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 نٌآًری  ىشینو یابی کایشى در بزابز ىشینو یابی سنتی ً

ردواى ساعذی
1

طيوٌرث نصزاليی                 
2

 

 

 چکیذه

ْبیی کّ در ػزاین رلبثتی ثبسار ثّ فؼبنیت  در خٓبٌ التـبد ايزٔس، ػزکت

پزداسَذ، ثّ اخجبر يسـٕالت خٕد را ثب لیًتی کّ تٕطن ثبسار تؼییٍ  يی

در ایٍ راطتب ؿبزجبٌ ٔ يذیزاٌ ػزکت . رطبَُذ يیػٕد، ثّ فزٔع  يی

داَُذ کّ ثزای ادايّ ثمب ٔ زذاکثز طبسی طٕد ثبیذ ْشیُّ ْب را خذی  يی

ثُبثزایٍ كزٔرت دارد تب طیظتى يذیزیت ْشیُّ خٕد را ثب اطتفبدِ اس . ثگیزَذ

رٔیکزدْبی َٕیٍ زظبثذاری يذیزیت يبَُذ ثٓجٕد يظتًز، ْشیُّ یبثی ْذف، 

در يمبنّ زبكز طؼی ػذِ اطت اثتذا . ثبس هزازی کُُذ... ثی کبیشٌ ٔ یب ْشیُّ

ثّ تؼزیف يختـزی اس کبیشٌ ٔ يفبْیى ٔ اؿٕل آٌ پزداختّ ػٕد ٔ طپض ثّ 

یبثی کبیشٌ ٔ لیبص آٌ ثب ػیِٕ ْبی ْشیُّ یبثی يتذأل پزداختّ  ثزرطی ْشیُّ

 .ػذِ اطت

 کبیشٌ، َٕآٔری ثٓجٕد يظتًز، يذیزیت، ْشیُّ یبثی،: ىای کلیذی ًاژه

 

 هقذهو

ْب در ػزاین ثبسار رلبثتی ثّ فؼبنیت  در دَیبی التـبد ايزٔس، اکثز ػزکت

طؼی دارَذ تب ثب  ،ْب ثزای زفظ ثمب در ایٍ رْگذر يذیزاٌ ػزکت. يی پزداسَذ

یبثی اس رلجبی خٕد پیؼی گزفتّ  ْبی َٕیٍ يذیزیتی ٔ ْشیُّ ثکبرگیزی رٔع

اَظبٌ ثزای رطیذٌ ثّ کًبل يجیٍ تئٕری آرسٔی  .ٔ ثّ کًبل يوهٕة ثزطُذ

خٕاْذ ثٓتزیٍ را ثزای خٕد يدظى ٔ تٕؿیف  اَظبٌ يی. ثٓیُّ طبسی اطت

ثیتهز ٔ دیگزاٌ)کزدِ ٔ ثّ آٌ دطت یبثذ 
3

ايب اس آٌ خبیی کّ (. 9979، 

در  ،تًبيی ػزاین زبکى ثز ثٓتزیٍ را ثّ خٕثی ػُبطبیی ٔ تؼجیز کُذ ذتٕاَ ًَی

ثیؼتز يٕارد ثّ خبی خٕاة ثٓتزیٍ یب ثٓیُّ يوهك ثّ خٕاة ركبیت ثخغ 

ًْچُیٍ اَظبٌ در للبٔت ػًهکزد دیگزاٌ يؼیبر ثٓتزیٍ را . ثظُذِ يی کُذ

. ثهکّ آَٓب را ثّ ؿٕرت َظجی يٕرد ارسیبثی لزار يی دْذ ،گیزد در َظز ًَی

ٓجٕد ارسع خبؿی ثُبثزایٍ اَظبٌ ثّ دنیم َبتٕاَی خٕد در ثٓیُّ طبسی، ثّ ث

 .یبثذ تز يی دْذ ٔ آٌ را ػًهی يی

در ثیؼتز : ثٓیُّ طبسی را چُیٍ ػزذ يی دْذ( 9979) ًْكبراٌثیتهز ٔ 

ثٓیُّ طبسی . ثٓجٕد اطت ،يٕارد آَچّ کّ ثب ْذف ثٓیُّ طبسی اَدبو يی دْیى

                                                
1

 کبرػُبص ارػذ زظبثذاری ٔ يذرص داَؼگبِ 
2

 داَؼدٕی کبرػُبطی ارػذ داَؼگبِ آساد اطاليی ٔازذ يجبرکّ 
3 - Brighter et al 
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در ایٍ تئٕری . ثّ دَجبل ثٓجٕد ػًهکزد در رطیذٌ ثّ َموّ یب َمبم ثٓیُّ اطت

اؿوالزًب گفتّ يی  ،رطیذٌ ثّ َموّ ثٓیُّ راِ هٕالَی در پیغ اطت چٌٕ تب

ايب َموّ ثٓیُّ َیش در ثهُذ يذت در زبل تکبيم  .ػٕد ْذف، ثٓجٕد يظتًز اطت

تئٕری ثٓیُّ طبسی پبیّ ٔ اطبص . پض ایٍ ثٓجٕد تب اثذ ادايّ يی یبثذ. اطت

 .ْبی پیؼزٔ اطت تفکزکبیشٌ یب ثٓجٕد يظتًز در طبسيبٌ

 

