سابق (دایملر-بنز فعلی) ،راهنمای دیگری را برای اجرای  MSAدر آلموان
A@H.V
منتشر کرد.

1994

QC
انتشار استاندارد  ISO/TS 16949:1999برای صنایع خودروسازی و تامینکنندگان تولیودی
آنها

Inspection

Dr.Varzeshkar:2020

1999

انتشار سری  2000استاندارد ISO 9000

2000

انتشووار سووری جدیوود اسووتاندارد  ISO/TS 16949:2002بوورای صوونایع خودروسووازی و
تامینکنندگان تولیدی آنها

2002
Dr.Varzeshkar:2020
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تعاریف کیفیت

تعریف کیفیت

تعاریف کیفیت
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تاگوچی

کراسبی

فرمول

managerial.ir

• کیفیت یعنی بهبود پیوسته فرایندها محصوالت و خدمات .

• کیفیت یعنی دقیقا” به هدف زدن.

تمامی ویژگیهای یک مقوله که در

• کیفیت باید از اولین مراحل طراحی در نظر گرفته شود .

• درحین طراحی باید به کیفیت و قدرت ساخت توجه شود.

دمینگ

• از بازرسی در سطح وسیع باید اجتناب کرد .

• برآوردن خواستههای مشتری چه در زمان حال و چه در زمان آینده.

• کیفیت مطابقت با خواسته مشتری است.
A@H.V
کیفیت هزینه عدم رضایت مشتری است.
•  -معیار اندازه گیری

کیویت =

ی لکرد

P

نتیجه بروا انتظار

E

برآورده کردن آن برای نیازهای

A@H.V

A@H.V

• کیفیت یعنی سهولت در کاربرد .

جوران

=Q

•  -مسئول خرابی درکیفیت  % 80سیستم وفرایند  % 15،کوارگران
تولید و  % 5سایر موارد است .

• درست مناسب مصرف (شایستگی جهت استفاده)

• اگر  Q =1باشد  ،آنگاه تقاضای مشتری اجابت شده است .
Dr.Varzeshkar:2020

گستردگی جایزه کیفیت

جایزه مالکوم بالدریج (Malcolm Baldrige Award ) 1987

managerial.ir

مبتنر بر ااتانمارد

اهدافی که این جایزه دنبال می کند عبارتست از:
DEMING

A@H.V

A@H.V

جوايز در ايزان :
جايزه ملي كيفثت
جايزه بهزه وري و تعالي شارماني

 .3افزایش آگاهیها درباره روشهای بکار رفته در زمینه تحقق کیفیت

امروزه بیش از  70کشور دارای برنامه
جایزه ملی کیفیت هستند !

 .4ترویج فرهنگ بهبود و افزایش بهره وری

European Foundation for Quality Management
Dr.Varzeshkar:2020

جایزه کیفیت اروپایی ()1992
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M

Q

E

F

معرفی مدل

1996

1992

1991

ایجاد مدل
خدمات عمومی

اولین جایزه
کیفیت اروپا
در مادرید

(Small and medium sized enterprises )SME
Dr.Varzeshkar:2020

10

رویداد

رهبری
Leadership

1988
1991

ممل  EFQMارائه شم

1995

ممل نوع ااامانهاا ی ومر طراحر و بکار درفته شم

1996

ممل نوع  SME’sطراحر شم

1999

باانگرا و بهبود اااار در ممل داده شم (موهوم )RADAR

2001

ارائه ویرایش SME

2003

باانگرا در ممل

Business
Results

Strategic
Planning

A@H.V

 EFQMشکل درفت

نتایج
کسب
وکار

مدیریت
فرایند

برنامه ریزی
استراتژیک

1989

A@H.V

ایجاد شبکه
شرکا ملی

managerial.ir

اروپایر را احساس کردنم .در نتیجه در اال  1992جای ه کیویت EFQMرا بنیان نهادنم.
تاریخ

2003 present

معیارهای اصلی جایزه بالدریج
managerial.ir

نهاده و با قوجه به ابتکارهاا ژاپن و امریکا آنها نی نیاا به ارققاا کیویلت و قعلالر الاامانهاا

ارائه مدل SME

2001

EFQM

Dr.Varzeshkar:2020

در اواخر دهه  1980- 90شرکتهاا برجسته اروپاا غربر المام به قأایس بنیاد کیویت اروپلا

ایجاد خدمات
بهینهکاوی

بازنگری اساسی

مبتنر بر مصرف کننمه

مبتنر بر ذا نوعان

Malcolm Baldrige National Quality Award

Dr.Varzeshkar:2020

1995

مبتنر بر متترا
کیفیت

MBNQA

A@H.Vانجام شده برای سایر سازمانها به عنوان الگوهای تعالی
 .2انتشار و ترویج اطالعات مربوط به خالقیت ها و نوآوری های
یافته

1999

managerial.ir

EFQM

ترغیب سازمانهای امریکایی برای موفقیت در بازارهای رقابتی جایزه ملی مالکوم بالدریج را بنیان نهاد.

