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مقدمه
اين گزارش به منظور آشنايي خوانندگان محترم با مفهوم و تاريخچه موضوع حلقه هاي كيفي و در راستاي
اجراي هرچه اثربخش تر "دستورالعمل بکارگیری متخصصان جوان و نخبگان صنعت نفت در تسهیل
فعالیتهای پژوهش و فناوری" توسط كارگروه توسعه سرمايه انساني كانون تفكر متخصصان جوان گردآوري و
تدوين شده است.
بهمنظور دستيابي به الگوهاي بهينه حل مساله و ايجاد بهبود در سازمانها ،گروههاي حل مساله يكي از
راهكارهاي مورد استفاده در سازمانهاي مختلف بوده است .در اين راستا ،سازمانها نسبت به ايجاد تشكلهاي
كاري و ايجاد فرهنگ كار گروهي ،اقدام نمودهاند و در اين راه دستاوردهاي مهمي نيز توسط آنها كسب شده
است.
البته تشكيل ،كارايي و اثربخشي اين گروهها ،در گرو مسائل مختلفي است كه نقش فرهنگ جامعه در اين
رابطه نقش بهسزايي را بهعهده دارد .حلقه هاي كنترل كيفيت يكي از رويكردهاي مؤثري است كه در عرصه هاي
مختلف صنعتي و خدماتي بسيار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
از ويژگي هاي مهم و منحصربفرد اين رويكرد آن است كه عالوه بر به كارگيري مؤثر تكنيك ها و ابزارهاي
مورد استفاده در حوزه مهندسي كيفيت ،با رويكردي خالقانه به حوزه حل مسئله نيز پرداخته و تالش مي كند
تا با تلفيق اين دو ،در قالب يك كار گروهي هدفمند به تأمين اهداف سازمان از طريق حل مشكالت در سطوح
مختلف و در نتيجه بهبود مستمر بپردازد.
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تاريخچه پیدايش حلقه های کیفی
ژاپن پيش از جنگ جهاني دوم ،بهواسطه عدم بهكارگيري روشهاي كنترل كيفيت ،بهتوليدكننده كاالهاي
ارزان و نامرغوب شهرت داشت .پس از جنگ جهاني دوم اين كشور براي ورود بهبازارهاي جهاني تالش زيادي را
مصروف داشت .از سال  1771صحنه رقابتها تغيير كرد و از آن بهبعد ژاپن توانست اطمينان بازارهاي جهاني را
بهخاطر كيفيت مطلوب كاالهايش جلب كند و بازارهاي جهاني را بهدست گيرد.
اين انتقال تسلط بر بازارهاي كشورهاي پيشرفته غربي ،تاثير زيادي گذاشت ،تا آنجا كه غربيها ،داليل
متعددي را براي موفقيت ژاپنيها مفروض داشتند .يكي از داليل معروف كه غربيها برآن تكيه ميكنند اين
است كه ،اين سيستمها ،فقط با فرهنگ ژاپنيها قابل اجراست و ژاپنيها جز كار كردن ،بهچيزي نميانديشيدند.
ولي اگر از نزديك مسائل را مورد بررسي قرار دهيم ،متوجه ميشويم كه داليل رشد ژاپن ،بهراز و رمز شرق يا
خاور دور مربوط نميشود ،بلكه اين تغيير و تحول بهدنبال پارهاي از تصميمات اساسي ،كه از جانب دولت و
شركتهاي بزرگ ژاپني ،در چگونگي اداره و هدايت كاركنان خود اتخاذ شد ،بهدست آمد .اين تصميمات اساسي
در اين جمله خالصه ميشود:
«از آنجاییکه ،اکثریت کارکنان ما مستعد و توانمند هستند ،الزم است فرصتی در اختیار آنها
قرار گیرد تا ،از فکرشان همانند جسم خود استفاده کنند»
ظهور جنبش حلقه هاي كيفي 1نتيجه چنين فلسفهاي بود و بسياري از افراد معتقد بودند كه حلقه هاي
كيفي و ابزارهاي مرتبط با آن ،يكي از مهمترين عوامل مؤثر در پيشرفت ژاپن ،درطي ساليان گذشته ،بوده است.

