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:کایزن 

بهبود:یعنیکایزنژاپنیزباندر*
همهمشارکتباتواممداوم،ومستمر
یکیاشرکتیکدرکهاستافرادی

ومدیرانارشد،مدیریت)سازمان
کهباشدمیمشغولندبکار،(کارگران

.استهزینهکمتقریباً



بهييرتغآنتعریفکهاستژاپنیمفهومیکازایکلمهدوترکيبیکایزن
نایبرکایزنواقعدر.استتدریجیومستمربهبودیاشدنبهترسمت

نبالدبهنيستالزمهاسازماندربهبودایجادبرایکهاستاستوارفلسفه
آنکهشرطهباصالحیابهبودنوعهربلکه،باشيمناگهانییاانفجاریتغييرات
خواهدارمغانبههاسازماندرراوریبهرهارتقایباشد،مداوموپيوسته

.آورد

KAI + ZEN = KAIZEN 

نانبهبود مستمر و تدريجي با بهره گيري از مشاركت كارك



مشتری گرا
گنترل کیفی جامع

علوم و تکنولوژی ربات
سیستم پیشنهادها

اتوماسیون
نظم و مقررات محیط کار
ه ورسیستم جامع تعمیرات بهر

کامبان 
بهبود کیفیت

تولید به موقع
تولید بی نقص

فعالیتهای گروهی کوچک
همکاری متقابل مدیریت و 

کارگران
بهبود بهره وری

تولید محصول جدید

.می گیردمفهوم کایزن مانند چتری است که کلیه فعالیتهای ذیل را در بر :چتر کایزن 



کمترپذیریخطر•
کمترهایهزینه•
کوچکترتغييرات•

کهیمعنبدین ُشودمیانجامکيفيتهایحلقهتوسطکایزنکاراساس
میحلراخودکاریمشکالتشوندومیجمعهمواحددوریکاعضای

باشدواحدهااعضایبينازونفر۱۰ازکمترتعدادایناستبهترکهکنند
کميتهایمالک.گردداستفادهخارجمتخصصانازلزومصورتدرتا

آننتایجویهاگيرتصمصمکيفيتمالکبلکهنسبتکيفیکنترلجلسات
.باشدمی

ازکوچکیگروهازکههستندکایزنتيمهایهمانکيفيتهایحلقه
دخوسرپزسترهبریتحتدهندومیانجاممشابهکارهایکهکارکنان
.کنندبرطرفراخودواحدمشکالتدهندتامیجلسهتشکيل

:ویژگی های کایزن 



كايزن، نيازي به سرمايه گذاري عمده و

.فناوري جديد ندارد

:كايزنفلسفه*
ادگیخانوواجتماعی،شغلیزندگیشاملزندگیشيوهکهاستاستواراصلبراین

.یابدبهبودمداوماًوپيوستهباید

:كايزنفرهنگ*
تاشدهباعثژاپندراجتماعیمختلفهایسازمانوهاالیهبيندرآنتعامل

هایدهایازدميروبياموزدمدیرازکارگر،کارخانهبهدانشگاهودانشگاهبهکارخانه
.گيردبهرهکارگر

:مديريتوكايزنمهموظيفه*
نگهداری) موجودوضع1
بهبود) فرآیندهابهبخشی2



كايزن يك تئوري ايستا نيست 

بلكه 

.مفهومي است كه تفكري عملياتي و اجرايي را القاء مي كند 

:كايزناستراتژيپيام*

زایکیدربهبودفرعیایجادبدوننبایدراروزیکحتی
.نمودسپریشرکتیاسازمانهایبخش



.  فکر کنید چگونه می توانید آن را انجام دهید. نگویید چرا این کار انجام نمی شود-1

.  همین االن برای رفع آن اقدام نمایید. در مورد مشکل به وجود آمده نگرانی به خود راه ندهید-2

.  باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد. از وضعیت موجود راضی نباشید-3

