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 کایزن چیست ؟

تغییر به سمت بهتر شدن کایزن ترکیبي دو کلمه اي از یك مفهوم ژاپني است که تعریف آن 

بهبود مستمري که تمامي افراد یعني مدیران، کارکنان و ) است بهبود مستمر و تدریجي یا 

در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که براي ایجاد بهبود در ( .کارگران را در بر مي گیرد

هر نوع بهبود یا بلكه سازمان ها الزم نیست به دنبال تغییرات انفجاري یا ناگهاني باشیم ، 

را در سازمان ها به ارمغان خواهد ارتقاي بهره وري باشد،  اصالح به شرط آنكه پیوسته و مداوم

 .  آورد

 

 :تاریخچه 
دمینگ .اي.کایزن یك شیوه مدیریتي است که بر اساس دیدگاه هاي دکتر دبلیو

شكل گرفته است و ( اساتید رشته ي مدیریت آمریكا )جوران .ام.و دکتر جي 
.بعد ها توسط ژاپن کلید قدرتمند رقابت آن ها گردید   



 



:فلسفه کایزن   

فلسفه کایزن عبارت است رشد و توسعه تدریجي و همیشگي از طریق بهتر انجام دادن        
این اصل  فلسفه کایزن بر .کارهاي کوچك به منظور نیل به استاندارد هاي باالترو بهتر

استوار است که شیوه زندگي انسان شامل زندگي شغلي، زندگي اجتماعي، و زندگي خانواده 
 .  گي باید پیوسته و مداوم بهبود یابد

از ویژگي هاي جالب کایزن عدم نیاز قطعي آن به فناوري پیچیده و یا آخرین دست آورد       
 .هاي فني است

      

:پیام استراتژي کایزن   
پیام استراتژي کایزن در این جمله خالصه مي شود که حتي یك روز را     

نباید بدون ایجاد نوعي بهبود در یكي از بخشهاي سازمان یا شرکت سپري 
.    نمود  



 :  برسه بعد استوار است( بهبود مستمر )کایزن 

 
  باال بردن کیفیت محصوالت و خدمات 

  
  به صفر رسانیدن ضایعات 

 

   تأمین رضایت مشتري 

 
به منظور دستیابي به این اهداف همه اعضاي سازمان باید در مورد بهینه سازي مستمر در  

. خود احساس تعهد نمایند  



:چتر مفهومي کایزن  

 کایزن مفهومي چتري شكل است که بیشتر شیوه هاي خاص ژاپني را که اخیرا شهرت
 یافته اند در بر مي گیرد 

,  در واقع کایزن مفهومي است که بیشتر شیوه هاي خاص ژاپني مثل تولید به هنگام 
را دربر میگیرد و از همین ... مشتري گرایي، نظام پیشنهادات و , مدیریت کیفیت جامع

.جهت ، این واژگان مترادف با کایزن شده اند  

 



 :اهداف تغییر بهبود مستمر بهره وري سازماني

       
   ارتقاي کارآئي( efficiency ) 

 Doing things right        ) (کارها را درست انجام دادن) 

 

   ارتقاي اثر بخشيeffectiveness ) ) 
Doing right things         ( کارهاي درست را انجام دادن) 

 

   بهبود بهره وريproductivity 

         Doing right things right ( کارهاي درست را درست انجام دادن) 

 



:  چرخه دمینگ    

 (  PLAN)یك تغییر درجهت بهبود طرح ریزي میشود : برنامه ریزي      
 (   DO)این تغییر در مقیاس کوچكتر آزمایش یا تجربه میشود :انجام       
داده ها به منظور بررسي اثر تغییر اعمال شده جمع آوري و تحلیل : کنترل      

 (CHECK) میشود 
چنانچه نتایج رضایتبخش باشد این تغییر در سطح وسیع و کلي پیاده سازي :عمل و اجرا       

 .   ( ACT)میشود

رویكرد سیستمي مبتني بر چرخه دمینگ )رویكرد سیستمي 
(مي باشد   

چرخه دمینگ به صورت 
.پایان ناپذیر دنبال مي شود  



 
 

:مدل مدیریت کایزني    

مي آییم از  پایین تر سازمان به سطوح سطوح باالي مدیریت هر چه از    
حفظ و  و در عوض بر وظایفي که جنبه  ایجاد بهبود کاستهوظایف دسته 

آنچه از این نمودار مي فهمیم . مي شود افزودهایجاد دارند،  نگهداري بهبود
این است که مدیران سطوح باالتر سازمان باید همواره بخش اعظم وقت خود 

را صرف بهبود سازمان نمایند و امور جاري را که جنبه نگهداري دارند به 
 .سطوح پایین تر واگذار کنند 

 



 
 
