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  تقديم هب پدر و مارد زعزيم

ی کار ماردی و پدر کرم روی از هک شاکرم بسی را  خدا   ساهی رد ات ساخته نصیبم فدا

  وجودشان ساهی از و گیرم ربگ و شاخ آنها ریشه از و بیاسايم وجودشان بار رپ ردخت

 . علم ودانش تالش نمايم کسب راه رد

 چرا  بودنم رب است دلیلی انمشان و سرم رب است افتخاری  اتج بودنشان هک والدینی

  رفتن راه و گردنتف را  دستم اند بوده ام هستی ماهی رپوردگار از پس وجود دو این هک

 .آموختند نشیب و فراز از رپ زندگی وادی این رد را 

 و انسان بودن را معنا کردند بودن زندگی؛ ربايم هک آموزگارانی

 حال این ربگ سبزی است تحفه ردویش تقديم آانن....

گان   هب پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشت

  است ابیتشپن بهترین روزگاران سردرتین این رد هک وجودشان امیدبخش گرمای و سرشار عاطفه پاس هب
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 اد رس است و سرگردانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می گرایدفری هک زبرگشان اهی قلب پاس هب

 و هب پاس محبت اهی بی ردیغشان هک رهگز فروکش نمی کند.

 این مجموهع را هب پدر و مارد زعزيم تقديم می کنم .

 

 ری مالیتفاوت حسابداری مدیریت با حسابدا

 برناماه  تعیاین  بارای  کاار  و کسب یک. دارند متفاوتی اهداف اما هستند، کسب و کار یک برای مهم ابزار دو هر مدیریت و حسابداری مالی

استفاده می کند. حسابداری  حسابداری زا خود کار و کسب فعلی عملکرد بررسی و گذشته عملکرد بررسی برای آینده، در خود عملیاتی های

مالی مخاطبان مختلف است، زیرا سرمایه گذاران معموال در فعالیت های روزمره کسب و کار دخیل نیستند، اماا در ماورد سارمایه     مدیریتی

 .دارند روزانه کسب و کار گذاری خود نگران هستند، در حالی که مدیران نیاز به اطالعات سریع برای تصمیم گیری در مورد

 اهمیت این موضوع چه اگر. است شده فتهگر نظر در خارجی سهامداران برای حسابداری مالی هک الیح در است، داخلی حسابداری مدیریتی

 نظار  در را آیناده  و فعلای  ماالی  های تصمیم تا است الزم مدیران برای حسابداری مدیریت دارد، بالقوه و فعلی گذاران سرمایه برای زیادی

 بیشاتر  اغلب مدیریتی سابداریح ( پایبند باشد، اماGAAPابداری )حس شده پذیرفته اصول کلیه به باید و است دقیق بسیار مورد این .بگیرد

 .ندارند الزم گیری تصمیم صورت در را دقیق ارقام برای الزم زمان مدیران اکثر زیرا است، برآورد یا حدس یک از

، تهیاه اطالعاات   حسابداری مادیریتی  زا هدف که صورتی در باشد می نقد وجه جریان و عملیات نتایج و مالی نظر از اطالعات تهیه هدف:

 و تصمیم گیری می باشد. مورد نیاز مدیریت برای برنامه ریزی، کنترل

 .است سازمانی برون مدیریتی حسابداری کنندگان استفاده و سازمانی درون  :استفاده کنندگان

 اساتانداردهای  رعایت یتیمدیر حسابداری : در حسابداری مالی رعایت استانداردهای حسابداری الزامیست ولیکن دراستانداردهای حسابداری

 .نیست الزامی حسابداری

 .است مدیریتی نیاز به بسته مدیریت حسابداری در اما است اساسی مالی صورتهای به محدود حسابداری مالی : درنوع گزارش گیری

 .باشد( …م، سطح و یریتی می تواند هر واحدی )وزن، حجمد حسابداری گیری اندازه واحد اما است پولی تنها  :واحد اندازه گیری

 : در حسابداری مالی گذشته نما و واقعی، ولیکن در حسابداری مدیریتی آینده نگر و برآوردی می باشد.محتوای گزارش

 .است جاری قیمتهای بر تاکید مدیریتی حسابداری در ، تاریخی شده تمام بهای مبنای ارزش یابی:

 .است بودن مربوط مبنای بر تاکید مدیریتی حسابداری در ولیکن بوده اتکا قابل  تاکید بر خصوصیت کیفی اطالعات:

 حساابداری  در ولایکن  کناد  مای  عمال  اساتانداردها  و اصاول  اساس بر حسابدار مالی : دررعایت استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری

 .است مورد این عکس کامال مدیریتی
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https://www.gheyas.com/Products/27/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
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 ری مدیریتی بسته به نیاز مدیریتی است و قواعد خاصی را دنبال نمی کند.د به صورتهای مالی است، در حسابدامحدو  :نوع گزارشات

 .دارد تاکید ها فعالیت کل چوب چهار در فعالیت هر به مدیریتی حسابداری در دهد، می قرار مجموعه یک صورت به را ها فعالیت  :جامعیت

 و صانعتی  حساابداران  مادیریت،  حساابداری مادیریتی   تند در: در حسابداری مالی، حسابداران مستقل و مالی هسا فراهم کنندگان اطالعات

 .سایرین

ی دیگر ارتباطی ندارند، ولیکن حسابداری مدیریتی با رشته های دیگری همچون رشته : حسابداری مالی با تخصص هاارتباط با تخصص ها

 .دارد ارتباط  های مالی، اقتصاد، تحقیق در عملیات، آمار و ریاضی

 مدیریتی بعنوان سیله ای برای نتیجه نهایی است. حسابداری ولیکن است، نهایی نتیجه بعنوان مالی حسابداری کلی درنگاه نگاه کلی:

https://www.gheyas.com/Modules/3/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 کیفیت جامع

 

 مقدمه

 مقایسه حسابداری مالی با حسابداری مدیریت

  

  
 حسابداری مالی

  

 حسابداری مدیریت

  

 هدف

  

فااراهم کااردن اطالعااات مفیااد در مااورد   

وضعیت مالی و نتایج عملیاات بارای طیاف    

 وسیعی از استفاده کنندگان داخلی و خارجی

  

فراهم کردن اطالعات مفید بارای مادیریت   

عملیاات و   به منظاور برناماه ریزی،کنتارل   

 تصمیم گیری

  

 نوع گزارش

  

صورتهای مالی،اظهارنامه مالیاتی و گازارش  

های خاص مثل گزارش توجیهی برای اخاذ  

 وام از بانکها

  

بسته باه نیااز مادیریت و ماهیات عملیاات      

 شود. شرکت گزارش های مختلفی تهیه می

  

 استانداردهای تهیه گزارش

  

شده  صورتهای مالی بر طبق اصول پذیرفته

شود. اظهارناماه مالیااتی    حسابداری تهیه می

 بر طبق قوانین مالیاتی

  

 معیار و قاعده مشخص ندارد.

معیااار اصاالی مربااوط بااودن اطالعااات در  

 تصمیم گیری مدیریت است.

  

 شخص گزارشگر

  

 معموال کل شرکت

  

معموال بخشی از شارکت مانناد یاک خاط     

 تولید خاص یا یک نوع فعالیت خاص

  

 مالیدوره 

  

معمااوالی یااک سااال مالی،یااک دوره شاا   

 ماهه،یاسه ماهه

  

 هر دوره زمانی یک شیفت کاری
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دنیا در حال تغییر و تحول است و سرعت تغییرات در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ زندگی بشار اسات. ساازمان هاا و جواماع      

که برای بقا نیز متناسب با تغییرات جهان تغییر می کنند، سازمان ها و شرکت ها به موازات انتقاال از  بشری نه تنها برای کسب سرآمدی بل

عصر صنعتی به عصر اطالعات به منظور افزای  میزان سهم و سود خود در بازار رقابتی نیازمند تالش بیشتر و استفاده از روش های ماورر  

در تولید، کلیدی ترین قابلیتی است که یک مجموعه انسانی در دنیای رقابتی اماروز مای تواناد    و مفید در تولید می باشند. تغییرات مناسب 

داشته باشد، گذر از تولید انبوه و تاکید بر حرکت به سوی محیط انعطاف پذیری تولید به منظور ارتقاء کیفیت محصوالت و درجه پاسخگویی 

