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حسابداری مدیریت ،ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

زهرا دیانتی دیلمی
تاريخ دريافت39/4/7 :
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تاريخ پذيرش39/5/01 :

چكيده
با توجه به اهمیت عملی نمودن اقتصاد مقاومتی در داخل کشور و نیز وظیفه همه اقشار مردم ،بخصوص دانشگاهیان
در این خصوص ،مقاله حاضر سعی دارد تا ابزارهای حسابداری مدیریت که می تواند به مدیران واحدهای اقتصادی
کمک کند تا به اجرایی نمودن ارکان اقتصاد مقاومتی (بخصوص تولید ملی) در واحد خودشان بپردازند ،را برشمرده و
توجه مدیران را به استفاده از این ابزارهای کارآمد که می تواند به موفقیت آنها در جهان پررقابت و سیاست زده امروز
کمک کند ،معطوف سازد .درضمن در این مقاله ارتباط بین تعالیم دین مبین اسالم و ضرورت استفاده صحیح از ابزارهای
نوین حسابداری مدیریت و نیز ایجاد فرهنگ الزم در این خصوص ،تشریح شده است.
واژههای کليدی :حسابداری مدیریت ،اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی ،کارت ارزیابی متوازن ،کایزن ،کنترل کیفیت جامع،
هزینه یابی هدف.

 -1استادیار دانشگاه علوم اقتصادی ،عضوهیات مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران و عضو انجمن مهندسی مالی ایران zahradianati@yahoo.com
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 -1مقدمه
وجدان کار و

راهبرد اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار توسط مقام
معظم رهبری در سال  1831در دیدار با جمعی از
کارآفرینان کشور مطرح گردید 1و در سالهای اخیر در

انضباط
توليد ملی و

اجتماعی

اصالح الگوی

حمایت از کار

مصرف

و سرمایه ایرانی

بیانات و سخنرانی های ایشان ابعاد مختلف آن مورد
توجه و تأکید قرار گرفته است .درخصوص مفهوم
اقتصاد مقاومتی ،تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام
از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند .در این میان،

حماسه سياسی

همت مضاعف

و حماسه

و کار مضاعف

اقتصادی
جهاد اقتصادی

تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر
فرزانه انقالب ارائه داده اند .ایشان در دیدار با دانشجویان
فرمودند« :اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در

شكل  -1منظومه اقتصاد مقاومتی

شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنی ها و
خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و
شكوفایی کشور باشد»2.

ذکر این نكته ضروریست که ابزارهایی نوین
حسابداری مدیریت که در این مقاله مورد بحث و

هدف دشمن ،فشار اقتصادى بر کشور است و می

بررسی قرار می گیرند (اعم از کایزن ،مدیریت کیفیت

خواهد بر روى اقتصاد متمرکز شود ،به رشد ملى لطمه

جامع ،هزینه یابی هدف ،کارت ارزیابی متوازن) همگی

بزند ،به اشتغال لطمه بزند ،طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و

در واقع کارهایی هستند که روزگاری در یک شرکت

خطر شود ،مردم دچار مشكل شوند ،دلزده بشوند ،از

انجام شده اند و تجربه موفقیت آمیزی برای آن شرکت

نظام اسالمى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن

به همراه داشته اند .این مجموعه از کارها ،بعدها به

این است ،و این محسوس است .فرض کنید که شعار

صورت شیوه نامه ای به رشته تحریر درآمده اند و

سال های گذشته ،حلقههائى است براى ایجاد یک

امروزه ما از این شیوه های عمل ،با نام "ابزارهای

منظومهى کامل در زمینهى مسائل اقتصاد؛ یعنى اصالح

حسابداری مدیریت" یاد می کنیم .از آنجا که عدم

الگوى مصرف ،مسئلهى جلوگیرى از اسراف ،مسئلهى

توجه به این ابزارها و متوسل شدن به شیوه آزمون و

همت مضاعف و کار مضاعف ،مسئلهى جهاد اقتصادى،

خط،ا به جز اتالف منابع و زمان ،عایدی دیگری برای

و امسال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایهى ایرانى

ما به ارمغان نخواهد شد ،لذا بر هر صنعتگر و تولید

(شكل .)1مقام معظم رهبری این شعارها را به عنوان

گری واجب است که با این ابزارها آشنا شده و بخوبی

شعارهاى زودگذر مطرح نكرده اند؛ اینها چیزهائى است

در جهت پیشرفت و ارتقای سطح تولید ملی از آنها بهره

که می تواند حرکت عمومى کشور را در زمینهى اقتصاد

مند شود.

