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ميمورادرتيميكارفرهنگفقـدانراايــــراننيافتگيتوسعهعواملازيكيصاحبنظران
.دانند

ميكند،مجزاتوسعهحالدركشورهایازرايافتهتوسعهكشورهایكهمعيارهاييازيكي
فعاليتهایبهعالقهایافرادنيافته،توسعهكشورهایدر.استكردنكارگروهيفرهنگ
ايينتریپكيفيتباكارهابيشتر،انرژیصرفبرعالوهميشودسببامرهمينوندارندگروهي
روریضنيزگروهيفعاليتهایرشدكارآفرين،جامعهيکبهرسيدنجهتاصوالً.پذيردانجام
.شدنخواهدفراگيرجامعهدركارآفرينيويژگي،چنينبدونواست

داردزيرشرحبهمزيت۵انفرادیبهنسبتگروهيگيریتصميم:

بيشتردانشازگروهبرخورداریدليلبهبهترحلراهارائه

فردیگيریتصميمبهنسبتاعضاتوسطجمعيتصميمآسانپذيرش

ميانجامدتصميمبهتردرکبهگروهيمشاركت.

ميكندكمکپژوهشووجوجستامردرگستردهتالشبهگروهيكار.

داردوجودبهتریجمعيقضاوت.



 قرآن کریم گروه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک

امت یعنی گروهی منسجم با برخورداری از یک رهبری آگاه و با در

.دست داشتن قانون خوب ، معرفی می کند

( ٌْة َیْدُعوَن إِلَى اْلَخی نکُْم أُمَّ ْنَهْوَن َعِن ِر َوَیأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَ َوْلَتکُن مِّ

(.۱۰۴/۳:ْمَرانَ آِل عِ (. )َک ُهُم اْلُمْفلُِحوَن ِ-اْلُمنکَِر َوأُْولَل

 ،ار به نیکى دعوت کنند و به ک( مردم را)، گروهىو باید از میان شما

.شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند
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 قرآنکار گروهي از نظر:
 ِدر برخی آیات و روایات، مضامینی وجود دارد، که حاکی از اهمیت

:کارگروهی است، به عنوان مثال در آیه
،«تعاونواعليالبرّوالتقوی»

.به تعاون و همکاری در کلیه کارهای خیر امر شده است



تيم
يا 

گروه 



چه زمانی نیاز به تیم داریم؟

راهنآبرایتنهاييبهكسيكهمشكالتيدرهنگام
.شناسدنميحلي

كاردرثباتيبي

سريعتحولتجربه

نزديکازهمكاریبهنياز



تیم

واژهیتيمبرایافرادمختلفمعانيگوناگونيدارد.
ذهنبرخيازشنيدناينواژهبهورزش،مربيگری،وتمرينهایسخت

.برایپيروزیوقهرمانيدريکرشتهیخاصكشيدهميشود
برخينيزبهارزشهایكارتيميهمچونمشاركت،همكاری،وكمکبه

.يكديگرتوجهميكنند
کتيمبرخيديگرفكرميكنندهرگروهيكهبايكديگركارميكنند،ي

هستند
وذهنبعضيهاهمدروهلهیاولبهمشاركتدونفرهمچونازدواجويا

.شراكتهایكاریمعطوفميگردد
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تیم تعریف 

نندميكهمكاریيكديگربامشترکهدفيبهرسيدنجهتدركهافرادازگروهي•
بهونمودهبرقرارتعامليكديگربامستقيمطوربهكهاستافرادازنفرهچنديادو•

كنندميهمآهنگراكارها،اهدافبهرسيدنمنظور
هدفبهوهستندمكملهایمهارتدارایكهاستافرادازكوچكيگروه•

،دانندميپاسخگوآنمقابلدرراخودكهرويكردیوعملكرد،اهدافمشترک،
هستندمتعهد

عاملتيكديگـــربامستقيــــمطوربهكهافرادازنفرهچنديادوگروهيک•
.كننديمهماهنگراكارهاهدف،بهرسيدنمنظوربهوكردهبرقرار

:داردوجودنکتهسهفوقتعریفدر
باشندداشتهحضورتيمدريبايستدونفرحداقل1.
گهماهنصورتبهراكارهايشانتاكنندبرقرارتعاملمنظمبطوربايداعضا2.

دهندانجام
.باشندکمشترهدفیدارابايداعضا3.
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تعارض
درفرهنگنامهتعارضازنظرلغویبهمعنای

.ردنباهممخالفتك.متعرضومزاحميكديگرشدن.اختالفداشتن

ونهایكهدرآنفردياافرادیبهطورعمدیميكوشندتابهگتعارضفرايندیاست
.سببناكاميشخصيااشخاصديگردررسيدنبهعاليقواهدافشانشوند



چرا افراد به گروهها می پیوندند؟ 

امنيت
مقامياپايگاه
شخصيارزشاحساس
وابستگي
قدرت
هدفتأمين



تعریف گروه

د مجموعه ای از دو یا چند نفر را که بطور مرتب با هم برای کسب یک یا چن
هدف مشترک کار می کنند

:انواعگروه
، گروه کاری، گروه پروژه، انواع شوراها، انجمن دانشجویی:مانند:گروهرسمي

بسیج دانشگاه
انگروه دوستی، گروه ذینفع، گروه همشهریان سازم:مانند:گروهغيررسمي
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ارزشیابی کارگروهی



و گروهتیمتفاوت 
وجودداردفاوتتبينيکتيمواقعيوگروه

ربودهوبهتعدادكميازافرادگفتهميشودكهدارایمهارتهایتكميلكنندهیيكديگيکتيم
كهبرمبنایآنهابههممهارتهایمكملهستندودارایمقاصد،اهداف،ورويكردیمشترک
.پيوندميخورندوبهيكديگرتكيهميكنند

يمباعثعدمفعاليتيکعضوازتاعضایتيمبهيكديگروابستهاندواينبدينمعنياستكه
.درواقعكارآنهااثرمتقابلبريكديگرميگذارد.عدمانجامكارتيميميشود

،دوياچندنفركهدورهمگردآمدهاندتاهدفهایمعينيبدستآورندگروهامابهعكس.
.عملكردآنهاصرفانتيجهیمشاركتانفرادیاعضایگروهاست

بهره،گروهيازافرادهستندكهبايكديگركارميكنندوازراهنمايييکنفرگروه های کاری
مانندكارحرفهایوكال،كارشخصيدرآنهابيشترنموددارد.ميبرند
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گروهياستكهدرسهيمشدندراطالعاتواتخاذتصميمات:گروهكاری
تعاملميورزدتابههريکازاعضاكمکشودتادرحوزهمسئوليتخود

.عملكند
گروهياستكهدرآنكهپديدهیهمافزاييمثبتازراهتالش:تيمكاری

.هماهنگوسازمانيافتهمشاهدهميشود



تفاوت تيم با گروه كاري

تیم
بحثفرصتوگستردهارتباط
اعضاتکتکازحمايتنهايت
اعتقادبامشترکآرماني

واردتازهافرادازستقبالا
دارندمتقابلوابستگياعضا

شودميتقويتپيشنهاد
تعهدومالكيتاحساس
اریسازگوتطابقلزومانهمثبتنتايجبهدستيابي
براحتيانسجاموتركيب

الشتطريقازكهعملكردیوكاريعني)مثبتافزاييهم
ربيشتاعضاعملكردمجموعازشودميحاصلافراد
(است

.دانندميخودازراهدفاعضا
(شخصيگذشتوايثار)تيمهويتآشكاركردن

عقايدآزادانهبياناطمينان،واعتمادازسرشارویج
تشويقموردمتفاوت،

گروه
رتباطاندکوناچيزا

نهادوتبادلنظرعدمحمايتوپيش
خصيوجودآرمانش

نپذيرفتنافرادتازهوارد
كاراداری،غيروابسته

ريزیاهدافدرحدتمركزاعضابرخود،برنامه
خود
بتمثنتايجكسبازمهمترجمعباشدنهمرنگ
اعضابعضيباندبازی
افرادهويتكردنپنهان
افرادانگيزهبهاعتمادعدم
هستندخودفكربهبيشتراعضا

اعضانسبتبههدفحساسنيستند
پيشنهادتقويتنميشود
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تفاوت تيم با گروه 
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مقایسه گروه های کاری و تیم های کاری
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Virtual

مجازی

Self-managed

خودگردان

Cross-functional

(متخصص)چند وظیفه ای 

Problem solving

حل کننده مسائل

Functional

وظیفه ای

technology

انواع تيم هاي كاري
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تیم کاری

نيستتواناترمایهمهازماازيکهيچاماتواناترندديگربعضيازماازبعضي.