 امروز است. شرکت از اررات ناشی از هرچه بیشتر شدن محیط تولیدی

گسترش فعالیت های اقتصادی، پدیده تازه ای نیست. جهانی شدن، مهم ترین و بارزترین وجه تماایز اقتصاادی اسات. افازای  رقابات در      

سطح بین المللی یکی از دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است. سرعت و کیفیت رسیدن به شاخص های عملکرد، در دنیای رقابتی امروز، 

وش ها و بکارگیری توانمند منابع سازمان ها و شایستگی آن ها بستگی دارد. آنچه امروز به عنوان عنصر اصلی کیفیات مطارح   به انتخاب ر

 .باشد می او توجه مورد عناصر از یکی نیز قیمت و است « مشتری رضایت »می شود 

این سیر تحول مراحل زیر به طاور تقریباای مشاخص    در سال های اخیر نظام های ارتقاء و مدیریت کیفیت به سرعت متحول شده است. در 

وجود داشته است: بازرسی، نظارت بر کیفیت، تضمین کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت و مدیریت کیفیت فراگیار وجاود دارد کاه در برگیرناده     

قااء کیفیات و کساب رضاایت     اصول مدیریت کیفیت در هر سطح و شاخه از سازمان به حساب می آید و بر سه محور مطالعه فرآینادها، ارت 

مشتری تاکید دارد. در هر صورت، کیفیت، عامل مورری بر عملکرد و موفقیت هر سازمان به شمار می رود. بنابراین مادیران، نیازمناد در    

 تاریر آن در اداره سازمان ها و نیز وظایف و مسئولیت هایشان در بکارگیری فلسفه جدید مدیریت جامع می باشند.

ترین اهداف ایجاد، استقرار و بکارگیری سیستم های مدیریت کیفیت، توسعه فرهنگ مشتری گرایی در سازمان ها و باالتبع در   یکی از مهم

 سطح جامعه می باشد.

 بسیاری از سازمان های جهانی و رقابتی، مدیریت کیفیت جامع را به منظور جستجوی مستمر عملکرد بهتر مورد استفاده قرار داده اند.

جامع کیفیت با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل در  و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تالش ها، شاید تنها گزیناه   مدیریت

محوری، فرایندگرایی و ارتقای مستمر هم در راس یک  در پی  روی مدیران باشد. سه رکن مهم فلسفه مدیریت جامع کیفیت یعنی مشتری

ابل در  و اجراست. مدیران ارشد سازمان از تحلیل فلسفه وجودی ساازمان، دورنماا و رساالت آن فراینادهای     سازمان و هم در قاعده آن ق

کنند و در راستای تحقق رسالت سازمان و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان همه افراد سازمانی یعنای صااحبان    کلیدی را تعیین می

نمایند. کارکنان نیز از قاعده سازمان با ارتقاای عملکارد فرآینادهای کلیادی باا       آماده و بسیج می فرآیندها را برای ارتقای عملکرد فرآیندها

شوند؛ برآیند دو حرکت از باال به پایین و از پایین باه بااال موجاب دگرگاونی و تحاول اساسای و        مدیران ارشد سازمان همگام و همراه می

 و حمایت آن دو از هم به نهادینه شدن مدیریت جامع کیفیت خواهد انجامید. دار در سازمان خواهد بود؛ تداوم این دو حرکت جهت

اناد   بخشد. کسانی که تالش کرده ای است که به روش ها و ابزار ارتقا، از جمله روش ها و ابزار آماری معنا می انتخاب و اجرای چنین فلسفه

اناد موجاب تغییارات     ا ارتقای کیفیت استفاده نمایند هرگز نتوانساته بدون معرفی یک فلسفه مدیریتی از روش ها و ابزار برای حل مشکل ی

اناد کاه بار سرنوشات آن هاا تااریرات        دائمی شوند. سازمان ها شاهد ده ها سال تجربه در زمینه کاربرد روش ها و ابزارهای مختلف باوده 

 باشند. میاند. سازمان ها قبل از هر چیزی محتاج یک فلسفه مدیریتی مناسب  استراتژیک نداشته

 اما در اینجا اجازه بدهید تا قبل از اینکه بیشتر به مدیریت کیفیت جامع بپردازیم کمی درباره ی کیفیت صحبت کنیم.

