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ایي خالصًِ ،کبتی است کِ ثِ ًظش هي اص سبیش هطبلت کتبة هْوتش ثَدًذ؛ ثٌبثشایي ثِ ّیچ ٍخِ ضوب سا اص خَاًذى کل کتبة ثیًیبص
ًخَاّذ کشد ٍ صشفب هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یبدآٍس ثؼذ اص خَاًذى کتبة هَسد استفبدُ لشاس گیشد.
یک تشخوِ دیگش اص دکتش ػلی صبحجی ثشای ایي کتبة ٍخَد داسد.
سبیت ٍصیي هتون دس دٍسُ ضخصیت ضٌبسی اص هطبلت ایي کتبة ثِ ػٌَاى هشخغ استفبدُ کشدُ است.
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هذیشیت سیبستی هشد سئیس کبسخبًِ سًگ کِ ثب تغییش سبػت یک ًفش ٍ اضبفِ کبس دادى ثِ اٍ ،ثمیِ سا ّن ثصَست غیشهستمیک صٍدتش سشکبس
آٍسدُ ثَد ثذٍى ایٌکِ پَلی ثبثت اضبفِکبسضبى ثپشداصد .ثمیِ ثِ خبطش حس سلبثت ثب آًْبیی کِ صٍدتش هی آهذًذ اص تشس اخشاج (دس آى سبلْبی
سکَد ٍ کوجَد ضغل دس آهشیکب) صٍد سش کبس هی آهذًذ.
مذیریت ریاستی
ثسیبسی اص هذیشاى هذسسِ ،سئیس هؼلوبى ّستٌذ.

