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الح     گ ر  أت   سازمان             رفی ل وا صا
را (     )ر         گ ا ی قاءی   ا

  1خزایی بابک دکتر

  : چکیده
 هاسازمان از بسیاري توجه مورد امروز پیچیده دنیاي در کارآمد و ثرؤم هاي تکنیک از استفاده

 را روپیش مشکالت بتواند که است نوین روشی نیازمند امروز پیشرفته دنیاي. است گرفته قرار
 عمر چرخه بر مصرف الگوي اصالح فرهنگ رتأثی مقاله این در. بگذارد سر پشت راحتی به

 استراتژي مقاله این در. باشد می KAIZEN و VE تئوري آن پایه که شود می معرفی سازمان
 استعاره نمایش با و داده تغییر زیان و سود به وابسته معمول هاي استراتژي با را خود جاي بقاء

 به ،باشد می آنها بارز مشخصه بقاء و رقابت عنصر که امروزي سازمانهاي براي تکامل و زیستی

______________________________________________________________________________________  

 ) DBA (کار و کسب مدیریت دکتراي -1
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 و کایزن ناب تفکر با را مصرف الگوي اصالح آمیزش و پردازد می چالش پر عصر در حیات
 سازمان در را فرهنگی تواندمی که است آن مقاله این مزیت. دارد می بیان ارزش مهندسی
 و کارایی از اقتصادي رکودهاي مانند اجتماعی و اقتصادي شرایط متما در که نهد بنیان

 جدید تفکر آغاز است شده ارائه مقاله این در که مباحثی. باشد برخوردار زیادي اثربخشی
  .دارد روپیش تکامل براي طوالنی راه و است سازمان در سازي فرهنگ
 مهندسی سازمانی، فرهنگ ،) Life Cycle(عمر چرخه مصرف، الگوي اصالح: کلیدي کلمات
 کایزن ارزش،

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


   
 � )استراتژي بقاء یا فرهنگ تغییر(تأثیر فرهنگ اصالح الگوي مصرف بر چرخه عمر سازمان  � 

 

33  

  :مقدمه
 ا ی و عمر) هايدوره (منحنی از همگی انسانها و حیوانات گیاهان، جمله از زنده موجودات تمامی
 پیـري  بـه  کننـد،  مـی  رشد شوند، می متولد موجودات، اینگونه. کنند می پیروي حیات سیکل
 الگوهـاي  داراي خـود  عمـر  از مرحله رهرد زنده هايسیستم این. میرندمی نهایت ودر رسندمی

 از انتقـال  بـه  مربـوط  مـشکالت  ا یـ  و دوره آن مسائل بر چیرگی و غلبه منظور به خاص رفتاري
 بـاز  لمـسائ  حـل  در هـا سیستم این که آید می پیش نیز مواردي. هستند دیگر دوره به ايدوره
 سیـستم  از بیـرون  وامـل ع معالجـه  و دخالـت  نیازمنـد  درمـان  و تشخیص منظور به و مانندمی
  .شوندمی

 از. هـستند  حیات سیکل ا ی و عمر) هايدوره (منحنی داراي زنده موجودات مانند هاسازمان
 از و هـستند  مواجـه  دوره آن خـاص  مـشکالت  با هادوره این مراحل از مرحله هر در طرف کی

. گردنـد مـی  مواجه خاص نوع از مشکالت و مسائل با ها دوره بین انتقالی مراحل در دیگر طرف
 به عمدتاً که گردندمی مواجه ايعدیده مشکالت با پیوسته خود حرکتی روند در اصوالً سازمانها
 داخلی نیروهاي که شودمی حادث لیمسائ گاه ولی ،گردد می حل سازمان درون نیروهاي وسیله
  .گرددمی ناپذیر اباجتن سازمان از بیرون ايحرفه دخالت آنها رفع براي و نبوده آن حل به قادر

 کـه  مـشکالتی  کنـد،  مـی  حرکت عمر منحنی از دیگر دوره به ايدوره از سازمان که زمانی
 آمـده  دسـت  بـه  انـرژي  کـه  صورتی در. نمایندمی بروز باشندمی خاصی هايانرژي تولید باعث
 در ود،نم خواهد مواجه انتقال عادي و خاص مسائل با را سازمان گردد، انتقال مراحل نیاز صرف
 جهـت  تغییـر  بیرونـی  مشکالت رفع جهت در کارگیري به جاي به هاانرژي این صورت این غیر
  .شوندمی داخلی معضالت بروز باعث و کرده پیدا

 تفکـر  اسـاس  بـر  گردیـده  ارائـه  مقالـه  این در که سازمانی فرهنگ تغییر متدولوژي و روش
 ا ی افول بحرانی مرحله در را سازمان و هگردید ریزي پایه سازمانی منابع در مصرف الگوي اصالح
 کـه  آنجـایی  از و است داده قرار هدف پویا، "کامال محیط در عمرسازمان چرخه مراحل از پیري
 بـه  کـارگیري  بـه  صورت در که رسد می اثبات به زمانی متدولوژي و تکنیک کی قوت و اعتبار
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 مهندسـی  و کایزن هايروش که تاس داده نشان تجربه. برسد نتایج همان به نیز دیگران وسیله
 دیگـران  توسـط  توسعه حال در و پیشرفته کشور دهها از بیش در مقاله این در شده ارائه ارزش
  .است آورده بار به را مشابهی و موفق نتایج و گرفته قرار آزمایش و استفاده مورد

 بـه  ا یـ  و داده قرار مداقه مورد را حاضر عصر مدیریتی هاي تئوري که ندارد سعی مقاله این
 عملکـرد  تفاوتهـاي  بـه  توجـه  و تجربیـات  تحلیل مفاهیم، بررسی به بلکه بپردازد، ها افته ی ارائه
 و دارد بـستگی  آن کـاربرد  بـه  تئـوري  هر اعتبار که آنجا از . پردازدمی سازمانها روي بر هاروش
 ایـن  اثبـات  تـوان مـی  دهـد، مـی  دسـت  به را کسانی ی نتیجه نیز دیگران توسط آن اعمال اینکه
 .نمود مالحظه عمل در را تئوریک هايروش

   :موضوع ادبیات
 فرصـتی  " مـصرف  الگـوي  اصالح " عنوان به رهبـري معظم مقام توسط 1388 سال نامگذاري

 و اجتماعی و فردي امور در بازنگري و حکیمانه رهنمود این از گرفتن الهام با تا همه براي است
 کـشور  در پویـایی  و تکامـل  تحـول،  شـاهد  آنها، به عمل و حاصال قابل مصادیق یافتن همچنین
  .باشیم

 ارتبـاط  در یـا  سازمانها در ما زندگی عمده بخش امروزه،. است سازمانی جامعه امروز، جامعه
 هـاي هـدف  تخصصی، یا چندگانه وظایف دادن انجام با سازمانی هر. شود می سپري ها سازمان با

 و دشـوارتر  بـسیار  وظایف و هدفها این. سازد می محقق آن ممرد و جامعه براي را خاصی یا عام
 ایـن  از باشـد،  یافتنی انجام و پذیرتحقق کوچک گروه یا فرد یک وسیله به که آنند از تر پیچیده

 مـؤثر  عملکـرد  و کـار  تابع جامعه، بقاي و پیشرفت و سازمانها به وابسته زندگی، امور گردش رو
 کیفیت آنها، عملکرد چگونگی و دهند می انجام مؤثرتر را کارها سازمانها، طریق از مردم. آنهاست
 قـرار  تـأثیر  تحـت  را جامعـه  کارهـاي  و امـور  انجام چگونگی نتیجه در و ها سازمان هاي فعالیت
  .دهدمی

 اشـتراك  وجـه  انـسانی،  نیـروي  خـصوص  بـه  سازمان یک در موجود منابع از بهینه استفاده
 منـوط  را سازمان و سسهؤم یک دائمی بقاي و. باشد می تمدیری علم صاحبنظران کلیه دیدگاه
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 متعـالی،  کـاري  محـیط  یک وجود که معتقدند و دانند می منابع این از مناسب برداري بهره به
  .دهدمی افزایش را کارکنان وري بهره

 ترینموفق و است شده سازمان الینفک ءجز ءبقا و رقابت عنصر که امروز چالش پر عصر در
 میان این در که هستیم آن شاهد ما اند، شده گرفتار جهانی بحران طوفان در جهان يهاکمپانی
 برهانـد،  تهدیـد  و خطـر  این از را هایی سازمان تنها نه است توانسته واقعه از قبل عالج و ایمنی
 هـا  سـازمان  این موفقیت عنصر. آورد فرآهم را نظیري بی هاي فرصت رو، فرا تهدیدهاي از بلکه
 مـا  که است بوده تکنیک ک ی از بیش چیزي بودند، داده نجات را خود افول، مرحله در اًاتفاق که
   منـابع  بهینـه  مـصرف  الگـوي  نـامیم،  مـی  مـصرف  الگوي اصالح ا ی مصرف تغییر فرهنگ را آن

