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 پيشگامان کيفيت

شد   التحصيل  توآيو فارغ  دانشگاه  مهندسي  از دانشكده١٩٣٩ متولد و در سال   در ژاپن١٩١٥ آاوا  در سال  ايشي  

   بعدها به نهضت  ، اين  است٥٠ دهة   در اوايل  در ژاپن  آيفيت  آنترل  هاي  هسته  دار نهضت  آاوا طاليه  ايشيپروفسور. 

 قرار  چگونگي) ١٩٨١(  در ژاپن  آيفيت  آنترل  هاي  هسته  آنوانسيون  خود در هزارمين او در سخنراني.  صادر شد  غرب

   آن  را بفهمند و به  آيفيت  ،آنترل  آن  وجين  آارگران  آردم ابتدا سعي :   داشت ن بيا  مسير را اينگونه  خود در اين گرفتن

 آار   موضوع  اين  ، البته  بدهم  سراسر آشور را آموزش  هاي  آارخانه  آارآنان  تمام  بود آه  اين  من  آنند ، انديشه عمل

   سرو آار دارند ، آموزش با مسئله" مستقيما  را آه  هايي  آن يا  سرپرستان  اول  ، فكر آردم  طلبيد در نتيجه  مي زيادي

   .  بدهم

  : اند   بوجود آمده  ذيل  و فعاليتهاي  با اهداف  آيفيت  آنترل  هاي هسته

    در ارتقا و توسعه  مشارآت- 

    شغلي  رضايت  بوجود آوردن  براي  شاداب  و ايجاد محيط  انساني  روابط  به  احترام- 

     آارآنان ها و ظرفيتهاي  توانايي  از تمام تفاده اس- 

   ژاپن  آيفيت  استراتژي  آننده  و تدوين  ژاپن  آيفيت  و رهبر جنبش  آيفيت  آنترل  هاي  پدر حلقه  عنوان  آاوا به ايشي

  موضوعي  در سازمان  آيفيت  ، مفهوم  آيفيت  آنترل  بودن  اي  حلقه  لحاظ  آاوا به در نظر ايشي.   است  شده شناخته

  . دارند  مشارآت  در آن  همگان  آه   است سراسري

   درون روابط  به  آيفيت  موضوع  عمودي در همكاريهاي.   است  و عمودي  افقي  همكاريهاي  شامل  سراسري  آيفيت مفهوم

 مورد   سازماني برون  و مناسبات  روابط  افقي در همكاريهاي.  شود  مي  ارشد را شامل  جزء  تا مديران  از آارآنان سازماني

  .  آاوا است نظر ايشي

   ترين او درساده.   است  در صنعت  آيفيت  آنترل  براي  آماري  فنون  آردن  ، ساده آاوا در امر آيفيت  ايشي  نقش بزرگترين

 بايد بهبود يابد   آنچه گذاري  اولويت و را براي و آاربرد نمودار پارت  آنها تأآيد داشت  و عرضة  اطالعات  ، بر گردآوري  فني سطح

   را مشابه  و معلول  آاوا نمودار علت ايشي. تجويز آرد  ممكن  داليل  تشخيص را براي )   و معلول علت(  آاوا  و نمودار ايشي

   اين  داند ، به  مي  آيفيت  در نهضت  آيفيت آنترل  هاي  گروهها يا هسته  به  آمك  براي  اي  ، وسيله  آيفي ساير ابزارهاي

 آاوا ابزار  نمودار ايشي.  شمرد   مي  حياتي نمودارها امري  اين  آردن  درست  را براي  باز آاري  ، ارتباطات  وي ترتيب

  بط روا  دهي  در توليد و سازمان  آيفيت  تغييرات  داليل  و مستند سازي  بندي  ،دسته  پيداآردن  براي  مناسبي سيستماتيك

   .   است  آيفيت  ابزار آنترل  تاآيد دارد ، هفت  آاوا برآن  ايشي  آه ساير فنوني .   آنهاست بين

  : آاوا   از نظر ايشي  آيفيت  ابزار آنترل هفت

   ها  داده  آوري  جمع  ـ ورقه١

   فرايند   ـ نمودار جريان٢

     ـ نمودار آنترل٣

   ـ نمودار پارتو٤

   ول و معل  ـ نمودار علت٥

     ـ نمودار هيستوگرام



     ـ نمودار پراآندگي٧

   مي خالصه  را در موارد ذيل  آيفيت  جامع  مديريت  سوي  به  ها و حرآت  در سازمان  دگرگوني آاوا روشهاي  آاآروايشي آقاي