(هریترومن)

دهيانجامخواهيميكهآنچهنهاستحسابدهيميانجامحاالهمينكهآنچه.

(جانماكسول)

استمندعالقهانسان99برابراستباوردارایكهانساني.

(استوارتميل)

18

:مخالف گروه و جماعت مسلمانان اسیر شیطان می شود
ختطف ید اهلل مع الجماعة ، فإذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشیطان کما ی(: ص)قال رسول اهلل

۱۰۲۸٫کنزالعمال رقم . الذئب الشاة الشاذة من الغنم
دستخدابرسرجماعتاست،هرگاهفردیازجماعتجدا: پيامبراعظمفرمود

شود،شيطاناوراميربايد،همچنانكهگرگگوسفندجداماندهازرمهرامي
.ربايد



تيم کاری

مهارت و تجربیات مکملافرادی با
 هدف مشترکدستیابی به
 با سطح دانش متفاوت
متعهد و مسئولیت پذیر
 همسویی و یکپارچگی
بهره وریفزایش چشمگیرا
یاران، تیم را باال می کشند.
ییدافراد تیم را در تعیین اهداف و استانداردها درگیر نما.
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شمراحل تشكيل تيم اثر بخ

Formingگيریشكل1.

Stormingشدنطوفاني2.

Normingتعادل3.

Performingآمدیكار4.

هآمدبوجودمقطعيهدفيکبهدستيابيبرایهاتيمكهمواریدر)انحالل5.
(اند

رشداينمكانيزمدرکوشناخت.استگروهرشدمراحلمراحل،اينواقعدر
.استمفيدعضوهربهترعملكردنيزورشدحالدرگروهكردنادارهبرای
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Forming: مرحله شكل گيري

استگروهبهاوليهاعضایورودمرحلهايندراصليموضوع.

ميباشدافرادازتجمعيفقطنيست،تيمتيم،هنوزمرحلهايندر.

ترس،تاآيندهبينيپيشغرور،گرايي،آرمانبيني،خوشاز:استهمراهزيادیهيجانواحساساتبا
.ميشودشاملرانگرانيوترديدوشک

بپردازدآن،مسؤوليتحوزهازخارجموضوعاتبرياشودسردرگمآسانيبهتيماستممكن.

كنندتثبيتتيمدرراخودهويتكنندتالشوظايف،رویكارجایبهاستممكنتيماعضایازبرخي.

ستندهضروریوطبيعيحقيقتدروليشوندتلقيوقتاتالفرفتارها،قبيلايناستممكناگرچه.

كندعبورطبيعيمراحلاينازبايدتيمهر.

نمايدكمکگروهبهروشن،گيریجهتودورنماارائهباميتواندارشدمديرانازيكيمرحله،ايندر.

رفتخواهدبينازتيمذاتيخالقيتصورتايندرباشد،طوالنيگروهكاردستورنبايد.

كنندميرفتاراحتياطباهمهمرحلهايندروشوندميجمعهمدورافراد.
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Forming: مرحله شكل گيري

تیم عدم قطعیت را در مورد اهداف گروه، ساختار و رهبری تجربه می کند.

سعی می کنند اولین آغاز گر صحبت نباشند  .

هر عضو سواالتی در ذهن دارد که ابتدا به دنبال یافتن پاسخ آنها است.

ه هدف از تشکیل تیم چیست؟ و تیم می خواهد به چه چیزی دست یابد؟ از من چ: سواالتی نظیر
انتظاری می رود؟ آیا من از شرکت در تیم بهره مند می شوم؟

:در این مرحله رهبری تیم سعی می کند

واناییهای با توضیحاتی در مورد هد ف تیم و اینکه هر کس می تواند با توجه به تجربیات، اطالعات و ت
.  مایدخود در رسیدن به هدف مؤثر باشد، محیطی بدون تشنج و مناسب برای ابراز عقاید و سواالت ایجاد ن

ای شروع بستر مناسب را بر« حال می خواهیم کجا برویم؟» و « تا کنون کجا بوده ایم؟» تبیین اینکه
می با باز شدن فضا برای طرح نظرات و سواالت تیم وارد مرحله بعد) کندابراز عقاید و سواالت مهیا می 

.(شود
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Storming: مرحله طوفاني شدن

کنندمیدرکراوظایفواهدافاهمیتتیماعضایکهایستمرحله

دهندشکلآنهابهقبلیتجربیاتبهتوجهبادارندسعی

وشدهآمادهقبلازهایکلیشهدرراتیموظایفواهدافآنهاازاستفادهباو
بگنجانندذهنشاندرموجود

کنندنظراظهارآنهااساسبرو.
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 ُقُوْا َواْذُکر ِ َجِمیًعا َوََل َتَفرَّ ِ َعلَْیکُْم إِْذ ُکنُتْم أَعْ َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل َّللاَّ لََّف َبْیَن قُلُوبِکُْم َدآًء َفأَ وْا نِْعَمَت َّللاَّ

ْنَها َکَذ لِ ى إِْخَو ًنا َوُکنُتْم َعلَى َشَفا ُحفْ َفأَْصَبْحُتم بِنِْعَمتِهِ  اِر َفأَنَقَذُکم مِّ َن النَّ ُ لَکُْم َرٍة مِّ ُن َّللاَّ کَ ُیَبیِّ

(۱۰۳/۳:آِل ِعْمَرانَ (. )ى لََعلَّکُْم َتْهَتُدوَن َءاَیتِهِ 

آنگاه :و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید

که دشمنان یکدیگر بودید، پس میان دلهاى شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم 

اى خود هاین گونه، خداوند نشانه. شدید؛ و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید

.کند، باشد که شما راه یابیدرا براى شما روشن مى



(دنطوفاني ش) برداشتها و رفتارهاي غالب در این مرحله 

هبمنجركهدارندخاصيجانبداریوتعصبخودشخصينظراتبهنسبتاعضا
.شودميديگراننظراتبرابردرمقاومتايجاد

ندارندراديگراننظراتبهدادنگوشفعاالنهوشنيدنمهارتاعضا.
درنندكميتلقيخودشخصيتابعادتمامبامخالفتراخودنظربامخالفتاعضا

تمامدهكرپاکرافردكلنباشد،معتبرومقبولآنانديدازفردینظراتكهصورتي
.برندميسوالزيررااوشخصيت

عالقهوشود،برندهديگربيانبهيا،برتربايدنظرياعقيدهيکكنندميتصوراعضا
.باشندبرترعقيدهآنكنندهمطرحومالخوددارند

باتوجهبهايننكاتدوخطرعمدهدراينمرحلهتيمراتهديدميكند:
1-متالشيشدن
2-تشكيلزيرگروههاوجبههبندیدرمقابليكديگر
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مرحله طوفاني شدن

تودراينمرحلهرهبریگروهبايدباتذكرچندنكته،درفرصتهایمناسب،بيارزشيتصورا
.برداشتهایفوقراگوشزدنمايد

معيارهمشاركتصرفابدينمعنانيستكهاعضاچهحرفيزدهاندياچهكاریانجامدادهاند،بلك•
.استكهچقدرتيمرابهجلوبردهاندمشاركتآن