 بهـره ) کـایزن  نـاب  تفکـر  و ارزش مهندسـی  (موفق علمی تکنیک دو از راستا این در و سازمان
 وبراي شود آشنا عمر چرخه تفکر با ابتدا مخاطب که دارم این بر سعی الهمق ادامه در گیریم، می
 در و گردیـده  ارائـه  ارزش مهندسـی  و کـایزن  مـدلهاي  بحـران  از قبل ایمنی ا ی بحران از خروج
 .گرددمی هموار موفق سازمانی فرهنگ ک یایجاد براي راه گیري،نتیجه با نهایت

  :سازمان عمر چرخه مراحل

  :)یجادا (تولد دوره
 پردازيایده •

  بنیانگذار تعهد •

  است کم بسیار هانامه آیین و شغلها شرح دستورالعملها، میزان •

  شودمی اتخاذ حاکم مدیریت توسط تصمیمات بیشتر •

  ندارد وجود رابطی مدیریت و کارکنان میان •

  است آن حفظ و جامعه در کوچک جایگاه یک به دستیابی دنبال به سازمان •

  شودمی حمایت کار انجام براي مجموعه بین در يپذیر ریسک از •

  است جامعه به خود خاص محصول شناساندن و تولید دنبال به سازمان •

  است سازمان مقاصد راستاي در و دوستانه نسبتاً همکاران بین روابط •
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  گرایی تجمل از پرهیز و ها نشست براي فضا نداشتن •

 :طفولیت دوران

 . شودمی حمایت عملگرایی و استشعاره تحقق دنبال به سازمان •

 . است منفی نقدینگی •

  نتایج ارائه در خیرأت و کارها انجام حجم بودن باال •

  مدت کوتاه دید از برخورداري •

  ایشان از خانواده شکایات و سازمان براي انسانی نیروي زیاد وقت صرف •

  بنیانگذار اندازه به نسبتاً انسانی نیروي باالي تعهد •

  کارها انجام در باال پذیري انعطاف •

  ابزار اشتراك •

  محصوالت کیفیت کنترل عدم •

  کم بسیار ها جلسه تعداد •

  انسانی نیروي پوشش بودن الشکل متحد عدم •

  پایین رسمیت •

  کارکنان و مدیریت بین رابطان حداقل •

  حاکم مدیریت توسط تمرکز •

  :سریع رشد دوران
  نقدینگی مازاد •

  تخفیف ارائه با عمواق بعضی در آسان فروش افزایش •

 ) بازارگرایی (آنها کشیدن بو و ها فرصت بر تکیه •

  نتایج انتظار بر کیدأت و نتایج ریزي برنامه عدم •

  بسیار اولویتهاي وجود و ناپخته صورت به ها فعالیت تنوع •

  گذاريسرمایه در دقت عدم •
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  یابدنمی تحقق ولی رودمی انتظار الشکل متحد لباسهاي •

  است عامل مدیر هاي جلسه اتاق مهم، هاي جلسه اتاق •

 ) جغرافیایی پراکندگی (سازمان از خارج کار دفاتر •

  کنندمی خطاب را همدیگر کوچک اسامی با افراد •

  مغشوش و مبهم ارتباطات •

  ندارد اولویت ولی شودمی احساس ساختاردهی نیاز •

  کاذب تمرکز عدم •

  است متوسط حد از کمتر رسمیت •

  دارد وجود رابطینی نانکارک و مدیریت بین •

  باال به متوسط خالقیت •

  :بلوغ دوران
  اهداف و سیستمهاارتباطات، نقشها، در ابهام •

  یندهاافر کردن سیستماتیک و مشاغل مجدد تعریف به نیاز •

 ) مدیریت اعتماد مورد نیروي نکردن پیدا (گیردمی صورت سختی به اختیار تفویض •

  ايحرفه مدیریت به نوآور مدیریت از رهبریت دگرگونی •

  اهداف جابجایی •

 آوردمی وجود به هم را شایعاتی که شود می برگزار سازمان از خارج اه جلسه •

  ها نشست زیاد تعداد و بازي باند •

 ها نشست بودن بینذره زیر •

  کارشان انجام جاي به ها نشست در مختلف کارکنان حضور •

  نیست رسمی نام درج با مناسب ها نام انتخاب •

  ناپذیر پایان تعابیر از استفاده و ارتباطات در ءظنسو •

  دفعات به قدرت انتقال •
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  هستند خود دادن نشان دنبال به افراد و کند می حرکت پایین حد به باال حد از اعتماد •

  کنند می حرکت یافتگی ساختار سمت به ساختار عناصر •

  مرتبط محصوالت بر تمرکز و محصول تنوع کاهش •

  :تکامل دوران
  )گر تحلیل استراتژي (نگهدارنده و انطباقی هاي فعالیت بین عادلت •

  تمرکز عدم با همراه تمرکز •

  شرایط با متناسب پیچیدگی •

  شرایط با متناسب رسمیت •

  شده نهادینه خالقیت •

  گرایی مشتري با همراه گرایی نتیجه •

  ساختار و اي حرفه تخصصی، سیستمهایی وجود •

  ها فعالیت در شفافیت •

  کردلعم و هزینه بین فاصله فقدان •

  دیده آموزش افراد کمبود •

  وکم ناپذیر اجتناب تعارضات وجود •

  اي حرفه پوشش •

 راحتی میز کم، هاي صندلی تعداد ها، نشست براي شیک و مدرن اتاق •

  تبلیغاتی بعد و گرایی لوکس فاقد یکپارچه فضاهاي وجود •

  افراد خانوادگی نام و نام کاربردن به •

  واضح و روشن ها نقش و ارتباطات •

  :ثبات دوران
  نسبی تمرکز عدم ،باال رسمیت ،پیچیده ساختار •

  قدیمی تکنولوژي بر کیدأت •
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  پذیري ریسک و شهامت و خالقیت روحیه کاهش •

  باال اعتماد و کم تعارض وجود •

  داشتم داشتم واژه بر کیدأت •

  مشتري به توجه و کار انجام جاي به همکاران بین در وقت اتالف •

  نارضایتی ابراز یا شکایت براي حوصله عدم •

  زیادنسبتاً تشریفات و نشستها در حضور براي وتمایل طوالنی هاي نشست •

  Marketing و R&D کاهش •

  آموزش جاي به مدیریت توسعه جایگزینی •

  مدت کوتاه سود به توجه •

  بیشتر سازماندهی براي قدرت انتقال •

  موجود وضع حفظ بر کیدأت •

  تغییر به بدگمانی •

  اوامر مطیع افراد تشویق •

 ) بودن گروه هنجارهاي تابع (قدیمی دوستان با دوستانه روابط به زیاد توجه •

  :اشرافیت دوره
  باال به متوسط نسبتاً پیچیدگی رسمیت، حداکثر تمرکز، سمت به تمرکز عدم از حرکت •

  سازمانی ات فردي منافع به تمایل افزایش وجود، در اغراق و شهرت کسب سازمان هدف •

  نیازها و مشتریان از گرفتن فاصله •

  بیشتر تشکیالت و کنترل صرف کردن هزینه کارآفرینی، فاقد و گونه امپراطور ساخت •

  ها سنت و القاب لباس، در تشریفات رواج •

 حمایـت  دادن، انجـام  روال اسـاس  بـر  را کـار  (خالقیـت  و پذیري ریسک روحیه کاهش •
 .) شودمی

 سـریع  رشـد هـا    شرکت خرید قالب در باشد نیز کارآفرینی اگر (نیکارآفری به توجه عدم •
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 .) است

  بلندمدت هاي فرصت به توجه عدم و داشتن مدت کوتاه گرایش •

  غالب روحیه رويمیانه شرکت، کردن لک و لک •

  گذشته در اغراق و) ریسک (موجود قوحق نپذیرفتن •

  شودمی توزیع مداراناسه میان درآمد بیشتر •

  محصوالت یافتادگ ازمد •

  مبهم چیزهاي مورد در افتخار مدالهاي دادن •

 و جدیـد  هـاي  تکنولـوژي  و هـا  فعالیت ایجاد بر تمرکز و ظاهرسازي ،وقتگیر سمینارهاي •
  غیرضروري

  تامحتوا مطالب ارائه نحوه بر کیدأت •

  زیاد نگاري نامه •

  زیاد بافی منفی •

  تلویحات و پیشنهادها از پر پال و پرت جلسه صورت •

  لقب حتی و احترام با نیروها نام نبیا •

 ورود اجـازه  عـدم  احـساس  آن در غریبه افراد که تاریک مدیریت و ها نشست اتاق وجود •
  امکانات همه به مجهز یسرئ دفتر ،کنند پیدا