 کیفیت
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تعاریف مختلفی از کیفیت ارائه شده است. اما وجه مشتر  این تعاریف، سازگاری کاالها یا خادمات باا نیازهاا و انتظاارات مشاتری اسات.       

 :شود د تن از اساتید بزرگ و پیشگامان در مقوله کیفیت ذیالی ارائه میدیدگاه های چن

ü :مستمر فرآیندها، محصوالت و خدمات. بهبود یعنی کیفیت دیدگاه دکتر دمینگ 

ü     :کیفیت یعنی مناسب بودن برای کاربرد. دیدگاه جوران 

ü :کند می متضرر را جامعه تمامی بد، کیفیت با سیستم یک. زدن هدف به دقیقای یعنی کیفیت دیدگاه تاگوچی. 

ü :کیفیت یعنی مطابقت با خواسته مشتری. استاندارد کیفیت یعنی صفر بودن ضایعات. سیستم کیفیت یعنی پیشگیری و ریشه  دکتر کرزابی

 یابی. معیار اندازه گیری کیفیت یعنی هزینه عدم رضایت مشتری.

ü :3 قانون به دراکر پیتر دیدگاه دراکرE رد یک کیفیت خوب اعتقاد دارد:در مو 

o       :انجام دادن کار درست کارایی 

o       :درست کارهای دادن انجام کارآمدی 

o       :درست کارهای دادن انجام درست متعالی بودن 

این توقعات و «.ت  خوشحال و راضی کردن مشتری به وسیله برآورده ساختن نیازها و توقعا» یک تعریف مستمر از کیفیت عبارت است از: 

نیازها ممکن است شامل کاربرد، شکل ظاهری، تحویل به موقع، قابلیت تداوم و ... باشد. به طور کلی ساازمان بایاد جهات شناساایی ایان      

 توقعات و نیازها، آنها را در  کند و توانایی خود را جهت برآورده ساختن آنها بسنجد.

وان مهم ترین شاخص های رقابتی، از عوامال بهباود بهاره وری هساتند کاه در کشاورهای       امروزه افزای  کیفیت و کاه  هزینه، به عن

 صنعتی، در امر رقابت، نق  کلیدی ایفا می کنند.

تمام شرکت های بزرگ دنیا از کیفیت به عنوان یک جنبه و بعد استراتژیک مهم نام برده اند، چارا کاه تمرکاز روی کیفیات هزیناه هاا را       

فزای  رضایت مشتریان می شود. به عبارت دیگر می توان گفت: یکی از متدها و تکنیک های ناب در راساتای ارائاه   کاه  داده و باعث ا

ارزش های بیشتر به مشتریان سازمان، استفاده از تکنیک بهبود کیفیت است. امروزه کیفیت مهم ترین عامل در رقابت های جهاانی بشامار   

 می آید.

 مدیریت کیفیت جامع

 ه های مدیریت عملیات، مدیریت کیفیت جامع است. مدیریت کیفیت نگرشی نو به بهبود کارآیی و انعطاف در سازمان است.یکی از شیو

مدیریت کیفیت جامع رویکردی مدیریتی است که بر سازمان به عنوان یک سیستم متمرکز می شود و این تمرکز همراه باا تاکیاد بار تایم     

مر و تحویل به موقع کاالها یا خدماتی که انتظارات مشتری را ارضاء نماید، می باشد. اهاداف اولیاه آن   های کاری، فرآیند، آمار، بهبود مست

درگیر کردن همه کارکنان در همه بخ  های سازمان به کار گروهی است تا خطا حاذف شاود و از ضاایعات جلاوگیری شاود. در حقیقات       

 ح انجام شود.فرهنگ سازمانی تضمین می کند که کارها در گام نخست صحی

در ارائه تعریفی عملی از استراتژی مدیریت کیفیت جامع، مای تاوان آن را باه عناوان مجموعاه ای از فعالیات هاای مادیریت کیفیات یاا           

فاکتورهای اساسی که به وسیله یک سازمان در راه دستیابی به عملکرد سازمانی عالی اتخاذ می شود در نظار گرفات. فاکتورهاای اساسای     