سیر تطور و تحول EFQM

Dr.Varzeshkar:2020

سطوح تعریف کیفیت در ایران

managerial.ir

 . 1شناسایی افراد و سازمانهایی که در زمینه اعتالی سطح کیفیت اقدام به نوآوری و خالقیت نموده و موفقیتهای قابل
توجهی نیز کسب کرده اند.

تصریح شده و تلویحی مؤثر است .

Dr.Varzeshkar:2020

تقریباً پس از گذشت سی و پنج سال از اجرای جایزه دمینگ در سوال  1987دولوت امریکوا بوه منظوور

ایجاد تغییرات
محدود
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تمرکز بر
مشتری و
بازار
Customer and
Market Focus

Process
Management

منابع
انسانی
اطالعات و
تجزیه
وتحلیل

Human
Resource

Information
and Analysis

Dr.Varzeshkar:2020

Dr.Varzeshkar:2020

1/13/2022

کاربردهای EFQM

مدل سرآمدی  EFQMچیست ؟

اهداف جایزه ملی اتحادیه اروپا
managerial.ir

شنااایر حواههاا
ق رک فعالیتهاا بهبود

شنااایر حواههاا
ق رک فعالیتهاا بهبود

قتویق یاددیرا اا
طریق بهینهکاواهاا
داخلر و خارجر

درک م رکهایر که
موجب نتایج کسب وکار
مرشونم

نتان دادن قصویرا
A@H.Vکیویت
والعر اا
فعالیتهاا ااامان

ایجاد ابان متترک

managerial.ir

managerial.ir

 EFQMیلک چلارچوب و الگلوا خلود ارایلابر االت کله
موجب حرکت و همایت فعالیتهاا بهبود مست ر مردردد.
EFQM
A@H.V

A@H.V

فقط یک ابزار ممیزی نیست

فقط یک استاندارد مدیریت کیفیت نیست

بلکه
ایجاد قعادل بین
ذینوعان مختلف

دذر اا « یا » به « و »
در داتبابر به نتایج
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مدل تعالی سازمانی EFQM
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مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیات
Management by
Processes and Facts

% 50

مشارکت و توسعه کارکنان
& People Development
Involvement

رهبری و ثبات در مقاصد
& Leadership
Constancy of Purpose

مشتری مداری
Customer Focus

A@H.V

% 50

نتایج

نتایج
عملكرد

نتایج مشتری
% 20

% 15

توسعه شراکتها
Partnership Development

مسئولیتهای اجتماعی
Public Responsibility

Key
Performance
Results

یادگیری ،نوآوری و بهبود مداوم
Continuous Learning,
Improvement & Innovation

ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM
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رهبری و ثبات در مقاصد

رفتار رهبران ااامان ایجاد کننمه شلوافیت و ثبلاا در
مقاصم ااامان اات و م یطر را فراهم مراااد که در
A@H.V

آن ااامان و کارکنلان مرقواننلم بله الرآمما دالت
یابنم.

%A@H.V
14

%8

رهبری
% 10
Leadership

مشارکت و منابع
%9

%6
Society Results

& Partnerships
Resources

یادگیری و نوآوری

ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM

 -1رهبری
 -2خطمشی و استراتژی
 -3کارکنان
 -4شراکتها و منابع
 -5فرآیندها
 -6نتایج مشتری
 -7نتایج کارکنان
 -8نتایج جامعه
 -9نتایج کلیدی عملکرد

A@H.V

مشتری مداری

متترا اات .ایجاد وفادارا در متلترا و حولظ آن و
A@H.V

بمات آوردن اهم بلااارم در بهتلرین شلکل م کلن اا
طریق قوجه جما به نیااهاا متلتریان فعللر و بلالقوه
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Dr.Varzeshkar:2020

ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM
1

داورا نهایر در مورد کیویت م صلوالا و خلمماا بلا

managerial.ir

1000

Dr.Varzeshkar:2020
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Dr.Varzeshkar:2020

امتیاز

جمع
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نتیجه گرایی

ارآمما به ایجاد قواان و جلب رضایت ق امر ذینوعان

ااامان بستگر دارد .ایلن ذینوعلان ی وملا یبارقنلم اا:
A@H.V

کارکنانم متتریانم قأمینکننمدانم جامعهم اهامماران و
اایر کسانر که در ااامان منافع مالر دارنم.