ظرنگاهكنندوتاثيرنهاييوكاربردیاعمالونظراتخودرادرنافقهایدورتریاعضابايدبه•
انبرهرچندتحتهرشرايطينميتوانايدهآلعملكرد،اماباايجادوسعتنظرميتو.بگيرند

.اثربخشيرفتارهاافزود
هيچ.ديگرانرادرخودپرورشدهندمهارتشنيدنوفعاالنهگوشكردنبهعقايدافرادبايد•

مثبتوچه.عضوینبايدباپيشفرضهایذهنيخودازعضوديگرنسبتبهنظرویموضعبگيرد
اتنبايدبهچهمنفيهرنظریبايدبدونارتباطباگويندهاششنيدهشودومخالفتوتقابلبانظر

هتقابلافكارآری،تقابلافرادنبهبيانديگر..معنایمخالفتباشخصيتهاتلقيشود
ت،بلكهاگرمننيزبانظرعضوديگریموافقنباشم،باآنعضوبهستيزهجوييبرنخواهمخواس•

.داليلمخالفتخودبانظرمطرحشدهرا،برایجمعبيانميكنم
25



Norming: مرحله تعادل

دريتعادلوتوازنافرادبهاينمرحلهيكپارچگياوليهنيزخواندهميشوددراينهنگام
.رفتارهارسيدهاند

خودوديگرانراشناختهاندوباتوجهبهاينشناخت،قدرتنقاطضعفوقوتاعضا
يميتشخيصاينراكهدرچهنقشهاييبرایتيممؤثرهستند،بدستآوردهاندوسع

.ايفاءوظيفهنمايندنقشهاكنندتادرآن
نقشهاييكهدريکتيمتوسطافرادايفاميگردد:
رفتاریكهمنجربهارايهيکپيشنهادجديدميشود:پيشنهاددهنده.
اعالمموافقتباآراءقردياحمايتازاو:حمايتكننده
بسطوتوسعهپيشنهاداتياآراءديگران:سازنده
نقدبياناتواظهاراتسايرين:منتقد
توضيحوتبييننظراتديگرانازطريقارايهاطالعاتجديد:ارايهاطالعات
اسوالازديگراندرخصوصحقايقيكهنظراتخودرابرآنبن:جستوجویاطالعات

.نهادهاند
26



Performing: مرحله كارآمدي

دوبعدازيكپارچگياوليهكهدرمرحلهتعادلرخميدهد،گروهكارآمدميشو
.اعضابرایپذيرشوظايففردیوجمعيخوداحساسآمادگيميكنند

اعضامعيارارزشگذاریدركارتيميپيشبردتيماستونهصرفاعملكردفردی

هایتيمبهمنظوراستمرارفعاليت.دراينمقطعتيماثربخشتشكيلشدهاست
ي،صداقتوراست.اثربخشبايداعتمادمتقابلاعضابهيكديگرحفظشود

.رندشايستگيوثباتشروطالزمبرایحفظاعتمادمتقابلاعضابهيكديگ

دميازمهمترينعوامليكهمنجربهعبورموفقيتآميزتيمازمراحلتكاملخو
.شود،ارزشهدفوتمايلاعضابرایدستيابيبهآناست

لذا رهبری تیم باید:

ًزهراثانياًخودبههدفوارزشدستيابيبهآناعتقادراسخداشتهباشدواوال
.فرصتيبرایجلبتوجهاعضابهاصالتواهميتآناستفادهكند

27



مرحله انحالل

،طعيمقدرصورتيكههدفيكهتيمبرایدستيابيبهآنتشكيلشدهاست
.باشد؛پسازدستيابيبههدف،تيممنحلميشود

يداشتهترکاعضاميتواندعللگوناگون.ترکاعضاعلتديگرانحاللتيماست
ردارخودازاهيمتويژهایبرخوناتوانيتيمدرحفظكارآمدیدراينميان.باشد
.است

مشاركتازاعضاسلبشودچنانچهدرجريانآزاداطالعاتدرتيمخلليواردو،
یتدريجاًكارآمدیتيمتنزلخواهدكردواعضاانگيزهخودرابرایادامههمكار

.ازدستخواهندداد

بااينبدانمعناستكهپسازعبورازمراحلطوفانيشدنوتعادل،تيمبايد
.دقتووسواسكارآمدیبدستآمدهرا،حفظكند

28



ستفادهازتمامتواناييهاواستعدادهایافرادنخبها

انعطافپذيریبيشترنسبتبهسايرشكلهایسازمان

فزايشمشاركتكاركناندراموروايجادانگيزها

مزایاي تيم

29

تولّد منه اضربوا بعض الّرأی ببعض ی:"فرمود( علیه السالم)عليامام 
اروآنهاراكن)رأیهارا،برخىبربرخىديگر،عرضهكنيد": الّصواب
.،كهراىصحيحازآنمتولدخواهدشد(همنهيد



كنندميتالشروشنومشترکهدفبهرسيدنبرایتيماعضای.
ریگيتصميمدروكنندميآزادیاحساسنظراتشانمياندراعضاتمامي

.دارندمشاركتتيميمباحثوها
دارنداعتماديكديگربهاعضا.
كندميتغييرمختلفموقعيتهایدررهبری.
شودمياتخاذاجماعبوسيلهتصميمات.
ميزمتمركمسئلهحلرویبرتيم،اعضایآيدميبوجودمشكالتيوقتي

.آنعوارضوعالئمبرروینهشوند
هستندمنعطفكاریفرايندهایانجامومسئلهحلمواقعدرتيماعضا.
تحمايشودميمنجرافرادرشدبهكهاقداماتيازوكردهرشدتيماعضای

.كنندمي

ویژگي تيم هاي موثر
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چگونه مي توان عضو موثري از یک تيم بود؟

بهاعضایتيمبهچشمهمكارانيهمدلبنگريدنهبهچشمرقيب•
حلكنندهمسائلباشيد•
بهاينفكرباشيدكههمهبرندهشوند•
بهجایخود،تيمرادركانونتوجهقراردهيد•
بهنتيجهبينديشيد•
مسئوليتپذيرباشيد•
بهارتقاءدانشخودبيشترازارتقاءمقامخودبهادهيدوخودرابهآموختنعادتدهيد•
مكملديگرانباشيد•
تعهدهاوارزشهایخودرابهيكديگرگرهبزنيد•
مشكلگشاباشيد•
عادتبهكارراتقويتكنيدوپيگيرباشيد•
سعيكنيدهركاریرادرسطحعاليانجامدهيد•
خودراازديگرانجدانسازيد•
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پنج آفت در كار تيمي

پرهيزاز
مسئوليتپذيری

نبودتعهد

عدمتوجهبه
نتيجهكار

ترسازبرخورد

ربياعتمادیاعضایتيمبهيكديگ
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توجه و قدردانی از افراد بجای تیم -۱
عضویت طوالنی مدت در تیم -۲
در نبود استقالل داخلی به اندازه کاافی-3

تیم
و تشااوین نکااردن وابسااتگی متقاباال-4

همسان در میان اعضا تیم 
ذ استفاده از تیم بجای اعضا جهات اتخاا-5

همه تصمیمات 
کم توجهی در توجیه اعضا در تیم -6
تعداد زیاد اعضا در تیم -7

یرد نقاط ضعف و اشتباهاتی که در تیم ها صورت می پذ

33



اگر امور اجرایی مطابن با استاندارهای الزم:ناديدهگرفتناموراجرايي
ت نباشد، احتمال زیادی وجود دارد که تیم نتواند به اهداف مورد نظر خود دس

.یابد
اردتیم برای داشتن ساختار، نیاز به مقررات و انضباط د:فقدانانضباط.
ایده ها و راه حل های. خالقیت و ابتکار الزمه هر تیمی است:هاكمبودايده

ایده . دجدید برای غلبه بر مشکالت دنیای امروز نیاز اساسی به نظر می رسن
های دیروز ممکن است امروز هم مورد استفاده قرار گیرند، بدون شک فردا 

.مورد استفاده نخواهند بود 
ک بدون شک گرد آوری گروهی از افرادی که به عنوان ی:محلهایپراكنده