  باشد داشته همراه به را وجه احساس شاید که مجموعه در بسیار خالی فضاهاي وجود •

  :اولیه بوروکراسی ا یافول دوران
  دیوانساالري سمت به باال پیچیدگی •

  باال تمرکز •

  باال رسمیت •

  سازمانی نه و فردي بقاي جنگ •

  حل راه جاي به مقصر یافتن بر کیدأت •
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  تن به تن مبارزه و پشت از خنجر •

  ظن سوء جنون •

  است مزاحم مشتري •

  خالق نیروهاي اخراج و تشویق روحیه رفتن بین از •

  کافی منابع نداشتن •

  گونه اطورامپر ساخت •

  پاسخگویی احساس عدم •

  هدف جاي به وسیله جایگزینی •

  زیاد تشریفات •

 شـود  فهمیـده  اینکـه  جـاي  به شرکت مشی خط بر کیدأت و زیاد دستورالعملهاي وجود •
 .شوندمی ایجاد چه براي ها مشی خط و ها دستورالعمل

  :)کایزن (ژاپنی سبک به مستمر بهبود با آن ارتباط و مصرف الگوي اصالح
 اسـت،  کـشور  منـابع  از اسـتفاده  صـحیح  روش کردن نهادینه معنی به که مصرف الگوي اصالح
 از.است عدالت گسترش براي اي زمینه و شده ها هزینه کاهش و زندگی هاي  شاخص ءارتقا سبب
 در وريافنـ  ارتقـا  از ناشـی  علمـی  پیشرفت بر عالوه تا شود می باعث بهینه مصرف الزام طرفی
 مناسب توزیع فرصت جهانی، استانداردهاي با مطابق بهینه تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی
. گـردد  فراهم نیز است بوده توجه مورد کمتر که بخشهایی دیگر در پیشرفت آن تبع به و منابع
 الگـوي  اصـالح " بـه  عـدالت  و پیـشرفت  دهـه  اول سال نامگذاري بین منطقی ارتباط رو این از

  " .شود می نمایان بیشتر مصرف
 است راهکارهایی نیازمند خود این و است پایدار سازي فرهنگ نیازمند مصرف الگوي اصالح 
 نهادینه اصالح این تدریج به و کنند احساس را مصرف اصالح رفتارهاي الزام جامعه افراد همه تا

. شـود  تبدیل مصرف هاي عرصه تمامی در فرهنگ ک ی به نهایت در و پایدار رفتار ک ی به و شده
 در اسـت،  بررسـی  قابل "کاال مصرف" و "کاال تولید" سطح دو در درجهان مصرف الگوي الحاص
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 . نماییم می آغاز کایزن بررسی با را تفکر این ارتباط خصوص این

KAIZEN  
 یـا  شـدن بهتر سمت به تغییر آن تعریف که است ژاپنی مفهوم یک از ايدوکلمه ترکیبی کایزن
 در بهبود ایجاد براي که است استوار فلسفه اینبر کایزن واقع در . است تدریجی و مستمر بهبود
 اصـالح  یا بهبود نوع هر بلکه باشیم، ناگهانی یا انفجاري تغییرات دنبال به نیست الزم هاسازمان

  . آورد خواهد ارمغان به هاسازمان در را وريبهره ارتقاي باشد، مداوم و پیوسته آنکه شرط به
KAI + ZEN = KAIZEN  

   :بگیرد صورت زیر اساسی اقدام سه باید هاسازمان در مستمر و تدریجی بهبود تحقق براي
 حذف باید ) Muda (کنندنمی تولید ارزشی ولی هستند زاهزینه که هاییفعالیت کلیه -1

  شوند
 ) Muri ( شـوند می انجام موازي صورت به دیگري جاي در شکلی به که هاییفعالیت  -2

   دشون تلفیق یکدیگر با
) Mura (الزمند خدمات کیفی سطح بهبود و تکمیل براي که هاییفعالیت از دسته آن  -3

 اقـدامات  اسـاس  Mu سـه  نهـضت  یـا  حرکت این. شوند افزوده سازمان هايفعالیت به
   دهدمی تشکیل را ) عملی کایزن ( کایزن گمبا آموزشی کارگاه

   کایزن و مدیریت
 درشـت  و ریـز  اقـدامات  از بـاالیی  بلنـد  فهرسـت  بـه  ،برشـمریم  را مدیران وظایف بخواهیم اگر
 مـدیریت  علـوم  دانشمندان . است بندي دسته قابل چارچوبهایی در آنها از بسیاري که رسیممی
 بنـدي  طبقـه  یـا  بنديدسته آنها، کاربرد مهمترین که اند کرده خلق را نظریاتی اساس همینبر
 را مدیران وظایف اهم که است فایول نظریه شده پذیرفته نظریات این از یکی. است وظایف این
  : شمارد  میبر گونه این

  رهبري و هدایت  -1
  سازماندهی  -2
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   ریزيبرنامه  -3
   کنترل و نظارت  -4
   هماهنگی  -5

 و نکرد لحاظ به توجه با فایول نظریه اما دارد، وجود حوزه این در نیز دیگري نظریات گرچه
 علـم  در اصـول  معتبرتـرین  از یکی عنوان به تاکنون تیلور، هاي دیدگاه اصولی نقد حال عین در

 این در که دیدگاههایی سایر از فارغ چنانچه. استشده پذیرفته مدیران وظایف حوزه و مدیریت
 از خـواهیم مـی  بپـذیریم،  مـدیران  وظایف مهمترین عنوان به را فایول اصول دارد، وجود زمینه
 اصـلی  دسـته  دو بـر  مـدیریت  وظـایف  کایزن نگاه از. کنیم بازبینی را اصول این کایزنی دیدگاه
 و رسـمی  جایگـاه  تنهـا  مـدیر  از منظور اینجا در که است یادآوري به الزم. شودمی بنديتقسیم
 یـا  مدیر دارد، را کاري انجام مسئولیت سازمان در که فردي هر و نیست نظر مورد وي سازمانی

  . شود می فرض کار آن کننده اداره دیگر تعبیري به
 داد، کـار  ادامـه  مدیریت حرفه در بعدها که معدن مهندس ) 1821-1925 ( فایول هنري 

 مدیریت علوم استقبال مورد و کرد منتشر خود عمر هفتاد دهه در زمینه این در را خود نظریات
  . گرفت قرار

  کایزنی مدیریت مدل
 بهبود، ایجاد دسته ظایفو از آییم می سازمان ترپایین سطوح به مدیریت باالي سطوح از چههر 

 این از آنچه. شودمی افزوده دارند، بهبود نگهداري و حفظ جنبه که وظایفیبر عوض در و کاسته
 را خـود  وقت اعظم بخش همواره باید سازمان باالتر سطوح مدیران که است این فهمیممی مدل
 واگـذار  تـر پایین سطوح به دارند نگهداري جنبه که را جاري امور و نمایند سازمان بهبود صرف
 را خـود  وقـت  بیـشتر  که مدیري شود؟می عمل گونه این ما هاي سازمان در راستی به آیا. کنند
 گذرانـد، مـی  شود انجام کارشناسان توسط بایستمی قبالً که مطالبی بازبینی و نامهپاراف صرف
  .بیاندیشد سازمان بهبود به که داشت نخواهد را آن فرصت وقت هیچ

 دسـتاوردهاي  حفظ و بهبود فکر به باید همواره سازمان یک کارکنان کایزن، نگاه از اینبنابر
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 مالحظـه  نیز فایول هايدیدگاه در را آن نمود که تیلوري مدیریت. باشند خود سازمان در بهبود
 نظـام  این در. دارد را کیدأت بیشترین فرماندهی وحدت و مراتبی سلسله سازماندهیبر کنیم،می

 تعریـف  پایین از گزارش عرضه و باال از دستور صدور صورت به سازمانی ارتباط معموالً ت،مدیری
  .دارد وجود افقی کار تقسیم و عمودي مدیریتی سطوح سازمان این در که شودمی

   دمینگ اصول
 نشد، واقع هاآمریکایی توجه مورد چندان میالدي 1950 دهه در  شدنظریاتش که دمینگ دکتر
 کیفیـت  بهبود براي وي پیشنهادي راهبردهاي تدریج به و  شد پذیرفته گرمی به پنژا کشور در

  . نمود تبدیل جهانی اقتصاد برتر و پیشرفته کشورهاي از یکی به را کشور این ژاپنی، کاالهاي
 بـراي  اصـلی  موضـوع  همیـشه  موجـود  وضـعیت  که است آن چرخه این در ذکر قابل نکته 
 یابیدست براي اجرایی اقدامات فعلی وضعیت از گذر براي ریزيمهبرنا از پس. است ریزيبرنامه

 نقـاط  برنامـه  اجـراي  نحوه بررسی با ادامه در و شودمی آغاز برنامه در شده بینیپیش اهداف به
  هـاي فعالیـت  بهبـود  بـراي  اصـالحی  اقـدامات  آخر مرحله در. گرددمی آشکار آن ضعف و قوت