  . آند 

     مدت  سود آوتاه  ، نه  آيفيت  اول- ١

     توليد مداري  و نه  مداري  مشتري- ٢

     شماست  آار ، مشتري  فرايند بعدي  صاحبان- ٣

     آماري  از روشهاي  استفاده- ٤

     مديريت  فلسفه  عنوان  به  انسان  شخصيت  به  احترام- ٥

     متقابل  با وظيفه  تيمهاي  تشكيل- ٦

 نيستند و تنها   نخ  هاي ز رشته خود ج  خودي  به  آه  است  ايجاد نموده  تارهايي  عمودي  مديريت  دارد آه او اظهار مي

 با  هاي  تيم با تشكيل.  ايجاد ميشود   مستحكم  شوند ، سازمان  تنيده  و درهم  شده  آنها اضافه  پودها به  آه هنگامي

  آقاي.  آند  مي  آمك  سازمان  عرضي  تحرك  و به  پيدا شده  ، پودهايي  مديريت  عمودي  تارهاي  در ميان  متقابل وظيفه

   جامع در مديريت. پذيرد   مي  پايان  شود و با آموزش  آغاز مي  با آموزش  آيفيت  آنترل  نمايد آه  آاوا اظهار مي ايشي

 تغيير   آارآنان  همه نگرش بايد نحوة.  شود   داده  آموزش  صف  تا آارآنان  گرفته  از مدير عامل  آارآنان  همه  بايد به آيفيت

  .  ها تكرار و تكرار شوند   آموزش  بايست  آار مي  اين م انجا براي. يابد 

او  .  است  راهنمايي  پليس  به  معنا بسيار شبيه  يك  به  سازمان  در درون  مدير مياني  آار يك  آاوا اعتقاد دارد آه  ايشي آقاي

 ها و   بااليي براي  اطالعاتي  آانال  بعنوان آنند و بايد  مي  همديگر را قطع  و عمودي  افقي  مسيرهاي  آه  ايستاده در نقاطي

  . نمايند   آارند عمل  به  در ديگر واحدها مشغول  آه  ها و نيز آساني پاييني

   شود ،بلكه  نمي  مربوط  محصول  به  فقط  آيفيت  آه  است  معني  اين  به  فراگير شرآتي  آيفيت  آاوا آنترل از نظر ايشي 

در . گردد  مي  را نيز شامل  انساني  نيروي  زندگي  و آيفيت  خود شرآت  ، آيفيت  مديريت  آيفيت ،  بعد از فروش خدمات

 تأآيد   آن  و حل يابي  در مسئله  آارآنان  بر مشارآت  سازماني  درون  در مناسبات  ويژه  به  آيفيت  آاوا ارتقاي نظر ايشي

   شناسايي  دنبال ، به  ماهي  نمودار استخوان  ويژه   و به  و معلول  علت ي از نمودارها  با استفاده  وي  باره در اين. دارد

  .  است  آيفيتي  مؤثر بر دگرگوني هاي عوامل

  .آند   مي   معرفي  دو ابزار اساسي  آيفيت  ارتقاي  براي وي  

   استاندارد- ١ 

  .  آيفيت  آنترل- ٢ 

 مگر با   است  نتيجه  ،بدون  عالقه  تن يك"  گويد   مي وي.   است علمي   و روشهاي  علمي  اطالعات  دو ابزار محصول اين 

  اطالعات  ، داشتن  در امر آيفيت  واقعي  موفقيت  براي  ديگر ايشان  عبارت ، به"  شود   آميخته  علمي  اطالعات اونس يك

  . داند  ناپذير مي   را اجتناب   و تخصصي  ، فني علمي

   دستيابي  ها و روشهاي  جنبه  را آه  ذيل  اصل١٠ است   الزم  آيفيت  به  منظور دستيابي  آاوا به از نظر ايشي  

  . نمود  آند رعايت  مي  را فراهم آيفيت به

   از هر چيز ديگر   قبل  بهبود آيفيت  بررسي- ١



     آيفيت  ارتقاي  سياستهاي  تدوين- ٢

     آيفيت ها در ارتقاي  اولويت  شناسايي- ٣

     فرايند آيفيت  رهبري  آردن شخص م- ٤

     آموزش  دادن- ٥

   فرايند بهبود   بازنگري- 

   ارشد  مديريت  مسئوليت  آردن  مشخص- ٧

    اي  چند وظيفه  مديريت  سيستم  طراحي- ٨

  .  شماست  مشتري  شما، داده  سيستم  ستاده  آه  اصل  اين  به  توجه- ٩

  . فرايند  آل  رهبري- ١٠

به عنوان مثال او چرخه چهار مرحله ای . ن مفاهيم ارائه شده توسط پيشگامان کيفيت را بسط داده استاو همچني

  . مرحله گسترش داده است٦دمنيک را به 

     اهداف  تعيين- ١

   راهكارها   تعيين- ٢

     در آموزش  درگير شدن- ٣

     اجرايي  برنامه- ٤

   اجرا   ارزيابي- ٥

  مناسب  اقدام- ٦

 