.  اگر مرتکب اشتباه شدید ، بالفاصله در صدد رفع اشتباه برآیید-4

.  از تحقق هدف اطمینان دارید دست بکار شوید% 60اگر . برای تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید-5

بار بپرسید چرا؟ 5برای پی بردن به ریشه مشکالت -6

.  سعی نکنید از دفتر کار خود مشکالت محیط را حل کنید. گمبا محل واقعی رویداد خطاست -7

.  همیشه برای حل مشکل از داده و اطالعات کمی و به روز استفاده کنید-8

.  استفاده کنیداگر عقلتان به جایی نمی رسد، آن را در همکارانتان بجویید و از خرد جمعی. بلکه از خرد خود استفاده کنید. برای حل مشکل بالفاصله به دنبال هزینه کردن نباشید-9

.  ریشه بسیاری از مشکالت بزرگ همین نکات ریز است. هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید-10

. مدیریت باید حضور مشهود و ملموس داشته باشد. حمایت مدیریت ارشد منحصر به قول و کالم نیست-11

.  برای حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاری اختیار به زیردستان ابا نکنید-12

.  هیچ گاه عجوالنه قضاوت نکنید. هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید-13

.  مدیریت دیداری و انتقال اطالعات بهترین ابزار برای حل مسئله به صورت گروهی است-14

. مدیریت ارشد باید با الیه های پایین تر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد. ارتباط یک طرفه دستوری از باال به پایین مشکالت سازمان را پیچیده تر میکند-15

.  از الگوهای چند مهارتی و غنی سازی شغلی برای شکوفا شدن آنها استفاده کنید. انسانها توانایی های فراوانی دارند-16

.  تنها فعالیت هایی را انجام دهید که برای سازمان شما ارزش افزوده ایجاد می کنند-17

.  ت ، پایه و بنیان ایجاد محصولی با کیفیت است5فراموش نکنید که -18

.  بر اساس الگوهای کار گروهی ، مسائل محیط کارتان را حل کنید-19

.هیچ وقت از این کار خسته نشوید. فرآیندی پایان ناپذیر است( اتالف) حذف مودا -20

:اصول بیست گانه مدیریت در کایزن 



:دمينگچرخهوكايزن*
بهژاپنکشوردرنشد،واقعهاآمریکاییتوجهموردچندانميالدی۱95۰دههدرنظریاتشکهدمينگدکتر

ازیکیبهارکشوراینژاپنی،کاالهایکيفيتبهبودبرایویپيشنهادیراهبردهایتدریجبهوپذیرفتهگرمی
ورتصبهویمعروفچرخهدردمينگنظرمورداصول.نمودتبدیلجهانیاقتصادبرتروپيشرفتهکشورهای

.استنمایشقابلزیر
ازپس.استریزیبرنامهبرایاصلیموضوعهميشهموجودوضعيتکهاستآنچرخهایندرذکرقابلنکته

آغازرنامهبدرشدهبينیپيشاهدافبهیابیدستبرایاجراییاقداماتفعلیوضعيتازگذاربرایریزیبرنامه
اقداماتآخرمرحلهدر.گرددمیآشکارآنضعفوقوتنقاطبرنامهاجراینحوهبررسیباادامهدروشودمی

نگاهدریعبارتبه.بایدمیادامهترتيبهمينبهچرخهاینوآغازگرفتهانجامهایفعاليتبهبودبرایاصالحی
.اشيمبوضعيتبهبوددنبالبهبایدهموارهونيستکنندهراضیکامالهيچگاهموجودوضعيتدمينگچرخه



زاهزینهکههاییفعاليتکليه-۱
کنندنمیتوليدارزشیولیهستند

Mudaشوندحذفباید.