 چیست؟ کایشى

ثّ يؼُبی تغییزات ٔ  "kai"کبیشٌ یک ٔاژِ طبدِ ژاپُی اطت کّ اس دٔ کهًّ 

"zen" تغییزات "ثُبثزایٍ کبیشٌ ثّ يؼُبی . ثّ يؼُبی خٕة تؼکیم یبفتّ اطت

کٍ)اطت" ثٓجٕد يظتًز"ٔ یب " ثزای ثٓتز ػذٌ
1

تٕاٌ  ًْچُیٍ يی(. 9996، 

یک کتزی  Kazan. گزفتّ ػذِ اطت kazanگفت کّ کبیشٌ اس کهًّ تزکی 

ثشرگ اطت کّ ثزای پز کزدٌ آٌ ػًب ثبیذ ثذٌٔ ٔلفّ ٔ يذاو آة درٌٔ آٌ 

ثزیشیذ ٔ کبیشٌ َیش ثّ يؼُی پیؼزفت ثی ٔلفّ ٔ يذأو در کیفیت ٔ يزازم 

 .تٕنیذ اطت

اطبتیذ رػتّ  اس)دکتز ادٔارد ديیُگ  خالق يفٕٓو کبیشٌ یب ثٓجٕد يظتًز

ْبی ثؼذ اس خُگ خٓبَی دٔو چُذیٍ  ٔی در طبل. اطت( آيزیکب يذیزیت در

ْبی ایؼبٌ ثزگزفتّ اس ػزاین التـبدی  دیذگبِ. ثبر اس کؼٕر ژاپٍ دیذار ًَٕد

ثّ ًْیٍ دنیم ایؼبٌ ثّ ػُٕاٌ یکی اس َبخیبٌ . ْبطت کؼٕر ژاپٍ در آٌ طبل

زبنی ثٕد کّ  ایٍ در. التـبد ثؼذ اس خُگ خٓبَی دٔو در ژاپٍ يوزذ گزدیذ

ْبی دکتز ديیُگ ػاللّ چُذاَی َؼبٌ ًَی  ّ دیذگبِْبی آيزیکبئی ث ػزکت

ؿبدرات ژاپٍ ثبسار خٓبَی را  9971تب سيبَی کّ در دّْ آخز طبل . دادَذ

گبَّ ديیُگ در  94ثّ هٕر خالؿّ اؿٕل  (.9996کٍ، ) در دطت گزفت

 :يذیزیت را يی تٕاٌ ثّ گَّٕ سیز يوزذ ًَٕد

کیفیت در تٕنیذ کبال یب ایدبد ػشو ٔ ارادِ ًْیؼگی ٔ يظتًز ثزای ارتمب  -9

خذيبت ثب ْذف ایُکّ تٕاًَُذی السو را ثزای رلبثت در ثبسار ثّ دطت 

آٔرد ٔ تدبرت ػزکت ٔ يٕطظّ ثّ لٕت خٕد ثبلی ٔ پبیذار ثًبَذ ٔ ػالِٔ 

 .ثز آٌ اػتغبل خذیذ ْى ثّ ٔخٕد آٔرد

تٕاَیى اػتجبْبت يزطٕو  ثّ کبرگیزی فهظفّ خذیذ کّ ثز اطبص آٌ دیگز ًَی -2

را ثّ ایٍ ػُٕاٌ کّ ایُٓب اػتجبْبتی کٕچک ٔ در زذ لبثم لجٕل ْظتُذ  خٕد

ثب ایٍ دیذگبِ زذ لبثم لجٕنی ثزای اػتجبِ در يٕاردی يبَُذ سیز . تٕخیّ کُیى

 .ٔخٕد َذارد

 كبیؼبت 

 يٕاد يؼیٕة 

                                                
1 - Cane 
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 کبر يؼیٕة 

 يسـٕل َبيزغٕة 

  کبرکُبَی کّ آيٕسع َذیذِ اَذ ٔ کبر خٕد را ثهذ َیظتُذ ٔ يی

 .طؤال کُُذتزطُذ 

 خظبرات خبثدبیی ْب 

 ػیِٕ آيٕسع تذریدی كًٍ کبر 

 آٌ يًکٍ  يذیزاَی کّ در ػزکت پبیّ ٔ اطبص ثُیبدی َذارَذ ٔ ْز

 .اطت تؼٕیق یب اخزاج ػَٕذ

 يذیزاٌ يُتظز ػغم 

ثبیذ اس تکیّ ثز تسًیم کیفیت ثب ثبسرطی ٔ يچ گیزی افزاد دطت کؼیذ ٔ  -3

 .یٍ آٌ کزدایدبد کیفیت در فزایُذ تٕنیذ را خبیگش

 ،ثبیذ ثّ رٔع رایح در خزیذ کّ در آٌ فمن کیفیت يالک اَتخبة اطت -4

رٔاثن . پبیبٌ داد ٔ ثّ خبی آٌ ثبیذ ثّ کبْغ لیًت کم تًبو ػذِ فکز کُیى

ثب فزٔػُذگبٌ ٔ تبيیٍ کُُذِ يٕاد يٕرد َیبس ثبیظتی ثز داد ٔ طتذ دراس 

 .يذت ثز پبیّ اػتًبد ٔ دنجظتگی يتمبثم ثبػذ

یذ، ثب ارائّ خذيت را ثبیذ ثّ ؿٕرت پیٕطتّ ثٓجٕد ثخؼیذ تب رٔع تٕن -5

 .کیفیت ثبال رٔد، ثٓزِ ٔری افشایغ یبثذ ٔ لیًت تًبو ػذِ کبْغ یبثذ

 .در ػزکت اطتمزار يذأو رٔع آيٕسع كًٍ خذيت -6

ثزلزاری رٔع رْجزی ثب ایٍ دیذگبِ کّ کبر يذیزیت طزپزطتی ٔ َظبرت  -7

یک رْجز ثبیذ تالع کُذ تب . تثهکّ ٔظیفّ يذیزیت رْجزی اط ،َیظت

يٕاَغ ٔ يؼکالتی را کّ ثبػث يی ػَٕذ کبرگزاٌ اس کبری کّ اَدبو يی 

یک کبرگز . دُْذ خٕػسبل َجبػُذ ٔ ثّ آٌ افتخبر َکُُذ اس يیبٌ ثزدارد

کبری کّ ثز ػٓذِ دارد ززفّ ای ثبػذ ٔ َیش اختیبر کبيم داػتّ  ثبیذ در

 .ثبػذ

ر کُذ تب کبرکُبٌ ثتٕاَُذ ثب خیبل آطٕدِ ٔ تزص ٔ َگزاَی را اس طبسيبٌ دٔ -8

 .يٕثز ثزای طبسيبٌ کبر کُُذ

طذْب ٔ دیٕارْبی خذایی ٔ َفبق را ثیٍ ٔازذْبی يختهف طبسيبٌ فزٔ  -9

افزاد، ٔازذْبی پژْٔغ، هزازی ٔ تٕنیذ ثبیذ ثّ ؿٕرت یکپبرچّ . ریشد

يبَُذ یک تیى کبر کُُذ تب يٕاَغ ٔ يؼکالت تٕنیذ يسـٕل ٔ خذيبت، ثب 

 .چگَٕگی اطتفبدِ اس آَٓب را پیغ ثیُی ٔ رفغ ًَبیُذ

َـیست اثز يؼکٕص . اس ػؼبر دادٌ ٔ يٕػظّ کزدٌ خٕدداری کُیذ  -91

دارد ٔ ثبػث ایدبد رٔاثن َبيوهٕة ثیٍ کبرکُبٌ ثب یکذیگز اس یک هزف 

چزا کّ تمـیز ثظیبری اس . ٔ کبرکُبٌ ٔ يذیزیت اس هزف دیگز يی ػٕد

ْبی يٕخٕد اطت ٔ  کیفیت ثّ گزدٌ طیظتىدطتبٔردْبی کى ثٓزِ ٔ ثی 
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ثزای ثٓجٕد آَٓب کبری اس کبرکُبٌ طبختّ َیظت ٔ اطبطًب خبرج اس 