اگر هذیراى ثِ دًجبل کبر ثبکیفیت ّستٌذ ،ترس ثذتریي راّجرد ثرای رسیذى ثِ آى است.
ادٍاردز دهیٌگ (رّجر حرکت جْبًی ثِ سَی کیفیت) :ترس را دٍر کي.
کبس یکی اص هَلفِّبی هْن صًذگی اًسبىّبست .یکی اص ػلل کبس ثیکیفیتً ،بسضبیتی کبسهٌذاى اص صبحجکبس یب ّوکبساى است ًِ کبس.
تب هذیشیت اسضذ ،الذام آضکبسی دس خْت هذیشیت ّذایتی ًکٌذ ،ایي طشص فکش ثِ کل سبصهبى سشایت ًخَاّذ کشد .حتی پس اص اًدبم چٌیي
الذاهبتی ّن چٌذسبل طَل هیکطذ تب ایي طشص فکش دس رّي هذیشاى سدُ پبییي کِ ثب چیضی غیش اص سیبست آضٌب ًیستٌذ ،خب ثیفتٌذ.
ضشس هطخص هذیشیت سیبستی ایي است کِ کبسهٌذاى ،هذیشاى ثبالدستی سا دس دًیبی کیفی خَد خب ًویدٌّذ .ثذتش ایٌکِ لبًَى خٌگل حبکن
هیضَد ٍ کسی ثِ کسی اػتوبد ًذاسد .ثْبی ایي ثیاػتوبدی ٍ تشس غیشضشٍسی ّن ،افت کیفیت ٍ ثبالثشدى ّضیٌِّبست.
چْبس ػٌصش هذیشیت سیبستی:
 -1سئیس دس توبم سطَح تؼییي تکلیف کشدُ ٍ هؼیبسّب سا هطخص هیکٌذ ٍ دس ایي ساُ ثِ ًذست اص کبسهٌذاًص هطَست هیگیشد .کبسهٌذاى ثبیذ
خَد سا ثب ٍظبیف هطخص ضذُّ ،وبٌّگ کٌٌذ ٍاال ػَالت تخطی هثل اخشاج سا ثپزیشًذّ .شچِ سیبست ثیطتش ،کیفیت کبس پبییيتش.
 -2سئیس دس هَسد ًحَُ کبس کبسهٌذاى ثِ آًْب دستَس هیذّذ ٍ ثِ ًذست ًظشضبى سا دس هَسد ًحَُ ثْجَد ثخطیذى کبس خَیب هیطَد.
 -3سئیس اص کبسّب ثبصدیذ هیکٌذ .دس ایي هحیط کبسهٌذی کِ ثیطتش کبس کٌذ تَسط ّوکبساى طشد هیطَد چَى کبس خبیی دس دًیبی کیفی افشاد
ًذاسد .آًْب ضؼبسّبی هشثَط ثِ کبس ثبکیفیت سا هسخشُ هیکٌٌذ ٍ ثِ ًذست ثِ رٌّطبى اًدبم کبس ثبکیفیت خطَس هیکٌذ.
 -4سئیس دس ثشاثش همبٍهت پشسٌل دس ثشاثش خَاستِّبیص ثِ تٌجیِ ٍ تْذیذ هتَسل هیطَد .اٍ ثب ایي کبس ،هحیط کبسی سا هیسبصد کِ هذیشاًص اص
ثبال تب پبییي سلیت یکذیگشًذ .سئیس فکش هیکٌذ سلبثت دسست است ٍ ّوکبسی کشدى ثب کبسهٌذاى هخشة است.
ّیئت صٌذٍق فذسال هیتَاًذ ًشخ ثْشُ سا تٌظین کٌذ ٍلی ًویتَاًذ طوؼی کِ دس طًْبی هب ًَضتِ ضذُ سا تٌظین کٌذً .یبص اًسبى ثِ لذست
ثبػث هیطَد آًْب ایي ػکس سا کِ خیلی اص دیگشاى الیكتشًذ دس دًیبی کیفی خَد داضتِ ثبضٌذ .اگش ایي ػکسْب ثِ سشحذ خَة ثشسٌذ دٍساى
تَسم کن ٍ اضتغبل صیبد پبیبى خَاّذ یبفت .آدهْبی پشطوغ ثشای دفبع اص طوغ خَد ثحث لیبلت سا پیص هیکطٌذٍ .لی هتبسفبًِ طوغ سثطی ثِ
لیبلت ًذاسد.
پزیشفتي هبلیبتثٌذی ثشای ثبصتَصیغ پَل ًطبًِ کن ثَدى طوغ است .طشح هبسضبل تَسط طًشال خَسج هبسضبل ثشای ثبصسبصی اسٍپب دسخَاست
ضذُ ٍ هَسد هَافمت هشدم اسٍپب ّن لشاس گشفت.
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تٌؼن ٍ سفبّی کِ داضتِ این هؼلَل ایي حمیمت ثَدُ کِ آدهْبی هَفك خبهؼِ ػوذتب دس کٌبس ًیبص ضذیذ ثِ لذستً ،یبص ضذیذی ّن ثِ ػطك ٍ
تؼلك خبطش داسًذ .آًْب ثخص ص یبدی اص هَفمیت خَد سا هشَّى سٍاثط خَثطبى ثب کسبًی کِ ثب آًْب هؼبهلِ داضتِاًذ یب ثب آًْب کبس کشدُاًذ هی-
داًٌذ .گبّی ّن ایي آدهْب ًیبص ثِ تؼلك خبطش داسًذ ٍلی ثِ دلیل ٍخَد سٍاىضٌبسی کٌتشل ثیشًٍی دس خبهؼِ ،ثِ آدهْب ثیاػتوبد هیطًَذ ٍ
طوؼطبى ثیطتش ًوَد پیذا هیکٌذٍ .لتی استجبطبت ضوب سضبیتثخص ثبضذ ،احسبس خَثی پیذا هیکٌیذ ٍ حتی دًجبل سٍاثط ثْتش اص ایي هی-
گشدیذ .هَفمیت سبتٍست ایشاالیٌض ثِ دلیل ػذم طوغ هذیشاًص دس تؼذیل ًیشٍ دس صهبًْبی سکَد است.
کبرهٌذاى هوکي است دست ٍ حتی هغسشبى را ثِ "رئیس" خَد ثسپبرًذ.