درشکلیبهکههاییفعاليت-2
انجامموازیصورتبهدیگریجای
تلفيقیکدیگرباMuriشوندمی

.شوند

خدماتکيفیسطحبهبودوتکميلبرایکههاییفعاليتازدستهآن-3
3Muنهضتیاحرکتاین.شوندافزودهسازمانهایفعاليتبهMuraالزمند
.دهدمیتشکيلرا(عملیکایزن)کایزنگمباآموزشیکارگاهاقداماتاساس

:  سه اقدام اساسی جهت تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمانها



نمودار برداشت ژاپني ها از كاركردهاي شغلي

نمودار برداشت غربي از كاركردهاي شغلي 

نمودار كاركردهاي شغلي براساس نوآوري

برداشت ژاپن و غرب از وظایف شغلی 

http://www.aryanote.com/wp-content/uploads/2012/09/002.jpg
http://www.aryanote.com/wp-content/uploads/2012/09/003.jpg
http://www.aryanote.com/wp-content/uploads/2012/09/004.jpg


: ساختار سلسله مراتبی تصمیم در سازمان



ارزشاماکند،میهزینهایجادهاسازمانبرایکهشودمیاطالقفعاليتیهربههاژاپنینگاهازمودا
زشیارنهاییمشترینظرازکهاستهاییفعاليتمجموعهموداعبارتیبه.کندنمیتوليدایافزوده
آشناشتربيبحثاینباآنکهبرایحال.نداردهافعاليتاینبرایپولپرداختبهتمایلیمشتریوندارد
کهموتورزتویوتاشرکتتوليدمعاوناوهنوچیتاییآقای:پردازیممیآنهایویژگیذکربهشویم
:کندمیبندیتقسيمزیردسته7بهراموداشد،تبدیلنابتفکرنظریهپردازنظریهبهبعدها

بازارنيازازبيشتوليدمودای-۱

تاخيروانتظارمودای-2

نقلوحملمودای-3

اضافیهایحرکتمودای-4

انبارشمودای-5

فرآینددرایرادمودای-6

کاریدوبارهوضایعاتتوليدمودای-7

:مـودا 



:انواع اتالف 
Over)توليداضافهـ1 Production):

توليدافزایشدن،شدمدهوکهنهچونخطراتیتوليداضافهایننياز،موردزماناززودتربسيارتوليدیاتقاضاازبيشترتوليدازعبارتستتوليداضافه
.می دهدافزایشرامحصولشدنضایعاتیامحصولپایينقيمتبافروشبهشدنمجبوراحتمالمعيوب،

Defects)خطاهاـ2 (:
مواداززحدايشباستفادهمطلوب،غيرویژگيهاییباکاالییتوليدتوليد،نادرستاطالعاتتهيهبرنامه ریزی،دراشتباههنگام،دیرتحویلچونمواردی

.می شودشاملرامعيوبمحصولایجادیاخام
:(Inventory)موجوديـ 3

Work)ساختحالدرموجودیخام،موادازناضروریوزیادمقادیرداشتناختياردرازاستعبارتموجودیاتالف In process)نيمهکاالهایو
.ی شودممعيوباتبيشترمقادیربيشتر،انبارداریهزینهباالتر،اقتصادیهزینه هایموجبحدازبيشموجودی.شدهتمامکاالهایهمچنينوامتم
)انتقالـ4 Transportation):

صورتاینهبحالتترینآلایده.می شودشاملراتوليدیواحدهایبينموادجابجاییمثلنمی افزایدتوليداتارزشبهکهموادجابجاییهرگونهانتقال
النی ترطوتوليدچرخهتاشدخواهدموجبانتقال.شوداستفادهبعدیواحددراوليهموادوورودیعنوانبهبالفاصلهوفوراً واحدیکخروجیکهاست

.باشدانتظاردليلبهتوليدسيستمدرمکث هاوتوقفاتدرعاملیهمچنينویافتهافزایشفضاوکارنيرویازناموثراستفادهگردد،
:(Waiting)انتظارـ5

.کارخانهدرتوليدناکارایجریانیاتنگناهاخاطربهماشين هایاکارگرانفعاليتدررفتههدرزمانازاستعبارتانتظار
:(Motion)حركتـ6

