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تعریف بهبود مستمر

تعریف بهبود 
مستمر

نوود بهبوو  مسووتمر می توانود بووه ینوان یو  فرای
اتی  برنامه ریزی شوودهس زووازمان یافته و زیسووتم

یون بورای تحقوا ا. تغییر و تحول تعریف شوو 
تحوالت باید مطمونن شود  وه بهبو هوا وا عوا  

ن فراینود بایود  ر زرازور زوازما. مستمر ازو 
.گسترش یابد

DOD

ف ها فرهنگ بهبو  پایدار برای حذف اتال
ار  ر تمامی اشکال آن و تقوی  روحیه  

تیمووی  ووه بووه موه آن  همووه افوورا  
تالش هایشان را بورای نیوب بوه اهوداف 

یوا  زازمان بدون نیاز به زرمایه گذاری ز
هم زو می  نند

(2005)بهابان و بگهل 

غییراتِ فرآیند انجام تغییرات و بهبو های  وچ ِ منظم  ر محصوالتس خدمات و غیره ی  شر   به ای ت
و  به خط مشی بهبو ِ مستمر بدان معنی از   ه هر ی  از  ار نان باید روی انجامِ  ار خ. بزرگ معدو 

 اراترین روش متمر ز شوند                                                             
Cambridge Dic.



زاختار بهبو  مستمر

آموزش و فرهنگ زازی

فرآیند حل
مسئله

  پروژه 
مدیری

  
مدیری

ی
فرآیند

و  زتاور های  لیدی بهب

ارزیابی یملکر   میته های تحول

نظام  در انی و پا اش

P

D

C

A

رانمدل جامع بهبود مستمر شرکت الومینای ای

مدل جامع بهبود مستمر



وه تفکورس فرهنگ  ر زا ه ترین تعریف خو  نحوه تشویا  ار نان به رفتار و نحو

فه ای فرهنگ زازمانی مبتنوی بور فلسو. صحب س  ار و رفتار آنها  ر هر روز از 

   وه بوه روور از   ه توزط زیستم های مدیریتی و زاختارها پشتیبانی می شو

.مداوم بر رفتارهای  ار نان تاثیر  ارند

تعریف فرهنگ سازمانی



از موی ایجا  فرهنگ بهبو  مستمر با اتخاذ ی  ازتراتژی منازوه  ر شور   آغو
. شو 

مانی این ازتراتژی باید با مدل  سه و  ار موو س گر ش  ارها و فرهنوگ زواز
.شر   همسو باشد

راین ازتراتژیس همه ذینفعان اصلی باید  ر نظر گرفته شوند  .

گ هر چند هر زازمانی منحصر به فر  از  اما مراحب مور  نیاز برای ایجا  فرهن
. بهبو  مستمر یکسان از 

استراتژی فرهنگ سازمانی



هاس زاختار  رفرهنگ بهبو  مستمر وظیفه مدیران ارشد تعیین اهداف  لیس اولوی 
فوع موانوعس زازمانیس گزارش ارتباراتس پازخگوییس زری  بخشیدن بوه تغییورس ر

بورای تأمین منابعس ارتبارات خارج از واحد زازمانی و  در انی س پوا اش و انگیوزه
بوه این  ارها به رهبران زازمان  این امکان را می  هد تا.  ار  ر نظم دید از 

.رور مداوم از خال ی   ار نان ازتفا ه  نند

استراتژی فرهنگ سازمانی



گ به ینوان زیاز  ها و ازتراتژی های توزعه فرهنمورد 14 ر این بخش

: بهبو  مستمر پیشنها ی برای زازمان ها آور ه شده از 

استراتژی فرهنک سازمانی



استراتژی های فرهنک سازمانی

 هدفگذذری تداذذدیوههایهذذوتبراذذهوبذذیتهذذ ذذ ی
کمیتههوتدحهل

دایینمحه هوتبراهوو  مینذهکذوهههن نذهفییذنی ه
کیفیذذوهبرذذیه تف  ذذو وم،ذذت وشفییذذنی ه ه یذذه

بذودههذهبذه... ذرفیدففهذوه-کو کنوشفی دقذو ی منذ 
موهیوهی دهو

ومههودصه بمحه هوتبراهوو کمیته یهاتهیبفغبن

1

مر تعیین اهداف بهبود مست
در سازمان



استراتژی های فرهنک سازمانی

دده نخطم، براهومستمهیشوعهآش
د،کیلهلسوتمنظمکمیتههوتدحهل
مسئهلیوهر تمذد یشی شذدبذیت ذوم گتههایهذوت

براهو
ییهمکوشیمکونوتمول فدجرینیتهیطفعوتهیبذنی همذهیو

مه ونیو بیتیهیت یی لهو
سخنین و مه وبراهومستم
هقد وین ی دیمهوتبراهوی ط قشذکوو ه،ذنسذو ن