نند، تیم می اندیشند و کار می کنند در صورتی که همه آنها دریک محل کار ک
ردن هر قدر آنها از لحاظ فیزیکی دور از هم باشند، کارک. بسیار آسان تر است

.آنها به عنوان یک واحد مشکل ترمی شود

مشكالت تيم 
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دگذارنصافي هایي كه بر چگونگي گوش كردن ما تاثير مي

ارزشهاعالئق
خاطرات

تجارب
گذشته

مفروضات
نحوهنگرش

توقعات

باورهااحساسات

تصويرازگذشته،

حالوآينده محيطفيزيكي عصبت
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بخش دوم
تکنیک حل مساله



تکنیکهای حل مساله 

نمودارعلتومعلول-1
نمودارپارهتو-2
(( PDCAچرخهدمينگ-3

(FMEA)آناليزحاالتبالقوهخرابيوآثارآن-4

(DOE)طراحيآزمايشها-۵

( Brain Storming)طوفانمغزی-6
7-8D(Dight disciplines)

((TOCتئوریمحدوديتها-8



کاربرد نمودار علت و معلول

عهابزارمؤثریاستكهاجازهميدهدبهآسانيارتباطبينعواملموردمطال-1
دريکفرايندديدهشود؛

رایدرمواقعيكهعللبروزمشكل،واضحنيست،ايننمودارابزارمفيدیب-2
شناساييعللبالقوهاست؛

شهابزارسودمندیبرایاستفادهدرجلساتطوفانفكریياميزگرداندي-3
هاست؛

سادهابزاریاستبرایتعيينريشههایاصليدرمسائلپيچيدهوياحتي-4
وابتدايي؛

يجادبااستفادهازايننمودار،ايدههایمختلفافرادراكهبرایكشفعللا-۵
ابرازشدهاند،ميتوانبهخوبيبيان(KAIZEN)مشكلواجرایطرحبهسازی

.كرد



علت و معلولنمودار-1
(  )

تدريسهنگامتوكيودانشگاهاز«كاواايشيكاآرو»پرفسوروسيلهبهمعلولوعلتنموداراولين
ابستانتدركاوازاكيكارخانهمهندسانبهيكديگرباآنهاارتباطومختلفعواملتجزيهچگونگي
.شدساختهبودماهييکشبيهكهشكليوطرحبا1943

تبهنمودارعلتومعلولاززمرهروشهايياستكهازژاپنسرچشمهگرفتهوبرایبهبودكيفي
.كاررفتهاست

يا«اواايشيكــــ»ايننموداربعداًبهكشورهایديگرنيزبردهشــدهاستوگاهيآنرانمودار
نيزميگويند؛چراكهايننموداراولينبارتوسطپرفسور(FISH BONE)نموداراستخوانماهي

كل،مطرحگرديدوازطرفيديگرشكلآنشبيهاستخواناسكلتماهياستكهمش«ايشيكاوا»
.عيبيامعلولدرسرآنقرارگرفتهاست

بهيفيتبهعنوانابزاریسودمندبرایبهبودك«ادوارددمينگ»وسيلهدكترسپسايننموداربه
ايشي»اومديريتكيفيتفراگيرراپسازجنگجهانيدومدرژاپنآموزشدادو.كاربردهشد

.ردندازايننموداربهعنواناولينابزارهادرفرايندمديريتكيفيتاستفادهك«دمينگ»و«كاوا



رسم نمودار علت و معلول

نمودارعلتومعلول،ارتباطبين
ويژگيكيفيوعواملوفاكتورهای

.مرتبطباآنرانشانميدهد

رسمآنكارچندانسادهاینيست
وحتيبااطمينانميتوانگفتكه

رموفقيتدرحليکمسأله،موفقيتد
.ساختنيکنمودارعلتومعلولاست



ساختار کلي نمودار علت و معلول



مراحل رسم يك نمودار علت و معلول 

مشخص ساختن معلول یا مشخصه کیفی:مرحله اول

بهمعلول،همانعيبيانقصياستكهبهعنوانهدفبهسازیمطرحشدهاستو
:يكيازدستههایزيرتعلقدارد

تعدادمحصوالتمعيوب،عيوبمحصوالت،تعداداشتباهات،اندازه:كيفيت
...محصول،وزن،ضخامتو

وگارانتي/مصرفبرق،آب،گـاز،مواداوليه،دوبارهكاریها،انبار،ضمانت:هزينه...

زمانبازرسي،ساعتكار،زمانتعميراتو:كارآيي...

تكرارحوادث،:ايمني...

ر،غيبتكاركنان،وجدانكاری،تعهدكاری،تخصص،مشاركتدركا:انگيزه/روحيه...

بارگيری،بستهبندی،كاالهایبرگشتيو:زمانتحويل...



مراحل رسم يك نمودار علت و معلول 
مرحلهدوم:
رسم استخوان پشت :
سميکمحورباريکوبلندراازچپبهراستبهطرفمستطيلمرحلهاولر

.كنيد



مراحل رسم يك نمودار علت و معلول 

رسم استخوانهای بزرگ؛ این استخوانها، علتها و : مرحلهسوم
عوامل اصلی هستند که می توان آنها را به صورت زیر طبقه بندی کرد  :
4تكنيکMشامل:
(MACHIN)عوامل ماشینی؛ -۲(MAN)عوامل مربوط به انسانها-۱

(METHOD)عوامل مربوط به روش کار-4(MATERIAL)عوامل مربوط به مواداولیه -3

4تكنيکPشامل:
عوامل سیستمی و برنامه ها؛ -۲عوامل مکانی؛   -۱
عوامل سیاستگذاری و خط مشی سازمان-4کارکنان؛     -عوامل انسانی -3

PALCE PEPLE/PERSONNEL 

PLAN/progra
ms

policy and policy 
Organizational

factors



مثال





می داد اقتصاد دان ایتالیای فرمولی ارائه کرد که نشان''ویلفرد پارتو ۱۸97در سال 
او درآمد فردی را روی محور افقی و جمعیت رابر روی . توزیع درآمد ناهموار است 

محور عمودی نشان داد و دریافت که تعداد اندکی از مردم دارای درآمد زیاد و 
اکثرافراد جامعه دارای درآمد اندکی هستند، 

:براساس اصلی که وی در اقتصاد اجتماعی بیان کرد

عداد به عبارت دیگر اگرچه برای مسائل موجود، علل بسیار زیادی وجود دارد ولی ت
، دو آن چه پارتو روی این نکته توجه کرد، که اگر شما یک. کمی حائز اهمیت است 

ن طرین یا سه عامل اصلی را درنظر بگیرید درباره اکثریت عاملها فکر کرده اید،بدی
به وجود آمد۱۸97ل نمودار پارتو در سا

نمودار پارتو



ننمودارپارتويکنمودارميلهایاستكهعللمشكالتبهوجودآمدهرابافراوانيآ
دومقايسهميكند،درنمودارپارتواززوايایمختلفميتوانبهيکمسالهنگاهكر

.سپسبهحلآنپرداخت

کاربرد نمودار پارتو



ي از جمله مواردی که مي توان با نمودار پارتو ريشه ياب
:نمود 
;نواقص ، عیوب ، خرابیها، شکایات ، موارد برگشتی و تعمیرات : كيفيت

;مقدار زیان ، گرانی : هزينه

;انبارداری ، اشکال در پرداخت ، تاخیر در تحویل :خريدوفروش

;حوادث ، اشتباهات ، شکستگی در حمل و نقل : ايمني

;شیفت ، گروه ، سن ، تجربه و مهارت ، اشخاص : اپراتور

;ماشینها، تجهیزات ، ابزار، ساختار، مدل ، اسبابها: ماشين

;سازنده ، طرح ، مقدار و نوع : موادخام



مزايای استفاده از نمودار پارتو

.پی بردن به مشکالت و مسائل اساسی که باید حل شوند-۱
.پی بردن به وضعیت گذشته و حال مسائل و مشکالت -۲
.طبقه بندی مسائل به منظور تصمیم گیری سریع و صحیح-3
ج ، اطمینان از نتایج بعد از آزمایشها و مطالعات برای تایید نتای-4