جهترفتنراهمثال،عنوانبه. شودآندرتأخيرموجبیاداردبازاصلیکارازراآنهاکهکارگرانرفتنراهیافيزیکیحرکتنوعهرازاستعبارت
میکاهشراارکنيرویبازدهوکردهکندراکارگرانفعاليتاستبدیهیکهارگونو میشرایطرعایتعدمدليلبهبدنیسختحرکاتیاابزارکردنپيدا
.دهد

:(Correction)تصحيحـ7
.ستانشدهانجامدرستاولدربارکهدليلاینبهگيردصورتدوبارهبایدفعاليتهابعضیکهمی افتداتفاقزمانیدوباره کاری،یا،تصحيح
.می شودتوليدفراینددرتوقفوتنگناهاایجادوتوليدیکنواختجریاندراختاللموجبمعموالًتصحيح

Over)اضافيفرايند-8 Processing):
کهطوحیسنهاییکاریپرداختمانند.استمحصولویژگيهایوکيفيتباارتباطدرمشترینيازموردآنچهازبيشفعاليتهاانجامازاستعبارت
.شدنخواهددیدهمشتریتوسط

Knowledge)دانشبهدسترسيعدمـ9 Disconnection):
د،توليصحيحفراینداطالعاتچوناطالعاتینباشداختياردراستنيازموردکهجایییازمانیدانشیااطالعاتکهمی دهدرخزمانیمورداین

.شدخواهدتنگناهاوخطاهاایجادموجباغلبصحيحاطالعاتفقدان.احتمالیمشکالتحلراهوتوليدویژگيهای



.  ناحيه نمونه را انتخاب كنيد -1

. را ايجاد و سازمان دهي كنيد ( تيم كايزن ) گروه بهبود -2

. داده هاي آماري مورد نياز را در ناحيه نمونه با كمك اعضاي گروه گرد آوري كنيد -3

. اعضاي شركت كننده را در كارگاه آموزشي با مفاهيم و ابزارهاي بهبود آشنا كنيد -4

.  را آغاز كنيد ( ت 5) نظام آراستگي -5

. ها را شناسايي و فهرستي از آنها تهيه كنيد ( اتالف ) مودا -6

. ريد تحليل علل رويداد اتالف را در ناحيه نمونه انجام دهيد و راه حلهايي را با استفاده از كار گروهي بدست آو-7

.  راه حل هايي را كه عملي ترند انتخاب كنيد -8

.  هر نوع تغيير فيزيكي در آرايش ناحيه نمونه را بدون فوت وقت انجام دهيد -9

.  بهبود انجام گرفته را به صورت استاندارد درآوريد -10

.  موفقيت حاصله را به اطالع ساير همكارانتان برسانيد -11

. نتايج به دست آمده را ارزيابي كنيد تا در مراحل بعدي مورد استفاده قرار گيرند -12

. به سراغ مشكل بعدي برويد -13

:مراحل اجرای کایزن



:5s-آراستگينظام*
5Sاستزیرکلماتاولحرفپنج:

Seiriهاضروریغيرازاستضروریآنچهکردنجدامعنیبه:تشخيص

Seitonماندمیباقیضروریعنوانبهکهآنچهبهدادنسامانوسر:ترتيب

Seisoنيازموردلوازمواشياکليهومحلکردنتميزوپاکسازی:(تميز)تنظيف

Seiketsuشددادهشرحفوقاکهاقداماتیکردنمندرویهوکردناستاندارد:تنظيم

Shitsukeاستانداردهااینهمگانیرعایتبرایالزمسازوکارهایوبسترهاایجاد:تكليف

عناصروابزارهاکایزن،وکارکسبحیطهدر

،کیفیتدوایر.گیردمیکاربهرامتعددی

عناصریجملهاز5S،پیشنهاداتنظام،کانبان

.دارندوجودکایزنسیستمدرکههستند



که است جایی وواقعی محل معنای به GEMBAگمباژاپنی،زبان در
گمباواژه ژاپن،صنعت در.می شودانجام آن درسازمان اصلی عمليات 