 .ْبی آَٓب اطت اختیبرات ٔ يظئٕنیت

. ثزای تٕنیذ خٕدداری کُیذ( طًٓیّ)اس ثزلزاری اطتبَذاردْبی کًی   -99

ًْچُیٍ اس ثکبرگیزی رٔع يذیزیت ثز اطبص ْذف گذاری پزْیش 

 .ًَبئیذ

ْب ٔ يٕاَؼی کّ ثبػث يی ػَٕذ کبرگزاٌ، يذیزاٌ ٔيُٓذطبٌ اس طذ  -92

. اس يیبٌ ثزداریذ ،کبری کّ اَدبو يی دُْذ ركبیت خبهز َذاػتّ ثبػُذ

ثبیذ يظئٕنیت طزپزطتبٌ اس يزالجت ؿزفًب کًی، ثّ تٕخّ کیفی تغییز پیذا 

اس يمبیظّ ٔ ارسیبثی افزاد خٕدداری ٔرسیذ ٔ ارسیبثی يؼبغم ثب . کُذ

 .ت ثز اطبص ْذف را رْب کُیذيذیزی

 .یک َظبو آيٕسػی ٔ خٕد ثٓظبسی خذی ٔ لٕی ثّ ٔخٕد آٔریذ  -93

تزتیجی دْیذ کّ ًّْ در فزایُذ ٔ دگزگَٕی در يذیزیت يؼبرکت   -94

 .ثّ یبد داػتّ ثبػیذ کّ ایٍ دگزگَٕی کبر ًّْ افزاد اطت. داػتّ ثبػُذ

 نقش کارکناى در سیستن ىشینو یابی کایشى

هظفّ اطتٕار اطت کّ افزادی کّ کبر يؼخـی را اَدبو يی کبیشٌ ثز ایٍ ف

ثٓتز اس ْز کض دیگزی زتی يبفٕق خٕد يی داَُذ کّ چگَّٕ در آٌ يی  ،دُْذ

ثٓجٕد ایدبد کُُذ ٔ ثّ آَٓب ثبیذ ایٍ ايکبٌ دادِ ػٕد کّ آٌ ثٓجٕد را ایدبد  ُذتٕاَ

کبرگزاٌ ثّ يٕخت ْشیُّ یبثی کبیشٌ، فزف يی ػٕد کّ  (.9996کٍ، )کُُذ

سیزا آَٓب . اس داَغ ثبالیی در ارتجبم ثب چگَٕگی ثٓجٕد فزایُذْب ثزخٕرداَذ

ثُبثزایٍ . ٔالؼًب ثب يزازم تٕنیذ ثزای يسـٕالت در تًبص تُگبتُگ ْظتُذ

یکی اس اْذاف اؿهی ْشیُّ یبثی کبیشٌ اػوبی يظئٕنیت ثّ کبرکُبٌ ثزای 

لغ در فزُْگ کبیشٌ آَٓب ثّ در ٔا. ثٓجٕد فزایُذْب ٔ کبْغ ْشیُّ ْب يی ثبػذ

 (.9381طًبٔاتی، ) یُذ تجذیم يی ػَٕذآيبنک فز

اغهت پیؼُٓبدْبی طبسَذِ اس ثوٍ کبرکُبَی ثزخٕاْذ خٕاطت کّ درگیز 

. فؼبنیت در کبرخبَّ يی ثبػُذ ٔ يؼکالت را َیش اس َشدیک نًض کزدِ اَذ

ٔیژگی يٓى ایٍ فؼبنیت افشایغ طور اطتبَذاردْب ثّ ٔاطوّ اخزای 

پیؼُٓبدْبی رطیذِ اطت ٔ اطتبَذارد خذیذی کّ ثب يیم ٔ ارادِ ٔ پیؼُٓبد خٕد 

کبرگز ثّ ٔخٕد آيذِ، ثّ ٔطیهّ خٕد أ رػبیت ٔ يٕرد تٕخّ خبؽ لزار يی 

در ایُدب ْى اس َیزٔی فکزی ٔ ْى اس َیزٔ ثذَی کبرگز اطتفبدِ يی . گیزد

 .ػٕد

 

 هفاىین اساسی کایشى

ٔ ػًم ثّ آٌ يذیزیت ثبیذ يفبْیى اطبطی  ٌثزای دطتیبثی ثّ راْجزد کبیش

 :ْبی ثّ کبر رفتّ در کبیشٌ را ثیبيٕسد کّ ػجبرتُذ اس طیظتى
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 کبیشٌ ٔ يذیزیت 

 تبکیذ ثز فزایُذ ثّ خبی تبکیذ ثز َتیدّ ْذف 

  ّپیزٔی اس چزخPDCA 

 أنٕیت ثخؼی ثّ کیفیت در درخّ َخظت 

 اظٓبر َظز ثز اطبص آيبر ٔ دادِ ْبی ؿسیر 

 ایُذ ثؼذی لهًذاد کزدٌيؼتزی را فز 

 کایشى ً هذیزیت

ْب السو  کبیشٌ ثز ایٍ فهظفّ اطتٕار اطت کّ ثزای ایدبد ثٓجٕد در طبسيبٌ

َیظت ثّ دَجبل تغییزات اَفدبری ٔ یب َبگٓبَی ثبػیى، ثهکّ ْز َٕع ثٓجٕد یب 

ْب را ثّ  اؿالذ ثّ ػزم پیٕطتّ ٔ يذأو ثٕدٌ، ارتمبی ثٓزِ ٔری در طبسيبٌ

آدنز)ذ آٔرد اريغبٌ خٕاْ
1

اس دیذگبِ کبیشٌ، کبرکُبٌ طبسيبٌ (. 9988، 

ًْٕارِ ثبیذ ثّ فکز ثٓجٕد ٔ زفظ دطتبٔردْبی ثٓجٕد در طبسيبٌ خٕد ثبػُذ 

ًْكبراٌايیهیبَی ٔ )
 2

ثُبثزایٍ يذیزیت اس دیذگبِ کبیشٌ دٔ ٔظیفّ  (.2113، 

 :يٓى دارد

 ثٓجٕد ثخؼی ثّ فزایُذ ٔ ٔكغ يٕخٕد -9

 َگٓذاری ٔكغ يٕخٕد -2

در . ثز ایٍ اطبص يذیزیت تهفیمی اس دٔ يفٕٓو َگٓذاری ٔ ثٓجٕد ثخؼی اطت

راثوّ طوٕذ يختهف طبسيبَی اػى اس يذیزاٌ ٔ کبرکُبٌ ثب ایدبد  9ًَبیّ 

ایًبیی)ثٓجٕد يظتًز در طبسيبٌ َؼبٌ دادِ ػذِ اطت 
3

 ،9374                                                      .) 