 دمینـگ  چرخه نگاه در عبارتی به. بایدمی ادامه ترتیب همین به چرخه این و آغاز گرفته انجام 
   .باشیم وضعیت بهبود دنبال به باید همواره و نیست کنندهراضی کامالً هیچگاه موجود وضعیت
 بـه  مجـددا  و آغـاز  ریـزي  برنامـه  از همیـشه  دمینگ چرخه اجراي که است این دیگر نکته
 در چنانچـه  آمد در اجرا به و شد تنظیم ايبرنامه اگر که معنی این به. شودمی ختم ریزي برنامه
 اقـدامات  نهایت در و باشیم برنامه اجراي مراحل اصالح فکر در باید شد روبرو مشکالتی با عمل
 دیگـر  فعـالیتی  انجام براي سپس و دهیم انجام وقت فوت بدون اجرایی کار اصالح براي را الزم
 شـد  روبـرو  مشکل با اجرا در تنظیمی برنامه اگر که است نای در مهم نکته . نماییم ریزيبرنامه
 برنامـه  ناتوانی عدم علل دنبال به باید بلکه کنیم متوقف را برنامه اجراي سادگی به نداریم اجازه
 اصـل  کنـیم  رهـا  راه نیمـه  در را سازمان بهبود براي شده تنظیم برنامه چنانچه . باشیم اجرا در

 و تغییـر  بـه  دسـت  چـرا  اساساً که شودمی مطرح سؤال این عبارتی به. رودمی سؤال زیر برنامه
  . زدیم موجود وضعیت بهبود
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  ریزي برنامه  -1
  برنامه آزمایشی اجراي  -2
  کنترل و ارزیابی  -3
  الزم اصالحات انجام  -4

 بـراي  هـا ژاپنـی  تفکـر  مبنـاي  کنیـد، مـی  مالحظـه  کـه  ترتیبـی  بـه  باال گانه چهار مراحل
 بـه  دمینـگ  چرخه که است ذکر شایان. گرفت قرار سازمان رد تصمیم اجراي و گیري تصمیم
  .شودمی دنبال ناپذیر پایان صورت

  عملی کایزن اجراي مراحل
  :است شده بینی پیش زیر مراحل عملی کایزن رویکرد با وريبهره بهبود اجراي براي

   کنید انتخاب را نمونه ناحیه  -1
   کنید یده سازمان و ایجاد را ) کایزن تیم ( بهبود گروه -2
   کنید آوري گرد گروه اعضاي کمک با نمونه ناحیه در را نیاز مورد آماري هايداده  -3
   کنید آشنا بهبود ابزارهاي و مفاهیم با آموزشی کارگاه در را کننده شرکت اعضاي  -4
   کنید آغاز را ) ت 5 ( آراستگی نظام  -5
   کنید تهیه آنها از فهرستی و شناسایی را )ها اتالف (مودا  -6
 از اسـتفاده  بـا  را حلهایی راه و دهید انجام نمونه ناحیه در را اتالف رویداد علل حلیلت  -7

   آورید دست به گروهی کار
   کنید انتخاب را هستند تر عملی که هاییحل راه  -8
   دهید انجام وقت فوت بدون را نمونه ناحیه آرایش در فیزیکی تغییر نوع هر  -9

   درآورید ارداستاند صورت به را گرفته انجام بهبود -10
   برسانید همکارانتان سایر اطالع به را حاصله موفقیت -11
   گیرند قرار استفاده مورد بعدي مراحل در تا کنید ارزیابی را آمده دست به نتایج  -12
  بروید بعدي مشکل سراغ به  -13
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  کایزن در مدیریت گانه بیست اصول
   دهید انجام را آن توانیدمی چگونه کنید فکر. شودنمی انجام کار این چرا نگویید  -1
 اقدام آن رفع براي االن همین. ندهید راه خود به نگرانی آمده وجود به مشکل مورد در -2

   نمایید
 وجـود  هـم  بهتـري  راه همیـشه  که باشید داشته باور. نباشید راضی موجود وضعیت از  -3

   دارد
   برآیید اشتباه رفع صدد در بالفاصله شدید، اشتباه مرتکب اگر  -4
 اطمینان هدف تحقق از% 60 به اگر. نگردید مطلوب کمال دنبال به فهد تحقق براي  -5

   شوید کار به دست دارید
   چرا؟ بپرسید بار 5 مشکالت ریشه به بردن پی براي  -6
 را محـیط  مـشکالت  خـود  کـار  دفتر از نکنید سعی. خطاست رویداد واقعی محل گمبا  -7

   کنید حل
   کنید استفاده روز به و کم اطالعات و داده از مشکل حل براي همیشه  -8
 اسـتفاده  خـود  خـرد  از بلکـه . نباشید کردن هزینه دنبال به بالفاصله مشکل حل براي  -9

   کنید استفاده جمعی خرد از و بجویید همکارانتان در را آن ،ناتوانی صورت در. کنید
 مـشکالت  از بـسیاري  ریـشه . نکنید فراموش را مسئله ریز نکات و جزئیات وقت هیچ  -10

   است ریز نکات همین بزرگ
 و مـشهود  حـضور  باید مدیریت. نیست کالم و قول به منحصر ارشد مدیریت حمایت  -11

   باشد داشته ملموس
 ابـا  زیردسـتان  به اختیار واگذاري از دارد وجود آن امکان که جا هر مسائل حل براي  -12

   نکنید
   نکنید قضاوت عجوالنه گاه هیچ. نگردید مقصر دنبال به وقت هیچ  -13
 گروهـی  صـورت  بـه  مـسئله  حل براي ابزار بهترین اطالعات انتقال و اريدید مدیریت -14

   است
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 کنـد  مـی  تـر  پیچیده را سازمان مشکالت ، پایین به باال از دستوري طرفه یک ارتباط  -15
   باشد داشته جانبه دو ارتباط سازمان ترپایین هايالیه با باید ارشد مدیریت

 بـراي  شـغلی  سازي غنی و مهارتی چند لگوهايا از ،دارند فراوانی هايتوانایی انسانها  -16
   کنید استفاده آنها شدن شکوفا

   کنندمی ایجاد افزوده ارزش شما سازمان براي که دهید انجام را هاییفعالیت تنها  -17
  است کیفیت با محصولی ایجاد بنیان و پایه ت، 5 که نکنید فراموش  -18
   کنید حل را کارتان محیط مسائل گروهی، کار الگوهاي اساسبر  -19
   نشوید خسته کار این از وقت هیچ است، ناپذیر پایان ینديافر )اتالف ( مودا حذف  -20

  سازمان در تصمیم مراتب سلسله ساختار
  ارشد مدیریت) الف
  میانی مدیریت) ب
  سرپرستی) ج
  پایین سطوح کارکنان) د 

 اي شـیوه  به که این ضمن سازمان یک هايفعالیت کردن تخصصی و وظایف تقسیم با تیلور
 در را اول حـرف  مشتري که جهان امروز رقابتی شرایط در اما کند،می اداره را سازمان مند نظام
 از مـشتریان  امـروزه . نیـست  پاسـخگو  دیگـر  زنـد، مـی  نظـر  مورد خدمات کیفیت و نوع تعیین
 خـدماتی  دنبـال  بـه  آنها ،دارند دیگري انتظارات کنندمی تولیدعمومی خدمات که هاییسازمان

  : باشد زیر ویژگی سه داراي که گردندمی
  باشند خصوصی کنندگان عرضه از ارزانتر -1
  دهند ارائه را خدمات خصوصی بخش از سریعتر زمانی مدت در  -2
   باشد می مشتري مطلوب که کیفیتی با خدمات ارائه  -3

 بـازار،  تحـوالت  بـا  متناسـب  تغییرات انجام و مشتري نیاز به پاسخگویی شرایطی چنین در 
. دارنـد  آشـنایی  سازماندهی و مدیریت نوین هايشیوه با که آیدمیبر هاییسازمان عهده از هاتن
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 بـازار  نیـاز  و تغییـر  بـه  نـسبت  شـوند، می اداره ساالري دیوان نظام با همچنان که هاییسازمان
. ندارد انتخاب حق معموالً سازمان این در مشتري. کنندمی عمل کند بسیار و ندارند حساسیتی

  :کنیممی اشاره آنها به زیر در که شوند می روبرو مشکالتی با هاسازمان این خالصه طور به
 عمـالً  مـدیریتی  متعدد هايالیه و مختلف هايدپارتمان ایجاد با مراتبی سلسله هايسازمان
 کار متعدد هاي ایستگاه هاسازمان این در. کنندمی ایجاد خود کارکنان بین در نامرئی دیوارهاي