گمبا،وکایزن واژه دو.داردشهرت ( مستمربهبود)کایزنواژه اندازه به 
براساسراخودتصميمات معموالً مدیران ودارندجای ژاپنی مدیران قلب درکه هستندواژه هایی 

.می کننداتخاذواژه دواین کامل درک 
رارقبررسیموردحادثهواشکالمحلدربهبودباید،گویدمیکایزندرمدیریتیاصولازیکی
.اندگذاشته،مشکلبروزیاکارانجامواقعیمحلمعنیبهگمبارااصلایناسموگيرد

حسطوگيرندمیقرارکارمتندروآیندمیبيرونالکازمدیران<<کایزنگمبا>>اساسبر
.شایندگمیملموسوصحيحنگاهیباراهاگرهوبخشندمیتوسعهآنواقعیمعنایبهرامشارکت

کاربهلیمحیاهروتوليدکارگاهبرایاصطالحاکهکارهاستانجامواقعیمحلمعنایبهژاپنیگمبای
ارددتاکيدامرمعموالبرایناصطالحاین.شودمیانجاماندرافرینارزشکارهایعمالکهرودمی
کهیدامیدستبهشرایطیمستقيممشاهدهازطریقوکارگاهبرتمرکزبافقطواقعیبهبودکه

مبتنیروشیراگمباکایزنکایزنمعروفمحققينازیکیایماییماساکی.شودمیانجاماندرکارها
.داندمیسليمعقلبر

:گمبا محل واقعی انجام کار 



تقسيمعمدهبخشسهبهسودکسببرایهاشرکتاصلیهایفعاليت*

:عبارتندازميشودکه

یافتگیتوسعه(۱

توليد(2

فروش(3

دراگمب.دهدادامهخودحياتبهنميتواندهافعاليتاینبدونشرکتیهيچ*

.هاستفعاليتاینواقعیمحلمعنایبهحقيقت

.داردباالترازپادشاهمقامیگمبا،کنيم،فرضپادشاهرامشتریاگر*



 راه حلهادرباره تفکرومشکالت بررسی

 تغييربرابردرکم مقاومت

 پيشنهادیساده راه حلهای بودن واقعی

 پایينهزینه وسليم عقل برتاکيدباراه حلهااجرای

 کارهادربهبودهاازرضایت وکارازکارکنان لذت

 کارهااثربخشی شکوفایی

وزانهرفعاليتهای انجام ضمن بهبود،فراینددرباره تفکر

 تغييرایجادبرای ارشدمدیریت تائيدبه نيازعدم

:فواید مدیریت گمبا 



:گمبادركيفيت مديريت *
ازری،مشتسفارش موقع به تحویل وتوليدهزینه کيفيت،مقوله در

رت صوگمبادرکه فعاليتهایی ازبسياری .نيستندجدایکدیگر
 ندرت بهآنهامدیریت وداردبستگی کارکنان مهارت به صرفاً می گيرد

است ین اتفکری چنين معنای گمبادر.)می گيردشکل باالبه پایين از
حویل تنامرغوبی کاالی هيچ هرگزکه می شوندمتعهدسازمان افرادکه 

ارسال فرایندبعدی مرحله به رامعيوبی کاالی یاقطعه هرگزنگيرند،
نکنندتوليدرانامرغوبی کاالی ونکنند

:گمباخانه بنيان *
ارکنان کمشارکت .استاستوارکارکنان مشارکت برگمباخانه بنيان 
ئه اراکيفيت،چرخه های خودانضباطی،روحيه ایجادکارگروهی،:شامل

مهارتهاه توسعانسانی،نيروی ارتباطات مستمر،پی جوئيهای پيشنهاد،
.است دیداری مدیریت و