.اجرای راه حل واندازه گیری بهبود ایجاد شده 
ت ریشه ای مشکالت و مسائل جه''علتها''تجزیه و تحلیل عوامل -5

.کشف علت اصلی و موثر بروز مشکل



چگونگي رسم نمودار پارتو

:برای رسم نمودار پارتو انجام مراحل زیر ضروری است 

:  مرحله اول 

، مثال تصمیم بگیرید کدام مسائل را می خواهید رسیدگی و برطرف کنید-الف 
.حوادث قابل اتفاق موارد کیفی ویا مواردنقص ، 

مشخص کنید که چه داده هایی الزم است جمع آوری شود و چطور آنها را -ب 
ر و روش ، طبقه بندی کنید، مثال باتوجه به موارد نقص ، فرآیند کار، ماشین ، کارگ

.موارد غیرمهم وجزیی را تحت عنوان سایر طبقه بندی کنید
.روش جمع آوری داده هاو دوره زمانی جمع آوری آن را مشخص کنید-ج 



.نیدمناسب طراحي ک''برگه ثبت اطالعات ''يك برگه کنترل : مرحله دوم 

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعدادشمارشنام ایراد
درصد فراوانی 

تجمعی



در برگه کنترل بعد از عالمت گذاری و ثبت موارد مشاهده شده: سوم مرحله
.فراواني آنها رابه دست آوريد

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعدادشمارشنام ایراد
درصد فراوانی 

تجمعی

2صدای طاقچه عقب

وجود فاصله بین 

چراغ وصندوق
5

وجود شی اضافه 

داخل خودرو
1

سرریز شدن آب 

رادیاتور
1

دفرمگی لبه 

رودری
1

ر  نفوذ آب  از زی

رودری
7

17جمع



اني يك جدول توزيع فراواني شامل تمام موارد فهرست شده ، ستونهای فراواني ، فراو: مرحله چهارم 
ستونهای فراواني تجمعي هر سطر جمع فراواني.تجمعي ، درصد فراواني  و درصد فراواني تجمعي تهیه کنید

. ماقبل آن سطر است

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعدادشمارشنام ایراد
درصد فراوانی 

تجمعی

%212%212صدای طاقچه عقب

وجود فاصله بین 

چراغ وصندوق
529%741%

وجود شی اضافه 

داخل خودرو
16%847%

سرریز شدن آب 

رادیاتور
16%953%

دفرمگی لبه 

رودری
16%1059%

ر  نفوذ آب  از زی

رودری
741%17100%

%17100%17100جمع



.  مرتب کنیدجدول توزيع فراواني را برحسب تعداد به ترتیب نزولي: مرحله پنجم 
.  الزم به ذکر است که مورد ساير، يا غیرو را در آخرين سطر جدول قرار دهید

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعدادشمارشنام ایراد
درصد فراوانی 

تجمعی

نفوذ آب  از زیر 

رودری
741%741%

وجود فاصله بین 

چراغ وصندوق
529%1271%

%1482%212صدای طاقچه عقب

وجود شی اضافه 

داخل خودرو
16%1588%

سرریز شدن آب 

رادیاتور
16%1694%

دفرمگی لبه 

رودری
16%17100%

%17100%17100جمع



:يك محور افقي و دو محور عمودی رسم کنید: ششم مرحله
د، اين محور را به تعدادی فواصل يکسان شامل تمام موار: محور افقي -الف 

.تقسیم بندی کنید
''جم کل داده ها''nاين محور را از صفر تا : محور عمودی سمت چپ -ب 

.مدرج کنید
مدرج ''درصد کل '100اين محور را از صفر ت: محور عمودی سمت راست -ج 
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.يك نمودار ستوني رسم کنید: مرحله هفتم 
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ين کار منحني فراواني تجمعي ، منحني پارتو را رسم کنید، برای ا: مرحله هشتم 
ی ارزشهای تجمعي را در باالی سمت راست ستون مربوط به هر طبقه با نقطه ا

.مشخص کرده وسپس اين نقاط را به يکديگر وصل کنید

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

دری
رو

یر 
 ز

 از
ب 

ذ آ
نفو

دوق
صن

 و
اغ

چر
ن 

 بی
صله

 فا
ود

وج

عقب
چه 

طاق
ی 

صدا

رو
ود

 خ
خل

 دا
افه

ض
ی ا

 ش
ود

وج

ور
دیات

 را
ن آب

شد
یز 

رر
س

دری
رو

به 
ی ل

مگ
دفر

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

تعداد

درصد فراوانی تجمعی



:تمام اطالعات ضروری را روی نمودار ثبت کنید: مرحله نهم 
اطالعات مربوط به نمودار شامل عنوان ، واحد، -الف 

...نام رسم کننده نمودار، موارد بامعني و
اطالعات مربوط به داده ها شامل دوره زماني ، -ب 

...محل جمع آوری داده ها، موضوع ،جمع کل داده ها و

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

دری
رو

یر 
 ز

 از
ب 

ذ آ
نفو

دوق
صن

 و
اغ

چر
ن 

 بی
صله

 فا
ود

وج

عقب
چه 

طاق
ی 

صدا

رو
ود

 خ
خل

 دا
افه

ض
ی ا

 ش
ود

وج

ور
دیات

 را
ن آب

شد
یز 

رر
س

دری
رو

به 
ی ل

مگ
دفر

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

تعداد

درصد فراوانی تجمعی



:نکاتی در مورد نمودار پارتو

رسمباتوجهبهطبقهبنديهایمختلفانواعنمودارپارتورا-1
ذاتوجوهرهاصلييکمسالهبهوسيلهمشاهدهاز.كنيد

فادهازبنابراينالزماستبااست.زوايایمختلففهميدهميشود
يطبقهبندینمودارهایمختلفپارتورسمشودتاعيوبجزئ

.حياتيكههدفاصليآناليزپارتواستشناساييگردد

ايربزرگترازس'اگرستونمربوطبهفراوانيطبقهساير-2
بپيداكردنعيو''ستونهاباشدماازهدفاصلينمودارپارتو

تدربنابرايندراينموردبهتراس.بازماندهايم''جزييحياتي
.روشطبقهبندیتجديدنظرگردد



«علت و معلول»و « پارتو»ارتباط نمودار 

يدربسياریازمواردبرایحليکمشكلازچندابزارهفتگانهعال
هحلاستفادهميشودوتركيبروشهایمختلفكنترلكيفيتب

ازجملهتركيبدوابزارنمودار.بسياریازمسائلكمکميكند
تدرعملبرایحلمسائلومشكال«علتومعلول»ونمودار«پارتو»

.كيفيبسيارسودمنداست
علتياعللواقعيبروزمشكل«پارتو»پسازرسميکنمودار

زينه،شناساييميشوندودرصورتيكهنمودارپارتوراازچندبعده
يزمانواطالعاتموجودرسمكنيـــمميتوانعلتبامشكلاصل
راتعيينكردكهدرواقعطياولينمرحلهدررسمنمودارعلتو

هادرخاتمهوپسازتعيينمؤثرترينعلتهاوحذفآن.معلولاست
ديگربهمانشانميدهدكهچقدردر«پارتوی»رسميکنمودار

.بهسازیوحلمشكلموفقبودهايم



توسطشوارتزكهدوستومربي1920درواقعدرسالPDCAچرخه
يتكيف”شوارتزدرضمنمبدع.دمينگمحسوبميشد،معرفيگرديد

نيزبودSPC”كنترلآماری

 PDCAچرخه دمینگ يا -3

موجب شده است هم اکنون چرخه از PDCAاثربخشی استفاده درست از چرخه 
اربرد داشته مباحث بسیار کالن استراتژیک تا مباحث روانشناسی و موفقیت شخصی ک