امکان پذیر اات.
Dr.Varzeshkar:2020
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فرآیندها

خط مشی و
استراتژی
Pplicy & Strategy

نتایج جامعه

2

معیارها

%9
People

Processes

Dr.Varzeshkar:2020
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کارکنان

%9
People Results

Customer Results

توزیع امتیازات در مدل EFQM

توانمند سازها

نتایج کارکنان

کلیدی
نتیجه گرایی
Results Orientation

یک رویکرد استقرار
مدیریت کیفیت جامع (  )TQMاست.

Dr.Varzeshkar:2020

Dr.Varzeshkar:2020
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یادگیری ،نوآوری و بهبود مداوم

6

ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM

5

مشارکت و توسعه کارکنان

4

ی لکرد ااامان هنگامر به بیتلترین میل ان خلود

ق للامر قللوان بللالقوه کارکنللان اللاامان ولتللر بلله

خواهم رایمم که مبتنر بلر ملمیریت دانلش و بله

دراتر بکلار درفتله خواهلم شلم کله یلک الرا
A@H.V

اشتراک دذاشتن آن ه لراه بلا فرهنلگ یلاددیرام

اراشللهاا متللترک و فرهنللگ ایت للاد متقابللل و

A@H.V

قوان نماااا در ااامان حاکم باشم.

نوآورا و بهبود مماوم باشم.
Dr.Varzeshkar:2020

مدل جایزه کیفیت اروپا EFQM
نتوایج

نتایج کلیدی
عملکرد
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توانمندسازها

نتایج کارکنان

نتایج مشتری

کارکنان

A@H.V

فرآیندها

خطمشی و
استراتژی

شراکتها
و منابع

نتایج جامعه

ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM

ساختار توانمندسازها
1e

1d

1c

نکات

فرآیندها
Dr.Varzeshkar:2020
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ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM
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توسوعه شراکتها

7

قأمین خواهلم شلم کله رویکردهلاا اخالللر

A@H.V

ریایللت شللمه و اللاامان فراقللر اا انتظللاراا و

قجارا خود براااس ایت ادم متارکت دانش و

مقرراا جامعه ی ل ن ایم.

یکپارچگر داشته باشم.
Dr.Varzeshkar:2020

توانمندسازها Enablers

Dr.Varzeshkar:2020

ارتباط توانمندسازها و نتایج
managerial.ir

managerial.ir

نتایج Results

توانمندسازها Enablers

توانمندسازها
کارکنان

فرآیندها

خطمشی و
استراتژی

فاصله زمانی
TIME

A@H.V

(خطوط راهنمای غیر تجویزی)

کارکنان

و بهبودهاا طرحری ا شمه بر اااس اطالیاا لابل ایت ادا

که یلک رابطله الودمنم متقابلل بلا شلرکاا

1a

شراکتها
و منابع

A@H.V

ممیریت شونم و قص ی اا مرقب با ی لیاا جارا الاامان

منافع بلنممما ااامان و کارکنان آن هنگامر

رهبری
خطمشی و
استراتژی

فعالیتهاا مرقب بلاهم در آن درک شلمه و بطلور نظاممنلم

یک ااامان هنگامر مؤثرقر کلار خواهلم کلرد

معیارهای اصلی
1b

managerial.ir

مسئولیتهای اجتماعی

Dr.Varzeshkar:2020
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یک ااامان هنگامر مؤثرقر ی ل خواهلم کلرد کله ق لامر

که در بردیرنمه برداشتهاا ذینوعان ااتم اقخاذ شونم.

A@H.V

رهبری

مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیات

Dr.Varzeshkar:2020

8

یادگیری و نوآوری

12
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ارزشها و مفاهیم بنیادین سرآمدی EFQM

managerial.ir

رهبری

A@H.V

A@H.V

شراکتها و
منابع

اتخاذ تصمیم ...

 توانمندسازها  ،علت و بوجودآورنده نتایج هستند.
 رهبری محرک سایر توانمندسازها میباشد.
Dr.Varzeshkar:2020

پیامد و نتایج ...

علل ...

آثار ...

تالش سازمانی ...

تاثیر بر کارکنان و عملکرد ...
Dr.Varzeshkar:2020
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توانمندسازها Enablers
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معیوار پرسنل

3

توانمندسازها Enablers

managerial.ir

معیار خطمشی و راهبورد

2

 -3aمنابع انسانر برنامهری ام ممیریت و بهبود مریابنم.

A@H.V

 -2bخ متر و راهبرد براااس اطالیاا حاصل اا انمااهدیرا ی لکردم
ق قیقاام یاددیرا و فعالیتهاا مرقب خاللانه وفعالیت هاا خارج ر
مرقب ایجاد شمه اات.
A@H.V

 -3cپرانل مورد متارکت و قواناف ایر لرار مردیرنم.
-3dکارکنان و ااامان داراا دوت ان هستنم.