 از و اسـت  خود کار مسئول کس هر. شوندمی تبدیل گلوگاه به خود آنها از برخی که دارد وجود
 صـورت  کنـدي  به سازمان در مستندات و اطالعات گردش. ندارد اطالعی خود همکاران فعالیت
 سـازمانی  متعـدد  هـاي الیـه  در گیري تصمیم براي نیاز مورد اطالعات ترتیب این به و. گیردمی

 هـم  مطلـوبی  دقـت  از مـصلحتی  هـاي پـاالیش  دلیل به رسد،می مدیر دست به دیر آنکه ضمن
 از گیـري  تـصمیم  بـراي  و نیـستند  روز بـه  دیگـر  اطالعـات  این دیگر گفته به. نیست برخوردار
   .باشند می برخوردار ممکن ارزش کمترین
 سـاختار  زدن هـم بـر  آیـا  باشـیم؟  مشتري نیاز پاسخگوي که کرد باید چه هاسازمان این در
 اجـراي  تجربـه  ؟ اسـت  پـذیر  امکـان  سـرعت  بـه  جدیـد  سـاختارهاي  ایجـاد  و مراتبـی  سلسله
 و کنـد مـی  ثابـت  را امر این خالف سازمان سراسر در باره یک اجراي و باال از تغییر هايتکنیک
 وجـه  هیچ به را بنیادین تغییرات اجازه کنونی هايسازمان از بسیاري بر حاکم سازمانی فرهنگ
 در دارند انتظار ما مدیران و است کوتاه ما هايسازمان در مدیریت دوره دیگر سوي از. دهدنمی
 راز کـرد؟  بایـد  چـه  هدف این به رسیدن براي. کنند پیدا دست ملموسی نتایج به معقولی زمان

   .کرد جستجو کنیممی اشاره آن به زیر در که بهبود هايرویکرد در باید را موفقیت

   چیست؟ مودا
 امـا  ، کـرده  هزینـه  ایجاد هاسازمان براي که شودمی اطالق فعالیتی هر به هاژاپنی نگاه از مودا
 مـشتري  نظـر  از کـه  است هاییفعالیت مجموعه مودا عبارتی به. کندنمی تولید ايافزوده ارزش
 آنکه براي حال. ندارد هافعالیت این براي پول پرداخت به تمایلی مشتري و نداشته ارزشی نهایی

 " اوهنـو  چـی  تـایی  آقـاي  " : پـردازیم می آن هايویژگی ذکر به شویم آشنا بیشتر بحث این با
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 7 به را مودا شد، تبدیل ناب تفکر نظریه به او نظریه بعدها که موتورز تویوتا شرکت تولید معاون
  :کندمی بنديتقسیم زیر دسته

  بازار نیاز از بیش تولید موداي  -1
   یرخأت و انتظار موداي -2
   نقل و حمل موداي  -3
   اضافی هايحرکت موداي -4
   انبارش موداي  -5
   یندافر در ایراد موداي  -6
   کاري دوباره و ضایعات تولید موداي  -7

 هـاي بخـش  در آن هاي مصداق اما شد گذاري پایه خودروسازي صنعت در اصول این گرچه
 فقره یک صدور براي که هاییفعالیت کلیه مثال عنوان به. دارد وجود نیز خدمات جمله از دیگر
 از شـود، می انجام معدنی یا و صنعتی واحد یک احداث مجوز یا آموزشی دوره پایان نامه گواهی
 نگـاه  از امـا  اسـت،  ناپـذیر  اجتنـاب  و الزم  )دولتی اداره یا سازمان ( خدمات کننده عرضه نگاه

 پایـان  در کـه  اسـت  وزمج یا نامه گواهی برگه دارد، اهمیت که چیزي تنها نهایی کننده مصرف
 بنگـریم،  خـود  مـسائل  بـه  مـشتري  نگـاه  از بخـواهیم  اگر بنابراین. شودمی صادر هافعالیت این

 شرکتهاي در که هاییبررسی و مطالعات. هستند مودا دهیممی انجام که هاییفعالیت از بسیاري
 فعالیـت  200 از تفعالیـ  یـک  تنها شرکتها این در که دهدمی نشان است گرفته انجام دنیا برتر
  . کندمی تحمیل مشتري به نهایت ودر سازمان به هزینه مابقی و کندمی افزوده ارزش تولید آنها

  ) 5S(آراستگی نظام اجراي

  :تعاریف
5S است زیر کلمات اول حرف پنج کنیم،می اطالق ت 5 آن به بعد به این از که :  

  Seiri هاروريض غیر از است ضروري آنچه کردن جدا معنی به: تشخیص −
   Seiton ماندمی باقی ضروري عنوان به که آنچه به دادن سامان و سر : ترتیب −
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   Seiso نیاز مورد لوازم و اشیا کلیه و محل کردن تمیز و پاکسازي) : تمیز ( تنظیف −
 شـد  داده شـرح  بـاال  در کـه  اقـداماتی  کـردن  منـد  رویه و کردن استاندارد : تنظیم −

Seiketsu   
 اسـتانداردها  ایـن  همگـانی  رعایـت  بـراي  الزم سازوکارهاي و بسترها ایجاد : تکلیف −

Shitsuke   
 اوصـیکم  " و" االیمان من النظافه " فرمایندمی که خداست اولیاياحادیث بارز مصداق ت 5

  ."امرکم نظم و اهللا بالتقوي

   سازي پیاده مراحل
  الزم فرهنگی هايزمینه کردن فراهم و بسترسازي  -1
   ارشد مدیریت توسط نهضت رسمی آغاز و سازماندهی  -2
  عمومی پاکسازي  -3
   ضروري غیر از ضروري تفکیک و تشخیص یندافر آغاز  -4
   تنظیف و ترتیب تشخیص، روزانه وظایف انجام  -5
  ت 5 ايدوره ممیزي  -6

  قرمز برچسب نهضت

 نایـ  انجـام  براي .است ضروري غیر از ضروري اقالم تفکیک ،آراستگی نظام اجراي در اول گام
 تهیـه  مـستعمل  هـاي پوشـه  از معمـوالً  کـه  کنیممی استفاده قرمز برچسب نام به ابزاري از کار
 ضـروري  غیـر  اقـالم  روي بـر  و تهیه را الزم برچسبهاي کارگروه اعضاي مرحله این در. شودمی
  . کنندمی نصب

 کـه  ايقطعـه  یـا  کـاال  قلـم  ابعـاد  به بسته ( باال مقیاس با تقریباً هاییاندازه در برچسب این
 کننـده  نـصب  خـانوادگی  نـام  و نام نخست ردیف در. شودمی ایجاد ) است نصب آن بر برچسب
 باشـد  مـی  ايساده شماره سریال، شماره. شودمی درج آن نصب تاریخ دوم ردیف در و برچسب

 ایـن  البتـه . است آموزشی کارگاه اجراي مدت در شده نصب هايبرچسب تعداد دهنده نشان که
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 در و دنبـال  گـروه  کـار  اصـلی  وظـایف  از یکی عنوان به روزه پنج کارگاه برگزاري از بعد حرکت
 .میشود ضبط مربوطه مستندات

. شـود می منظم و یدهسامان است، شده داده تشخیص ضروري آنچه) ترتیب (بعدي قدم در
 ایجاد به نسبت اقالم تکلیف تعیین از پس و شوندمی بسیج کارگروه اعضاي تمامی کار این براي
 بـراي  مناسـب  جـاي  تعیین باالخره و معیوب ابزارهاي و تجهیزات تعویض یا تعمیر بست و قید

  .گیردمی انجام دهی سامان براي الزم اقدامات سایر وسایل استقرار
 ضـروري  گـروه  بـه  کـه  اسـت  مـدارکی  و اقالم کردن تمیز به مربوط ) تنظیف ( بعدي گام 

 علمـی  الگوهـاي  از اسـتفاده  و برچـسب  بـا  نیـز  آن ستقرارا مناسب محل و شده داده اختصاص
 عالئـم  و رنـگ  از اسـتفاده  بـا  و شـده  گـذاري  نـشانه  ) انبار در FIFO سامانه مانند ( نگهداري
 اقـالم  ایـن  اسـتقرار  محـل  و نمونـه  محـیط  پاکسازي و نظافت به باید اکنون ،شود  می مشخص
 لـذا . است مناسب فضاي ایجاد منظور به و هکارگرو اعضاي کلیه همکاري با پاکسازي . بپردازیم
 ممیـزي  و استانداردسـازي  مراحـل  اجـراي . باشد نمی مجاز دیگر افراد به ها فعالیت این سپردن
   .بود خواهد جداگانه آموزشی موضوع که دارد نیاز بیشتري زمان به آراستگی نظام

  مصرف الگوي اصالح فرهنگ و ارزش مهندسی
 نیازهـاي  و دارند حضور اي گسترده اقتصادي و تجاري هاي رقابت در سازمانها که حاضر درعصر