:گمبامديريتطالييقوانين*

مشکلوقوععلتجستجویوگمبابهمراجعه:اولقانون

گمبابامرتبطمواردتماموموادابزار،تجهيزات،بازبينی:دومقانون

گمبادرمشکلرفعبرایمقطعیوموقتتصميماتاتخاذ:سومقانون

معلولوعلتیابیریشه:چهارمقانون

ازیپيشگيربراینوین،استانداردهایاستقراروآموزش،طراحی:پنجمقانون
مشکلمجددوقوع



نمياایشدهتوافقفرمولبراساسسازمانهاروزانهفعاليتهای

درروشنوفهمقابلهافرمولاینکههنگامی.باشدمیکارکنان

.شودمیناميدهاستانداردباشدمشخصچارچوبی

داردودخشرکتعملکردکيفيتبهبوددرسعیکهمشتاقیمدیر

.دهدمیارتقاءراکارمحيطاستانداردهایسطح

بررامستمربهبود(2ونگهداری(۱یعنی،اساسیوظيفهدومدیر

.داردعهده

:استاندارد سازي در كايزن*



یاودتوليضایعاتنظيردرگمبااشتباهیهرگونهبایدمدیر

ذفحوتکرارازجلوگيریجهتوشناساییراناراضیمشتری

.نمایدبازنگریرامربوطههایمشهودرویهنارسایی

اقدامومميزیاقدام،،سازیاستانداردچرخهبایدمدیریت

موجودوضعبعدیاقدام.نگهداردگردشحالدررااصالحی

.شوددادهترقیترمطلوبوضعسویبه

وحاکمنویناستانداردهایشد،جاریسازماندربهبودوقتی

.شودمیجاریفرآینددراستانداردهاازباالتریسطح

:نگهداري و بهبود استانداردها * 



ایشآسوایمنیضامنکارکنانبرایکهاستفرایندیمفهومبههاژاپنیبرایاستانداردواژه

.باشدکيفيتضامنمشتریانبرایوربهرهوصرفهبهمقرونسازمانبرای

.پردازدمیکارنيرویمدیریتوشرکتداخلیمقرراتبه:مديريتياستانداردهاي•

،مدیریتیهایمشیخطومقرراتوقوانينها،بخشنامهشاملوکارکنانامورادارهجهتکه

.استآننظایرومالیاموربهمربوطقوانين،مشاغلشرح

قفوگانهسهاهدافتحققدرمشتریهایخواستهوانتظاراتبه:عملياتياستانداردهاي•

.دهندمیقرارتوجهموردرامشتریرضایتوپردازندمی

اهشکمطلوب،کيفيتیعنیگانهسهاهدافتحققبرایکارکنانکهاستهاییرویهشاملکه

.باشدمیمشتریسفارشموقعبهتحویلوتوليدهایهزینه

:استانداردهاي مديريتي و عملياتي * 



استانداردها. ملياتعانجامبرایراهترینایمنوترینآسانوبهترینبيانگر1

استانداردها. نددهمینشانمهارتایجادفنیدانشحفظبرایراراهبهترین2

استانداردها. هستندعملکردهاارزیابیوسنجشبرایکاریوساز3

استانداردها. سازندمیمشخصرامعلولوعلتبينارتباط4

استانداردها. هستندبهبودونگهداریبرایایپایه5

استانداردها. دهندمیارائهآموزشبرایایپایه6

استانداردها. .آورندمیوجودبهتشخيصومميزیبرایمناسبیاساس7

استانداردها. ندفرآیبرموثرمتغيرهایکاهشوخطاهاازپيشگيریهایداده8

کنندمیفراهمرا

:ويژگي هاي يك استاندارد * 



پایان
با تشکر از حسن توجه شما



كايزن. بنويسيد؟راآنفعاليتهايازموردچندونمودهتعريفرا1

شش. نماييد؟ذكرراكايزندرمديريتگانهبيستاصولازمورد2

ويژگي. باشد؟ميچهاستاندارديكهاي3

گمبا. بنويسيد؟راآنفوايدازموردچندونمودهتعريفرا4

استاندارد. دهيد؟توضيحراعملياتياستانداردومديريتي5

:سواالت فصل هفتم 



:منابع و مآخذ 