 -2cخ متر و راهبرد ایجاد شمه و مورد باانگرا و به رواآمما لرار مردیرد.

-3eکارکنان ااامان شنااایر و مورد لمردانر و قوجه لرار مردیرنم.

 -2dخ متر و راهبرد مرقب
درااامان ااتقرار مریابنم.

بوده و اا طریق چارچوب فرآینمهاا کلیما

Dr.Varzeshkar:2020

نتـایـج Results

نتایج
کلیدی

توانمندسازها Enablers

عملکرد

ایجاد ارا

اف وده براا متتریان و اایر ذینوعان بکار درفته مرشود.

 -5cم صوالا و خمماا براااس نیااها و قولعاا متترا طراحر و قواعه
A@H.V

نتایج جامعه

مریابنم.
 نتایج  ،نتیجه و معلول توانمندسازها میباشند.

 -5dم صوالا و خمماا قولیمم ق ویل و پتتیبانر مرشونم.

 نتایج کلیدی عملکرد  ،حاصل سایر نتایج میباشد.

 -5eارقباط با متترا ممیریت و بهبود مریابم.

6

 –1eرهبران قعیین کننمه و پتتیبان ق والا ااامانر هستنم.
Dr.Varzeshkar:2020

توانمندسازها Enablers

 -4bمنابع مالر ممیریت مرشود.
A@H.V

 -4cااخت انهام قجهی اا و مواد ممیریت مرشونم.
 -4dقکنولوژا ممیریت مرشود.

Dr.Varzeshkar:2020

ارتباط درونی معیارهای نتایج

ساختار نتایج

managerial.ir
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فاصله زمانی

معیار نتایج مشتری

معیارهای اصلی
شاخصهای عملکردی
شاخص های پیشرو

 -6aشاخص هاا برداشتر

برداشت
ذینفعان

 -6bشاخصهاا ی لکردا

7a

8a

نتایج کارکنان

b
a

6a

A@H.V

شاخصهای برداشتی

6b

A@H.V

7b

8b

نتایج و دستاوردهای
عملکردی

9a

نتایج مشتری

A@H.V

شاخصهای
عملکردی

نتایج جامعه
شاخصهای کلیدی عملکرد
b

Dr.Varzeshkar:2020
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معیار شراکتها و منابع

Dr.Varzeshkar:2020

شاخص های پیرو

13

 -1dرهبران به پرانل ااامان انگی ه داده و ااایتان ح ایت و لمردانر مرن اینم.

 -4eاطالیاا و دانش ممیریت مرشونم.

Dr.Varzeshkar:2020

نتـایـج Results

A@H.Vمرن اینم.
ممیریت و بهبود مست ر آنها متارکت
 -1cرهبران با متتریان و شرکا و ن اینمدان جامعه در قعامل هستنم.

 -4aمتارکتهاا خارجر ممیریت مرشونم.

 -5bفرآینمها با قوجه به ضروراها بهبود یافته و نوآورا براا رضایت کامل و
A@H.V

 -1bرهبران شخصاٌ جهت حصول اط ینان اا ایجاد و قواعه و بکلاردیرا ایسلتمهاا

4

 -5aفرآینمها به صورا ااختاریافته طراحر و ممیریت مرشونم.

نتایج
مشتری

فرهنگ برقرا هستنم.

managerial.ir

معیار فرایندها

5

نتایج

 -1aرهبرانم مأموریتم آرمانم اراشها واصول اخاللر الاامان را ایجلاد و خلود الگلوا

Dr.Varzeshkar:2020
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نتایج
کارکنان

معیوار رهبوری

1

 -2aخ متر و راهبرد ااامان براااس نیااها و قولعاا حال و آینمه ذینوعان
ایجاد شمه اات.

-3bدانش و شایستگر هاا پرانل شنااایرم قواعه و حوظ مرشود.

توانمندسازها Enablers

managerial.ir

9b

a

دستاوردهای کلیدی عملکرد
Dr.Varzeshkar:2020

نتایج کلیدی
عملکرد
Dr.Varzeshkar:2020
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نتـایـج Results
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معیار نتایج کلیدی عملکرد

9

نتـایـج Results

8

 -9aداتاوردهاا کلیما ی لکرد
 -9bشاخصهاا کلیما ی لکرد

 -8bشاخصهاا ی لکردا

A@H.V

موضوع مورد مقایسه
تاریخ انتشار
بنیان گذار

A@H.V

 -7bشاخص هاا ی لکردا

مقایسه جوایز کیفیت ژاپن ،امریکا و اروپا
1951

7

A@H.V
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معیارهای جایزه دمینگ
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دمینگ

