
 . است  و پيوسته كايزن به معني بهبود مستمر

بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران، 

 کارکنان و کارگران را در بر می گيرد.

كه تعريف آن تغيير به  ZENو  KAIتركيب دو واژه 

می  سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي

 باشد.

براي ايجاد  كايزن بر اين فلسفه استوار است كه

بهبود در سازمان ها الزم نيست به دنبال تغييرات 

انفجاري يا ناگهاني باشيم، بلكه هر نوع بهبود يا 

اصالح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقاي 

 بهره وري را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.

براین اصل استوار است که شيوه فلسفه کایزن 

انسان شامل زندگی شغلی، زندگی  زندگی

اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پيوسته و مداوم 

بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بين الیه 

ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث 

شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و 

دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بياموزد و مدیر 

 ز ایده های کارگر بهره مند گردد.ا

نکته حائز اهميت در این مدیریت کم شدن فاصله 

 طبقاتی و تبعيض در یک سازمان است.

کایزن سيستمی است که همه کارکنان را شامل 

 می شود : از مدیریت ارشد تا کارگران نظافتی.

در بكارگيري كايزن نيروي متخصص و ماهر زيادي 

كار گروهي وتعهد مي توان  نياز نداريم تنها با يك

 بهبود پيوسته ومداوم داشت.

در فلسفه کایزن به رضایت مشتری توجه خاصی 

گذارد که تمام می شود و فرض را بر آن می

ها و بهبودها باید به رضایت مشتری منجر فعاليت

 گردد.

 سه بر،کایزن به مفهوم بهسازی و بهبود مستمر

 بعد استوار است:

 حصوالت و خدماتباال بردن کيفيت م

 به صفر رسانيدن ضایعات

 تأمين رضایت مشتری

به منظور دستيابی به این اهداف همه اعضای 

سازمان باید در مورد بهينه سازی مستمر در خود 

 احساس تعهد نمایند.

 

 دو سطح متفاوت کایزن وجوددارد :

کایزن سيستم : که بربهبود کل جریان توليد  -1

 این کایزنی است برای مدیرانتاکيد دارد. 

کایزن فرایند: که بربهبود فرایندهای منفرد  -2

متمرکز است . این کایزنی است برای گروه های 

 کاری و رهبران گروه

 كايزنپیام استراتژی 
 پيام استراتژی کایزن در این جمله خالصه می

شود که حتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی 

بخشهای سازمان یا شرکت بهبود در یکی از 

 سپری نمود.

 و سیستم پیشنهادات كايزن

این سيستم بر این اصل استوار است که اغلب 

برخواهد کارکنانی پيشنهادهای سازنده از بطن 

 باشندمی سيستمخواست که درگير فعاليت در 

 و مشکالت را نيز از نزدیک لمس کرده باشند.

ن ن در کایزمدیریت ژاپنی برای درگير نمودن کارکنا

از طریق ارائه پيشنهادات، تالش های گسترده ای 

انجام می دهد. از این رو سيستم پيشنهادات به 

عنوان جزء الینفک سيستم مدیریت موجود 

محسوب می شود و تعداد پيشنهادات کارگران به 

عنوان معيار مهمی در ارزیابی کارایی سرپرستان 

 محسوب می شود.

ه از برنامه های کایزن بيشتر شرکت های ژاپنی ک

استفاده می کنند، دارای یک سيستم کنترل 

کيفيت و یک سيستم پيشنهادات هستند که 

هماهنگ با یکدیگر فعاليت می کنند. مجموعه این 

هسته های کنترل کيفيت را می توان به عنوان 

 یک سيستم پيشنهاد دهنده بهبود تلقی نمود.