 

 طو سطٌح هختلف ساسهانی با ایجاد بيبٌد هستوزراب: 1جذًل 

بيبٌد                                                                

 بخشی

 يذیزاٌ ارػذ

 يذیزاٌ يیبَی 

 طزپزطتبٌ نگيذاری               

 کبرکُبٌ 

 

ْزچّ اس طوٕذ ثبالتز يذیزیت ثّ طوٕذ پبییٍ تز طبسيبٌ يی آییى اس  

ٔظبیف دطتّ ایدبد ثٓجٕد کبطتّ ٔ در ػٕف ثز ٔظبیفی افشٔدِ يی ػٕد کّ 

ثّ ػجبرت دیگز، يذیزاٌ . خُجّ زفظ ٔ َگٓذاری ثٓجٕد ایدبد ػذِ را دارَذ

طوٕذ ثبالتز طبسيبٌ ثبیذ ًْٕارِ ثخغ اػظى ٔلت خٕد را ؿزف ثٓجٕد 

                                                
1 - Alder 
2 - Emiliani et al 
3 - Imai 
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طبسيبٌ ًَبیُذ ٔ ايٕر خبری را کّ خُجّ َگٓذاری دارَذ ثّ طوٕذ پبییٍ تز 

 .ٔاگذار ًَبیُذ

اس یکذیگز  2فزایُذ ثٓجٕد ثخؼی ثّ دٔ ثخغ کبیشٌ ٔ َٕآٔری هجك ًَبیّ 

 .يتًبیش يی ػٕد

 

 فزاینذ بيبٌد بخشی: 2جذًل

                                                                   

 نٌآًری

 يذیزاٌ ارػذ

 يذیزاٌ يیبَی کایشى                                        

 طزپزطتبٌ نگيذاری      

 کبرکُبٌ 

 

ْبی ْذایت گزاَّ  کبیشٌ ثیبَگز ثٓجٕدْبی کٕچک اطت کّ درَتیدّ تالع

ايب َٕآٔری ػبيم ثٓجٕد فٕق انؼبدِ ٔ چؼًگیز در َتیدّ  ،ایدبد يی ػٕد

در فُبٔری خذیذ اثشار ٔ تدٓیشات َٕیٍ اطت ٔ . طزيبیّ گذاری کالٌ اطت

اس هزفی ثّ دنیم . َٕآٔری گزاٌ تًبو يی ػٕد ،اگز پٕل ػبيم کهیذی ثبػذ

خذاثیت َٕآٔری يذیزاٌ غزثی ؿجز ٔ تسًم ثبثت يُبفؼی کّ کبیشٌ در 

ْبی  کبیشٌ ثز تالع. زای ػزکت ثّ ٔخٕد يی آٔرد را َذاردهٕالَی يذت ث

فزدی، ثبٔرْب، ارتجبهبت، آيٕسع ٔ کبر تیًی، ثّ کبرگیزی لذرت تفکز، 

 .تبکیذ دارد ،َیزٔی کبر، اَلجبم فزدی، ػمم طهیى ٔ ثٓجٕدْبی کى ْشیُّ

 تاکیذ بز فزاینذ بو جای تاکیذ بز نتیجو ىذف

ارد ٔ ایٍ ايز کبياًل يغبیز ثب تفکز غزثی ْبی اَظبَی تبکیذ د کبیشٌ ثزتالع

 .کبیشٌ تزٔیح کُُذِ اَذیؼّ فزایُذ اطت. اطت کّ ثز َتیدّ ْذف تبکیذ درآرد

 .سیزا ثٓجٕد فزایُذْب يُدز ثّ ثٓجٕد َتبیح خٕاْذ ػذ

 پیزًی اس چزخو

. ًْبَوٕر کّ اػبرِ ػذ کبیشٌ ثز اطبص ایذِ ْبی پزفظٕر ديیُگ ثُب ػذ 

کّ یکی اس اثشارْبی يٓى کُتزة کیفیت خٓت ثٓجٕد ایؼبٌ چزخّ ديیُگ 

ْى يؼٕٓر  PDCAيذأو يسظٕة يی ػٕد را در ژاپٍ ارائّ ًَٕد کّ ثّ 

ثّ يؼُبی هزازی، الذاو ثّ پیبدِ طبسی،  (Plan-Do-Check-Act). اطت

کُتزل َتیدّ ثّ آَچّ در هزازی پیغ ثیُی کزدِ ثٕدیى ٔ در َٓبیت الذاو 

ایٍ طیکم  (.9374ایًبیی، )خوبْب اطت  اؿالزی خٓت رفغ َٕالؾ ٔ

انجتّ ایٍ چزخّ در . دٔثبرِ تکزار يی ػٕد ٔ يسـٕل ًْیؼّ ثٓجٕد يی یبثذ

چزا کّ يسـٕنی کّ یک  ،اؿم زٕل یک اطتٕاَّ رٔ ثّ ثبال ززکت يی کُذ

دٔر ایٍ چزخّ را هی کزدِ ایُک اس َظز کیفی  در رتجّ ثبالتزی لزار دارد 

 (.9374ایًبیی، ) رفغ ػذِ اَذ آٌ ٔ َٕالؾ
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 چزخو دهینگ:  1شکل

 

 اًلٌیت بخشی بو کیفیت

اس اْذاف ثُیبدی  ،کیفیت يوهٕة، لیًت يُبطت ٔ خذيبت پض اس فزٔع

سیزا ْز لذر  ،أنٕیت لزار داد ػزکت ْظتُذ، ايب ثبیذ کیفیت يوهٕة را در

ْى لیًت يسـٕل يُبطت ٔ تجهیغبت ثزای ارائّ خذيبت ثّ يـزف کُُذِ 

کیفیت تٕنیذ یب خذيبت كؼیف ثبػذ، لذرت رلبثت در ثبسار  اگزخذاة ثبػذ، 

 .كؼیف خٕاْذ ثٕد

 ده ىای صذیخاظيار نظز بز اساص آهار ً دا

ثزای ایُکّ ثّ خٕثی درک ٔ زم ػٕد . کبیشٌ فزایُذی ثز زم يؼکم اطت

اثتذا ثبیذ آٌ را ثّ درطتی تؼخیؾ داد ٔ ثب خًغ آٔری اهالػبت ؿسیر 

 .َموّ ػزٔع ثٓجٕد ػُبختّ يی ػٕد ،درثبرِ ٔالؼیت خبری

Plan 

 

Check 

 

Act 
 

Do 
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 هشتزی را فزاینذ بعذی قلوذاد کزدى

ّ ْز يززهّ اس فزایُذ، تبيیٍ کُُذِ ٔ تًبو کبرْب طهظهّ ای اس فزایُذْبطت ک

ثزای يثبل در طیظتى ْشیُّ یبثی يززهّ ای کبال ٔ . يؼتزی خٕد را دارد

ثزای تکًیم ثّ  يززهّ ة ارطبل يی ػٕد کّ  الفخذيبت تٕنیذی يززهّ 

ثبػذ ٔ تٕخّ ثّ ایٍ  الفيی تٕاَذ يؼتزی کبال ٔ خذيبت يززهّ  بيززهّ 

اطت يٕخت ازظبص يظئٕنیت ٔ تؼٓذ ثیؼتز  َکتّ کّ فزایُذ ثؼذی یک يؼتزی

ثّ َسٕی کّ ْیچگبِ يسـٕنی َبيزغٕة یب اهالػبتی . ػٕدکبرکُبٌ يی

در َتیدّ يؼتزی . ػٕدَبدرطت ثّ طبیز کبرکُبٌ در فزایُذ ثؼذی تسٕیم ًَی

خبرخی در ثبسار، يسـٕل یب خذيبت را ثب کیفیت يوهٕة دریبفت خٕاْذ 

 .کزد

 