ساماندهى کند؛ می تواند ما را پیش ببرد .ما باید دنبال
این راه باشیم .8لذا در این مقاله سعی شده نقش

 -2روش شناسی پژوهش

ابزارهای نوین حسابداری مدیریت در راستای خدمت

پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناخت تاریخی

به پیشرفت تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح

است که با استناد به احادیث و آیات و روایات و سایر

شود.

آموزهای اعتقادی ،به بررسی نقش این آموزه ها بر
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حسابداری مدیریت در جوامع مختلف و بخصوص

دالیل مختلفی می توان برای این امر بر شمرد .یكی

درکشور ایران ،می پردازد .از سوی دیگر ،چون وضعیت

از عمده ترین دالیل آن ،این است که بعضاً شالوده نظام

موجود حسابداری مدیریت را در ایران و کشورهای

فكری اداره کنندگان این واحدهای اقتصادی معطوف به

دیگر با توجه به مباحث اقتصادی و اعتقادی این جوامع،

یک کلمه بوده است":سود" .آن هم سود به هر قیمتی،

مورد بررسی قرار می دهد ،در زمره تحقیقات توصیفی-

با هر محصولی ،با هر کیفیتی.

مقایسه ای قرار می گیرد .درضمن در این تحقیق ،با

اینجاست که با یک تضاد جدّی مواجه می شویم و

استفاده از روش قیاسی ،با بیان صغرا و کبراهای منطقی

آنهم این است که مگر در ایدئولوژی غنی اسالمی ،یک

سعی شده تا ضرورت الزام عملی به تعالیم دینی برای

فرد مسلمان می تواند فقط سود مادّی آنهم به هر قیمتی

اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی و نیز نقشی که

را هدف و مالک عمل خود قرار داده باشد؟ رفع این

حسابداری مدیریت می تواند در اقتصاد مقاومتی ایفا

تضاد بسیار مهم است و اگر آن را برطرف نكنیم ،در

کند ،تبیین شود .الزم به ذکر است که اطالعات این

قبال نسلهای آینده ،قصور نابخشودنی داشته ایم.

تحقیق به شیوه کتابخانه ای و آرشیوی جمع آوری شده

اگر با دقت به وضعیت کنونی بنگریم و بیاندیشیم
شاید بتوان به این نتیجه رسید که "هنوز در برخی از

است.

ایرانیان ،نظام فكری غنی اسالمی از مرحله باور ،به
مرحله عمل در نیامده است" .دلیل این امر هم آن است

 -3فلسفه علمی و ضرورت بحث
بطور مسلم یكی از ارکان اقتصاد مقاومتی" ،حمایت

که هنوز برنامه منسجم و مستمر خاصی برای این منظور

از تولید ملی" است4؛ اما سوال اصلی این است که آیا

تدوین ویا اجرای کامل ،نشده است .به همین خاطر

حمایت از هر نوع تولید ملی می تواند ما را در جهاد

است که نه بازی هایی که به کودکانمان می آموزیم  ،نه

اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،موفق و پیروز سازد؟

داستانهایی که برای آنها می گوییم ،نه اسباب بازیها و

بدیهی است که پاسخ این سوال ،منفی است؛ زیرا

بازیهای کامپیوتری که برای آنها تهیه می کنیم ،نه

صرف نظر از مسائل سیاسی ،اگر قرار بود ضرورتاً هر

کارتونهایی که می بیندد ،نه شیوه آموزشی ما در مدارس

نوع تولید ملی موفقیت ما را تضمین نماید ،در اینصورت

عادی (از دوران ابتدایی تا متوسطه) ،نه حتی برنامه های

االن باید نه فقط مردم ایران بلكه کلیه مردم درسراسر

فعلی درسی رشته های مختلف دانشگاهی کشور مان ،و

جهان با شوق فراوان از تولیدات ایرانی (به جای

نه رسانه های عمومی ما نظیر برنامه های رادیویی و

کاالهای چینی و غیره) استقبال و استفاده می کردند .در

تلویزیونی و سینمایی ،و خیلی موارد دیگر ،هیچكدام به

حالیكه بی تعارف ،همه می دانیم واقعیت خالف این

طور تمام و کمال ،بگونه ای نیست که حلقه ارتباطی بین

است .شاید یكی از دالیل تاسف بار این واقعه ،آن است

دستورات و تعالیم غنی اسالمی را ملكه ذهن مردم کرده

که در بسیاری از واحدهای اقتصادی و تولیدی ایرانی،

و به باور حتمی که محرک عمل آنها شود ،مبدل سازد.