بالدریج
1987
وزارت بازرگانی دولت امریکا
ASQ،NIST

طریق بکارگیری روشهای کنترل منظور کسب مزیت رقابتی در

جایزه ()1951کیفیت دمینگ
managerial.ir

مدل اروپایی

هدف

اماری

کانون توجه

رویه های انجام دادن کار
ترویج روشهای آماری کنترل

1992
شرکتهای چند ملیتی اروپا

توصیههای بزرگانی همچون دکتر دمینگ بسیار موثر واقع شد.
بهطوری که اجرای صحیح و به موقع  14اصل مدیریتی دکتر دمینوگ سوبب ایجواد مودیریتی نووین و

کیفیت.
مزایای پیاده سازی مدل

محدوده اجراء

کسب هویت برای سازمانها و

تجارت

شرکتهای اروپایی

مشتری و کارکنان

مقایسه رقابتی.

اعتالی مستمر سطح کیفیت.

الگوی خود ارزیابی.

اهمیت برقراری روابط مناسب با

ترویج فرهنگ بهبود و بهره

عرضه کنندگان مواد.

وری با استفاده از فرصتهای

توجه به برنامه ریزی.

بهبود فرایند محوری.

در سطح جهان

فقط در ایاالت متحده

managerial.ir

به مردم و مدیرانی بود که بتوانند با رهبری و هدایت صحیح ،ژاپن را به کشوری پیشرفته تبدیل کننود.

مشتری ،کارکنان ،نمایندگان جامعه

رضایت مشتری.

Dr.Varzeshkar:2020

بعداز جنگ جهانی دوم که از کشور ژاپن ویرانهای بیش نمانده بود و تنها امید و دلبستگی ایون کشوور

اعتالی کیفیت در سطح سازمان از ترویج مدیریت کیفیت جامع به کاراکردن نظام مدیریت به منظور

A@H.V

معیار نتایج پرسنل

 -7aشاخص هاا برداشتر

Dr.Varzeshkar:2020

انجمن علوم ومهندسین ژاپن

managerial.ir

معیار نتایج جامعه

 -8aشاخص هاا برداشتر

نتـایـج Results

managerial.ir

برقراری ارتباط با جامعه.

کارساز در ژاپن شد و باعث شد این کشور در کمتر از  5سال متحول گردد و آن چنان رشود فزاینودهای
را طی کند که در سال  1980فیلمی از شبکه  CNNآمریکا پخش شد تحت عنوان «اگور ژاپون میتوانود
پس چرا ما نتوانیم».

A@H.V

رضایت مشتری.

A@H.V

در این فیلم مستند یکی از عوامل اساسی پیشرفت و توسعه ژاپون ،اجورای  14اصول مودیریتی دکتور

رضایت کارکنان.
افزایش مسئولیت اجتماعی.

دمینگ معرفی شده بود .از این سال به بعد ،آمریکائیها هم که به عنواوین مختلوف از توصویههای ایون

فراگیر شدن کیفیت.

اندیشمند بزرگ آمریکایی استفاده نکرده بودند ادامه پیشرفت و توسوعه خوود را درعمول کوردن بوه

افزایش سرعت عمل سازمانی.

توصیههای دکتر دمینگ دانستند و از سال  1980این اصول در آمریکا و سوایر کشوورهای جهوان نیوز

فرایند محوری.

مورداستفاده قرار گرفت.

کشورهای اتحادیه اروپایی
Dr.Varzeshkar:2020

سطوح جایزه ملی کیفیت ایران
managerial.ir
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سطوح تعالی

managerial.ir

جایزه ملّی بهرهوری و تعالی سازمانی

managerial.ir

• جایزه ملّی بهرهوری و تعالی سازمانی جایزهای است ملّی که بر اساس

تندیس
زرین

مفاد نظامنامه و دستورالعملهای آن ،توسط ریاست جمهوری اسالمی

تندیس سیمین
تندیس بلورین
تقدیرنامه
گواهینامه
A@H.V

Dr.Varzeshkar:2020

ایران به برترین بنگاههای ایرانی حائز شرایط در بخش صنعت و معدن
اعطا میگردد.
A@H.V
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 سطوح تعالی ،سازمانها را در دستیابی به تعالی متمایز میکند و میزان موفقیت

شناخت نقاط لوا

قتویق خودارایابر

آنها را در دستیابی به تعالی ،نشان میهد.
 برندگان هر یک از سطوح در هر گروه (گروه سازمانهای بزرگ و گروه سازمانهای
کوچک و متوسط) ،بطور جداگانه انتخاب و معرفی میشوند.
Dr.Varzeshkar:2020
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Dr.Varzeshkar:2020