Quality Circles
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حلقه های کیفی در دنیا
در واقع تكنيك هاي كنترل كيفيت يكي از موفق ترين صادرات امريكايي ها به ژاپن بود .دمينگ آمريكايي
اولين نفري بود كه در اين راستا وارد ژاپن شد .وي به دعوت جامعه مهندسين و دانشمندان ژاپني ) ،(JUSEيك
سمينار  8روزه درخصوص كنترل كيفيت در سال  1751براي ژاپني ها برگزار نمود كه با استقبال مواجه شد.
وي درسالهاي  1751و  1752نيز مجدداً به ژاپن برگشت .امروزه از دمينگ به عنوان يك قهرمان ملي در ژاپن
ياد مي شود به نحوي كه جايزه دمينگ به نام او در ژاپن شكل گرفته است .پيام دمينگ مباحث ابتدايي آماري و
نحوه حل مشكالت كيفيت بود .دمينگ دكتري فيزيك داشت .وي مديران را به تمركز بر تغييرات و نوسانات و
توجه به علت آنها تشويق مي نمود و تكنيك هاي آماري را براي تشخيص نوسانات ذاتي و اكتسابي معرفي نمود .
وي ژاپني ها را تشويق نمود تا يك رويكرد نظاممند جهت حل مساله برگزينند.
در آن زمان تنها مشكل اين بود كه فعاليت كنترل كيفيت صرفاً به توليد محدود مي شد و توسط مهندسان
و مديران فني هدايت مي شد و كاركنان سطوح پائين و مديران غير توليدي درگير اين مسئله نبودند .اين
مشكل به زودي توسط ژاپني ها تشخيص داده شد و با اتخاذ رويكردي كه مخترع آن خود ژاپني ها بودند حل
شد .آنها براي مقابله با اين مشكل حلقه هاي كنترل كيفيت و مفهوم كيفيت فراگير ( Total Quality

 )Managementرا مطرح نمودند .و سپس يك راهنما از تكنيك هاي ساده كه عمدتاً  7ابزار خوانده مي شوند به
كارگران كارخانه ها داده شد كه شامل نمودار پارتو ،الگوريتم هاي علت و معلومي  ،گرافهاي طبقه بندي
اطالعات ) ، (stratificationكاربرگ ها ) ،(check sheetsهيستوگرام ها  ،نمودارهاي پراكندگي و نمودارهاي
كنترل بود.

حلقه هاي كيفي ،در سال  1762تحت سرپرستي انديشمندان و مهندسين ژاپن فعاليتهاي خود را براي
ايجاد يك فضاي كاري شاد و هدفمند آغاز نمودند .هدف اوليه از ايجاد اين حلقه ها افزايش بهره وري و كنترل