توجهی به احترام به انسانها و کرامت انسانی و خواسته

برای نمونه ،بارها و بارها به کرّار این حدیث پیامبر

های رو به ترقی او نمیشود و این اصل مهم تجارت را

اکرم (ص)را برایمان گفته اند و خوانده ایم که " برای

در اولویت تصمیمات خود وارد نكرده اند .شاید بپرسید

دنیای خود چنان کار کن که گویی جاودانه زندگی

که چرا چنین است؟

میکنی و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا
خواهی مرد" .5با حدیث دیگری از ایشان که در آن
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و پنجم
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فرموده اند :خداوند ،دوست دارد که هر کس که کار

افغانستان و پاکستان هم پایینتر است .18دقت شود

میکند ،نیكو کار کند .6با حدیثی از حضرت امام علی

که آیه و احادیث فوق الذکر همگی در اهمیت "خوب

(ع ) است که فرموده اند :ارزش هر کس به چیزی

کارکردن است" و نه صرفاً کار خوب کردن .نیكوکار

(کاری و هنری) است که آن را به خوبی می داند و به

کردن ،نكته مهم و با اهمیتی است که متاسفانه چندان

خوبی نیز انجام می دهد.7حتی در آیه  22سوره قصص

مورد توجه و دقت برخی از مردم ایران قرار نگرفته

خداوند متعال فرموده است ":و در آنچه خدا به تو داده،

است .لذا در این مقاله ضمن تبیین نقش با اهمیت

سراى آخرت را بطلب و بهرهات را از دنیا فراموش مكن

استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت نوین برای

و همانگونه که خدا به تو نیكى کرده ،نیكى کن"3؛ و در

کارکردن  ،سعی شده تا از جنبه تعالیم اسالمی نیز به

حدیثی از حضر ت امام صادق (ع) است که فرموده اند:

تشریح ضرورت استفاده از این ابزارها برای دستیابی به

کارهایی را که برای پاداش گرفتن از خدا انجام می

توسعه اقتصادی ،پرداخته شود.

دهید ،نیكو انجام دهید .1حال ،سوال اینجاست که پس
چرا این احادیث و بسیاری از احادیث و آیات و روایات