ایجاد فضاا رلابتر

اهماف

قبادل قجربیاا موفق
Dr.Varzeshkar:2020
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منطق RADAR

managerial.ir
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سطوح تعریف کیفیت بهره وری در ایران

managerial.ir

بر اساس منطق رادار  ،هر سازمان می بایست اقدامات زیر را جهت بهبود انجام دهد:

مبتنر بر متترا
منطق RADAR
A@H.V

مبتنر بر ااتانمارد
کیفیت
A@H.V

A@H.V

مبتنر بر مصرف کننمه
Dr.Varzeshkar:2020

ارزیابی معیارهای توانمندساز

managerial.ir

در ماقریس امتیاا دهر  RADARمعیارهاا قوان نم ااا بر
اااس اه ینصر ایر مورد ارایابر لرار مردیرنم :

128
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ماتریس امتیازدهی RADAR
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از تعدادی عنصر (  ) Elementsو ویژگی (  ) Attributesتشکیل شده است :

 نتایجم رویکردهام جارا اااا و ارایابر و باانگرا یناصر ماقریس

 -1رویکرد Approach

امتیاادهر مرباشنم.
A@H.V

 هر ینصر شامل قعمادا ویكدر مرباشم.

واژههای کلیدی  -توانمند سازها
managerial.ir

• روندها
• اهداف و مقاصد
• مقایسه با سایر سازمانها
• روابط علّی

نتایج )(Results

• تناسب  /منطقی بودن
A@H.Vیکپارچه بودن
•
• اجرای رویکرد
• استقرار نظام یافته رویکرد
• اندازهگیری
• یادگیری
• بهبود

ارزیابی و بازنگری

Dr.Varzeshkar:2020

عناصر و ویژگیهای منطق RADAR

managerial.ir

امتیاز
%0

Dr.Varzeshkar:2020

ارزیابی معیارهای توانمندساز

managerial.ir

امتیاا هر یک اا معیارهاا فریر قوان نمااا با قوجه بله

%25
%50

موارد ایر قعیین مردردد :

%75
%100

عناصرو

 -نقاط قوت

های منطق
ویژگی
A@H.V

A@H.V

عناصر

)(Assessment & Review

ممل جای ه ملر کیویت ایران مورد ااتواده لرار دیرد.

Dr.Varzeshkar:2020

عناصر و ویژگیهای منطق RADAR

managerial.ir

ویژگیها

جاری سازی )(Deployment

 یناصر و ویكدرها مربایستر براا ارایابر ق امر معیارهاا فریر

 -3ارزیابی و بازنگری Assessment & Review

Dr.Varzeshkar:2020

رویکرد )(Approach

A@H.V

 -2جاری سازی Deployment

مبتنر بر ذا نوعان

RADAR

A@H.V

 نقاط ضعف (زمینه های قابل بهبود) -ماتریس امتیاز دهی RADAR

Dr.Varzeshkar:2020
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ارزیابی معیارهای نتایج

ماتریس امتیازدهی :توانمندسازها

ارزیابی معیارهای نتایج
managerial.ir

managerial.ir

managerial.ir
عناصر

نتایج ) (Resultsنشان میدهند که سازمان به چه دستاوردهای
دست یافته است.

ملوارد ایر قعیین مردردد :

0

5

15

20

40

بکارگیری رویکرده ا

25%

50%

75%

100%

بکارگیری در 1/4

بکارگیری در 1/2

بکارگیری در 3/4

از نواحی مرتبط

از نواحی مرتبط

از نواحی مرتبط

استقرار

دامنه Scope

عناصر

بکارگیری سیستماتیک رویکرده ا

مشاهدات اندکی

هیچگونه مشاهده یاشفاهی
0

5

10

15

20

25

30

A@H.V

35

40

45

50

55

65

70

75

80

90

95

100
100%

75%

50%

25%

0%

موضوع

مشاهدات قابل مالحظه
60

مشاهدات دقیق و مشخص
85

مشاهدات جامع و کامل

اندازه گیری:
اندازه گیری منظم اثربخشی رویکرده ا

ارزیابی و بازنگری

روابط علّی Causes

وبکارگیر نظام یافته آنها

هیچگونه مشاهده یاشفاهی

مشاهدات اندکی

مشاهدات قابل مالحظه

مشاهدات دقیق و مشخص

مشاهدات جامع و کامل

هیچگونه مشاهده یاشفاهی

مشاهدات اندکی

مشاهدات قابل مالحظه

مشاهدات دقیق و مشخص

مشاهدات جامع و کامل

یاد گیری:
بررسی فعالیتها جهت ایجاد بهترین
فرصت برای بهبود

بهبود:
بررسی نتایج حاصل از اندازه گیری و
مشاهدات قابل مالحظه

مشاهدات اندکی

یادگیری و استفاده از آن در تعریف،الویتهیچگونه مشاهده یاشفاهی

مشاهدات دقیق و مشخص

مشاهدات جامع و کامل

گذاری ،برنامه ریزی و بکارگیری بهبوده ا

Dr.Varzeshkar:2020

ماتریس امتیازدهی  :نتایـج
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55
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جمع
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جمع کل
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0%