مروری بر مفهوم تشکیل و فعالیت

صفحه  4از 21

حلقه های کیفی در دنیا
كيفيت نبود ،بلكه كاركنان به ميل خود اقدام به تشكيل اين هسته ها نمودند تا كارشان باهدف و ارزشمند باشد
ولي به مرور زمان و با بهبود در ساختار اين حلقه ها ،هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي ،پيشرفت داشتند و
باعث افزايش بهره وري در سازمان هاي خود شدند .امروزه اين گروه هاي كاري موفقيت هاي متعدد و چشم
گيري را از طريق پيشنهادهاي گروه هاي كاري به دست آورده اند.
طبق آمار منتشر شده توسط اتحاديه دانشمندان و مهندسان ژاپني در سال  1785بيش از  225111حلقه
كيفي در شركت هاي ژاپني فعال بودند .به عنوان نمونه در بخش خدمات ،بانك ساوانا كه يكي از بزرگترين بانك
هاي ژاپني است ،داراي  2011حلقه كيفيي بود كه بالغ بر  10111نفر در اين حلقه ها مشغول به كار بودند.
همچنين يك مثال بسيار خوب در بخش صنعت ،شركت تويوتا ميباشد كه طي ساليان اخير رشد قابل توجه و
مستمر خود را تا رسيدن به جايگاه بزرگترين خودروساز دنيا ادامه داده است .شركتي كه در استفاده از
تكنيكهاي كيفي و روشهاي بهبود مستمر در دنيا شهره است .خوب است بدانيد كه خواستگاه بعضي تكنيكهاي
بهبودي كه بسياري از سازمان ها در سطح جهان آنها را پياده مي كنند شركت تويوتا مي باشد.
بهواسطه موفقيتهاي فوقالعادهاي كه شركتهاي ژاپني در بهكارگيري اين گروهها در زمينه كنترل كيفيت
محصوالت و بهرهوري بهدست آوردند ،ساير كشورها از جمله كشورهاي آمريكايي ،اروپايي و آسيايي در مورد
بهكارگيري اين گروهها در شركت خود ترغيب شدند ،بهطوريكه در آمريكا از سال  1770تا سال  1782بيش از
 5111سازمان ،حلقه هاي كيفي را بهكار گرفتند كه نيروي هوايي آمريكا ،شركتهاي توليدي ،بانكهاي ملي و
خطوط هوايي آمريكا را شامل ميشود .بر اساس آمار سال  1780در چين 081111 ،حلقه كيفي با بيش از چهار
ميليون كارگر بهعنوان عضو تشكيل شد .اين در حاليستكه براساس آمار سال  1788در خود ژاپن يك ميليون
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حلقه كيفي با بيش از ده ميليون كارگر بهعنوان عضو فعاليت ميكردند .جالب اينكه رئيس جمهور چين ،ساليانه
جوائز بهترينها را در اين حوزه شخصاً اهدا ميكند.
در ابتدا  ،موضوع تشكيل حلقه هاي كيفي در ژاپن ،تنها مسائل مرتبط با كنترل كيفيت بود؛ ولي در حال
حاضر بهنحو وسيعتري بهموضوع كار اين حلقهها توجه ميشود .اين حلقهها عالوه بر مسائل كيفيت ،در زمينه
افزايش بهرهوري ،كاهش هزينه و افزايش ايمني و بهسازي در محيط كار فعاليت ميكنند .لذا در ميان ملل
مختلف بهگروههاي بهبود ،دواير كيفيت ،گروههاي بهروهوري ،و امثال آن مشهور هستند.

حلقه کیفی چیست ؟
براي درک مفهوم حلقه كنترل كيفيت الزم است با مفهوم سه كلمه تشكيل دهنده آن آشنا شويم :
حلقه ( : )Circleبه گروهي از افراد اطالق مي شود كه به سبب عاليق مشترک گرد هم مي آيند .بعضي اين
لغت را دايره و برخي چرخه نيز ترجمه كرده اند.
كنترل ( :)Controlبه معني وارسي ،نظارت ،رسيدگي ،مميزي به منظور اطمينان از صحت و سقم كار است.
كيفيت ( :)Qualityبه معناي بهبود دائمي كيفيت كاال /خدمات بمنظور جلب اعتماد مشتري ميباشد .
بنابراين حلقه كيفي شامل تعدادي افراد است كه به صورت داوطلبانه در قسمت هاي مختلف واحدهاي
توليدي يا خدماتي با حضور فعال سرپرست يا مدير آن قسمت براي حل مسائل از طريق خلق ايده هايي نو
گردهمايي تشكيل مي دهند و فعاليت هاي مربوط به كيفيت را از طريق شناسايي و تعريف مسئله بررسي كرده
و در ارتباط با مشكالت با استفاده از روشهاي تحليلي راه حل هاي مناسب را ارائه مي كنند.
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مزايای تشکیل حلقه های کیفی
ايجاد و تشكيل حلقه هاي كيفي روش بسيار مناسبي براي به كار گيري توسط سازمان هايي مي باشد كه
در پي بهبود وضعيت عملكرد و محكم كردن زير پاي خود هستند .بقاء و فناي شركت ها به دو عامل بهبود
كيفيت 1و كاهش هزينه ها 2بسته است و حلقه هاي كيفي در هر دو موضوع مي توانند بار عمده اي از اين
مسئوليت بزرگ را به دوش بكشند.
حلقه هاي كيفي مزاياي بسياري دارند كه از مهم ترين آنها مي توان به افزايش كار گروهي ،افزايش
همبستگي و همدلي ميان كاركنان ،افزايش حس مشاركت افراد ،افزايش دانش فني و تخصصي اعضاء گروه از
طريق تبادل دانش و افزايش روحيه و انگيزه و حس تعلق سازماني اشاره كرد كه منجر به بهبود خواهد شد.
بهبودي كه مصداق هاي آن مي تواند شامل اين موارد باشد:
 كاهش ضايعات و دوباره كاري يا همان بهبود كيفيت
 ارتقاء راندمان توليد
 كاهش و يا حذف اتالفات
 بهبود اثربخشي ،كارايي و بهره وري
 افزايش روحيه و انگيزه پرسنل در سطوح مختلف ،خصوصا اليه هاي پاييني و اجرايي سازمان به
سبب مشاركت دادن پرسنل در مديريت فرآيندهاي عملياتي.