براهو

2

حمایت رهبری و مدیران 
میانی



استراتژی های فرهنک سازمانی

ی یهیتیثبخهنظوممد  ویآ نذدتی ط ذقیسذتق
چخهبراهویآ ند

دهوهو ههدحلیلشوخصهوتیثبخ، هکو ی  یآ ن
ی فوتنقهمولکوشیآ ند

3

مدیریت فرآیندی



استراتژی های فرهنک سازمانی

 دا فکدهوت یتو تمبهطبهی  شهوتسو مون
ی   وب عملکومد یشهکو کنوشو عمذلبذهی  شهذوت

ماتن ببراهومستمهخفقیوکو کنوش

4

ارزش های سازمانی



استراتژی های فرهنک سازمانی

هوویشیهیتمهیقیوآمیذنهذهایبذیسذوتوسذته یلامل
مصهبهبیسوتمفرهمدسریموستوه وهو

هوویش وصلی ینتخوبههایبدبهصه تسو نه
وکو نومهبریه تکو کنوشماتن بیاولیوهوتبراه
همصو اهبومسئه شهیعضوتدیمههایهذوتبراذهوبدذ

و جآشو هبسو وسو موش
 ی یئهههایهوتبدو کمیتهدحهلیصل
هدقد ی یعضوتدیمهوتبدبراهوو ه،نهی یسو ن
 دریهخای ههایهوتبراهوخوصهو جو مجفتمحلذ

هدخصص بوذکنومیییوگهی

5

سیستم پاداش



استراتژی های فرهنک سازمانی

دا ذذفیهذذدیفهذذهایهذذوتبراذذهوبذذمانذذوتنیو هذذوه
خهیستههوتم،ذت وشبیهنذ هویخلذ شذکوهکسذب

  و وآنروی ط قینجومو سوکو هو

6

تمرکز بر مشتری



استراتژی های فرهنک سازمانی

بگنی تهلسوتمنظم
راذهویطفع سون ی ط قی یئهگنی شهی،یوههایهوتب

 هذکم،کفتی تمول ههلب مو ومد یشبینبخ،
فعیطفع سون ی یئهگنی شعملکوکمیتههوتدحهلهیط

 سون هدههیهشحهظو فکمیته یهات

7

کمیته راهبری تحول



استراتژی های فرهنک سازمانی

ده جعمهم چو چهب لمسئله
ی فوتنقهمد یشبهعنهیشمب  لمسوله
یت مو وهه،تیاود ی دومینیقفممه ونیو بیتیه

 یی لهوه  س هر تمنطق بیتیهیت یی لهو
و یآ ندهوتسو موش

8

استفاده از چارچوب حل 
مسئله



استراتژی های فرهنک سازمانی

آمه شمدیهممدلبراهومستمهدکنی هوت لمسذولهبذهکمیتذههذوت
دحهل

قذذی ویوشآمذذه شیآ نذذد ذذلمسذذولههدکنیذذ هذذوتآشبذذیتکو کنذذوش
هد دی ستخدیم

آمه شدیمهوت لمسولهکمیتههوتدحهل
مب گتدیمهوتبراهوو  ینیهیتههایهودهسطدحلیلگیش
آمه شمدیهمدسریلگیشهدبیذومتخصصذوشبراذهومسذتمی هی ذدهوت

مختلف
آمه ش هشینجومکو بارهو ویتهو م لهیهیت یی لهو
آمه شدکنی هذوتمذد  ودهسذطمد سذوشویخلذ ه هسذوتسذتووته

دهلیدتبهصه تمب گت
سخنین مد یشهی دهوو مه وبراهومستمبیتکو کنوش

9

توسعه آموزش و آگاه سازی



استراتژی های فرهنک سازمانی

یستفوویی کو نومهبریه تبیتدایینسطح
م،و کوکو کنوشو یقدیموتهههایهوتبراهو

نوشقی ویوشیاولیوهوتبراهوو بنومه ه ینهکو ک

10

مشارکت همه کارکنان



استراتژی های فرهنک سازمانی

سولبو5دده ننق،ه ییبراهومستمبیت دیقل
دهههبهسطحبلهغسو موش

11

نگاه بلند مدت به بهبود
مستمر 



استراتژی های فرهنک سازمانی

هو هیصل عملکوکمیتههوتدحهله صهل
یطمینوشی یهیتمهیقیوآمینیهدیفدایینشدی

ل بوی   وب عملکوکمیتههوتدحهلبهصه تیص
دهههبهمایو هوتم،خص

سومحوساهصیههه  هوتمول فنتو جکیف بهو
نوشفآمدیفیثیتههایهوتبراهوبی دقو ی من کو ک

  و وذ نفاوش

12

اندازه گیری نتایج



استراتژی های فرهنک سازمانی

قد وین ی کو کنوشو ه،نهی یسو نهی ط ق
طی  ن،وش

بگنی تهلسوتویستوشمهیقیودموم ههایهوت
براهومستمو کمیتهدحهل

 بگنی تهلسوتویستوشمهیقیوههایهوتمرمو
کمیتهیصل 

13

جشن گرفتن موفقیت ها



استراتژی های فرهنک سازمانی

دده نهنجو هوتمبهطبهعووتهوتمفیدبیت
براهومستمهبو آمه تمدبآنروبهکو کنوش

و دخصیصبخ، ی  موشکو تبهخفقیوهدفک
مه وینجومبرتکو هو

14

ایجاد عادت های جدید



!از توجه شما سپاسگزارم

پایان