85

90

95

100

100 95 90 85
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واژههای کلیدی  -نتایج
75%

100%

وجود روندهای مثبت یا

وجود روند های مثبت و قوی

وجود روند های مثبت و قدرتمند

عملکردهای مطلوب در بسیاری

و عملکردهای خوب در

و عملکردهای بسیار خوب در

50%

25%

65

70

75

80

20

managerial.ir
عناصر

نواحی مرتبط

نظام یافتگی:

جمع

Dr.Varzeshkar:2020

موضوع

65

70

75

80

90

95

100

بکارگیری در تمامی

0%

موضوع

25

30

35

45

50

55

60

مشاهدات دقیق و مشخص
85

مشاهدات جامع و کامل

بکار گیری:

مقایسهها Comparisons

 ماتریس امتیاز دهی RADAR

هیچگونه مشاهده یاشفاهی
10

مشاهدات قابل مالحظه

مشاهدات اندکی

هیچگونه مشاهده یاشفاهی

A@H.V

اهداف/مقاصد Targets

 زمینه های قابل بهبود

یک پارچه و هماهنگ:
ارتباط رویکرده ا با هم به طور مناسب

عناصر

مشاهدات اندکی

هیچگونه مشاهده یاشفاهی

جمع

روندها Trends

A@H.V

وجود فرایندهای مشخص و پیشرفته

مشهدات قابل مالحظه

مشاهدات دقیق و مشخص

مشاهدات جامع و کامل

تمرکز رویکرده ا بر نیازهای کلیه ذینفعان
پشتیبانی رویکرده ا از خط مشی و راه برد

امتیاز مربوط به نتایج از طریق ویژگیهای زیر حاصل میشود :

 نقاط قوت

موضوع

معقول و باثبات:
وجود رویکرد دارای دلیل و منطقی است

رویکرد

 امتیاا هریک اا معیارهاا فریر نتلایج بللا قوجله بله

0%

75%

50%

25%

100%

managerial.ir

روندها:
و روند ها مثبت هستند یا عملکرد
خوب پایدار وجود دار د

هیچگونه نتیجه یا

وجود رونهای مثبت یا

اطالعات شفاهی

عملکردهای
رضایت بخش در پارهای نتایج

از نتایج برای حداقل سه سال اغلب نتایج برای حداقل سه سال اغلب نتایج برای حد اقل پنج

اهداف:
و اهداف محقق شده اند

نتایج

روش شناسی سیستمهای نرم SSM

و هدف گذاری مناسب

هیچگونه نتیجه یا

مطلوب و مناسب

مطلوب و مناسب

مطلوب و مناسب

مطلوب وعالی

اطالعات شفاهی

در بعضی از محدودهها

در بسیاری از محدودهها

در اغلب محدودهها

در اغلب محدودهها

هیچگونه نتیجه یا

انجام مقایسه در پارهای

نتایج مطلوب در بسیاری

نتایج مطلوب در بسیاری

نتابج عالی در اغلب

اطالعات شفاهی

از محدودهها

از محدوده ها

از محدوده ها

محدودهها و بهترین کالس کاری

مقایسه ها:
و مقایسه با سازمان های خارجی انجام
شده و نتایج با متوسط و بهترین

در بسیاری از محدوده ها

صنعت از نوع خود بخوبی رقابت نشان

A@H.V

A@H.V

می دهد

علتها (0وابستگیها):
و نتایج بدلیل رویکردها حاصل شده اند

هیچگونه نتیجه یا

دربیشتر نتایج

در بسیاری از نتایج

در بعضی از نتایج

در تمامی نتایج

اطالعات شفاهی
0

جمع

30

25%

85

100%

75%

50%

محدوذه

دامنه (محدوده):
و نتایج نواحی مرتبط را پوشش

بعضی از نواحی پوشش داده

هیچگونه نتیجه یا

می دهند

جمع کل

بسیاری از نواحی پوشش داده
40
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35
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20
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40 35

تمام نواحی پوشش داده شده اند

بیشتر از نواحی پوشش داده
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60
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100 95
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80

روش شناسی سیستمهای نرم
مدلهای تراوشات ذهنی یک
مفهومی طراح  ,مدیر و کاربر در
رابطه با سیستم ایدهآل
مثال :کسی که نخودچی
میخورد