Quality Improvement
Cost Reducing

1
2
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فرضیات اصلی در تشکیل حلقه های کیفی
فرضیه یك :بيشتر اشخاص توانايي آنرا دارند كه مقدار زيادي از مسايل كاري سازمان خود را با روشهاي
خالق و ابتكاري حل كنند.
فرضیه دو :فقط بخشي از تواناييهاي افراد مورد استفاده قرار ميگيرد يعني ،بسياري از شركتها طوري با
كارمندان خود رفتار ميكنند كه تنها از دست و پاي آنها استفاده ميشود ،بنابراين ،بايد فرصتي بهآنها داده
شود تا تواناييهاي ذهني خود را در جهات مثبت بهنمايش بگذارند.
فرضیه سه :اگر به هر فرد فرصت داده شود تا براي حل مسائل كاري ،از استعدادهاي خود استفاده كند،
بعدها ،براي ارائه راه حل ،تمايل بيشتري نشان ميدهد.
فرضیه چهار :اگر حلقه هاي كيفي بهدرستي آموزش ببينند ،قادر خواهند بود با سازماندهي دقيق ،وقت
خود را بهطور مطلوب تنظيم كنند و ديگر نيازي نخواهد بود تا بيرون از آنها بهآنها بگويند كه چه كاري بايد
انجام دهند.
فرضیه پنج :بهترين افراد براي حل مسائل محل كار ،افرادي هستند كه با مسائل درگيرند و بيشتر تمايل
را دارند كه مسائل ،توسط خود آنها حل شود .حال اگر اين افراد از دانش ،تجربه و توانايي الزم برخوردار باشند،
بهتر ميتوانند مسائل كاري خود را حل نمايند.
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سازماندهی حلقه های کیفی
تعداد اعضاي يك حلقه كيفي ( )QCمي تواند از  5تا  15نفر متغير باشد البته در بيشتر موارد اين تعداد در
حدود  7تا  11نفر است .حلقههاي كيفيت به طور داوطلبانه شكل ميگيرد و مجاز نيستند كه تغييري در
ساختار سازماني موجود به وجود آورند .جهت اين امر كه افراد حاضر در گروه ،خود ،انگيزه هاي الزم را داشته
باشند مي توان انتخاب اوليه را از بين داوطلبان انجام داد و سپس شرايط عمومي آن ها را بررسي نمود و جهت
مسائل تخصصي ،آن ها را تحت آموزش هاي الزم قرار داد و توانمند ساخت.
بايد توجه داشت حلقه كيفي بايستي با تعبيه مكانيزم هاي الزم ،توان اجرايي جهت انجام اقداماتي كه براي
بهبود ،طراحي مي كند را داشته باشد .مسائلي از قبيل تأييد درخواست هاي خريد ،انجام تغييرات پيشنهادي،
تهيه منابع و امكانات الزم و ديگر مواردي كه نياز به حمايت مديريت دارد.
معموالً در شركتهاي پيشرو دنيا شش عنصر در ساختار حلقه كيفي وجود دارد كه عبارتند از:
 -2اعضای حلقه :افراد واحد هاي سازماني هستند كه به صورت داوطلبانه به حلقه مي پيوندند و پيشنهاد
شده است با اين تركيب انتخاب گردند:
الف ) يك تا سه نفر از پرسنل عملياتي :اين افراد از نفراتي كه در پست هاي انجام فعاليت هاي
