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یک رویکرد مدیریتی با تمرکز بر روی کیفیت و بر پایه فعالیت های تمام  :مدیریت جامع کیفیت تعریف
مدت از طریق رضایتمندی مشتری و سودرسانی به  منظور دستیابی به موفقیت بلنده اعضای سازمان، ب

 .تمام اعضای سازمان و جامعه

عت و بازده فرایندهای سازمانی در صن ءراهکارهای مدیریت جامع کیفیت به منظور ارتقا" دیگر فتعری
نیک که مبتنی بر تئوری مدیریت و رضایت مندی است، شامل روش هایی کاین ت. تجارت طراحی شده اند

جنبه های سازی و کنترل آماری، تعدیل طراحی و سایر  برای دستیابی به کارایی، حل مشکالت، استاندارد
 ".تجاری و فرایندهای تولید می باشد

هدف یک سازمان، حفظ و تقویت خود در راستای کمک به ثبات جامعه، فراهم آوردن محصوالت و خدمات 
با در . با کیفیت برای مشتریان و به وجود آوردن یک محیط سالم برای رشد اعضای آن سازمان می باشد

 :ین هدف می توان چندین فرضیه را مطرح نمودنظر گرفتن ا

یک سازمان زینه به وجود آمده ناشی از کیفیت پایین به مراتب بیشتر از هزینه ای است که ه:  فرضیه اول
این بدان معناست که توجه به کیفیت اگرچه ابتدا . مین کیفیت متحمل می شودأدر ابتدای کار، برای ت

د می کند ولی در نهایت موجب پیشرفت چشمگیر اقتصادی و ایجاد هزینه هایی را برای سازمان ایجا
 .توانایی رقابتی باال می شود

صورت وجود یک محیط  مراقب کیفیت کاری که انجام می دهند، هستند و در کارمندان ذاتاً :مفرضیه دو
یک . ارگیرندمدیریتی مناسب و کارآمد می توانند حداکثر ابتکار عمل خود را به منظور ارتقای کیفیت بک

مدیران ارشد در . در تقابل با تولید موثر است محیط ناآرام که ترس از ارزیابی نابجا در آن حس شود، کامالً
نتیجه تعهد آنها برای موفقیت در بهبود کیفیت یک  قبال مدیریت کیفیت یک سازمان مسئول هستند، در

 .سازمان بسیار حیاتی است

ستگی شدیدی به فرآیندهای کاری طراحی شده در سازمان که مشکالت کیفیت اغلب واب: فرضیه سوم
اتفاقات و تغییرات کنترل نشده، دالیل اصلی . منجر به تولید محصوالت و خدمات شده است، دارند

این مشکالت می بایست توسط کارمندانی که با آنها مواجه هستند مورد تجزیه و . مشکالت کیفیتی هستند
برنامه های بهبود و ارتقای کیفیت، باید بر مبنای جمع آوری . یت کنترل شوندتحلیل قرار گرفته و در نها

تالش برای . اصولی داده ها، تحلیل منطقی و انجام آزمایشاتی برای پیاده سازی راه حل، پایه ریزی شوند



بهبود کیفیت همواره باید به صورت یک اصل بی پایان تلقی شده و آموزش کارمندان به عنوان یک بخش 
  .ساسی در مسیر رسیدن به حداکثر کیفیت در نظر گرفته شودا

  :ئه نمودابا توجه به فرضیات فوق می توان چندین راهکار برای افزایش کیفیت را ار

نه فقط مبتنی  و خدمات شناسایی نیازهای مشتریان از طریق همکاری با عرضه کنندگان کاال اولین راهکار
و ست که در گذشته ضرورت تمرکز بر نیاز مصرف کننده ا این درحالی بر بررسی هزینه می باشد و

 .مثل امروز حس نمی شدمشتریان 

. ایجاد تیم هایی به منظور تحلیل و یافتن راه حل های مواجهه با مشکالت کیفیتی می باشد ومین راهکارد
ل ایجاد به عبارت دیگر هنگام رویارویی یک سازمان با مشکالت پیش بینی نشده، این تیم می بایست دالی

 .منظور مقابله با آن ارائه دهده مشکل را ریشه یابی کرده و راه حل هایی را ب

مبتنی بر بکارگیری روش های علمی برای نظارت بر کیفیت و شناسایی حوزه های بهبود  سومین راهکار 
. دکیفیت می باشد که روش های علمی در این مورد بیشتر به روش های آماری و احتماالتی اطالق می شو

و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت  Pareto این تکنیک ها شامل بکارگیری نمودارهای کنترلی، تحلیل
منظور بررسی کیفیت از طریق نمونه های آماری مورد استفاده قرار می ه نمودارهای کنترلی ب. می باشد

نیز به  Pareto تحلیل .دهنداین نمودارها به وضوح عدم ثبات و در نتیجه نیاز به بهبود را نشان می . گیرند
درصد از نتایج  ۰۲درصد عوامل موجب ایجاد  ۰۲این قانون بیان می کند که تنها . اشاره دارد ۰۲/۰۲قانون 

پس می توان بدین روش فاکتورهای اساسی و مهم در تعیین کیفیت را شناسایی نموده و مورد . می شوند
ه و تحلیل هزینه ها که شامل کمی سازی هزینه های همچنین با استفاده از روش تجزی. توجه قرار داد

آخرین راهکار، . بهبود کیفیت می باشد می توان راهکارهای کاهش هزینه ها را شناسایی و استفاده نمود
کیفیت می  ءت فرایند به منظور شناخت فرصت های بالقوه در زمینه ارتقایاستفاده از تکنیک های مدیر

 .باشد

 :کیفیتابزارهای مدیریت جامع 

 .ابزار اصلی مدیریت جامع کیفیت برای ارتقای مداوم می باشد PDCA چرخه

Plan  : در گام اول، تیم کنترل کیفیت مشکل را بررسی و شناسایی نموده، سپس داده ها را جمع آوری و
تدوین کیفیت را  ءنظر گرفتن برخی معیارهای کنترلی، راه حل ارتقا مورد تحلیل قرار داده و در نهایت با در

 .و فرموله می کنند



Do  :انتظار  در این مرحله، فرایند جدید توسط تیم پیاده سازی شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مورد
 .مقایسه می شود

Check  :منظور تصحیح  تیم کنترل کیفیت پس از ارزیابی اثربخشی و کارایی، می بایست تصمیماتی به
 .اتخاذ نمایند فرایند جدید تا رسیدن به نتایج مطلوب

Act  : سرانجام فرایند جدید توسعه یافته پیاده سازی شده و تمام گروه های کاری اطالع رسانی می شوند و
در این زمان، معیارهایی برای نظارت بر کارایی فرایند کیفیت تنظیم . روش جدید را آموزش می بینند

 .خواهد شد

عنوان  ی به پرسش های اساسی در شرایط بحرانی، بهیک طرح جامع مدیریت کیفیت می تواند با پاسخگوی
حال اگر چندین سیستم مدیریت . یک نقطه مرجع در سیستم های مدیریت کیفیت ایفای نقش کند

 . کیفیت با یکدیگر ادغام شوند، نتیجه آن چیزی نیست جز کاهش هزینه ها و بازگشت بهتر سرمایه ها