 گانو کایشى 22اصٌل 

اؿم ػًهی ٔ طبدِ يی ثبػذ کّ ثیبَگز َسِٕ َگزع تفکز  21شٌ دارای کبی

ثب اخزای ایٍ اؿٕل ثّ ػزذ پبراگزاف . َبة ػزلی ثّ يظبئم پیچیذِ اطت

سیز در َگزع کبیشٌ ثّ طًت ثٓجٕد يظتًز تذریدی  خشئی در سَذگی 

ایٍ يظیز در هٕل ػًز طبسيبَی ٔازذ تدبری تب . طبسيبَی پیغ يی رٔیى

ايب چٌٕ فزف تذأو فؼبنیت ثز ٔازذ . َموّ ثٓیُّ هی يی ػٕدرطیذٌ ثّ 

يظیز ثٓجٕد تب رطیذٌ ثّ آٌ َموّ ػًاًل پبیبٌ َبپذیز اطت  ،تدبری طبیّ افکُذِ

 (.9386زبخیٓب، )

فکزکُیذ چگَّٕ يی تٕاَیذ آٌ را اَدبو . َگٕییذ چزا ایٍ کبر اَدبو ًَی ػٕد -9

 .دْیذ

ًْیٍ االٌ ثزای . َگزاَی ثّ خٕد راِ َذْیذدر يٕرد يؼکم ثّ ٔخٕد آيذِ  -2

 .رفغ آٌ الذاو کُیذ

ثبٔر داػتّ ثبػیذ کّ ًْیؼّ راِ ثٓتزی . اس ٔكؼیت يٕخٕد راكی َجبػیذ -3

 .ْى ٔخٕد دارد

 .ثالفبؿهّ در ؿذد رفغ اػتجبِ ثزآییذ ،اگز يزتکت اػتجبِ ػذیذ -4

ذ اس تسمك درؿ 61اگز . ثزای تسمك ْذف ثّ دَجبل کًبل يوهٕة َگزدیذ -5

 .ْذف اهًیُبٌ داریذ  دطت ثّ کبر ػٕیذ

 ثبر ثپزطیذ چزا؟ 5ثزای پی ثزدٌ ثّ ریؼّ يؼکالت  -6

 .طؼی َکُیذ اس دفتز کبر خٕد يؼکالت يسین را زم کُیذ -7

 .اهالػبت کًی ٔ ثّ رٔس اطتفبدِ کُیذ ًْیؼّ ثزای زم يؼکم اس دادِ ٔ -8

ثهکّ اس خزد خٕد . کزدٌ َجبػیذثزای زم يؼکم ثالفبؿهّ ثّ دَجبل ْشیُّ  -9

اگز ػمهتبٌ ثّ خبیی ًَی رطذ، آٌ را در ًْکبراَتبٌ ثدٕییذ ٔ اس . اطتفبدِ کُیذ

 .خزد خًؼی اطتفبدِ کُیذ
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ریؼّ ثظیبری . ْیچ ٔلت خشئیبت ٔ َکبت ریش يظئهّ را فزايٕع َکُیذ -91

 .اس يؼکالت ثشرگ ًْیٍ َکبت ریش اطت

يذیزیت ثبیذ . لٕل ٔ کالو َیظتزًبیت يذیزیت ارػذ يُسـز ثّ  -99

 .زلٕريؼٕٓد ٔ يهًٕص داػتّ ثبػذ

ثزای زم يظبئم ْزخب کّ ايکبٌ آٌ ٔخٕد دارد اس ٔاگذاری اختیبر ثّ  -92

 .سیز  دطتبٌ اثب َکُیذ

 .ْیچ گبِ ػدٕالَّ للبٔت َکُیذ. ْیچ ٔلت ثّ دَجبل يمـز َگزدیذ -93

ر ثزای زم يظئهّ ثّ يذیزیت دیذاری ٔ اَتمبل اهالػبت ثٓتزیٍ اثشا -94

 .ؿٕرت گزْٔی اطت

اس ثبال ثّ پبئیٍ يؼکالت طبسيبٌ را  ٔ دطتٕری ،ارتجبم یک هزفّ -95

ْبی پبئیٍ تز طبسيبٌ ارتجبم دٔ  يذیزیت ارػذ ثبیذ ثب الیّ. پیچیذِ تز يی کُذ

 .خبَجّ داػتّ ثبػذ

اس انگٕی چُذ يٓبرتی ٔ غُی . ْب تٕاَبئی ْبی فزأاَی دارَذ اَظبٌ -96

 .ػذٌ آَٓب اطتفبدِ کُیذ بسی ػغهی ػکٕفبط

تُٓب فؼبنیت ْبیی را اَدبو دْیذ کّ ثزای طبسيبٌ ػًب ارسع افشٔدِ  -97

 .ایدبد يی کُُذ

 .پبیّ ٔ ثُیبٌ ایدبد يسـٕنی ثب کیفیت اطت s5فزايٕع َکُیذ کّ  -98

 .ثز اطبص انگْٕبی کبر گزْٔی، يظبئم يسین کبرتبٌ را زم کُیذ -99

ْیچ ٔلت اس ایٍ کبر . فزایُذی پبیبٌ َبپذیز اطت( اتالف)زذف يٕدا  -21

 .خظتّ َؼٕیذ

 

 :S5نظام آراستگی 

S5  ززف أل کهًبت سیز  5پبیّ ٔ ثُیبٌ ایدبد يسـٕنی ثب کیفیت اطت کّ اس

 .تؼکیم ػذِ اطت

Seiri : تؼخیؾ، ثّ يؼُبی خذا کزدٌ آَچّ كزٔری اطت اس غیز كزٔری

 ْب

Seition : ٌدادٌ ثّ آَچّ کّ ثّ ػُٕاٌ كزٔری ثبلی يی تزتیت، طز ٔ طبيب

 .يبَذ

Seiso : پبکظبسی ٔ تًیشکزدٌ يسم ٔ کهیّ اػیبء ٔ نٕاسو (تًیش)تُظیف ،

 .يٕرد َیبس

Seiketsu : تُظیى، اطتبَذارد کزدٌ ٔ رٔیّ يُذ کزدٌ الذايبتی کّ فٕلًب ػزذ

 .دادِ ػذ

Shitsuke :ػبیت تکهیف، ایدبد ثظتزْب ٔ طبس ٔ کبرْبی السو ثزای ر

 ًْگبَی ایٍ اطتبَذاردْب
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 ىشینو یابی کایشى