5

روش شناسی سیستمهای نرم

مقایسه مدلهای  -مقایسه گام سوم با
پنجم
مفهومی با
دنیای واقعی  -بیان موقعیت مسئله
ساخت یافته
 -مدلهای مفهومی

6

کنترل و ترازوی مقایسه :
ارزیابی عملکردبا برنامه رفع نواقص

A@H.V

7

ابزار :
تصویر غنیشده

تعیین تغییرات
مطلوب و قابل اجرا

موجود
فاصله
مقایسه
زیادممل موهومر
مطلوب

بیان موقعیت
مسئله
ساختیافته
(مثال :رزمندگان نقشآفرین)

نقش
جایگاه
تعامل
مرز
هدف

3

 .1ارائه ایدهها و

2

مثال :داستان مداد شوروی :
مشکل چیست و تمرکز روی راه حل

نظرات مشکالت
A@H.V

 .2ثبت گردشی
 .3توضیح
 .4رأی گیری

 .5انتخاب نهایی

با توجه به اصل پارتو
()20- 80

تفکر
سیستم
ی

4

تعاریف ریشهای
از سیستمهای
مناسب

(با استفاده از
ابزار جهتنما ) CATWOE

-

مشتری Customer
نقشآفرین Actor
فرایند تبدیل Transformation
جان کالم World view
حامی Owner
محدودیت Environmental
constraints

مثال :
داستان تشنگی حاج آقا و شاگردش تفضّل

مثال  :عدم توانایی دایناسورها در انطباق با شرایط
Dr.Varzeshkar:2020
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1

شناخت بر سیستم

یافتن موقعیت غیر ساخت یافته
مسئله

کم بهبود

A@H.V

 مقایسهها

50% 

 روابط علّی

75% 

 دامنه

100% 

Dr.Varzeshkar:2020

روش شناسی سیستمهای نرم
managerial.ir

دنیای
واقعی
تدوین  -برنامه عملیاتی
 اجرایر کردن دامهاابرنامه
لبلر (دردو حال)

 اهداف

25% 

Dr.Varzeshkar:2020

managerial.ir

9
8

 روندها

100

95

45

ویژگیها :

0% 

شده اند

شده اند

شده اند

اطالعات شفاهی

جمع

141

20

0%

موضوع

عناصر
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40
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55
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65

70
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100

دامنه امتیاز :
(برای هریک از ویژگیها روش متفاوتی وجود دارد)

Dr.Varzeshkar:2020

managerial.ir

هدف  :رویارویی با مسائل.
روش :به صورت جزئی از یک سیستم و نه یک مشکل منفرد بررسی میشود.
فرایند :مسئله نه به عنوان یک مشکل بلکه به عنوان یک فرایند نامناسب بررسی میشود.

ویژگیهای SSM
محدودیتهای SSM
 .1پیشبرنده هدف
 .2تمرکز بر بهسازی
 .1نحوه ساختار را بیان نمیکند
 .3تمرکز بر ابهامات انسانی
 .4مشاور تسهیل کننده
 .2 A@H.Vبه آسانی درک نمیشود
 .5فرایند کارآمد برای بهسازی
 .6ساخت مدل مفهومی برای دنیای واقعی
 .3تقدم فرایند به ذینفعان
 .7تمرکز بر ساختنیافتهها
 .8روشی برای درک پیچیدگیها
 .4استخراج نیازمندیها در چانهزنی
 .9یادگیری محور
 .10حفظ ارزشهای مشترک
 .5تغییر نظر در تعریف
 .11نداشتن تقدم و تأخر جدی مراحل
Dr.Varzeshkar:2020
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تعریف نقشه ذهنی

فرآیند ایجاد نقشه ذهنی کارآمد
managerial.ir

managerial.ir

managerial.ir

مج ویهاا اا دیادرامها براا ن ایش کل اام ایلمههام فعالیتهلا
و موارد دیگر اات که حول یک نقطه مرک ا یا کل له کلیلما
بطور م ورا کتیمه مرشود.

نقشه ذهنی

نقشه ذهنی برای ایجاد ،تصویرکردن ،سواختاردهی و

A@H.V

A@H.V

A@H.V

طبقهبندی ایدهها در زمینههای مطالعات و تحقیوق،
حل مسئله و تصمیمسازی کاربرد دارد.
Dr.Varzeshkar:2020

Dr.Varzeshkar:2020
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راه های ارتباطی جهت هماهنگی برگزاری دوره
سایت

managerial.ir

شماره همراه

09199952861
09192319583

پست الکترونیکی
A@H.V

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

A@H.V

آدرس انتشارات کتاب

شماره انتشارات کتاب
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info@managerial.ir
تهران خ انقالب خ ابوریحان خ وحید نظری پ  36ط1

09128164819 - 66974561

