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هفَْم کایضى (اداهِ)

KAI+ ZEN= KAIZEN


هعٌی کایضى  :کایضى یعٌی تْثَد هستوش ،تْثَد هستوشی کِ
تواهی افشاد یعٌی هذیشاى کاسکٌاى ٍ کاسگشاى سا دس تش هی گیشد.



فلسفِ کایضى  :تشایي اصل استَاس است کِ ضیَُ صًذگی اًساى
ضاهل صًذگی ضغلی ،صًذگی اجتواعی ٍ صًذگی خاًَادگی تایذ
پیَستِ ٍ هذاٍم تْثَد یاتذ .فشٌّگ کایضى ٍ تعاهل آى دس تیي
الیِ ّا ٍ ساصهاًْای هختلف اجتواعی دس طاپي تاعث ضذُ است
تا کاسخاًِ تِ داًطگاُ تثذیل ضَد ٍ داًطگاُ تِ کاسخاًِ ،کاسگش
اص هذیش تیاهَصد ٍ هذیش اص ایذُ ّای کاسگش تْشُ هٌذ گشدد.
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پیام استشاتظی کایضى


پیام استشاتظی کایضى دس ایي جولِ خالصِ هیطَد کِ حتی یک
سٍص سا ًثایذ تذٍى ایجاد ًَعی تْثَد دس یکی اص تخطْای ساصهاى
یا ضشکت سپشی ًوَد .تِ فشهایص پیاهثش اکشم (ظ) کِ فشهَدُ اًذ
" :هسلواًی کِ دٍ سٍصش تشاتش تاضذ هغثَى است" .چٌیي
فشهایطی دس آى صهاى ٍالعا دلیل تش سطح فکش تاالی پیغوثشهاى
داسد.
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الذاهات اساسی تشای تحمك کایضى

 -1ضٌاسایی ٍ حزف کلیِ فعالیت ّای ّضیٌِ صا ٍ فالذ
اسصش تَلیذ () Muda
 -2ضٌاسایی  ,حزف ٍ یا تلفیك فعالیت ّای هَاصی (
) Muri

 -3آى دستِ اص فعالیت ّایی کِ تشای تکویل ٍ تْثَد
سطح کیفی خذهات الصهٌذ) (Muraتِ فعالیت ّای
ساصهاى افضٍدُ ضًَذ.

اًَاع هختلف هَداّا
هَدا ( اتالف ) چیست ؟
مًدا از وگاٌ شاپىي َا تٍ َر فعاليتي اطالق مي ضًد كٍ تراي سازمان َا ايجاد َسيىهٍ
مي كىذ ،اما ارزش افسيدٌ اي تًليذ ومي كىذ  .تٍ عثارتي مًدا مجمًعٍ فعاليت َايي
است كٍ از وظر مطتري وُايي ارزضي وذارد ي مطتري تمايلي تٍ پرداخت پهًل تهراي
ايه فعاليت َا وذارد.
الف  :اتالف دس تَلیذ اضافی
اضافٍ تًليذ عثارتست از تًليذ تيطتر از تقاضا يا تًليذ تسيار زيدتر از زمان مًرد
وياز ،ايه اضافٍ تًليذ خطراتي چًن كُىٍ ضذن ،افسايص تًليذ معيًب ،احتمال
مجثًر ضذن تٍ فريش تا قيمت پاييه محصًل يا ضايعات ضذن محصًل را
افسايص ميدَذ.
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اًَاع هختلف هَداّا

ب :اتالف دس اجشای فشایٌذ:
عثارت است از اوجام فعاليتُا تيص از آوچهٍ مهًرد ويهاز مطهتري در

ارتثاط تا كيفيت ي ييصگيُاي محصًل است .ماوىذ پرداخت كهاري
وُايي سطًحي كٍ تًسط مطتري ديذٌ وخًاَذ ضذ.

اًَاع هختلف هَداّا

ج :اتالف دس اًثاسش
اتالف مًجًدي عثارت است از در اختيار داضته مقادير زياد ي واضريري از

مًاد خام ،مًجًدي در حال ساخت ( )Work In processي كاالَاي
ويمٍ تمام ي َمچىيه كاالَاي تمام ضذٌ .مًجًدي تيص از حذ مًجة
َسيىٍَاي اقتصادي تاالترَ ،سيىٍ اوثارداري تيطتر ،مقادير تيطتر معيًتات
ميضًد .
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چشخِ دهیٌگ

 هشاحل چْاس گاًِ تِ تشتیثی کِ هالحظِ هی کٌیذ،
هثٌای تفکش طاپٌی ّا تشای تصوین گیشی ٍ اجشای
تصوین دس ساصهاى لشاس گشفت .الصم تِ رکش است کِ
چشخِ دهیٌگ تِ صَست پایاى ًاپزیش دًثال هی ضَد.
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تفكر بهبود مداوم در چرخه PDCA
بنيان سيستم بر چرخة  PDCAاستوار است:

 برنامه

ريزي :تعيين اهداف وفرايندهاي الزم جهت ارائه نتايج بر طبق

خواستههاي مشتري و خط مشي هاي سازمان

 اجرا

:اجراي فرايندها

 بررسي

:پايش و اندازه گيري فرايندها و محصول بر طبق خط مشي ها،

اهداف والزامات ويا خواسته هاي مربوط به محصول وگزارش دهي نتايج



اقدام :انجام اقدامات جهت بهبود مداوم عملكرد فرايند

سٍش تْثَد تذسیجی  -کایضى

time
Slow and steady wins the race

سّشٍ آى ًیست کِ گْی تٌذ ٍ گْی خستِ سٍد سّشٍ آى است کِ پیَستِ ٍ آّستِ سٍد
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 ًَآٍسی- سٍش جْص تضسگ

time

سٍش تشکیثی – کایضى ٍ ًَآٍسی
innovation

kaizen

innovation

kaizen

innovation

kaizen

time
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هذل هذیشیت کایضًی
ّ -1ش چِ تِ سطَح پاییي تش هی آیین اص ٍظایف ایجاد
تْثَد کاستِ ٍ تِ ٍظایف حفظ ٍ ًگْذاسی تْثَد افضٍدُ
هی ضَد .
 -2هذیشاى سطَح تاالتش ساصهاى تایذ ّوَاسُ تخص اعظن
ٍلت خَد سا صشف تْثَد ساصهاى ًوایٌذ ٍ اهَس جاسی سا
کِ جٌثِ ًگْذاسی داسًذ تِ سطَح پاییي تش ٍاگزاس کٌٌذ .
 -3کاسکٌاى یک ساصهاى ّوَاسُ تایذ تِ فکش تْثَد ٍ حفظ
دستاٍسدّای تْثَد دس ساصهاى خَد تاضٌذ .
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برخی از روشهای بهبود فرآیندها

برخی از روشهای بهبود فرآیندها


آراستگی هحیط کار ))5S



نظام هدیریت هشارکتی



هستندسازی فرآیندها



استفاده از تکنولوشی فناوری اطالعات



نظرسنجی از هشتریاى



هویسی داخلی



فنوى آهاری
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نظام ساماندهی و آراستگی محیط کار()5S

5Sچیست؟
تعشیف:
هجوَعِ ای اص استاًذاسدّا ٍ فعالیتْایی کِ دس
لالة یک ًظام فشٌّگی ،هذیشیتی ٍایجاد
هحیطی ساهاى یافتِ  ،هشتة  ،پاکیضُ  ،صیثا ،
دلپزیش  ،خالق ٍ تِ حفظ آى تأکیذ داسد .
56
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مراحل اصالح و بهبود فرآیندها
 -1توضیح و توجیه هشکل
 -2ایجاد فرضیه هایی درباره هشکل و علل ایجاد آى
 -3جوع آوری اطالعات
 -4طبقه بندی اطالعات
 -5تجسیه و تحلیل اطالعات

 -6نتیجه گیری و ارائه راه حل
 -7تهیه و تنظین گسارش
 -8اجرا
 -9آزهایص طرح جدید
 -10استقرار طرح جدید

مرحله اول :شىاخت مشکل و تبيين آن
اولين مرحله اصالح فرآيىدها عبارت است از تشخيص
مشکل يا مشکالت که ممکن است از جاهب مديران و
مقامات مسئىل سازماوي صىرت گيرد يا کارکىان در حين
اجراي عمليات با مشکلي برخىرد کىىد يا تحليلگر شخصا
متىجه مسائل و مشکالت شىد و اصىل درباره وضع
مىجىد و روشهاي جاري کار ،شک کىد.
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مرحله دوم :ايجاد فرضيه
پس از شىاخت و تبيين مشکل اصلي ،بايستي درباره عىاملي که

سبب بروز آن مشکل شده اهد ،فرضيه هايي ايجاد کرد و از ميان
فرضيه ها ،مهمترين و محتملترين آنها يعني فرضيه اهم را به منزله
عاملي که بيشتر گمان مي رود سبب بروز مشکل شده اهد ،برگسيد.

مرحله سىم :جمع آوري اطالعات
مرحله جمع آوري اطالعات از مراحل مهم تجسيه و تحليل سيستم
است .هر چه صحت و دقت اطالعات بيشتر باشد ،احتمال

شىاخت واقعيت و دستيابي به راه حل مىاسب براي مشکل بيشتر
خىاهد شد.
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