در ْشیُّ یبثی کبیشٌ، تًبو َیزْٔب در خٓت کبْغ ْشیُّ ْبی تٕنیذ يسـٕل 

در کبیشٌ ثزای ْز فزایُذ ٔ ثزای يبنک آٌ، کبْغ ْشیُّ . ثظیح يی ػَٕذ

کبیشٌ ثز طّ اؿم خٓت ثٓجٕد طبسی ٔ  (.9382زدبسی، ) یک ْذف اطت

 :اطت ثٓجٕد يظتًز اطتٕار

 ثبال ثزدٌ کیفیت يسـٕالت ٔ خذيبت -9

 ثّ ؿفز رطبَذٌ كبیؼبت -2

 تبيیٍ ركبیت يؼتزی -3

در فهظفّ کبیشٌ ثّ ركبیت يؼتزی تٕخّ خبؿی يی ػٕد ٔ فزف ثز ایٍ 

ثزای . ْب ٔ ثٓجٕد ثبیذ ثّ ركبیت يؼتزی يُدز گزدد اطت کّ تًبو فؼبنیت

اطتبد )خٕراٌ  ْبی طّ گبَّ سیز کّ ثّ يثهث دطتیبثی ثّ ایٍ اْذاف اس رٔع

 :يؼزٔف اطت اطتفبدِ يی ػٕد( رػتّ يذیزیت آيزیکب

 کُتزل کیفیت -9

 ثٓجٕد کیفیت -2

 تلًیٍ کیفیت -3

ْبیی  ثّ هٕر کهی دٔ َٕع ْشیُّ یبثی کبیشَی ٔخٕد دارد کّ ْزکذاو ثّ ثخغ

 :لبثم تفکیک اطت

 ْشیُّ یبثی کبیشٌ در طور ػزکت -انف

 ْشیُّ یبثی کبیشٌ ثزای يسـٕل يؼخؾ -ة

جٕد يظتًز ٔ تذریدی ثب ثٓزِ گیزی اس يؼبرکت کبرکُبٌ، کّ کبْغ خٓت ثٓ

دیُزٔ) ثبیظت يزازم سیزا را اَدبو داد ْشیُّ ْذف يی ثبػذ، يی
1

 ،2115.) 

ْبیی کّ ْشیُّ سا ْظتُذ ٔنی ارسع افشٔدِ َذارَذ، ثبیذ  کهیّ فؼبنیت -9

 (muda). زذف ػَٕذ

اَدبو يی  ْبیی کّ ثّ ػکهی درخبیی دیگز ثّ ؿٕرت يٕاسی فؼبنیت -2

 (muri). ثب یکذیگز تهفیك ػَٕذ ،ػَٕذ

ْبیی کّ ثزای تکًیم ٔ ثٓجٕد طور کیفی يسـٕل ٔ  آٌ دطتّ فؼبنیت -3

 (mura). ْبی طبسيبٌ اكبفّ ػَٕذ خذيبت السيُذ ثّ فؼبنیت

                                                
1 - Dinero 
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 هزادل بيبٌد هستوز ً تذریجی: 2شکل

 

ثزای اس َگبِ ژاپُی ْب ثّ ْز فؼبنیتی اهالق يی ػٕد کّ ( يٕدا)اتالف 

ثّ ػجبرتی . کُذ ای تٕنیذ ًَی کُذ ٔنی ارسع افشٔدِ طبسيبٌ ایدبد ْشیُّ يی

ْبیی اطت کّ اس َظزيؼتزی َٓبیی ارسع َذارد ٔ  يٕدا يدًٕػّ فؼبنیت

اگز ثخٕاْیى اس َگبِ يؼتزی  .يؼتزی تًبیهی ثّ پزداخت پٕل ایٍ فؼبنیت َذارد

يٕدا  ،ػَٕذ اَدبو يی ْبیی کّ ثّ يظبئم طبسيبٌ ثُگزیى، ثظیبری اس فؼبنیت

ْبی ثزتز دَیب َؼبٌ  ْبی اَدبو ػذِ در ػزکت يوبنؼبت ٔ ثزرطی. ْظتُذ

فؼبنیت آَٓب تٕنیذ ارسع  211ْب تُٓب یک فؼبنیت اس  دْذ کّ در ایٍ ػزکت يی

. ػٕد کُذ ٔ يبثمی ْشیُّ ثّ طبسيبٌ ٔ َٓبیتًب ثّ يؼتزی تسًیم يی افشٔدِ يی

ٌ تٕنیذ ػزکت تٕیٕتب ٔبیی چی إَٔ يؼبثّ ػُٕاٌ يثبل ت(. 2115دیُزٔ، )

تبَبکب)يٕارد سیز را ثّ ػُٕاٌ يٕدا يؼزفی کزدِ اطت 
1

 ،9994:) 

 يٕدای تٕنیذ ثیغ اس َیبس ثبسار -9

 يٕدای اَتظبر ٔ تبخیز کبرکُبٌ -2

م ٔ َمم ٔ خبثدبیی ٔطبیم، تدٓیشات ٔ کبالی َیًّ طبختّ ًيٕدای ز -3

 ٔ طبختّ ػذِ

 برْبی اكبفّ در يسین ک يٕدای ززکت -4

 (يٕخٕدی اكبفّ)يٕدای اَجبر  -5

 يٕدای ایزاد در فزایُذ -6

 يٕدای تٕنیذ كبیؼبت ٔ دٔثبرِ کبری -7
                                                

1 - Tahaka 
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ٔ ( يٕرا)ػذو توبثك ٔ يٕارد اختالف سا ( يٕدا)ًْچُیٍ ػالِٔ ثز اتالف 

ْزگبِ در  .در طبسيبٌ ٔخٕد دارد( يٕری)سا ٔ هبلت فزطب  ػزاین خظتگی

ْب ٔ ثزَبيّ تٕنیذ َمـبَی  بِخزیبٌ ػًهیبت ارطبل لوؼبت، اطتفبدِ اس دطتگ

ثّ ػُٕاٌ يثبل اگز کبرگزی در خن تٕنیذ . ایدبد ػذ يٕرا اتفبق افتبدِ اطت

ٔظیفّ ای ثّ ؿٕرت تکزار اَدبو يی دْذ ٔ کبر را ثزای َفز ثؼذی 

( يٕرا)ػذو توبثك  ،فزطتذ، اگز سيبٌ ػًهیبت یکی اس دیگزی ثیؼتز ثبػذ يی

. افتذ سیزا رٔاَی ػًهیبت ثّ يخبهزِ يی. دْذ رش يی( يٕدا)ثّ اكبفّ اتالف 

 .در ایُدب ثبیذ اس طبس ٔ کبرْبی کبیشٌ ثزای رفغ اختالف ثٓزِ گزفت

ثّ يؼُبی ػزاین هبلت فزطب ثزای کبرکُبٌ، ( يٕری)خظتگی یب هبلت فزطب 

کبرگزی تبسِ کبر، ثّ خبی  ثزای يثبل اگز. تدٓیشات ٔ فزایُذ کبری اطت

کبرگزی خجزِ ٔ ثب تدزثّ اطتخذاو ػٕد ٔ آيٕسع السو را َجیُذ کبر ثزای أ 

 .هبلت فزطب يی ػٕد

ثب یکذیگز ( يٕری)ٔ هبلت فزطب ( يٕرا)ػذو توبثك ( يٕدا)ثُبثزایٍ اتالف 

در ثیٍ . فٓزطتی را ثزای تؼخیؾ يٕارد غیزػبدی ٔ َمؾ ثّ ٔخٕد آٔرَذ

ْبی کبیشٌ، زذف اتالف أنیٍ يٓبرتی اطت کّ ثبیذ ثّ آٌ  تًبيی فؼبنیت

 .دطت یبفت

 