 .  فكر کنید چگونه مي توانید آن را انجام دهید. نگویید این کار انجام نمي شود -1

 .  همین االن براي رفع آن اقدام نمایید. در مورد مشكل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهید -2

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

 .  اگر مرتكب اشتباه شدید ، بالفاصله در صدد رفع اشتباه برآیید -4
از تحقق هدف اطمینان دارید دست بكار % 60اگر . براي تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید -5

 .  شوید

 بار بپرسید چرا؟  5براي پي بردن به ریشه مشكالت  -6
 .  سعي نكنید از دفتر کار خود مشكالت محیط را حل کنید. گمبا محل واقعي رویداد خطاست  -7
 .  همیشه براي حل مشكل از داده و اطالعات کمي و به روز استفاده کنید -8  
اگر عقلتان به . بلكه از خرد خود استفاده کنید. براي حل مشكل بالفاصله به دنبال هزینه کردن نباشید -9

 .  جایي نمي رسد، آن را در همكارانتان بجویید و از خرد جمعي استفاده کنید
ریشه بسیاري از مشكالت بزرگ همین نكات . هیچ وقت جزئیات و نكات ریز مسئله را فراموش نكنید -10

   .ریز است
 
 

 اصول بیست گانه مدیریت در کایزن



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

. داشته باشد  
. براي حل مسائل هر جا که امكان آن وجود دارد از واگذاري اختیار به زیردستان ابا نكنید -12  

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

. مدیریت دیداري و انتقال اطالعات بهترین ابزار براي حل مسئله به صورت گروهي است -14  
مدیریت ارشد . ارتباط یك طرفه دستوري از باال به پایین مشكالت سازمان را پیچیده تر میكند -15

. باید با الیه هاي پایین تر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد  
از الگوهاي چند مهارتي و غني سازي شغلي براي شكوفا شدن . انسانها توانایي هاي فراواني دارند -16

. آنها استفاده کنید  

. تنها فعالیت هایي را انجام دهید که براي سازمان شما ارزش افزوده ایجاد مي کنند -17  

.پایه و بنیان تولید محصول با کیفیت است  S 5فراموش نكنید که  -18   

. بر اساس الگوهاي کار گروهي ، مسائل محیط کارتان را حل کنید -19  

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



 :بهبود
 :  براي دستیابي به پیشرفت دو نگرش متفاوت وجود دارد

 (  کایزن)پیشرفت تدریجي ( 1
 (  نوآوري)پیشرفت مبتني بر جهش بزرگ ( 2

در مجموع شرکت هاي ژاپني پیشرفت تدریجي را ترجیح مي دهند و شرکتهاي غربي به 
 .  نوآوري اعتقاد دارند
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:اقدامات اساسي براي تحقق كايزن   

 (   Muda)و فاقد ارزش افزوده حذف کلیه فعالیت هاي هزینه زا شناسایي و ( 1 
 (   Muri) فعالیت هاي موازي تلفیق و   شناسایي( 2

سطح کیفي خدمات الزمند به فعالیت از فعالیت هایي که براي تكمیل و بهبود آن دسته ( 3
 Mura)) شوند  افزودههاي سازمان 

 



   چیست ؟( اتالف ) مودا 
مي کند، ایجاد هزینه مودا از نگاه ژاپني ها به هر فعالیتي اطالق مي شود که براي سازمان ها 

به عبارتي مودا مجموعه فعالیت هایي است که از نظر  . نمي کند تولید ارزش افزوده اي اما 
 .مشتري نهایي ارزشي ندارد و مشتري تمایلي به پرداخت پول براي این فعالیت ها ندارد 

 
 :  انواع مختلف موداها

اتالف در تولید اضافي 

اتالف در انتظار و توقفات 

اتالف در حمل و نقل و انتقال 

اتالف در اجراي فرایند 

اتالف در حرکت 

 ضایعات و دوباره کاري)اتالف در ساخت قطعات معیوب(  

 

 



 انتخاب منطقه هدف -1

 ایجاد و ساماندهي تیم کایزن -2

 بررسي و جمع آوري اطالعات در منطقه هدف با کمك اعضاي گروه -3

 آشنا کردن اعضاي کارگاه آموزشي با مفاهیم و ابزارهاي بهبود  -4

 توجیه کارکنان محل واقعي انجام کار -5

  5Sانجام نظام آراستگي  -6

 (  مودا)کردن  شناسایي و فهرست -7

انجام تحلیل علل رویداد اتالف در ناحیه نمونه و ارایه راه حلهایي با استفاده  -8
 از کار گروهي 

   

:مراحل اجرای کایزن   



 هر نوع تغییر فیزیكي در آرایش ناحیه نمونه   انجام سریع -9
 

 .  استاندارد کردن بهبود انجام گرفته -10

 
 اطالع رساني موفقیت حاصله به سایر همكاران  -11

 
 رفتن به سراغ مشكل بعدي -12

 
 ارزیابي نتایج به دست آمده جهت استفاده در مراحل بعدي -13

 
 
