به نام خدا
جوزف جوران
مرضيه حسيني

وی در سال  ۰۰۱۱در كشور روماني چشم به جهان گشود .پس از پایان تحصيالت متوسطه و عالي در
شركت بلو سپس وسترن الكتریك مشغول بكار شد .در  ۰۰۹۰اولين كتاب خود را با عنوان "راهنمای
جامع كنترل كيفيت"منتشر كرد كه سبب شهرت جهاني او شد  .فصل اول این كتاب اقتصاد كيفيت و
در برگيرنده تشبيه معروف او ازهزینه كيفيت ،با تعبير طال در معدن است .
جوران نيز همانند دمينگ با كارها و فعاليتهای دكتر شوارت آشنا شد .وی همچنين استاد
دانشگاههای نيویوركبود .در دهه  ۰۱و بویژه سال  ، ۰۰۰۰وی در زمينه فعاليتهای مربوط به كيفيت
به انجام مشاوره ،برگزاریسمينارهای آموزشي و تهيه جزوات و منابع آموزشي پرداخت .فعاليتهای
مذكور در قالب مؤسسه كيفيت جورانصورت مي گرفت .وی در سخنرانيهای خود بيشتر بر بهبود
برنامه ریزی و اهداف سازماني تأكيد مي كرد ،مباحث برای مدیران ژاپني دارای غنای مدیریتي
مطلوبي بود  .او بارها بر این نكته تأكيد كرد كه كنترل كيفيتباید جزء الیتجزای مدیریت كيفيت
باشد .
در نظر جوران كيفيت با مفهوم " مطابقت با كاربرد " تفسير و تبيين مي شود .بدین معني كه استفاده
كننده از كاال یا خدمت بایستي بتواند نياز یا خواست خود را از كاال یا خدمت برآورد سازد .
جوران معتقد است كه مدیریت مسئول  ۰۱درصد مشكالت كيفيت بوده و برای همين نقص صفر را
كافي نميداند و مي گوید كه این نظریه بر اساس این است كه مشكالت از بي احتياطي كاركنان و بي
انگيزگي آنها ایجاد مي گردد  .وی معتقد است كه آموزش دراز مدت و مستمر برای ارتقای كيفيت
باید از مدیران ارشد شروع گردد وبر این باور است كه این امر مدیران را تحریك مي كند  ،زیرا باور
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مدیران این است كه آنها نيازهای اجرایي رامي دانند و آموزش را مختص كاركنان و ناظرین و
مهندسين ميدانند  .او كيفيت را تصادفي نمي داند و معتقد است كه برای كيفيت باید برنامه ریزی
گردد دكتر جوران اندیشه تثليث كيفيت را بنيان گذاری كرد كه عبارت است از برنامه ریزی كيفيت ،
بهبود كيفيت و كنترل كيفيت  .توجه به این سه اصل  ،ایشان را به ارائه نقشه جاده های برنامه ریزی
كيفيت ميرساند .
▪ كنترل كيفيت
▪ برنامه ریزی كيفيت
▪ نوسان خاص (حل مشكل)
▪ منطقه تازه كنترل كيفيت
ارتقای كيفيت
● ایشان عناصر كليدی برنامه ریزی كيفيت را به شرح ذیل بيان نموده است .
▪ برنامه ریزی كيفيت :
 - ۰مشتریان را مشخص كنيد.
 - ۲نيازهای مشتریان را مشخص كنيد.
 - ۳نيازهای آنان را به زبان قابل فهمي ترجمه كنيد.
 - ۴محصولي را طراحي و توليد كنيد كه پاسخ گوی این نيازها باشد.
 - ۹ویژگيهای محصول را مشخص تر كنيد تا نيازهای خود و مشتریان را برآورده سازد.
▪ بهبود كيفيت :
 - ۶فرایندی را كه بتواند محصول مورد نظر را توليد كند  ،طراحي نمایيد .
 - ۰فرایند را بهينه كنيد.
▪ كنترل كيفيت :
 - ۰اثبات كنيد تحت شرایط عملياتي  ،فرایند قابليت توليد محصول دارد .
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 - ۰فرایند را به عمليات تبدیل كنيد .
وی بر این اعتقاد بود كه در هر سازماني بنا به سلسله مراتب سازماني سه نوع زبان متفاوت وجود دارد.
 - ۰زبان مختص مدیریت ارشد  ،كه همه چيز را از زاویه مالي بررسي مي كند)speaks dollars( .