 کایشى در بزابز نٌآًری

یک طیظتى يجتُی ثز یک َٕآٔری خذیذ اگز ثّ هٕر يذأو َگٓذاری َؼٕد ٔ 

در ٔالغ . ثٓجٕد َیبثذ، ثالفبؿهّ پض اس اطتمزار رٔ ثّ سٔال خٕاْذ گذاػت

ْب پض اس  ثًبَذ، تًبيی طیظتى تٕاَذ ثزای ًْیؼّ ثبثت ای ًَی ْیچ پذیذِ

ثبیذ تالع  زتی ثزای زفظ ٔكغ يٕخٕد يی. گذارَذ اطتمزار رٔ ثّ سٔال يی

کبیشٌ ٔ َٕآٔری يکًم یکذیگز يی  .يذايی در خٓت ثٓجٕد ؿٕرت گیزد

کّ در ؿٕرت َبيٕفك ثٕدٌ  يوهٕة تزیٍ ٔكؼیت سيبَی پیغ يی آیذ. ثبػُذ

رٔع کبیشٌ را  ،کبرگیزی َٕآٔریکبیشٌ اس َٕآٔری اطتفبدِ ػٕد ٔ پض اس ث

در ٔالغ کبیشٌ ثب افشٔدٌ ارسع ثّ ٔكؼیت يٕخٕد، يٕخت . اخزا ًَٕد

ْب در خٓت دطتیبثی ثّ یک ْذف  در ؿٕرتی کّ  تالع. ثٓجٕد آٌ يی ػٕد

ثزای دطتیبثی ثّ پیؼزفت دٔ  .تؼییٍ ػذِ ثبػذ، يوًئًُب َتبیح يثجت خٕاْذ ثٕد

 :َگزع يتفبٔت ٔخٕد دارد

 ذریدیپیؼزفت ت -9

 پیؼزفت يجتُی ثز خٓغ ثشرگ -2

در زبنی . ْبی ژاپُی پیؼزفت تذریدی را تزخیر يی دُْذ در يدًٕع ػزکت

ػٕد،  ْبی غزثی ثّ خٓغ ثشرگ کّ اؿوالزًب َٕآٔری گفتّ يی کّ ػزکت

َٕآٔری ثّ دگزگَٕی ْبی . لجهّ گبِ يذیزیت غزثی َٕآٔری اطت. تکیّ دارَذ

ْبی تکُٕنٕژیک یب ارائّ تبسِ تزیٍ يفبْیى يذیزیت یب  ػًذِ در سيیُّ پیؼزفت
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َٕآٔری پذیذِ ای ٔالؼًب چؼًگیز ٔ خُدبنی . ػیِٕ ْبی تٕنیذ اهالق يی ػٕد

در يمبثم کبیشٌ غبنجًب ثی طز ٔ ؿذا ٔ ظزیف اطت ٔ َتبیح آٌ اغهت . اطت

کبیشٌ پیؼزفتی يذأو ٔ ثی ٔلفّ اطت، زبل آَکّ  .فٕرًا ثّ چؼى ًَی آیذ

 .اغهت پذیذِ ای آَی اطت َٕآٔری

اس خًهّ تفبٔتٓبی ػًذِ يیبٌ کبیشٌ ٔ َٕآٔری ایٍ اطت کّ ػهیزغى ػذو َیبس 

ثذیٍ . لوؼی ثّ طزيبیّ گذاری ٔطیغ، ثّ تالػی گظتزدِ ٔ پی گیز َیبس دارد

تزتیت تفبٔت يیبٌ ایٍ دٔ يفٕٓو يتلبد را يی تٕاٌ ثّ تفبٔت ثیٍ َزدثبٌ ٔ 

. تزاتژی کبیشٌ ثب پیؼزفت تذریدی ًْزاِ اطتدر يمبثم اط. ػیت تؼجیّ کزد

در خذٔل سیز ٔیژگی ْبی کبیشٌ ٔ َٕآٔری ثّ ؿٕرت يمبیظّ ای آٔردِ ػذ 

 (.9374ایًبیی، )اطت 

 

 ًیژگی ىای کایشى ً نٌآًری: 3جذًل

 نٌآًری کایشى شزح ردیف

 تبثیز 9
ثهُذ يذت ٔ ثبدٔاو ٔنی 

 غیزيٓیح
 کٕتبِ يذت ٔنی يٓیح

 گبيٓبی ثهُذ کٕچکگبيٓبی  طزػت 2

 يتُبٔة ٔ کٕتبِ يذأو ٔ هٕالَی دٔرِ 3

 َبگٓبَی ٔ ثب َٕطبٌ تذیدی ٔ پیٕطتّ تغییز 4

 تؼذادی َخجّ فزاگیز يؼبرکت 5

 َگٓذاری ٔ ثٓجٕد رٔع 6
اس ردِ خبرج کزدٌ ٔ 

 دٔثبرِ طبسی

7 
َیبسْبی 

 ػًهی

طزيبیّ گذاری کى ٔ 

 تالع ثی ٔلفّ

طزيبیّ گذاری سیبد ٔ 

 تالع کى

8 
 خٓت تالع

 ْب
 تکُٕنٕژی يزدو

 يشیت 9
يُبطت ثزای التـبد کى 

 رػذ

يُبطت ثزای التـبد ثب 

 رػذ طزیغ

 َتیدّ گزا رَٔذ گزا تفکز 91

 

 هقایسو هیاى ىشینو یابی سنتی ً کایشى

طیظتى ْشیُّ یبثی کبیشٌ کبياًل اس طیظتى ْشیُّ یبثی اطتبَذارد طُتی کّ ْذف 

زذ اطتبَذارد اطت، ثّ َسٕی کّ اس اَسزافبت کهی آٌ َگّ داػتٍ ْشیُّ در 

ْیهتٌٕ)َبيظبػذ خهٕگیزی کُذ يتفبٔت اطت 
1

ْذف در ْشیُّ یبثی  (.2111، 

                                                
1 - Hilton 
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در تسهیم اَسزافبت تست طیظتى . کبیشٌ، رطیذٌ ثّ اْذاف کبْغ ْشیُّ اطت

ْشیُّ یبثی اطتبَذارد، ْشیُّ ْبی ٔالؼی ثب اطتبَذارد يمبیظّ ػذِ ٔ طپض 

ْشیُّ یبثی کبیشٌ تب زذی خبرج اس طیظتى ْشیُّ . يی ػَٕذاَسزافبت گشارع 

در ایٍ طیظتى اطتبَذاردْب ًْٕارِ ٔ در تًبو . یبثی اطتبَذارد ػًم يی کُذ

. يزازم تٕنیذ لبثم ثٓجٕد ْظتُذ ٔ ْز اطتبَذارد تُٓب یک ثبر دطت یبفتُی اطت

ذ دٔثبرِ سیزا ٔلتی ْشیُّ ْب تب يیشاٌ اطتبَذارد تؼزیف ػذِ کبْغ یبفت، ثبی

ثزیُکز)اطتبَذارد خذیذ تؼزیف کزد 
1

 ،2111.) 