توليدي و ارائه خدمات مشغول به كار هستند انتخاب شوند كه طبيعتاً بهتر است از افراد با تجربه ،داراي دانش
فني و مسلط به فرآيند انتخاب شوند و داراي ويژگي هايي ذيل باشد:
 داشتن روحيه كار گروهي
 توانايي ايجاد ايده ها و خالقيت و نوآوري
 آشنايي اوليه با مفاهيم كيفي و ابزارهاي كيفي
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 دانش و آگاهي در حد كفايت نسبت به روش هاي حل مسأله
 آشنايي كامل به ويژگي هاي كيفي محصول يا مشخصات الزامي خدمات
ب ) سرپرست قسمت
ج ) كارشناس محصول يا پروژه  /خدمت
د ) بازرس كنترل كيفيت
و ) كارشناس مهندسي كيفيت  /تضمين كيفيت
 -1رهبر حلقه :مسئول ايجاد و نظارت بر كليه فعاليت هاي حلقه است كه مي تواند يك نفر از مديران
مياني شركت باشد .با تسهيل كننده همكاري نزديك دارد ،در دوره آموزشي رهبري شركت ميكند .به اعضا
آموزش مي دهد و در حلقه رهبران شركت ميكند.
 -9کمیته رهبری :يك كميته مشاوره اي است و رياست آن با رئيس سازمان است .دامنه كاريشان :ارائه
كنندگان عمليات اصلي ،ارتباط با تسهيل كننده ها ،تعيين دستورالعمل ها ،شناساندن حلقه ها در سازمان ها و
مشاركت در ارائه گزارش هاي مديريت است.
 -4تسهیل کننده :رابط مستقيم بين حلقه ،كاركنان ،سازمان و مديريت است .عضو كميته رهبري است.
ضبط و نگهداري مدارک و نيز آموزش اعضا و رهبران بر عهده اوست .تسلط تسهيل گر حلقه به مفاهيم پايه
آماري ،تكنيك هاي مهندسي كيفيت و خصوصا هفت ابزار كيفي و روشهاي حل مسأله مانند طوفان ذهني و
استخوان ماهي جهت هدايت جريان بررسي و تحليل مشكالت و طراحي راه حل هاي مناسب و كاربردي ضروري
مي باشد.
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 -5مدیریت شرکت :به گونه اي ترتيب داده شده كه اعضاي حلقه ها احساس غرور ميكنند كه مديريت به
آنها اطمينان دارد ،همكاري آنان را مي پذيرد و مشتاق است در حل مشكالت با آنها همكاري داشته باشد.
 -6اعضای غیر عضو :به نحوي قسمتي از حلقه محسوب مي شوند زيرا فعاليت حلقه ها در سازمان
منعكس شده و موجب تغيير و تحول در سازمان مي شود .
به اين ترتيب حلقه هاي كيفي به عنوان پايه و بستري جهت اجراي موفق نظام پيشنهادهاي گروهي حس
همبستگي و كار تيمي را افزايش داده و نظام پيشنهادها نيز فضاي انگيزشي ،حس مشاركت ،روحيه بهبود جويي
و توانايي ارائه ايده و پيشنهاد را فراهم مي آورد .به عبارت ديگر اين دو سيستم (نظام پيشنهادهاي گروهي و
حلقه هاي كيفي) الزم و ملزوم يكديگر هستند و موفقيت هر كدام در گرو موفقيت ديگري است.
در مجموع جهت اجراي نظام پيشنهادهاي گروهي وجود حلقه هاي كيفي ضروري به نظر مي رسد و براي
اثربخشي و سيستماتيك كردن حلقه هاي كيفي نيز اجراي نظام پيشنهادها اجتناب ناپذير است.