 
 
 
 



     

SEIRI     (تشخیص) : کار محل از ضروري غیر موارد گذاشتن کنار و بندي دسته   

 

SEITON     (ترتیب) : که ممكن وجه بهترین به ضروري اقالم کردن منظم و مرتب 
   .نماید آسان لزوم مواقع در را آنها به دسترسي

 

SEISO     (تنظیف) : روي غباري و گرد هیچگونه که ترتیبي به کار محل نظافت 
   .نماند باقي تجهیزات و آالت ماشین ، ها سالن و اتاقها کف

SEIKETSU     (تنظیم) : سازي مرتب تكرار با که بترتیبي کار محل نگهداري 
   .شود حاصل وري بهره و راحتي روزانه

     SHITSUKE (تكلیف) : اکید نظارت و پسندیده عادات از پیروي به افراد آموزش 
   .کار محل قوانین اجراي بر

راستگی
 
 نظام ا



این سیستم بر این اصل استوار است که اغلب پیشنهادهاي سازنده از بطن کارگراني 
برخواهد خواست که درگیر فعالیت در کارخانه مي باشند و مشكالت را نیز از نزدیك 

 لمس کرده باشند

 اشاعه فرهنگ همكاري داوطلبانه و خود
    جوش

بهبود روحیه و انگیزه کارکنان   
افزایش میزان خالقیت، نوآوري و ابتكار   
تقویت مسئولیت پذیري و تعلق سازماني   
 بهبود بهره وري، کیفیت و ارائه بهتر

    خدمات پس از فروش

کاهش مقاومت در مقابل تغییر    
افزایش توانمندسازي مدیران و کارکنان   
افزایش پویایي و انعطاف پذیري   
گردش بهتر اطالعات و اطالع رساني    
افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها    
  افزایش میزان وقت، سرعت و صحت 

:کایزن و سیستم پیشنهادات    

 :دستاوردهای نظام پيشنهادات



  ساده بودن مطالب 

  قابلیت اجرا در کلیه سطوح سازمان 

  جذابیت در اجرا 

  اثربخشي باالي نتایج 

 کم هزینه بودن اجراي روش در سازمان 

 تاکید بر کار گروهي 

  تقویت خالقیت در پرسنل 

 

 مزایا اصلی کایزن نسبت به دیگر روش ها



:تاریخچه حرکت کایزن در ایران   

 دوره ، آسيا وری بهره سازمان و ایران وری بهره ملی سازمان هماهنگی با۱۳۷۹ سال در بار اولين
 صنعتی واحدهای از جمعی برای روز پنج مدت به عملی کایزن آموزشی کارگاه عنوان با ای

 معاون و کایزن مشاور یوشيدا شوئيچی کارگاه این مشاور و مدرس .شد برگزار یزد استان
 کاری فرایندهای از بخشی آن در که روزه پنج کارگاه این .بود موتورز نيسان شرکت اسبق

 تغيير در و شد، واقع بررسی مورد و انتخاب نمونه عنوان به کننده، شرکت صنعتی واحدهای
 بهره ملی سازمان که ای گونه به ؛ بود مؤثر بسيار محيطی مسائل به نسبت کارکنان نگرش

 خود کار دستور در را کشور های استان سایر در بعدی های پروژه اجرای بالفاصله ایران وری
 .داد قرار

 مدیریت چرخه طرح اجرای با را کایزنی بهبود حرکت ایران وری بهره ملی سازمان۱۳۸۱ سال در
 به را کایزن کشور، در بار نخستين برای و آغاز کرمان استان دولتی دستگاه پنج در وری بهره

 .کشاند دولتی سازمانهای ویژه به و خدمات حوزه
 در و شده آغاز کشور خدماتی و صنعتی مختلف بخشهای در (کایزن) مستمر بهبود حرکت اکنون،

 .یابد دست کشور توسعه و وری بهره بهبود در خود، واقعی جایگاه به تا پيشرفت حال
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:نتیجه گیری    

 
کلید دستیابی به کیفیت و بهره وری برتر می باشد و " بهبود مستمر تمامی امور سازمان

موثرترین سیستم شناخته . این امر میسر نمی شود مگر با جلب مشارکت تمامی کارکنان
"  نظام پیشنهادها"شده برای جلب مشارکت کارکنان و سایر افراد مرتبط با سازمان، 

ن، اولین و مهم ترین گام در مسیر دستیابی به 
می باشد که با اجرای صحیح ا 

ن، کیفیت و بهره وری 
سیستم های برتر کیفیت و بهره وری برداشته شده است و بدون ا 

. متعالی معنای  ی پیدا نخواهد کرد  



 از توجه شما سپاسگذارم