.  باشد 
رای هر کجا قرار است فعالیتی انجام شود می توان از چرخه استفاده کرد بخصوص ب

.اموری که بشکل مستمر و تکرار شونده اتفاق می افتند



د،اولينكاریكهبرایاستفادهازدمينگبايدانجامدهي
شناختودرکمشكليافرصتپيشرواست

درمرحلهبرنامهريزی،تالشهابايددردوبخشانجام
:شوند

بهبودنتايج-1
آشناييعلميباظرفيتهایخودكهبهدرکبهتر-2

.تجارتكمکموثریميكند
درخصوصاشتباهاتمربوطبهمحصوالتيا،Planدر

نحوهچگونگيبهبودوپيشرفتآنهاآزمايشانجام
.خواهدشد



شرح ایراد
زمان دوباره 

کاری

تعداد 

تولید
فراوانی

مرجع

ایراد

5دقیقه60خیس بودن رنگ تراورس جلو بدنه های ورودی به سالن
30  %

تولید
سالن رنگ

WhatWhereWhenWhyWho/WhoseHowHow much

مال چه / چه کسیچراچه موقعکجاچه چیز

کسی

چند تاچگونه

خیسی رنگ 

تراورس جلو 

رادیاتور

ورودی اتاق رنگی

(ابه سالن ماکسیم)

در بازه های نا 

حدود )مشخص

(از بدنه ها% 30

عدم استفاده از 

و رعایت  IRچراغ

تایم حرارتی 

اپراتور
-------

---

تولید خودرو  سالن  5W1Hمثالی از 

محل عکس محل عکس

: شماره فرم01:شماره بازنگری11/03/88:تاریخ بازنگری10/03/88:تاریخ تهیهآرایش: طراح MAX 2004



انجامفعاليتهامطابقفازبرنامهريزی
منتظرنمانيدتافازCheckفرابرسددرونفازDOيکچرخهPDCA

(بهبودكايزني!)مستتراست

 هر یک از گامهای برنامه خود می تواند یکPDCA جدا
به ( Doمرحله )داشته باشد مثال یکی از نفرات حین اجرا 

و مشکلی برمی خورد که مانع از پیشرفت کار می شود
د برای اصالح کار ، با مرجع ذیصالح نامه نگاری می کن

(Act ) ی چنانچه این مشکل م. و مشکل برطرف می شود
الع رهبر تواند در فعالیتهای دیگر نیز بوقوع بپیوندد به اط

تجدید نظر می شود تا Planتیم رسانده می شود و در 
.با چنین مشکلی مواجه نشوندDoباقی نفرات در فاز 



اگراندازهگيرینكنيد،نميتوانيدكنترلكنيد.

اگركنترلنكنيدنميتوانيدادارهكنيد.

اگرادارهنكنيدنميتوانيدفرصتهایبهبودوپيشرفترافراهمآوريدو
.فرآيندراارتقاءدهيد

مياخيربررسينتايجبدستآمدهوتاييداينكهآيابهآنچهميخواستيمرسيدهاي

اخير؟بررسيفرآيندانجامكاروآياكاربرابربرنامهريزیپيشرفتهاستي
بررسياينكهآيااصالكاریكهداريمانجامميدهيمدرستاستياكار

ديگریبايدانجامشود
يافتنمواردقابلبهبود
عدرافراموشنكنيمدراينمرحلهبايدزمينههایتصميمسازیبرایمرحلهب

فراهمكنيم
(ماهياستفادهازابزارهايينظيراستخوان)انجامتحليلبرایيافتنايرادكار



2004/8/7

 بر اساس چک انجام شده مشخص
می شود ایراد کار چیست حال باید 

ج بسرعت گپ ایجاد شده بین نتای
مورد انتظار و حالت واقعی پر شود 

 در این فاز می توان از ابزارهایی
ل نظیر الگوبرداری برای یافتن راه ح

استفاده کرد 
این فاز اهمیت خاصی برای سازمان

بهبودويادگيریدارد زیرا با خود 
بهمراه می آورد



 حال که چرخه یکبار انجام شاده اسات بار اسااس یاادگیری هاای
چرخه نخست می توان برناماه ریازی بهتاری داشات تاا ایان باار باه 

ه مشکالت دفعات قبل دچار نشویم ما در فاز قبلای متوجاه شادیم کا
ات را از اگر این تجربی. برنامه ریزی اولیه ما خالی از اشکال نبوده است 

ابتدای فعالیت داشتیم چگونه کار را برنامه ریزی می کردیم؟
 ، در صورت لزوم در این قسمت از کار می توان در اهاداف مطلاوب

.تجدید نظر کرد 



FMEAآنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار آن -4

ريعافزايشرقابت،افزايشتوقعاتوتقاضاهایمكررمشتریوتغييراتس
هر.فناوری،باعثافزايشسريعتعهداتتوليدكنندگانامروزیشدهاست
اين.كمبودوانحرافدرعملكردمحصول،باعثازدستدادنبازارميشود

عواملموجبشدهكهامروزهسازمانهابهاستفادهازاينتكنيکروی
نهبازارآورندتابهكمکآنمطمئنشوندمحصوليبيعيبوقابلرقابتروا

.ميكنند

در صنایع هوافضا ۱96۰برای اولین بار در اواسط دهه FMEAاستفاده از 
در ناساای ۱۱متحده آمریکا مشخصا جهت ساخت سفینه آپولوی ایاالت 

روش ۱9۸۰-۱97۰آمریکااا مشاااهده شااده اساات و پااس از آن در دهااه 
FMEAال برای موسسات اتمی مورد استفاده قرار گرفت و همچنین از س

.  به بعد در صنایع خودرو سازی به کار گرفته شده است۱977



FMEA تعريف

FMEAيرودمتدولوژیياروشياستسيستماتيکكهبهداليلزيربهكارم:

صول،شناساييواولويتبندیحاالتبالقوهخرابيدريکسيستم،مح-الف

فرايندوياسرويس

تعريفواجرایاقداماتيبهمنظورحذفوياكاهشميزانوقوعحاالت-ب

بالقوهخرابي

ثبتنتايجتحليلهایانجامشدهبهمنظورفراهمكردنمرجعيكامل-پ

برایحلمشكالتدرآينده



FMEAکاربرد 

FMEA   در هر یک از شرایط زیر اجرا میشود:
دی درزمان طراحی سیستمی جدید، محصولی جدید ویا فراین.۱

.جدید

در زمانی که فرایندهای تولید و یا مونتاژ و یا یک محصول.۲
 Carry.محیطی جدید و یا شرایط کاری جدید قرار میگیرد

Over Designs/Processes

برنامه های بهبود مستمر.3



بر نرخ خرابي محصولFMEAتاثیر 

ی فرایند طراحی را با کاهش میزان ریسک خرابی، استحکام م-الف
یا )همچنین با تصحیح نقص ها و اشکاالت طراحی محصول .بخشد

کاهش داده، و "عمر مفید"، میزان خرابی را در دوره (سیستم
.دازدشکست های محتمل در زمان فرسودگی را نیز به تعوین می ان

ه عوامل بالقوه خرابی فرایند ساخت یا مونتاژ را که منجر ب-ب 
ند ساخت تولید محصول نامناسب میشود، شناسایی میکند و لذا فرای

.دو تولید محصول را با کاهش ریسک خرابی،استحکام می بخش



FMEAمراحل تهیه 

 تهیهFMEA نیازمند فعالیت تیمی است.
به پیچیدگی فرایند یا محصولFMEAتعداد ترکیب افراد در تیم •

.نفر نباشد6تحت بررسی بستگی دارد، تعداد افراد تیم بیشتر از 
تعددی درصورت پیچیدگی محصول یا فرایندبهتراست کمیته های م•

.  تشکیل شوند
کمیته ها از مراحل آغازین کارتا زمان اجرای اقدامات پیشنهادی و •

مسئولیت تمام فعالیتهایFMEAبررسی نتایج آنها و نهایتا تکمیل 
. مربوط را به عهده دارند