وظايف حلقه های کیفی
فلسفه اصلي تشكيل حلقه هاي كيفي مشاركت كاركنان در بهبود و توسعه ساختار اقتصادي سازمان است.
تشكيل حلقه هاي كيفي و فعاليت آنها بايد در زمينه هاي مختلف صورت پذيرد كه بعضي از آنها به شرح زير است:
-

ايمني محيط كار
كاهش ضايعات
كاهش زمان تحويل يا خدمات به مصرف كنندگان
بهبود فرآيندهاي كاري
بهبود استانداردهاي كاري
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تجزيه و تحليل مسائلي كه در طي كار به وجود مي آيد و يا توسط مديران پيشنهاد مي شود تا با تحقق آنها
در يك كار گروهي موفق ،سازمان ضمن اطمينان از كيفيت محصوالتي كه ارائه مي دهد ،نظرات بهره بردار
نهايي و مصرف كننده را نيز در طراحي محصول منظور نموده و رضايت آنها را جلب نمايد؛ از اين رو حلقه هاي
كيفي بايد ضمن توسعه توانايي هاي فردي و آشنايي با ابزارهاي نوين كنترل كيفيت ،خود را براي اجراي وظايف
زير آماده سازند :
 شناسايي مشكل كه در محدوده كاري آنها اتفاق مي افتد .اين مشكل مي تواند در مورد هر يك از
زمينه هاي مختلفي كه به آنها اشاره شد صورت پذيرد.
 انتخاب مشكل و جمع آوري اطالعات دقيق در مورد آن
 تجزيه و تحليل مشكل
 حل مشكل و جمع آوري نظرات اعضا در يك كار گروهي و با استفاده از ابزار كيفيت
 تهيه و اجراي راه حل هاي مناسب براي رفع مشكل
 ارائه راه حل ها به مديريت
همچنين عوامل مهمي كه در اجراي خوب حلقه هاي كيفيت نقش دارند عبارتند از:
 فرهنگ و جو سازمان
 ارزشهاي مديريتي
 اجراي اهداف كاركنان
 برانگيختن انگيزهاي باطني

مروری بر مفهوم تشکیل و فعالیت

صفحه  21از 21

حلقه های کیفی در دنیا
 درک كاركنان از توسعه قابليت هايشان به وسيله حلقه هاي كيفي و رشد در يك جنبه از توانايي
هايشان
 داشتن سيستم مؤثر و كارا جهت فعال شدن حلقههاي كيفي.