ٍلی آًْب "قلت" خَد را فقط ثِ یک "رّجر" هیذٌّذ.
مذیریت هذایتی
اخشای هذیشیت ّذایتی دس هحیط کبس آسبًتش اص هذسسِ است .اهب چیضی کِ هوکي است آى سا سخت کٌذ ایي است کِ تمشیجب توبم هطبغل ثِ
ّوکبسی افشاد ثستگی داسد ،حتی دس صَست حذاکثش تالش ضوب ،دس صَست ػذم هسبػذت دیگشاى اص کبستبى ثبصهیهبًیذ.
در هذیرت ّذایتی ،پیبم "هب دلسَز تَ ّستین" هحَریت دارد.
هذیراى ّذایتگر هیذاًٌذ کِ دلسَزی ّیچ ّسیٌِای ًذارد ٍلی ثرگشت فراٍاًی دارد.
هذیشاى ّذایتگش پیَستِ ایي سَال اصلی تئَسی اًتخبة سا اص خَد هیپشسٌذ« :اگش ایي کبس سا ثکٌن آیب ثِ صیشدستبًن ًضدیک هیطَم یب اص آًْب
دٍس هیطَم؟» هذیشاى ّذایتگش تئَسی اًتخبة هیذاًٌذ ٍ صشاحتب اص آى استفبدُ هیکٌٌذٍ .لی آهَختي ًظشیِ اًتخبة ثِ کبسهٌذاى ّن خیل هَثش
است تب ثفْوٌذ تئَسی اًتخبة آهَختٌی ٍ لبثل استفبدُ است .یک ساُ خَة دس ایي ساستب ثشگضاسی سویٌبس ثشای کبسهٌذاى ٍ ّوسشاًطبى ثِ
ّضیٌِ ضشکت است .ثِ ایي تشتیت کبسهٌذاى هتَخِ هیطًَذ ایي یکی دیگش حیلِ ًیست ٍ ضشکت ٍالؼب هیخَاّذ آًْب دس کبس ٍ سٍاثططبى ثب
ّوسش ٍ فشصًذاًطبى هَفك ثبضٌذ .هذیشاى ّذایتگش هیذاًٌذ کیفیت دس گشٍ ایي است کِ کبسهٌذاى سا طَسی اداسُ کٌٌذ کِ یکذیگش ،کبس ٍ
هطتشیبى سا دس دًیبی کیفی خَد لشاس دٌّذ .هثل سبیش هجبحث ایي کتبة ،سٍاثط خَة دس کبس ّن ًمص کلیذی داسًذ.
چْبس ػٌصش هذیشیت ّذایتی:
 -1کبسهٌذاى سا دسگیش ثحثْبی هستوش ٍ صبدلبًِ دسثبسُ کیفیت ٍ ّضیٌِّبی هَفمیت ضشکت هیکٌٌذ .کبسهٌذاى سا تطَیك ثِ دادى پیطٌْبد دس
هَسد ثْجَد کیفیت ٍ کبّص ّضیٌِّب هیکٌٌذ.
 -2خَدش الگَ هیطَد تب کبسکٌبى ثفْوٌذ اٍ دلیمب چِ هیخَاّذ ٍ کبسکٌبًص سا ّن تطَیك ثِ اظْبسًظش هیکٌذ .ثِ ایي تشتیت کٌتشل کبسهٌذاى ثش
کبسضبى سا افضایص هیذّذ.
 -3ثبفشض ایٌکِ کبسهٌذاى هیذاًٌذ کبس ثبکیفیت چیست ٍ چطَس آى سا ثب کوتشیي ّضیٌِ اًدبم دٌّذ ،هسئَلیت ثشسسی کیفیت کبس ثِ خَدضبى