 یت جامع عبارتند از:مدیریت کیف

 عالی مدیریت تعهد  .1
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 مه ریزی استراتژیکبرنا  .2

 مشتری بر تمرکز  .3

 معیارسنجی  .4

 انسانی منابع مدیریت  .5

 کننده عرضه با ارتباط  .6

 مستمر بهبود  .7

 کیفیت اطالعاتی سیستم  .8

 خدمت طراحی  .9

 اجتماعی مسئولیت                     .11

درگیر کردن همه افراد در همه امور سازمان، به گوناه ای  » ده می توان بیان کرد معنای مدیریت کیفیت جامع عبارت است از: به عبارت سا

روش متفااوتی در   TQMکه در جهت اهداف وکوش  هایی قرار گیرند که باعث بهبود عملکرد در تمامی ساطوح ساازمان گاردد. مادل     

 نگرش به شیوه مدیریت فراهم می کند.

دیریت کیفیت جامع، روشی برای کنترل آینده است و کاربرد آن بسیار وسیع تر از تضمین کیفیت محصاوالت و خادمات اسات. مادیریت     م

کیفیت جامع روشی برای کنترل فرآیندهای انسانی و سازمانی جهت اطمینان کامل از رضایت همه جانبه مشتریان ) اعم از داخلی و خارجی 

ریت کیفیت جامع همراه با رهبری مورر و ارربخ  باعث می شود کاه یاک ساازمان در وهلاه اول، کارهاا را باه       ( در هر مرحله است. مدی

 و خارجی، و داخلی از اعم است، کننده عرضه –بهترین نحو ممکن انجام دهد. هسته اصلی مدیریت کیفیت جامع، مجاری ارتباطی مشتری 

د. این هسته اصلی باید به وسیله تعهد به کیفیت، ابالغ پیام کیفیت و شناسایی نیاز باه تغییار   دینه شده اننها فرآیندها از تعدادی مجرا هر در

فرهنگ سازمان به منظور ایجاد کیفیت جامع احاطه شود. این موارد، پایه و اساس مدیریت کیفیت جامع محسوب مای شاوند و باه وسایله     

 ستم ها در سازمان حمایت می شود.نق  های کلیدی مدیریت در رابطه با افراد، فرآیندها و سی

 مدیریت کیفیت جامع، اغلب بهبود مداوم کیفیت نامیده می شود.

 اهمیت مدیریت کیفیت جامع

میالدی به سازمان تجارت جهانی پیوست، شرکت های چینی با رقابات شادیدی برخاساته از ساایر      2111از زمانی که چین در پایان سال 

اند. بسیاری از شرکت های چینی دریافته اند که کاربرد مدیریت کیفیت جامع، یکای از عوامال کلیادی    شرکت های چند ملیتی مواجه شده 

موفقیت در شرکت های بین المللی است. اصل محوری مدیریت کیفیت جامع، یک استدالل ساده مشتری محور را دنبال می کناد: از آنجاا   

ه کاالها و خدمات باکیفیت، تولید و ارائه می کنند، می توانند قیمت محصاوالت  که مشتریان برای کیفیت باال ارزش قائلند، شرکت هایی ک

خود را افزای  دهند و سهم بازار خود را نیز گسترش دهند. ارزش باال و سهم بازار رو به رشد، خود موجب افزای  درآمد فروش می گاردد.  

، کاه  هزینه های تولیدی و کوتاه نمودن چرخه تولیاد یااری   بهبود کیفیت، یک شرکت را در کاه  دادن برگشتی ها و تخفیفات فروش

می کند. کاه  چرخه تولید، جریان تولید محصول را سرعت می بخشد که خود موجب افزای  رضایت مشتری، ایجااد تقاضاای جدیاد و    
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ازده سرمایه گذاری را فراهم می توسعه سهم بازار می گردد. افزای  در درآمد فروش و کاه  در هزینه ها موجبات افزای  سود خالص و ب

 کند.

مدیریت کیفیت جامع می تواند به عنوان یک مولد سود نگریسته شود. اگر به درستی بکار گرفته شود، می تواند تعیاین کنناده فرآینادهای    

 هزینه بر و معیارهای صرفه جویی هزینه باشد.