 آثـار  نیـز  و اسـت  شـده  همـراه  آوري فـن  تحـوالت  العاده فوق شتاب با و یافته فزونی مشتریان
 دارد، جهـانی  سـطح  در هـا  سـازمان  بقاي حتی و سودآوري افزایش بر عوامل این که مستقیمی

 و کیفیـت  ارتقـاي  براي ها سازمان تالشهاي تمامی و هاریزيبرنامه مطالعات، گرفتن سو و سمت
 را جهـانی  سـطح  در خـدمات  و محـصوالت  صـدور  قابلیت منظور به تولیدي هايهزینه کاهش
  . است نموده ناپذیر اجتناب

 و حیـاتی  امر دو این جهت در که تکنیکهایی و مفاهیم اصول، سازوکارها، تمامی از استفاده
  .است گرفته قرار توجه مورد همواره باشد، هاسازمان نیاز پاسخگوي مهم،

 واســطه بـه  کـه  هــستند رویکـردي  دو مـصرف  الگــوي اصـالح  فرهنـگ  و ارزش مهندسـی 
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  .هستند و بوده ها سازمان عالقه کانون در همواره توجهی شایان موفقیتهاي
 هر یآفرین ارزش براي را مضاعفی قابلیت رویکرد، دو این تلفیقی کارگیري به با توانمی اما
 سـازي پیـاده  درگیـر  امروزه که سازمانهایی دیگر عبارت به. آورد دست به سازمانها در بیشتر چه

 روزافزونـی  بطـور  ارزش، مهندسـی  بکـارگیري  وسـیله  به هستند، مصرف الگوي اصالح فرهنگ
 به. دهند بهبود و بخشیده جهت ارزش افزایش و هزینه کاهش براي را خود هاي تالش توانندمی

 ارزش مهندسـی  ندارنـد،  وجـود  مصرف الگوي اصالح هاي تکنیک که هاحوزه از برخی در عالوه
 مدیران لذا. شود مطرح کارآمد و قوي تحلیلی متدولوژي یک عنوان به و بوده اثربخش تواندمی

 و مصرف الگوي اصالح فرهنگ(رویکرد دو هر حضور با که آورند فراهم را شرایطی باید سازمانها
  . نمایند کسب هایشان سازمان در ارزش خلق در را بیشتر مزایاي ،)ارزش مهندسی
 و اصـول  سـازي  پیـاده  بـه  معطـوف  هـاي  تـالش  تمـامی  توانـد  می ارزش مهندسی تردید بی

 همچنـین . بخـشد   تـسریع  را  سـازمان   یـک  در مـصرف  الگـوي  اصالح سازي فرهنگ عملیاتهاي
 ارزش مهندسی  هاي روش و اقدامات عهمجمو کارآیی تواند می هم مصرف لگوي ا اصالح فرهنگ

  .دهد افزایش را
 مـصرف  الگوي اصالح فرهنگ رویکرد از ها سازمان تزاید به رو استفاده شاهد دنیا در امروزه 

 نتـایج  شـاهد  متقـابالً  کننـد  مـی  دنبـال  را مند نظام روش ین جدي طوره  ب که آنهایی و هستیم
 ، داده کـاهش  را هـا  هزینـه  مصرف الگوي اصالح فرهنگ رویکرد. اند بوده آن زیاد بسیار و اثرگذار
  شـک   بـدون . دارد تأکید   مشتریان  نیازهاي و ها خواسته  روي بر و است برده باال را تولید  کارآیی

 اصـالح  تفکـر  کـه  داشت خواهند بقا ادامه هایی سازمان و ها شرکت  فقط دور   چندان نه  آینده در
  .باشند دارا را مصرف الگوي

 ارزش مهندسی اریخچهت

 تحلیـل  ،"ارزش مهندسـی  و تحلیـل  فنـی  يهـا  روش" کتاب در مایلز الرنس که 1961 سال از
 غیـر  هـاي  هزینـه  حذف و شناسایی جهت در یافته سازمان و خالق دیدگاهی همچون را ارزش

 مـدیریت  در ش ارز مهندسی "کتاب کریشنان و ساکسنا که 1995 سال تا کرد تعریف ضروري،
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 فعالیتهـاي  در شـده  پذیرفته فنی روش یک صورت به ارزش مهندسی نمودند، منتشر را "پروژه
 از بـسیاري  کـه  يطـور  بـه  یافـت،  رسمیت و گردید تثبیت کشورها بیشتر در اجرایی و طراحی
 و مفـاهیم  بـا  کارفرمایـان  و پیمانکـاران  طراحـان،  ویـژه  بـه  اجرایی هايعرصه اندرکاران دست
 .شدند آشنا شارز مهندسی فنی يها روش

 در دوم جهـانی  جنـگ  از پـس  هـاي  سال در ویژه، فنی روش یک صورت به ارزش تحلیل
 بخـش  فنی معاون ارلیکر هري دستور به روش این تدوین و طراحی کار. گرفت قرار کار دستور

 و مـصالح  و مـواد  از برخـی  کـه  بـود  معتقـد  وي. شـد  آغـاز  الکتریک جنرال شرکت خریدهاي
 شـدند مـی  گرفته کار به جنگ زمان کمبودهاي علت به و ضروري طور به که جایگزین طرحهاي
 ءارتقـا  منظـور  بـه  و شـرکت  داخـل  در او دسـتور  به. هستند کمتر هزینه با بهتر عملکرد داراي
 پرهزینـه،  مـصالح  و مـواد  بـراي  جایگزین روشهاي و مصالح مواد، تأمین طریق از تولید ییاکار

 .آمد عمل به ايجانبههمه کوشش

 نهـاده  الکتریکجنرال شرکت ارشد مهندس مایلز الرنس برعهده وظیفه این 1947 سال در
 صـورت  بـه  مرسـوم  روشهاي برخی از و پرداخت پژوهش به موجود فنون و هاروش با مایلز. شد

 و مبتکـر  کـه  مـایلز . گرفـت  بهـره  ارزش تحلیـل  براي خویش مرحله به مرحله روش با تلفیقی
 آن جریـان  در کـه  درآورد اجرا به را رسمی روش یک رود،می شماربه شارز مهندسی بنیانگذار
 بررسـی  را الکتریـک  جنرال شرکت تولیدي محصوالت عملکرد شرکت، کارکنان از گروه چندین

 در تغییراتـی  محـصول،  کـارآیی  افـت  بـدون  و گروهـی  خالق روشهاي اتکاي به آنان. کردندمی
 بـه  ارزش تحلیـل  روش. ادنـد د کاهش را تولید هايهزینه و آوردند وجود به شرکت محصوالت

 و دیگـر  هـاي شـرکت  تـدریج  به و شد پذیرفته الکتریک جنرال شرکت در استاندارد یک عنوان
 هـاي هزینـه  از کاسـتن  بـراي  ابزاري عنوان به را جدید روش این نیز دولتی هاي سازمان برخی
 .دبو ارزش مهندسی همان ، جدید روش این. بستند کار به خود

 ها تموفقی روایت ارزش مهندسی

 نگرش فلسفه از گیري بهره نداشت، تازگی روزها آن در شده گرفته کار به روشهاي اغلب آنکه با
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 سـال  در دریـایی،  نیروي سازي کشتی دفتر 1954 سال در. بود بدیل بی و نو کاري عملکردي،
 تحلیـل  کاربـست  دنبـال  بـه  آمریکـا  هوایی نیروي 1961 سال در و ارتش اردنانس سپاه 1956
 آن بـالقوه  تواناییهاي و امکانات به ها،هزینه تقلیل در روش این شدن واقع بخش نتیجه و ارزش
 مهندسی هايجنبه بر تأکید منظور به و مرحله این در "ارزش تحلیل "عنوان. شدند مند عالقه
 اعتبـار  و حیثیـت  کا،آمری دفاع وزیر نامارا مک 1962 سال در. یافت تغییر ً"ارزش مهندسی "به

 جهت در حرکت اصلی عنصر ارزش مهندسی. ساخت متکی ارزش مهندسی بست کار بر را خود
 هـاي سیستم اجراي و طراحی در بزرگ حرکتی نامارا مک .شد آمریکا دفاعی هايهزینه کاهش
 روشـهاي ( - review technique pert program evaluation شـبکه  بـر  متکـی  ریزي برنامه
 ایجـاد ) بحرانـی  مـسیر  روشcpm– critical path metpd ( و) برنامه بازنگري و زشیابیار فنی
. شـود  اسـتفاده  دفاع وزارت هاي طراحی و ریزیها برنامه تمام در روشها این تا داد دستور و کرد
 آن کاربرد آمریکا، مسلح نیروهاي تدارکات نامه آیین در ارزش مهندسی از استفاده آغاز از پیش
 آمریکـا  ارتـش  مهندسـی  سپاه. بود اتفاقی و اندك بسیار اجرایی کارهاي و ساختمان صهعر در