 -4مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش

دیگر را در امور زندگی وکاری خود وارد و اجرایی

 -1-4حسابداری مدیریت چيست؟

نمی کنیم و صرفاً مصداق و حوزه اجرای این احادیث و

در ماااه مااارس  ،1113کمیتااه حسااابداری مااالی و

آیات و روایات را در مسائل معنوی و عبادی خاص

ماادیریت ( )FMACکااه زیاار مجموعااهای از فدراساایون

می دانیم؟ مگر نه این است که خود "کار" بهترین

بینالمللی حسابداران ( )IFACمحسوب میشاود ،بیانیاه

عبادت است 10؟ پس چرا در کارهایمان این احادیث و

تجدیدنظر شده رویهی بینالمللی حسابداری مدیریت را

آیات را به کار نمی بندیم و سعی نمی کنیم کارهایمان را

صادر نمود ،که در آن تمامی مفاهیم مرتبط با حساابداری

حدیث

مدیریت ،تعریف شده اسات .ایان بیانیاه ،دامناه کااربرد

دیگری ازامام صادق (ع) است که فرموده اند :هر گاه

حسابداری مادیریت را باه تماامی فعالیاتهاای فرآیناد

مؤمن ،کارش را نیک انجام دهد ،خداوند ،هر کار

مدیریت در تمامی سازمانهای تجاری تعمایم داد و آن را

نیكش را هفتصد برابر می گرداند و این قول خدا در

بخشی جدا نشدنی از فرآیند مدیریت ،برای تهیه و ارائاه

قرآن است که می فرماید :و خدا برای کسی که

اطالعااات الزم باارای برنامااهریاازی ،ارزیااابی ،کنتاارل و

بخواهد ،اضافه تر و بیشتر از هفتصد برابر می

تصمیمگیری قلمداد کرده است.پس حسابداری مادیریت

گرداند .11در این حدیث ،اشاره به دو چیز است :یكی

عبارت است از فرآیند شناساایی ،انادازه گیاری ،جماع

اشاره به کار نیک کردن است و دیگری اشاره به نیک

آوری اطالعات (اعم از ماالی و غیار ماالی) و تجزیاه و

کار کردن .حائز توجّه است که آنچه موجب پاداش

تحلیل آنها به منظور کمک به مدیریت سازمان درایفاای

بیشتر می گردد ،نیک کار کردن است .پس این همه

وظایف ارزیابی ،برنامه ریزی و کنترل سازمان است .این

سستی در کارهایمان به خاطر چیست 12؟ جای تاسف

تعریف از حسابداری مدیریت ،بخاوبی در شاكل  2کاه

دارد که بر اساس چكیدهی نتایج طرح آمارگیری

چارچوب و حیطاه عمال حساابداری مادیریت از نظار

نیروی کار در سال  19از سوی مرکز آمار ایران انتشار

کوکینز ( )2991است ،قابل مشاهده می باشاد .هماانطور

یافته است ،سرانهی ساالنه کار مفید درایران 399

کااه در ایاان شااكل مالحظااه ماای کنیااد .حیطااه عماال

ساعت است که این عدد از کشورهایی همچون

حسابداری مدیریت در دو بخش اصلی است:

به خوب ترین شكل ممكن انجام دهیم؟
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 اندازه گیری هزینه (بهایابی)

حسااابداری ساانجش مساائولیت بااوده اساات .از جملااه

 استفاده از اطالعات هزینه برای پشتیبانی

روشهایی که در ایان مرحلاه اساتفاده مایشاده اسات و
بااهنااوعی روشااهای ساانتی حسااابداری صاانعتی تلقاای

تصمیم.
بخااش اول کااار حسااابداری ماادیریت یعناای اناادازه

میشوند ،میتوان به بهایابی اساتاندارد ،تجزیاه و تحلیال

گیری هزینه ،در واقع همان "حسابداری صنعتی " است

بها -حجم فعالیت -سود و تحلیلهاای نقطاه ساربهسار

و بخش دوم کار حساابداری مادیریت کاه باعاث شاده

اشاره کرد.

حسااابداری ماادیریت تااا حااد شااریک ماادیریت عااالی

مرحلااهی سااه مربااوط بااه سااالهای پاایش از 1135

سازمان ارتقا یابد ،تهیه اطالعات مورد نیاز برای پشاتیبانی

میالدی اسات ،زماانی کاه تاکیاد حساابداری مادیریت

مدیر در ایفاای ساه مسائولیت اصالی اش یعنای برناماه

معطوف به کاهش اتالف مناابع ماورد اساتفاده در تولیاد

ریزی ،کنترل و ارزیابی می باشد.

بوده است .این امار از طریاق حاذف «فعالیتهاای بادون

ابزارهای مختلفای کاه حساابداری مادیریت ،ماورد

ارزش افزوده» و اساتفاده از فرمولهاای ریاضایای مانناد

استفاده قرار می دهد نیز در شكل ( )2آورده شده اسات.

مقاادار ساافارش اقتصااادی (ماادل  )EOQیااا رگرساایون

بسته به اینكه حسابداران مدیریت در یک واحد اقتصادی

چند متغیره ،محقق شد.

از کدامیک از این ابزارها استفاده نمایند .می تاوان میازان

در مرحله ی چهار ،تأکید بار خلاق ارزش از طریاق

تكامل حسابداری مادیریت و توساعه یاافتگی اش را در

استفادهی اثربخش از مناابع اسات و تكنیكهاای محارک

آن واحد اقتصادی متوجه شد.