FMEAمراحل تهیه 

 برای تکمیلFMEAکندتیم باید برای سواالت زیر پاسخ های کاملی تهیه:

تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را -الف
برآورده سازد و یا نیازهای فرایند تحقن نمی یابد؟

حاالت خرابی چه تاثیری بر مشتری خواهند داشت؟-ب
(عدد شدت)اثر خرابی چه شدتی دارد؟-پ
علل بالقوه خرابی کدامند؟-ت
(عدد وقوع)احتمال وقوع علل خرابی چقدر است؟-ث
در حال حاضر چه کنترل هایی به منظور پیشگیری و یا تشخیص-ج

حاالت خرابی و علل آن انجام میشود؟



FMEAخالصه مراحل 

عدد )قدرت تشخیص کنترل های موجود چه میزان است؟-چ
(تشخیص

ه میزان خطر پذیری حاالت بالقوه خرابی به ازای علل مختلف چ-ح
(RPNمحاسبه )مقداراست؟

، نمره اولویت Risk Priority Numberیا RPNمنظور از عدد 
.ریسک است

نمره اولويت ريسكRPN= شدت × وقوع × تشخیص 

رت به منظور کاهش میزان خطر پذیری چه اقداماتی میتواند صو-خ
گیرد؟



FMEAخالصه مراحل 



FMEAداليل مستند سازی 

شترک به عنوان یک زبان م)ارتباطات به سادگی برقرار میشود .1
(.برای همه افراد

آتی FMEAبه عنوان یک منبع اطالعاتی مفید برای تهیه .۲
.قابل استفاده است

.تمامی تفکرات و نظرهای افراد جمع آوری میشود.3
.یکی از منابع مهم بهبود مستمر است.4



FMEAفوايد اجرای 

:عبارتند ازFMEAپاره ای از فواید اجرای 
واهندبهبودكيفيت،افزايشدرجهاطمينانكاالوايمنيمحصوالتيكهتوليدخ.1

.داشت
ازديررفتنمحصولبهبازارمعموالناشي.كاهشزمانمعرفيمحصولبهبازار.2

جرایا.بروزمسائلومشكالتيدرمراحلنهاييطراحيويامراحلاوليهتوليداست
FMEAریباشناساييچنينمشكالتيدرمراحلآغازينكارازوقوعآنهاجلوگي
.ميكند

مينيازبهتغييراتضروریدرفرايندويامحصولدرزمانتوليدانبوهكاهش.3
.يابد
بهميبهبودتصويرسازماندرنظرمشتری،چراكهمشتریعيوبكمتریراتجر.4

.وموجبافزايشرقابتپذيریسازماندربازارميشود.كند
.كاهشهزينههایمرتبطبامحصوالتخرابويانامنطبق.۵
.رواجفرهنگكارتيميدردرونسازمان.6



انواع

:شاملمواردزيراستFMEAدرحالحاضربيشترينكاربرد
-System)طراحيسيستمهاوزيرسيستمهاازابتداييترينمرحله.1

FMEA.)
-Design)طراحيقطعاتجديدويااعمالتغييراتدرطرحهایجاری.2

FMEA.)
(.Process-FMEA)طراحيوياتوسعهفرايندهایتوليديامونتاژ.3
(.Service-FMEA)طراحيوياتوسعهفعاليتهاوارائهخدمات.4
(.Machinery-FMEA)طراحيماشينآالت.۵



FMEAنمونه ای از فرم 



()طوفان مغز -5

قوانينبارشافكار
.انتقاد، ارزیابی و بحث در مورد عقاید ممنوع است–
ر هیچ نظری احمقانه نیست، هرچقدر نظر فی البداهه تر باشد بهت–

.است
.تمامی نظرات ثبت میشوند–

به معنی ملحن شدن، ( Piggybacking)سوار شدن و کولی گرفتن–
.مورد تأیید است( تغییر دادن و گسترش دادن نظرات دیگران



روش های اجرای بارش افکار

ظرناظهاربرایمعینیزماننوبتبهنفرهربه
بهرانوبتمیتواننظرنداشتنصورتدر.بدهید

اظهارهمهکهزمانیتاراچرخهولیدادبقیه
.ندهیدپایاناندنکردهنظر



روش های اجرای بارش افکار

رویرانظراتشانتادهيدقرارافراداختياردرهاييبرگه
رادهشثبتنظراتتماميمهلتپايانازپس.بنويسندبرگه
.بنويسيدتابلوروی

2نفرهركهكنيددرخواستوبدهيدافرادبههاييبرگه
مقررزمانطيازپسوكنديادداشتبرگهرویبرراعقيده
روهگافرادازديگريكيبرگهودادهديگرنفربهراخودبرگه
بهديگرنظر2قبليفردنظرمطالعهازپسونمايددريافترا
هررویبرتانماييدتكرارمجدداًراچرخه.نمايداضافهآن

(نظر8يا6)باشدشدهثبتنظراتازنظرموردتعدادبرگه



استفاده از ماتريس انتخاب ايده 

نده یک محور افقی که در برگیرنده تالش و یک محور عمودی که نشان ده
بازده یا کارایی ایده است رسم کنید سپس هر ایده را روی نمودار 

احیه ن) بهترین ایده بازده زیاد در ازای تالش کمتر است . مشخص کنید
( .هاشور خورده شکل



()طراحي آزمايش -6

محققان برای شناخت پدیده ها ، آزمایش هایی را انجام می دهناد
. تا حقیقتی را در مورد سیستم یا فرآینادی کشف کنند

انجام آزمایش همواره متضمن هزیناه و زمان است .
 انجام آزمایش های مؤثاار کاه باا صارف حاداقل هزیناه و زماان

ت بیشترین اطالعات را بدست بدهد آرمان هر مهندس یا محقن اسا
ه و این هزینه و زمان هنگامی که تعداد عوامل افازایش پیادا کناد با

.صورت صعودی افزایش پیدا می کند
د، روشی که به بهترین شکل اهداف ذکر شده را بارآورده می سااز

Design Of))طراحی آزمایش های صنعتی  Experiments
.نام دارد



(DOE)هدف از طراحي آزمايش 

داکثر اطالعات و شناخت از فرآیندهاحکسب -۱
صرف حداقل هزینه ها -۲
کسب حداقل زمان برای اجرای فرآیندها-3



(:)دستاوردهای طراحي آزمايش 

شناخت مشخصه های محصول و فرآیند و تعیین موثرترین و مهم ترین عوامل-1
کنترل فرآیند

وجی بر روی خر( یا مشخصه های کنترلی)تعیین نحوه تاثیر ورودی های فرآیند -۲
با در کوتاهترین زمان و( یا مشخصه های کیفی یا عملکردی)فرآیند و محصول 

کمترین هزینه ممکن
رآیند تعیین متغیرهایی ورودی که بیشترین تأثیر را در خروجی محصول یا ف-3

.دارند
( محصول یا عملکرد)مدل سازی فرآیند و تعیین رابطه ورودی ها و خروجی های -4

فرآیند و اقدام جهت بهبود مستمر محصول و فرآیند با کمترین هزینه و 
.درکوتاهترین زمان

بهینه سازی و افزایش راندمان و بازدهی فرآیند ها-5
میشه تعیین مقدار دقین پارامترهای ورودی به طوری که تقریبا خروجی فرآیند ه-6

.به مقدار اسمی  یا هدف نزدیک باشد



(:DOE)دستاوردهای طراحي آزمايش 

دتعيينمقداردقيقپارامترهایورودیبهطوریكهتغييرپذيریخروجيفرآين-7
.كوچکباشد

لكاهشتغييرپذيریدرفرآيندشاملتعيينمقداردقيقپارامترهایورودیقاب-8
ششيبيابعباراتي،كاه.كنترلبهنحویكهاثرعواملكنترلناپذيرمينيممشود

ترلنسبتبهعوامليكهامكانكن(مشخصههایكيفي)حساسيتخروجيفرآيند
آنهاوجودنداردوباعثافزايشضايعاتونقصانعملكردخروجيفرآيند