 بخـش  کـه  کـرد،  جویی صرفه دالر میلیون 200 حدود ارزش مهندسی کاربرد دهه درنخستین
 بـوده  سـپاه  ایـن  خـود  توسط اصلی هايپروژه دوباره ارزیابی نتیجه نیز جویی صرفه این عمده

 ارزش، مهندسـی  کمک به هاهزینه از کاستن براي پیمانکار 2200 زا بیش دوره همان در. است
 دالر میلیـون  7 معـادل  و شد پذیرفته پیشنهاد 1400 میان آن از که کردند ارائه پیشنهادهایی

 .گردید جویی صرفه

 عالقـه  ابـراز  ارزش مهندسی به حدودي تا فقط کلی، طور به 1972 سال تا ساختمان صنعت
 (Sive)ارزش مهندسـان  آمریکایی انجمن ساالنه کنفرانس دوازدهمین 1972 سال در. بود کرده
 در کـه  کنفـرانس  سـیزدهمین  در. کـرد  تأکیـد  سـاختمان  صـنعت  در ارزش تحلیل کاربست بر

 تـشکیل  پیمانکـاران  و مهندسـان  معمـاران،  را حاضـران  از نیمـی  از بـیش  شـد،  برگزار شیکاگو
 بـه  مربـوط  شـرایط  کـه  کـرد  اعـالم  ،1972 مـارس  در آمریکـا  شناسی زمین انجمن. دادند می

 در. است شده گنجانده اجرا، مدیریت و مهندسی معماري، قراردادهاي اغلب در ارزش مهندسی
 منظـور  بـه  ارزش مـدیریت  سراسري شوراي آمریکا شناسی زمین انجمن دعوت به 1974 سال
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 دهمینچهـار . شـد  تأسـیس  ارزش، مهندسـی  به مربوط هاي کوشش سازي هماهنگ و توسعه
 مهندسـی  دسـتاوردهاي  تشریح به 1973 سال در که ارزش مهندسان آمریکایی انجمن اجالس
 مهندسـی  اجـراي  بـراي  گـذاري  سرمایه دالر یک هر ازاي به که نمود مشخص پرداخت، ارزش
 نحوي به است، آمده دست به اجرایی هايهزینه در جویی صرفه دالر 53/4 حدود چیزي ارزش
 صـرفه  دالر میلیـارد  1/8 معـادل  1973 سـال  تا آمریکا در ارزش مهندسی کاربست زمان از که

 یافتـه  افـزایش  دالر میلیـارد  3/4 از بـیش  به 1989 سال تا جویی صرفه این. است شده جویی
 سـرمایه  هزینـه  دالر یـک  هـر  بـراي  1995 سـال  تا 1973 سال از ارزش مهندسی بازده. است

  .است دهبو دالر 30 تا 15 حدود مبلغی شده، گذاري

 ارزش مهندسی اجراي

 برخـی  تـدوین  و کـشف  اسـت،  شـده  حاصـل  کنون تا ارزش مهندسی اجراي تجربیات از آنچه
. است گرفته قرار ارزش مهندسی روشهاي تکامل و رشد اساس که است بنیادي اصول و مفاهیم

 :از عبارتند بنیادي اصول این

 اتتغییر اعمال براي تخصصی چند کارشناسان از گیري بهره -1

   کار عینی بررسی و مطالعه طریق از تغییرات تدریجی تکمیل  -2
  ها پرسش طرح براي اساسی منطق یک از گیري بهره  -3
 کار انجام ریزيبرنامه  -4

 آن، کاربـست  هـاي عرصـه  هماننـد  ارزش مهندسـی  فنـی  هـاي  روش سـال،  چندین طی در
 ارزش يارتقـا  براي هشد شناخته اي رشته ارزش، مهندسی یا تحلیل امروزه. کرد پیدا گسترش
 هـدف  بـا  کـه  یافتـه  سـازمان  است تالشی ارزش، مهندسی. رودمی شمار به خدمات یا تولیدات
 و طراحـی  مرحلـه  تـا  اولیه تفکر گیريشکل زمان از طرح، یک فعالیتهاي تمام تحلیل و بررسی
 ترینمهم و نکارآمدتری از یکی عنوان به و شودمی انجام برداري بهره و اندازي راه سپس و اجرا

 .است شده شناخته مهندسی، هاي فعالیت عرصه در اقتصادي روشهاي

 توجـه  طـرح  اجـزاي  تمـام  بـه  اینکـه  ضـمن  پروژه، مدیریت چهارچوب در ارزش مهندسی
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 بـراي  کمتـر  زمان ارزش، مهندسی هدف. داندنمی مسلم و قطعی را کار از بخشی هیچ ،کند می
 افـزایش . اسـت  کـار  کیفیت از کاستن یا ها هزینه بر زودناف بدون برداريبهره مرحله به رسیدن
 نقـشی  که را هاهزینه از بخش آن حذف وري،افنّ افزون روز توسعه و اجرایی هايهزینه پیوسته

. اسـت  سـاخته  الزامـی  باشـند، مـی  ضـروري  غیـر  نیز اجرایی لحاظ از و ندارند کیفیت ءارتقا در
 طرحهـاي  در ویژه به کارها پیچیدگی به توجه با اجرایی هاي پروژه در ارزش مهندسی کاربست
 هدف. شود تبدیل ها هزینه کنترل در مدیریت چراي و چون بی ابزار به تواند می اجرایی، بزرگ
 ضروري غیر هاي هزینه تحمیل موجب که است چیزي هر اصالح یا برداشتن میان از روش، این
 .آید وارد طرح سیاسا و اصلی کارکردهاي به آسیبی آنکه بدون ،شود می

 تحلیـل  و بـازنگري  بـا  که است فنی روش چندین از متشکل اي مجموعه ارزش، مهندسی

 هزینـه  .بخشد تحقق زمان و هزینه کمترین با را طرح کامل اجراي بود، خواهد قادر کار، اجزاي
 اري،برد بهره نظیر مالکیت هاي هزینه بلکه اجرا و طراحی هاي هزینه فقط نه مقوله این در طرح
. شـود  مـی  شـامل  نیز را طرح مفید عمر دوره سراسر در مصرف هاي هزینه و نگهداري و تعمیر

 و صـنعتی  تولیـد  ینـدهاي افر کیفیـت  ءارتقا و اصالح موجب تواند می ارزش مهندسی روشهاي
 صـنایع  در کـه  آنچه برخالف. گردد اجرایی پروژه یک از مرحله هر در جدید هاي طراحی انجام

 یـک  تولیـد  بعـدي  مراحـل  در همـواره  را اصـالحی  روش یـک  توان می و است ممرسو تولیدي
 اسـت،  اي ویژه شرایط داراي سازه هر که ساختمانی هايپروژه در کرد، اجرا نیز خاص محصول
 ایـن  از گذشته است، پروژه همان به محدود ارزش، مهندسی اصالحی روش یک کاربست حدود
 بسیار تفاوتهاي آن مختلف مراحل در نیز اجرایی پروژه یک هاي هزینه در جویی صرفه امکانات
 بـه  اجرایـی  پـروژه  یـک  مراحـل  تمام در توان می را ارزش مهندسی روش آنکه با. کند می پیدا

 و ریـزي برنامـه  مراحـل  نخـستین  در کـه  شـود  مـی  حاصل زمانی آن مزایاي بیشترین کاربست،
 از را روش ایـن  ارزش، مهندسـی  يکـاربرد  هـاي  جنبـه  و نـوآوري . شـود  گرفته کار به طراحی
 ها، هزینه کاهش سنتی روشهاي .گرداند می متمایز ها، هزینه کاهش متعارف و سنتی روشهاي
 کنـد می تبعیت است، گرفته خود به تکرار جنبه که عاداتی و نگرشها گذشته، تجربیات از عموماً

 شناسایی اطالعات، دآوريگر برعکس، ارزش مهندسی. شود مین دیده آنها در خالقیت از اثري و
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 و نـو  هاي اندیشه پرورش ابتکاري، طرحهاي و روشها تدوین و پیشنهاد دار، مشکل هاي عرصه
 .سازدمی مطرح شود، توصیه است قرار که را دیدگاههایی جانبه همه تلفیق

 گـروه  یـک  از آن در کـه  اسـت  یافتـه  سـاختار  و منطقـی  ینديافر ارزش، مهندسی یندافر 
  :شود می استفاده زیر هدفهاي براي تخصصی چند کارشناس

  مطالعه براي شده صرف زمان به توجه با تحلیل براي مناسب محصول یا پروژه انتخاب  -1
 تـشکیل  اجـزاي  یـا  محـصول  و پـروژه  یک جاري ارزش گیري اندازه و کردن مشخص  -2

 وردبـرآ  را پـروژه  یک خواستهاي و هدفها نیازها، که عملکردهایی به توجه با آن دهنده
  سازد می