ْشیُّ یبثی طُتی، ْشیُّ ْبی ٔالؼی را ثب ْشیُّ ْبی اطتبَذارد در یک 

در . ػزاین اطتبتیک يمبیظّ يی کُذ ٔ کبرکُبٌ را يظجت اَسزافبت يی داَذ

زبنیکّ در ْشیُّ یبثی کبیشٌ ْشیُّ ْبی ٔالؼی ثب ْشیُّ ْبی ْذف در یک 

یُبيیک يمبیظّ يی ػٕد ٔ ثّ کبرکُبٌ ثّ ػُٕاٌ يُبثغ أنیّ ثزای زم ػزاین د

آتکیُظٌٕ ٔ دیگزاٌ)يؼکالت َگزیظتّ يی ػٕد 
2

 ،2119.) 

کبیشٌ تُٓب یک فٍ . کُذ ثُبثزایٍ ْشیُّ یبثی کبیشٌ اس تکزار اختُبة يی

ثُبثزایٍ . يذیزیت ْشیُّ َیظت ثهکّ رٔیکزد سَذگی طبسيبَی ٔ فزدی اطت

ایًبیی، )ْذف ٔ غبیت آٌ َیظت، ثهکّ پیبيذ ٔ َتیدّ آٌ اطت  کبْغ ْشیُّ،

9986.) 

در ْشیُّ یبثی اطتبَذارد طُتی، يذیزاٌ ٔ يُٓذطیٍ را ثّ ػُٕاٌ ثٓتزیٍ افزاد 

ٌٕ کبرػُبطی ْظتُذ، ُيی گیزد، چزا کّ آَٓب دارای ف ثزای ایٍ کبر در َظز

کبرگزاٌ را ثزای نذا ایٍ يذیزاٌ ٔ يُٓذطیٍ ْظتُذ کّ رٔیّ ْبی يٕرد َیبس 

 .تؼییٍ يی کُُذ ِ،تٕنیذ يوبثك ثب اطتبَذاردْبی اس پیغ تُظیى ػذ

در طیظتى ْشیُّ یبثی کبیشٌ، کبرگزاٌ ثّ دنیم دارا ثٕدٌ ایذِ ْبی ػًهی 

پیزايٌٕ چگَٕگی ثٓجٕد فزایُذ در َظز گزفتّ يی ػَٕذ، چزا کّ آَٓب ٔالؼًب ثب 

ّ یبثی کبیشٌ، اػوبء يظئٕنیت نذا تًزکش ْشیُ. فزایُذ تٕنیذ درگیز ْظتُذ

 .کبْغ ْشیُّ ْب ٔ ثٓجٕد فزایُذ ثّ کبرگزاٌ اطت

 

 نتیجو گیزی

يذیزاٌ، ثّ ٔیژِ يذیزاٌ يبنی ٔ زظبثذاری يذیزیت ثزای رٔ ثّ رٔ ػذٌ ثب 

دَیبی التـبد ايزٔس، َیبسيُذ کظت يٓبرت ْبی فُی يذیزیت يبنی ٔ يذیزیت 

ی ٔ زظبثذاری ثزای آَٓب کفبیت اکٌُٕ دیگز داَغ زظبثزط .راْجزدی ْظتُذ

ْبی طبسيبٌ يبَُذ  ًَی کُذ، ثهکّ آَٓب در زذ نشٔو ثبیذ َظجت ثّ ًّْ فؼبنیت

تٕنیذ، يُٓذطی، تذارکبت، پؼتیجبَی، فُبٔری اهالػبت ٔ غیزِ آػُبیی داػتّ 

 .ثبػُذ

                                                
1 - Brinker 
2 - Atkinson et al 
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يذیزاٌ ثزای رطیذٌ ثّ ْذف يوهٕة ثبیذ اَدبو ايٕر را ثٓتز اس رلجب اَدبو 

ثٓجٕد يظتًز ثزای يذیزاٌ رٔػٍ اطت، ٔنی ثذٌٔ کظت يٓبرت يفٕٓو . ُْذ

ْبی طُتی َیش ُْٕس ثبیذ  ْشیُّ یبثی ثز يجُبی طیظتى. ْبی خذیذ آطبٌ َیظت

در ایٍ يیبٌ، . راِ هٕالَی ثپیًبیذ تب ثّ طیظتى ْبی َٕیٍ ْشیُّ یبثی ثزطذ

اس ؿسُّ  ،زظبثذاراٌ اگز ًْچُبٌ ثز َمغ طُتی خٕد پبفؼبری ٔرسَذ

 (.9386زبخیٓب، ) طبسی طبسيبٌ زذف خٕاُْذ ػذ کت در فزایُذ تـًیىيؼبر

. ْب را ثبیذ خذی گزفت داَُذ کّ ْشیُّ ايزٔسِ، ؿبزجبٌ ٔ يذیزاٌ ػزکت يی

سیزا يؼتزیبٌ، ثّ لیًت کبال ثّ ػُٕاٌ یکی اس ػٕايم يٕثز در اَتخبة کبال 

بثی کبیشٌ ٔ آٌ يبَُذ ْشیُّ ی ٌٔ فٍْب ٔ  يذیزیت راْجزدی ْشیُّ. َگزَذ يی

ْبی  ْب ثتٕاَذ ْشیُّ کُُذ تب طبسيبٌ کبرْب را ارائّ يی راِ ،ْذفْشیُّ یبثي 

ای يذیزیت کُُذ کّ َّ تُٓب در ػزؿّ رلبثت ثبلی ثًبَُذ ثهکّ  خٕد را ثّ گَّٕ

 .زلٕری لٕی ٔ يمتذراَّ داػتّ ثبػُذ

ثُبثزایٍ كزٔرت دارد طبسيبٌ ْب طیظتى يذیزیت ْشیُّ خٕد را ثب اطتفبدِ اس 

رٔیکزدْبی َٕیٍ زظبثذاری يذیزیت ثبس هزازی کُُذ تب ثتٕاَذ ًْچُبٌ 

اس طٕی دیگز کبیشٌ ثب ".ًْیؼّ زك ثب يؼتزی اطت: "َیزٔيُذاَّ ثگٕیُذ

یم ، تدشیّ ٔ تسهTQMطبیز يفبْیى يذیزیتی َظیز يذیزیت کیفیت خبيغ 

، ٔ يُٓذطی ارسع َیش َشدیکی ٔ ًْیبری FMEAػٕايم ػکظت کبر 

 . يظتًز دارد

، ْشیُّ یبثی کبیشٌ را فٌُٕزظبثذاراٌ ثذٌٔ داػتٍ درک لبثم لجٕنی اس ایٍ 

َخٕاُْذ ػُبخت ٔ ثذیٍ تزتیت اس لبفهّ تسٕل ٔ تؼبنی طبسيبَی ًْبُْگ ثب فٍ 

آٔری ْبی َٕیٍ ػمت يبَذِ ٔ در پیچ ٔ تبة ػًهیبت طُتی گزفتبر خٕاُْذ 

 . يبَذ
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