 - ۲زبان مختص مدیریت مياني  ،كه مسائل را از دیدگاه اجرائي و مالي بررسي مي كندspeaks ( .
)things and dollars

 - ۳زبان مختص مدیریت پائيني  ،كه مسائل را صرفا" از دید اجرائي بررسي مي كندspeaks (.
)things
از آنجائيكه در دیدگاه وی نيز كيفيت گرائي  ،معيار دگرگون سازی رفتار مدیران بعنوان سنگ بنای
تغيير در الیه های سازمان مي باشد  ،لذا با استفاده از روشهای كنترل فوق و تجزیه و تحليل آنها مي
توان زمينه هاینيازمند به بهبود را شناسائي و به ایجاد تغيير و اصالح امور كمك كرد .برای انجام این
عمل جوران نمودار هزینهكيفيت را پيشنهاد مي كند كه با زبان پول با مدیران سخن مي گوید.
هزینه كيفيت جوران نشان مي دهد كه نه تنها مدیران نسبت به هزینه محصوالت خراب
آگاهميگردند ،بلكه هدفهای برنامه كيفيت را نيز تبيين مي كنند  ،بدین معني كه اقدامهای بهبود
كيفيت تا زمانيادامه مي یابد كه بازگشت مقرون به صرفه وجود نداشته باشد .
● دكتر جوران یك رویكرد ده مادهای به كيفيت دارد :
 - ۰ایجاد آگاهي نسبت به ضرورت بهبود و فرصت الزم جهت تحقق آن
 - ۲تعيين و تعریف اهداف
 - ۳ضرورت انجام سازماندهي برای دستيابي به اهداف با
▪ تشكيل شورا
▪ طرح مشكالت
▪ تعریف طرحهای بهبود
▪ تعيين تيم های بهبود
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▪ تعيين اعضای تيمها و تعریف وظایف
 - ۴فراهم كردن امكانات آموزش
 - ۹اجرای طرحهای حل مشكل
 -۶گزارش پيشرفت كار
 - ۰قدرداني از مجریان طرحهای حل مشكل
 - ۰اعالم نتایج به همگان
 - ۰نگهداری كارنامه نتایج
 - ۰۱تلقي برنامه به عنوان بخشي از نظام عادی و فرایند كاری ساالنه
جوران این واقعيت را دریافت كه حركت گسترده به سوی كسب آگاهي در رابطه با كيفيت،كه به
بحران كيفي دهه  ۰۱منجر شد ،ناشي از شكست در تغيير رفتار سازماني به سمت كيفيت بوده است .
یعني با آن كه آگاهينسبت به كيفيت بروز كرد  ،ولي كمتر به انجام دادن درست كارها از اول منتهي
شد  .دكتر جوران این شكست را ناشي از مبارزه ای فاقد برنامه ریزی و محتوا مي داند  .به گفته او
" دستورالعمل اقدام باید دارای ۰۱درصد محتوا و اساس  ،و  ۰۱درصد پند و اندرز باشد نه بر عكس ".
قاعده بندی او برای نيل به اهداف  ،در یك مبارزه كيفيعبارت است از :
 - ۰اهداف را از قبل مشخص كنيد .
 - ۲برای رسيدن به اهداف برنامه ریزی كنيد .
 - ۳برای نيل به اهداف  ،مسئوليت ها را به روشني تفویض كنيد .
 - ۴بر اساس نتایج حاصله  ،پاداش بدهيد .
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