 بـا  وابـسته  بخـشهاي  کیفیت ءارتقا یا تخمین براي جدید هاي گزینه ارزیابی و تدوین  -3
  کمتر هزینه

 آن کردن عملی راه بهترین با جدید گزینه انطباق  -4

 پـروژه  یـک  وکارفرمـاي  ارزش گـران  تحلیـل  پیمانکـاران،  طراحان، از ارزش مهندسی گروه
 اما کنند نمی کار ،واحد اي پروژه در و یکدیگر کنار رد گرچه گروه این. شود  می تشکیل اجرایی

. دارنـد  آشـنایی  نیـز  مجموعـه  تخصصی هاي زمینه با و بوده مربوط یکدیگر به موضوع لحاظ از
 بیـشتر  زیـرا  اسـت،  مهـم  بـسیار  ارزش، تحلیـل  آمیـز  موفقیـت  کاربست در طراحی گروه نقش
 بهـره  بـه  و انـد نبـرده  پـی  ارزش مهندسی توانایی به کامل طور  به اجرایی عرصه اندرکاران دست
 متعـادل  راههـاي  بایـد  ارزش گـر  تحلیـل . اندنپرداخته تحلیل این فنی روشهاي از عملی گیري
 مهندسـی  تفکـر  بـه  مجموعـه  اعضاي تا کند همدلی و همفکري آنان با و دریابد را گروه سازي
 افـراد  یکایـک  بـراي  الزم فرصـت  آوردن فـراهم  بـا  بایـد  ارزش گـر  تحلیل. شوند نزدیک ارزش

 اسـت  ممکـن  اینکه از نگرانی بدون افراد تا سازد میسر را آنان دیدگاههاي ارائه امکان مجموعه،
 و بهتـرین  گـاهی . نماینـد  مطرح را خود دیدگاههاي نباشد، عملی و فنی چندان آنها نظر اظهار
 حاصل آیند، می حیسط و ارزش کم نظر به که ودیدگاههایی پیشنهادها از هاحلراه ترین ارزان
 ارزش کـه  پذیرند می سختی به طرح ارائه از پس و طراحی جریان در مشاور مهندسان. شود می

 ارزش تحلیـل  گروه که عملی و فنی روشهاي با است ممکن اند لقائ خود کار براي که را داوري
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 بیـشترین  از بایـد  کـه  چنـد  هر طراح و مشاور آنکه حال. باشد داشته ناسازگاري دهد، می ارائه
 بـه  دسترسـی  دالیلـی،  بـه  است ممکن باز کنند استفاده خود طراحی در موجود آمار و ها داده
 بیـشترین  این، از گذشته. باشند نداشته را طرح ترینمناسب تهیه براي نیاز مورد اطالعات کلیه

 بازشـدن  کـه  اي مرحلـه  در آیـد،  مـی  پـیش  اجـرا  مرحلـه  در طراحی هاينارسایی و اشکاالت
 به را جدیدي شرایط و سازدمی آشکار را کار ناشناخته و پنهان عوارض کاري مختلف هاي هجنب
 ارزش تحلیـل  که را روشهایی سازگارپذیري ظرفیت باید مشاور مهندس. نماید می تحمیل طرح
 تحمیـل  و بپـذیرد  راحتـی  به را تغییرات و باشد داشته خود داوري هاي ارزش با دهد می ارائه
 پیمانکـاران، . ننمایـد  تلقـی  خود تخصصی مقام به توهینی را ارزش تحلیل تهايضرور و شرایط

 در تغییـرات  لـزوم  کـه  شوند می روبرو اي تازه مشکالت و مسائل با اجرا حین در همواره تقریباً
 فنی روشهاي کاربست موارد بیشترین آنکه با ،یابد می ضرورت طراحی بازنگري حتی یا طراحی
 توانـایی  بـه  کار این کامل موفقیت که پذیرفت باید ،شود می انجام اجرا همرحل در ارزش، تحلیل

 در کنـونی  مـشکالت  از یکـی . دارد بـستگی  ارزش تحلیـل  در مشارکت براي مجرب پیمانکاران
 یـا  مـدیر  هـاي  توانـایی  شـناختن  رسمیت به. است اجرا و طراحی بین دوگانگی اجرایی، عرصه

 و تـرین  مهم کارفرما. نماید تضمین را ارزش تحلیل هايروش کاربست تواند می کارگاه سرپرست
 کارفرما، فعاالنه پشتیبانی. دارد عهده به ارزش تحلیل حلقه در را کار مشارکت جنبه ترین اصلی
 ایـن  انجـام  بـراي  را الزم تمایل که آن براي کارفرما. است کار شدن واقع مؤثر و موفقیت ضامن

 در مـسئولیتها  آن حـدود  و ارزش تحلیـل  مجموعـه  هـاي تمـسئولی  با باید کند، پیدا پشتیبانی
 .باشد آشنا طرح، نامه موافقت ايالزحمه حق ساختار چهارچوب

 صـرف  کـشورها  بیـشتر  شـده  ریزي برنامه بودجه کل از درصد 50 از بیش اینکه به توجه با
 سنگینی بس هاي هزینه متحمل ها، پروژه و طرحها مجریان رو این از ،شود می اجرایی کارهاي

 ارزش بازگـشت  یابند،می افزایش روز هر که اجرایی هاي قیمت و مالی محدودیتهاي. شوند می
 باشد، ضروري غیر هايهزینه هرگونه از دور به باید و نماید می هزینه کارفرما که را پولی کامل
 اياجـر  به دستیابی براي مؤثر ابزارهاي از یکی ارزش مهندسی. است ساخته مطرح جديطور  به

 و نگهداري و تعمیر قابلیت سودمندي، طرح، بخشی اطمینان با همراه هزینه، کمترین با طرحها
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 و اجرایـی  هـاي  هزینـه  کـاهش  موجب چون ارزش مهندسی. است کار زیبایی هاي جنبه حفظ
 الزحمـه  حـق  پرداخت با تا دارند تمایل کارفرمایان رو این از شود،می ها هزینه در جویی صرفه

 در ارزش گـر  تحلیـل  گـروه  فعالیت تداوم و حضور از همواره ارزش، گران تحلیل به يا جداگانه
 بـه  تـأخیر  با شد آغاز آمریکا از ابتدا در که ارزش مهندسی کاربست. باشند مند بهره خود، کنار
 را استفاده بیشترین آمریکا از بعد هند و ژاپن اروپایی، کشورهاي. یافت انتقال نیز کشورها سایر
 روشهاي با آمریکا در ارزش مهندسی روشهاي تلفیق با و بردند ارزش مهندسی بالقوه کاناتام از

 بـالقوه  امکانـات . یافتنـد  دسـت  اي توجـه  قابـل  هـاي  جویی صرفه به خود، کشورهاي در رایج
 را راه روش، ایــن پیــشگامان. اســت بیکــران عمرانــی، طرحهــاي در ارزش مهندســی کاربــست
 بایـد  بسیاري کارهاي دارد، قرار راه ابتداي در هنوز ما کشور. اند کرده مشخص و گذاريعالمت
 کـه  هـایی فرصـت  از نیز ما کشور اجرایی هاي عرصه کاران اندر دست گفت بتوان تا شود انجام
 و بهـره  بیـشترین  ،شـود  می فراهم ها پروژه و طرحها هزینه از کاستن در ارزش مهندسی توسط
 .برد خواهند را فایده

  يگیر نتیجه
 مـدیران  دغدغـه  و داده تغییـر  زیـان  و تفکرسود با را خود جاي بقاء ،استراتژي امروز دنیاي در

 دیگر مراحل ا ی تولد مرحله در که سازمانهایی لذا است، سازمان عمر چرخه در ماندن زنده امروز
 سـازمان  براي را ماندن زنده راه "عمال کنند، می استفاده ارزش مهندسی تکنیک از عمر چرخه
 آهنگ هم مصرف الگوي اصالح ناب تفکر با مستمر بهبود ا ی کایزن نهایت در و نمایند می ایجاد
 کایزن مصادیق به ها ژاپنی و گذاردیم نام مصرف گويلا اصالح ما که را آنچه "عمال و گردد می

 دو ایـن  سـازي  پیـاده  نهایـت  در دهـد،  مـی  قرار ما روي پیش را اند شده موفق و کرده معرفی
 توسعه ک ی و داشته نگاه دور جهانی بحرانهاي گزند از را ما تواند می سازمانی فرهنگ ا ی کتکنی
 تبدیل مصرف الگوي اصالح که است صورت این در نماید، ایجاد سازمان عمر چرخه در را پایدار
 مصرف، الگوي اصالح مبناي بر سازي فرهنگ ا ی سازمانی جو ایجاد با و گردیده بقا استراتژي به
  .نماید می فرصت به تبدیل را یدهاتهد
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