 ضرورت مشارکت افراد سازمان در موفقیت مدیریت کیفیت جامع

از تحقیقات ابراز می دارند که موفق ترین برنامه های مدیریت کیفیت جامع، دارای یک قهرمان بوده اند، بدین معنی که رهبری یک  برخی

 نق  بااهمیت در به جریان انداختن اطالعات در سرتاسر سازمان ایفا می کند.

ت کیفیت جامع، سفر یا راه است نه یک مقصاد و هماه افاراد    در اجرای مدیریت کیفیت جامع، مشارکت افراد نق  بسزایی دارد، زیرا مدیری

باید در این نهضت مشارکت کنند. ایجاد چنین حرکت مشارکتی نیز با توجه به ویژگی های نیروی انسانی، کار چندان دشواری نخواهد بود، 

هره وری قابلیت ها و استعدادهای مدیریت و زیرا مدیریت کیفیت جامع، روش مدیریت گروهی انجام دادن کار برای بهبود مداوم کیفیت و ب

 نیروی انسانی کار است.

کارمندان در سراسر سازمان باید بخشی از کیفیت و اجرای فرآیند باشند. مهندسان، مکانیک هاا و مادیریت بایاد تایم هاایی را باه منظاور        

پارچگی سیستم و زیر بنایی به منظاور پشاتیبانی   دستیابی به بهترین محصول ممکن تشکیل دهند. مدیریت کیفیت جامع، در نگه داشت یک

 سیستم های مدیریت مورر خواهد بود.

سازمان ها زمانی می توانند در انجام مدیریت کیفیت جامع، موفق شوند که هم مدیران و هم کارکنان، در اجرای آن مشارکت داشته باشند. 

و مهارت داشته باشند. البته در این میان، حمایت مدیران ارشد نیاز بسایار    یعنی نسبت به مدیریت کیفیت جامع، آگاهی، باور و اعتماد عمیق

مورر است، اما مشارکت، عالقه، آگاهی و تعهد کارکنان، اررات عدم حمایت را به میزان زیادی کااه  مای دهاد و در نهایات مشاارکت و      

 پایبند و متعهد باشند.مداخله در اجرای مدیریت کیفیت جامع، به این معناست که افراد در اجرای آن 

نگرش مدیریت کیفیت جامع هم روابط بین کارگر وکارفرما را دگرگون می کند و هم به توسعه اقتصادی توجه دارد. تاریخ نشان مای دهاد   

 که کوش  برای جلب مشارکت کارکنان کار بسیارمشکلی است.

می شناسد: طراحی مجدد برای استفاده از منافع جمعی، تصامیم   مدیریت کیفیت جامع حقوق و نیازهای کارکنان را به شرح ذیل به رسمیت

 .سازمان در تحول و تغییر ایجاد جهت یکپارچه نگرش گیری جمعی، حل مساله، 

TQM  منتخب نمایندگان صرفای نه است شده بنا کارکنان کلیه(  نرژی سی)  افزائی هم براساس. 

جرای موفقیت آمیز کیفیت جامع، بسیار حائز اهمیت است. مشارکت کارکناان باعاث   نتایج پژوه  ها نشان می دهد که نق  کارکنان در ا

افزای  تعهد سازمانی آنان شده و هرچه کارکنان، مشارکت بیشتری در اجرای مدیریت کیفیت جامع از خود نشاان دهناد، انتظاار موفقیات     

ارتباط مستقیم با هم دارناد. منطاق مشاارکت کارکناان آن      بیشتری وجود خواهد داشت. بنابراین مشارکت کارکنان و مدیریت کیفیت جامع

است که کارکنان به مسائل نزدیک تر هستند و بهترین موقعیت را برای تصمیم گیری دارند. همچنین مشارکت کارکناان، فرآینادی بارای    

رکنان، مسائولیت بیشاتری داده   توانمندسازی اعضای یک سازمان برای تصمیم گیری و حل یک مساله است. در جهت تحقق آن باید به کا

شود و به آنان قدرت تصمیم گیری و حل مسائل کاری تفویض شود. بدیهی است که بدون دادن قدرت مورد نیااز باه کارکناان، مشاارکت     

 کارکنان نمی تواند برای ایجاد بهبود مستمر مورد استفاده قرار گیرد.