طاينعملبرایكاركرديكنواختمحصولدرشراي.ميگردند(مشخصههایكيفي)
.محيطيمختلفبسيارمفيدميباشد

بنحویكه(بصورتعلمي)تعيينمحدودهمجازياتلرانسعواملورودیفرآيند-9
.خروجيموردنظرهميشهدرمحدودهمجازتعريفشدهقرارگيرد

رودیتدويندانشفنيوشناختعملكردمحصولوفرآيندباتوجهبهپارامترهایو-10
.آنهاواقدامجهتكاهشموثرهزينهوزمانتوسعهوبهبودمحصولوفرآيند



در مهندسی ساخت و تولیدکاربرد 

اشینحساسیت کیفیت ماشینکاری پره نسبت به خطاهای م: مثال
در ماشینکاری پره    های قابل استفاده در موتور جت، از یک ماشین

CNCپروفیل پره از مهمترین . پنج محور استفاده می گردد
ره تولید مشخصات کیفیت می باشد بخصوص میزان انحراف پروفیل پ
شده نسبت به آنچه که در نقشه های مهندسی و مدل  های 

ظور بمن. کامپیوتری بعنوان پروفیل مرجع مشخص گردیده است
ست بررسی حساسیت انحراف پروفیل پره به خطاهایی که ممکن ا

آزمایش هایی طراحی DOEدر ماشین ایجاد گردد، با استفاده از 
ره راف پروفیل پحگردیده تا اثر تغییر هر یک از عوامل زیر بر ان

:  مشخص گردد



کاربرد در مهندسی ساخت و تولید

Xمیلیمتری در جهت محور ۲/۰انحراف -1
Yمیلیمتری در جهت محور ۲/۰انحراف -۲
Zمیلیمتری در جهت محور ۲/۰انحراف -3
(دو نوع ابزار)فروشنده ابزار -4
درجه ای در جهت محور چهارم۰۰۱/۰انحراف -5
درصدی در سرعت اسپیندل۱۰انحراف -6
میلیمتری در ارتفاع فیکسچر۲/۰انحراف -7
درصدی در سرعت پیشروی۱۰انحراف -۸



کاربرد در طراحی محصول

بيـلگروهمهندسينرافرضنمائيدكهدرحالطراحييکدربلوالييمانندبرایيکاتوميک
مشخصاتمحصولوتاثيراتآنبرمحصولميبايسـتيچـکشـوندبطـورمثـال.ميباشند

.توانايينگهداریهنگامقفلكردنكـهازتـابخـوردنولـقزدندربجلـوگيرینمايـد
جاعيکورققابلارت(شامل)مكانيزيميكهاينمحصولراچکوبازرسيمينمايدمركباز

هنگاميكهدرببازميگرددوغلطکشروعبهحركـتمينمايـدبـا.ويکغلطکميباشد
يبافشارتشكيليکقوس،ورقفنریبههمفشردهميشودتادرببستهشود،فنرميبايست

.كنارزدهشدهوقفلگردد،ايناثرات،چکوبازرسيراايجابمينمايد

:اعضاءتيممهندسيتصورميكنندكهاثراتبررسيتابعيازعواملزيرميباشد

مسافتيكهغلطکطيمينمايد-1

ارتفاعوبلندیفنرمحورتاپايه-2

فاصلهافقيمحورفنر-3

ارتفاعآزادتقويتيفنر-4

ارتفاعفنراصلي-۵



( ) 7-

1. Establish and involve ' the team '
• 2. Describe the problem
• 3. Introduce interim containment actions
• 4. Define & verify ' root cause '
• 5 5. Verify effectiveness of permanent corrective 

actions
• 6. Implement the permanent solution
• 7. Prevent recurrence on similar products / 

process
• 8. Thank ' the team ' - issue feedback



دياگرام 

D0

آماده سازی 

+ 
D1

تشکیل تیم 

D3
اقدام موقتی

D4

ريشه يابي

D5
اقدام اصالحی دائم 

D6
کنترل اقدام اصالحی 

D8
تقدیر از اعضای تیم 



لينيكيازرويكردهایحلمسئلهدرمديريتكيفيتاستكهاو 8Dروش•
.بهكارگرفتهشدومراحلمختلفيدارد Ford Motorبارتوسطشركت

بحثكيفيتومديريتاهميتزيادیبرایكسبوكارهاخصوصادر
.محيطهایصنعتيدارد

ركتهایكنترلكيفيتازمهمترينفرايندهادراكثركسبوكارهاخصوصاش•
هتوسطدردنيایپررقابتكنونيكيفيتموضوعينيستك.صنعتياست

رهبرانكسبوكارومديرانارشداجرايي.يکسازمانناديدهگرفتهشود
دمدتاغلبكيفيترايکمولفهیاستراتژيکدرسودآوریوموفقيتبلن

.ميدانند



تئوری محدوديتها 
THEORY OF CONSTRAINTSTOC))

دعيايدهاصليتئوریفوقبرمديريتگلوگاههااستواراست،اينتئوریم•
وليدیاستكهبهبهبودمستمرازطريقشناساييمحدوديتهاوگلوگاههایت
ادرسازمانمنجرخواهدشد،بدينترتيبتمركزاصلياينتئوریابتد

شناختمحدوديتهاوسپسمديريتبررویآنهادرجهتافزايشكارايي
دبهموقعتئوریمحدوديتهامانندفلسفهمديريتژاپنيتولي.سيستماست

يقرارمبتنيبربهبودمستمراستوازايننظرهردودرمقابلنگرشسنت
درايناستكهفلسفه(JIT)ميگيرند،اماتفاوتعمدهآنبانظامبهموقع

بهموقعبركاهشموجوديهاوحذفاتالفهامتمركزميشوددرحاليكه
.تئوریمحدوديتهابرمحدوديتهاوحذفآنهاتاكيدميكند

فكرتئوریمحدوديتهاراميتواننگرشسيستماتيکنويندرفرايندت•
.ناميد



ندی محدوديتها را مي توان به شکل زير تقسیم ب
:کرد

محدوديتهایمنابعداخلي؛-•
محدوديتهایفروشوبازاريابي؛-•
.محدوديتهایخطمشيوسياستگذاری-•
ازدومورداولتحتعنوانمحدوديتهایفيزيكيوازموردسوم•

تحتعنوانمحــدوديتهایخطمشيومديريتينامبردهمي
.شود



اجرای تئوری محدودیت هافرایند 

شناساييمحدوديتهایسيستم-1•
بهرهبرداریازمحدوديتهایسيستم-2•
تسریاثرتصميمگيریبهسايرمنافعفاقدمحدوديت-3•
رفعمحدوديتهایسيستم-4•
فرايند)درصورترفعمحدوديت،بازگشتبهمرحلهاول-۵•

(بهبودمستمر



معایب و مزایای تئوری محدودیت 

مزایا      
اهمدتبرنامهایبرایمديريتموجودیكاال،بهبودكيفيتوسودآوریدركوت

تهيهمينمايد
سادگيوكمهزينهبودن

قابلفهمبودن
افزايشتوانعملياتيشركت

معایب
دورهزمانيكوتاهمدت

درتعيينخطيمشيشركت،بهمديرانكمكينميكند
اوریوثابتفرضكردنمتغييرهاييمانندقيمتمحصول،سفارشمشتری،فن

تصميمگيریتوليد
ميباشددرتصميمگيریبلندمدتازقبيلقيمتگذاریمحصولخيليمفيدن



:مدل هفت مرحله ای حل مسئله

تعريفمسئله-1•
جمعآوریداده-2•
مرحلهتحليلعلتوقوعبايدبهدنبالعلتظهورتغييردر-3•

.قبلباشيد
.ارائهيکراهحلوپيادهسازیآن-4.•
.ارزيابيميزانتاثيرراهحل-۵•
تثبيتواستانداردنمودنراهحل-6•
.بررسيفراينداجرایراهحل-7•