ٍاگزاس هیطَد .اهب هذیش ثشای آًْب تَضیح هیذّذ کِ کیفیت اص ّضیٌِ هْنتش است .ثب اطویٌبى کبسهٌذاى ،کیفیت ػوال ثبال هیشٍد ٍ ّضیٌِّب کن
هیطَد .کیفیت ثبال ثِ هیضاى اػتوبد هتمبثل ثیي کبسهٌذاى ٍ هذیشاى (کِ ثب سیبست لبثل دستیبثی ًیست) ثستگی داسد.
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 -4هذیش ّذایتگش اص ّش فشصتی ثشای تؼلین ایي ًکتِ کِ کیفیت ّوَاسُ لبثل ثْجَد است ،استفبدُ هیکٌذ .دس کبس ،ثشخالف آهَصش ّوِچیض لبثل
اصالح است .هذیش سٍضي هیکٌذ کِ ًمص اٍ ّ وَاس کشدى هسیش اصالحبت اص طشیك فشاّن کشدى آهَصضْب ،اثضاسّب ٍ یک هحیط کبس دٍستبًِ
است .هذیش ّذایتگش سیستوی سا ایدبد هیکٌذ تب کبسهٌذاى دسثبسُ ًمص خَد دس ایي فشایٌذ اظْبسًظش کٌٌذ.
دالیل لضٍم هذیشیت ّذایتی :هَلذتش است ٍ کبس ثب کیفیتتش تَلیذ هیکٌذ ٍ دس ّضیٌِّب ّن صشفِخَیی هیکٌذ .سیبست ثبػث سضذ غشاهت،
دصدی ،غیجت ،خطًَت ٍ هسبئلی اص ایي دست هیطَدٍ .لی هَاسد ًبهلوَسی هثل کبسضکٌی ّضیٌِاش اص ثمیِ ثیطتش است.
کارشکنی
ّضیٌِ کبسضکٌی پشسٌل دس ثشخَسد ثب هطتشیبىّ ،ضیٌِ گضاف ٍ ًبهلوَسی داسد .کبسکٌبًی کِ ثِ هشئَس ثَدى ػبدت کشدُاًذ اص لذست ًبچیضی
کِ کبسضکٌی داسد لزت هیثشًذ .هثبل اص کبسهٌذ یک ضشکت َّاپیوبیی .ضشکت فمط اص دستبى ٍ هغض اٍ استفبدُ هیکشد .للت اٍ کِ ضشکت دس
ایي دًیبی پشسلبثت ثِ آى ًیبص ضذیذ داسد ،ثب ضشکت ًجَد .هثبل ثشخَسد کبسکٌبى ػبدتي ثِ هشئَسی ّتل .آًْب ّشگض کبس سا دس دًیبی کیفی خَد
خب ًذادُاًذ .اگش ّتل هَسد ًظش سیستن سا اص سیبستی ثِ سّجشی تغییش هیذاد ،پَل ثیطتشی ػبیذش هیطذ.
غرامت کارمنذ
ّشچِ کبسهٌذاى سٍاثط ثْتشی داضتِ ثبضٌذ ،ضکبیت ٍ دسدضبى ّن کوتش خَاّذ ثَدّ .ن اکٌَى ثب ضکبیبت کبسکٌبى ثِ ضکل سلبثتی ثشخَسد
هیکٌٌذ ،ضشکت ثیوِ هیخَاّذ اص صیش ثبس دسهبى ضبًِ خبلی کٌذ یب دس صَست لضٍم ثب آى ثدٌگذ.
ًکبت ثشخَسد ثب کبسگشی کِ ثِ خبطش دسد کوش غشاهت هیخَاست:
-