فرآيند تشکیل حلقه های کیفی
معموالً در شركتهاي پيشرو دنيا توصيه شده است كه فرآيند به كار گيري حلقه هاي كيفي را ابتدا به
صورت نمونه و پايلوت در يك فعاليت و فرآيند خاص ،برنامه ريزي و پياده سازي نموده و از تجارب به دست
آمده ،ديگر حلقه هاي كيفي مورد نياز و ضروري را راه اندازي نمود.
پس از انتخاب فرآيند و فعاليت مورد نظر جهت ايجاد حلقه كيفي ،ضروري است كه اهداف سازمان از ايجاد
حلقه كيفي را به طور دقيق مشخص نماييد .اين اهداف بايستي در اختيار مسئول گروه و نفرات عضو حلقه كيفي
قرار گيرد و نسبت به آن موضوع كامالً توجيه شوند .الزم است نحوه ي اجرا و مكانيزم هاي فعاليت حلقه كيفي
طراحي گرديده و رويه اي براي آن تدوين گردد .تهيه اين مستند به اين خاطر است كه از انجام فعاليت ها
مطابق سليقه و نظرات شخصي اجتناب گردد و گروه هاي ايجاد شده مطابق رويه اي استاندارد به فعاليت
بپردازند تا حداكثر اثربخشي و كارايي را داشته باشند .در مورد فازهاي مختلف فعاليت حلقه هاي كيفي ،نكات
بسياري براي گفتن هست كه مجال و فرصت آن در اين مطلب نيست اما به سبب آشنايي و آگاهي اوليه ،مراحل
تشكيل حلقه هاي كيفي به صورت كلي در ادامه ارائه شده است.
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 -2شناسایی و انتخاب موضوع
شناسايي موضوعات از طريق كليه كاركنان (شامل مديران ،سرپرستان ،كارشناسان و كارگران) صورت
ميپذيرد .بعد از شناسايي و طرح موضوع توسط كاركنان ،پس از تجزيه و تحليل اوليه ،از بين موضوعات
پيشنهادي ،موضوعات مهمتر به تشخيص مدير يا معاون مربوطه انتخاب ميگردد .فرد پيشنهاددهنده (يا فرد
انتخابشده از سوي مدير مربوطه) ،مسئول تشكيل تيم يا مسئول اجرايي ميباشد .حلقه هاي كيفي متعددي را
بر حسب فرآيند هاي ساخت و توليد و ارائه خدمات ،مي توان ايجاد نمود .به عنوان مثال در كارخانه ها و واحد
هاي صنعتي مي توان حلقه كيفي فرآيند توليد ،بسته بندي ،حمل و  ...را تشكيل داد .در واحدهاي خدماتي نيز
مي توان حلقه كيفي بررسي سفارشات  ،تداركات و خريد ،ارائه خدمت كه با توجه به نوع فعاليت شركت مي
تواند اعطاي وام ،پروژه هاي مشاوره و  ...باشد را ايجاد نمود.
 -1تشکیل ،سازماندهی تیم و تهیه طرح اجرایی
در اين راستا توسط مسئول اجرايي موضوع ،از افراد و يا واحدهاي مختلف به صورت غيررسمي جهت
همكاري در تشكيل حلقه كيفي دعوت بهعمل ميآيد .سپس افراد مدعو ،اقدام به تهيه طرح پيشنهادي كه شامل
موضوع ،اهداف ،برنامه زمانبندي ،صرفهجوئيهاي قابل پيشبيني و نام اعضا ،نام رهبر و دبير جلسات ميباشد،
مينمايند.
 -9اخذ تایید کمیته راهبری
پس از تهيه طرح پيشنهادي ،دبير حلقه ،طرح پيشنهادي را جهت تأئيد براي كميته راهبري ارسال
مينمايد .كميته راهبري پس از بررسي و تأييد ،طرح پيشنهادي را جهت تخصيص كد و مركز هزينه ،براي امور
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مالي ارسال مينمايد .واحد مالي نيز پس از اختصاص مركز هزينه و كد ،مراتب را به اطالع راهبر دايره و
واحدهاي مرتبط از جمله كميته راهبري ميرساند.
 -4تشکیل جلسات و اطالعرسانی
پس از دريافت نامه ،راهبر حلقه اقدام به تشكيل جلسات حلقه كنترل كيفي نموده و براساس ابزارهاي
هفتگانه كنترل كيفيت اقدام به تشخيص علل ايجاد مشكل و حل آنها مينمايد .كليه صورتجلسات اين حلقه
ها ،براي واحدهاي مرتبط ارسال ميگردد.
 -5اجرای راهحلهای شناسایی شده
پس از گرد آوري اطالعات و جمع آوري ايده ها ،داده ها پردازش شده و راهحل (يا راهحلها) طراحي مي
شوند .حلقه با هماهنگي دبير ،اقدام به نحوه برنامه ريزي و اجراي راهحلهاي ارايه شده مينمايند .پس از اجرا،
اعضا اقدام به پيگيري اقدامات محول شده و بررسي نتايج بهدست آمده از اجراي اين راهحلها مينمايد( .بررسي
نتايج و بازخورد در اجرا در نظر گرفته نشده است)
 -6جمعبندی و ارائه گزارش
پس از انجام مراحل تعيين شده ،راهبر اقدام به ارسال نامهاي مبني بر اتمام فعاليت گروه نموده و براي
انجام محاسبات مالي ،به كميته راهبري ارسال مينمايد.
پس از تأئيد كميته راهبري ،حلقه اقدام به ارايه فعاليتهاي انجام شده طي يك سمينار به مديريت عامل،
مديران ارشد و افراد ذينفع مينمايد .سپس ،پاداش اعضاي حلقه كنترل كيفي طبق دستورالعمل تدوين شده
جهت پرداخت پاداش ،پرداخت ميشود.
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مقايسه حلقههای کیفی و گروههای پروژهای
خودجوش بودن و داوطلبانه بودن نحوه شكل گيري حلقه هاي كيفي كه با اراده و خواست خود كاركنان
تحقق مييابد ،بزرگترين و عمده ترين تفاوت ميان اين گروه ها وگروه هاي پروژه اي است .در حالي كه براي
تشكيل گروه هاي پروژه اي ) (Task Forceبه خواست مدير ارشد سازمان تعدادي از افراد با تجربه و متخصص
براي هدف خواصي تعيين مي شوند.