 فرهنگ همكاري داوطلبانه و خود جوشاشاعه  *

 بهبود روحيه و انگيزه كاركنان *

 افزايش ميزان خالقيت، نوآوري و ابتكار *

 تقويت مسئوليت پذيري و تعلق سازماني *

بهبود بهره وري، كيفيت و ارائه بهتر خدمات پس  *

 از فروش

 كاهش مقاومت در مقابل تغيير *

 كنانافزايش توانمندسازي مديران و كار *

 افزايش پويايی و انعطاف پذيري *

 گردش بهتر اطالعات و اطالع رساني *

 افزايش درآمدها و كاهش هزينه ها *

 افزايش ميزان وقت، سرعت و صحت *

 

 )بهبود مستمر( كايزنپیاده سازی 

مرحله برای اجرای کایزن )بهبود  ۷در اینجا 

 :مستمر( در سازمان تعریف شده است

 كاركنان(درگیر كردن 1

ياز نابتدابرای پياده سازی کایزن )بهبود مستمر(، 

. است کارکنان و همکاری به انگيزه و مشارکت 

ارتباطات بين مدیریت و کارکنان نقش بسيار 

 .دارد مهمی

 



 پیدا كردن مشکالت(۲

گام دوم برای پياده سازی کایزن )بهبود مستمر(، 

پذیرش و پيدا کردن مشکالت در سازمان است. 

 تمامی و خود را درگير نمایيدباید کارمندان 

فرآیندهای موجود در سازمان را که نياز به بهبود 

تمامی تواند در این امر می .دارند ليست کنيد

 الزم است ابتدا با یک مجموعهها باشد.بخش 

کوچک از مشکالت شروع کرده و سپس بهبودها 

 .را پيدا کنيد

 تفکر و يافتن راه حل ها (۳

در این مرحله باید گفت که مغزها و افکار افراد 

مختلف، بهتر و کارآمدتر از مغز هر انسان به طور 

هایی از توانند تيمانفرادی است. مدیران می

کارکنان خالق و باتجربه تشکيل دهند و سپس 

حتی آنها را بر روی حل مشکل متمرکز نمایند. 

مدت زمان معينی را برای یافتن راه حل می توان 

مشکلی که شرکت با آن مواجه است اختصاص 

 .داد

چهار چوب زمانی بسيار مهم است. ما 

خواهيم که راه حل ها را به شيوه ای آرام و می

خالقانه پيش ببریم و هيچ پيشنهادی را دور 

نياندازیم. زیرا ممکن است همان پيشنهاد بعدا به 

کار آید، حتی اگر به طور کامل مورد استفاده و اجرا 

های خود را بنویسيد و با قرار نگيرد. راه حل

استفاده از تجربه خود و تجربه تيم، فهرست هایی 

را دارند. را پيشنهاد کنيد که بيشترین اهميت 

توانيد برخی از این پيشنهادات را برای سپس می

 .پياده سازی انتخاب نمایيد

 پیاده سازی (۴ 

سازی در مقياس کوچک بهترین روش برای ه پياد

تست نظریه های جدید به ویژه در سازمان های 

 بزرگ است. 

 

 سارمانکه پياده سازی در  کردباید اطمينان حاصل 

 .در حال انجام است تا نتایج آن مناسب باشند

  

بروید و در  ۳اگر نتایج مثبت نباشد، باید به مرحله 

آنجا از برخی ایده های دیگر که روی ميز قرار دارند 

 .استفاده نمایيد

  

باید سراغ مشکالت دیگر رفت و مشکالت حال 

 دیگر را حل کرد.

 است. کایزن” آهسته و تدریجیتغییرات “و این 

 تغییر خوب“)بهبود مستمر( در واقع به معنی 

 .”است ولی آهسته و تدریجی

پس از طی یک دوره زمانی، این امر تبدیل به یک 

شود که ضایعات از بين فرهنگ در سازمان می

بروند و فرآیندها بهبود پيدا کنند، به طوری که به 

کاری و روان تدریج همه چيز در اصطالح روغن 

 شود. می

است "بهبود مستمر"كايزن 

 

 به نام خدا

 شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

 

 

 يا تغییر مثبت چیست؟ كايزن

 

 

 

 

 

 کميته پيشنهادات

 شبکه بهداشت و درمان بوانات

 1۳31تيرماه 
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