هیخَاّن داستبى سا اص صثبى خَدت ثطٌَم .ثِ اٍ گفتن کِ ثشای ضشکت ثیوِ کبس هیکٌن.

-

هي هستمیوب سٍی دسدش هتوشکض ًطذم تب داستبى اصلیاش سا ثطٌَم.

-

هي آدهْبیی سا هیجیٌن کِ ضبد ٍ خَضحبل ًیستٌذ ،دسد ّن ثخطی اص ضبد ًجَدى است.

-

ایي کوشدسد اٍ سا گیح کشدُ ثَدٍ ،لی ٌَّص ػکس کبسکشدى دس دًیبی کیفی اٍ اص ثیي ًشفتِ ثَد .هي گزضتِ هثجتص سا ثب اٍ ثشسسی کشدم ٍ
اص اٍ خَاستن تَضیح ثذّذ چِ هَلغ ثِ ضذت کبس کشدُ ٍ احسبس خَثی دسثبسُ خَدش داضتِ است .اٍ هتمبػذ ضذ خیلی خَة کبس کشدُ
است .ضک کشدم ضبیذ ساثطِای ّست دس هحیط کبسش کِ اٍ اص آى ًبساضی است.

-

یک داستبى سایح دیگش ،سئیس یک آدم تٌْب ،صیبد ثِ اٍ کوک ًویکٌذ .صذای ضکستِ ضذى استخَاى ثیطتش ػالهت یک هطکل
سٍاًطٌبختی است تب یک هطکل خسوی.

-

هصذٍهیت ثِ اٍ اخبصُ هیذاد ػکس خَدش سا ثِ ػٌَاى هشدی کِ کبس کشدُ ٍ ٌَّص هیخَاّذ کبس کٌذ  ،دس دًیبی کیفیاش ًگِ داسد ٍ .دس
ػیي حبل اص اًدبم کبسّبی سخت دس تٌْبیی خستِ ضذُ ثَد.

-

ّشثبس کِ ثیپَل هیطذ دسدش ضذیذتش هیطذ.

-

غَغبی خبى دس دادگبُ :گالسش تٌْب کسی است کِ دلص ثِ حبل هي هیسَصد ،اٍ تٌْب کسی است کِ هي هیخَاّن ثجیٌن.

-

ایي هشد هصذٍم ضذُ ثَد ٍ دسد کطیذى سا اًتخبة کشدُ ثَد.
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-