گروههاي پروژهاي بال فاصله بعد از تحقق اهداف مورد نظر گروه ،پروژه منحل شده و اعضاي ان به پست
سازماني خود باز ميگردند .درحالي كه گروه ها و حلقه هاي كيفي از استمرار هميشگي برخوردارند.



فرايند كاري اين دو گروه نيز باهم متفاوت است .اهداف حلقه هاي كيفي كوچك و اهداف گروه هاي
پروژه اي نسبتا ً بزرگ و هزينه بر است.



فعاليت هاي مربوط به گروه هاي پروژه اي به تخصص و دانش باال و تجربه ي بسيار نيازمند است .در
حالي كه در حلقه هاي كيفي برخورداري از شامه ي مشكل يابي و عالقه و پيگيري شرط اوليه ي كار
است.

امروزه اين مفاهيم فراتر از بحث هاي اوليه در خصوص بهبود فرآيندهاي توليد از طريق روش هاي آماري
است .امروزه راهنماي استانداردهاي صنعتي ژاپن ،كنترل كيفيت را به صورت سيستمي از ابزارها تعريف
مــي كند كه امكان توليد كاال و خدمات را به صورت اقتصادي به نحوي فراهـم مــي آورد كه الزامات مشتري
نيز برآورده شود و اين امر مشاركت همه افراد شركت شامل :بازاريابي ،R&D ،تداركات ،توليد و خدمات مشتري
را ميطلبد.
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کالم آخر
كامال صحيح است كه فعاليت حلقه هاي كيفي در هر سازماني منشا منافع بسياري مي باشد .اما توجه
داشته باشيد كه سازمان دهي ،هدايت و نظارت بر فعاليت هاي اين حلقه ها دركي صحيح و عميق به همراه
برنامه ريزي هوشمندانه ،پياده سازي منسجم و پيگيري مجدانه اي مي خواهد تا بخشي و يا تمام مزايايي را كه
از آنها انتظار مي رود را بتوانيد به دست بياوريد.
بخش عمده اي از فلسفه ايجاد حلقه هاي كيفي به اصول و مفاهيم مطرح شده در مديريت كيفيت جامع
 TQMبر مي گردد .مسئوليت ايجاد و حفظ كيفيت در محصوالت توليدي و يا خدمات ارائه شده يك سازمان ،به
عهده واحدي خاص مانند كنترل كيفيت و يا تضمين كيفيت نمي باشد .مديريت سازمان به همراه مديران و
كارشناسان واحدهاي تداركات و خريد ،مهندسي ،توليد ،انبار و در يك كالم همه ،در اين مهم ،نقشي حياتي و
موثر دارند كه بايستي آن را به خوبي درک نموده و وظايف خود را به انجام رسانند.
با توجه به زمينه فعاليت شركت و همچنين نوع محصول توليدي يا ارائه خدمات سازمان ،بزرگي يا كوچكي
موسسه ،پياده سازي يا عدم اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت و بسياري عوامل ديگر نحوه ايجاد و بهره
گرفتن حداكثري از حلقه هاي كيفي ،متفاوت مي باشد .براي اثر بخشي كامل بايستي شرايط هر سازمان از
نزديك ارزيابي شده و مطابق با شرايط جاري سازمان برنامه اجرايي مناسبي براي آن تدوين گردد.
شايد همانطور كه شنيده يا خوانده باشيد ،راه بهبود ايستگاه پاياني ندارد .منافع بيشماري عايد سازمان شما
خواهد شد اگر حلقه هاي كيفي به درستي سازماندهي شده ،فعاليت نمايند و در مسير درستي هدايت گردند.
* گردآوری و تدوین :منا انوری ،دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر کارگروه
تخصصی سرمایه انسانی و مدیریت کانون تفکر جوانان صنعت نفت