سئیس خبى ًویفْویذ ًین دلیمِ تَخِ دس ّفتِ ثشای ایي هشد تٌْب چمذس هْن است .کبس تٌْب ػکس دًیبی کیفی خبى ثَد کِ ضبًس
اسضب ضذى داضت .ثؼذ اص غشاهتخَاّی خبى ،سئیسص هدجَس ثَد چٌذ ثشاثش آى ٍلت سا ثشای فشایٌذّبی هشثَطِ ثگزاسد.
از بررسی عملکرد ساالنه تا بحثهای دایره حل
دهیٌگّ :یچ اًسبًی ًجبیذ اًسبى دیگشی سا اسصیبثی کٌذ .هٌظَس اٍ ایي است کِ ّیچ صبحت لذستی ًجبیذ صیشدستص سا ثصَست سسوی
اسصیبثی کٌذ .اهب ثذیْی است کِ ّیچ کس ًویتَاًذ خلَی اسصیبثیّبی غیشسسوی سا ثگیشدّ .شچِ یک هذیش ثخَاّذ دس صهبى اسائِ اسصیبثی
سبالًِ اش ّذایتی ػول کٌذ ،دس ّش حبل دس آى صهبى ًمص یک هذیش سیبستی سا داسد .ایي اسصیبثی هوکي است توبهی صحوبت هذیشاى دس
طَل سبل (ثشای هذیشیت ّذایتی) سا خٌثی کٌذ .فمط هذیشاًی کِ اّل فکش کشدى ًیستٌذ هوکي است ایي ًَع اسصیبثی سا دٍست داضتِ
ثبضٌذ؛ ایي اسصیبثیّب ثِ آًْب احسبس لذست هیذّذٍ .لتی کبسهٌذی اسصیبثی ثِ ػول آهذُ سا غیشدلیك هیداًذ (کِ الجتِ ثسیبسی اص
کبسهٌذاى چٌیي ًظشی داسًذ) ثیي اٍ ٍ هذیش فبصلِ هیافتذ ٍ ّشگض ثِ یکذیگش اػتوبد ًخَاٌّذ کشد.
ضشکت ثِ ایي دلیلی پَل صیبدی اص دست هیذٌّذ کِ ایي سٍیِ دسٍغی ًفؼی ثشای آًْب ًذاسد .ضشکت ثبیذ سبالًِ فشصتی سا دس اختیبس
کبسهٌذاًص ثگزاسد تب دس ایي ثبسُ کِ چطَس هی تَاًٌذ ثِ ثْجَد ٍ پیطشفت ضشکت کوک کٌٌذ ،ثب هذیش خَد حشف ثضًٌذ .ایي ثحثّبی
سبالًِ کِ خبیگضیي ػولکشد سبالًِ ضشکت ّستٌذ ،هؼبدل دایشُ حل دس سٍاثط صًبضَیی ّستٌذ.
هذیش ضشکتی کِ ّذایتی اداسُ هیطَد ،دس اًتْبی سبل کبسهٌذش سا فشاهیخَاًذ ٍ هیگَیذ« :دٍست داسم ثگَیی ثشای ثْجَد ٍضؼیت ضشکت
چِ کبسی ه یتَاًی ثکٌی ٍ دس ایي صهیٌِ چِ کبسی اص دست تَ ثشهی آیذً .ویخَاّین ًتیدِ خیلی هْوی ثگیشین ثلکِ هیخَاّین ثب ّن
سٍساست ثبضین ٍ دسثبسُ خَاستِّبیت ٍ کوکّبیی کِ هی تَاًی ثکٌی حشف ثضًین .االى ٍلت حشف صدى دسثبسُ ایٌکِ دیگشی چِ کبسی
هیتَاًذ ثکٌذ ًیست .دسایي ثبسُ دس خلسبت هبّبًِ حشف خَاّین صد »..ثب تکشاس ایي ًطستْب ًیبص ثِ همذهِّبی طَالًی ّن ًخَاّذ ثَد.
ًکبت گفتگَی فشضی ثب آى صى کبسهٌذ َّاپیوبیی کِ دس ضشکت فشضی ثب هذیشیت ّذایتی کبس هیکٌذ:

-

هؼوَال دس ضشکتْبی هجتٌی ثش هذیشیت ّذایتی ،کبسهٌذاى ٍ هذیشاى یکذیگش ثب اسن کَچک صذا هیکٌٌذ.

-

هذیش خطبة ثِ کبسهٌذً« :بًسیٍ ،لتص ضذُ کِ ٍاسد دایشُ حل ثطینً ،ظشت چیِ؟»

-

ّشچِ دسخَاست ثِ سطَح ثبالتش هیشٍد ،هطشح کشدًص ثب تشس ثیطتشی ّوشاُ استٍ .لی ًبًسی ثبصخَسد هیخَاّذ ٍ ایٌکِ ٍالؼب اتفبلی
ثیفتذ.

-

کبسهٌذ اٍایل تغییش اص هذیشیت سیبستی ثِ ّذایتی ثب تشس ٍ لشص پیطٌْبداتص سا خَاّذ داد.
هي ّویطِ اص ایي ّوِ تشسی کِ دس دًیب ّست حیشت کشدُام .کٌتشل ثیشًٍی هْش تبئیذی است ثش ایي خولِ صشیح پَگَ کِ «هب ثِ
دضوي ثشخَسد کشدُاین ٍ آى دضوي کسی ًیست خض خَد هب!»
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