ارزش برای مشاتری و ساهامدار و همچناین نوآوریهاای

مطابق نظر فدراسیون بینالمللی حساابداران  ،چهاار

سازمانی را مورد توجاه قارار مایدهاد .درایان مرحلاه،

مرحله تكامل برای اطالعات حسابداری مدیریت در نظر

بكارگیری روش های پیشرفته حسابداری مدیریت مانناد

گرفته شده است که عبارتند از :مرحلهی یک مرباوط باه

سیستم اقدام بههنگام ،)JIT( 14کاارت ارزیاابیمتاوازن،15

سالهای قبل از سال  1159میالدی است .تأکیاد و تمرکاز

ترازسنجی 16و حسابداری مدیریت استراتژیک ،برجساته

اصلی حسابداری مدیریت (بهتر است بگوییم حسابداری

و متداول گردیده است .طبق بیان فدراسیون باینالمللای

صنعتی) ،در این مرحله ،بر تعیین بها و کنترل ماالی باوده

حسااابداران ( )IFACبعااد از سااال  1135توجااه دنیااا و

اسااات و منباااع اصااالی اطالعاااات درایااان مرحلاااه،

بهخصوص کشورهای توسعهیافتاه باه سامت مرحلاهی

صورتهای مالی بهشمار مایرفات کاه در آن ،اساتفاده از

چهااارم حسااابداری ماادیریت معطااوف بااوده اساات .در

نسبتهای تحلیلی ،تحلیالهاای صاورتهای ماالی و دیگار

شكل 8نحوه تكامل حسابداری مادیریت از دیادگاه ایان

تكنیک های محاسبه بها بسیار رایج بوده است.

منظر ارائه شده است.

مرحلهی دو تا سال  1165مایالدی را دربرمایگیارد
که در آن توجه حسابداری مدیریت بهتار اسات بگاوییم
حسابداری صنعتی(به سمت گردآوری اطالعات بهمنظور
تصمیمگیری و برنامهریزی مادیریتی و کنتارل از طریاق
اسااتفاده از تكنیااک هااایی نظیاار :تحلیاال تصاامیم و
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 -2-4وضعيت کنونی حسابداری مدیریت در ایران

تكنیكهایی مانند تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان و

مطابق تحقیقی که در سال  1811توسط حساس

ترازنامه ،تجزیه و تحلیل صورت جریان وجه نقد،

یگانه و همكاران در  195شرکت بورسی در ایران

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ،بودجهبندی ساالنه و

صورت گرفت ،مشخص شد که  % 2836از شرکتهای

برنامهریزی مواد بهنسبت سایر موارد کاربرد بیشتری دارد

مورد مطالعه در مرحله اول تكاملی %5134 ،در مرحله

که میتواند علت آن الزام شرکتها توسط بورس اوراق

دوم %4533 ،در مرحله سوم و  %1538در مرحله چهارم

بهادار به ارائه گزارشهای بودجهای باشد.

قرار گرفتهاند .بعالوه ،تهیه اطالعات برای گزارش های

با نگاهی به جایگاه شرکتهای ایرانی در مراحل

مالی ساالنه ،تخصیص و کنترل هزینهها موضوعاتی

تكاملی آشكار میشود که هنوز از منظر اجرای رویههای

هستند که در شرکتهای مورد مطالعه ،بیشتر و مواردی

حسابداری مدیریت ،این شرکتها در مراحل ابتدایی قرار

چون مدیریت ریسک ،تصمیمگیری استراتژیک و

دارند .محققان در حین اجرای این تحقیق و بر اساس

برنامهریزی ،کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.

ارتباطاتی که با مسئولین بخش حسابداری مدیریت

شواهد حكایت از آن دارد که متاسفانه در ایران،

شرکتهای نمونه ایجاد نمودند ،به این گمان رسیده اند

استفاده از حسابداری به مثابه ابزاری برای مدیریت،

که که مدیران مذکور آشناییهای الزم را با تكنیكهای

کاربرد چندانی نیافته است و فرهنگ یاریجویی از

نوین ندارند و این خود میتواند دلیل بااهمیتی

رویههای حسابداری مدیریت به اندازه کافی در بین

درخصوص عدم اجرای تكنیكهای موجود در مرحله

مدیران ترویج نیافته است.

سوم و چهارم تكاملی باشد؛ که این امر در تطابق با یافته

نتایج بهدست آمده از انجام این تحقیق ،اطالعات

های تحقیق بهرامفر و همكاران ( )1832است که به

نسبتاً جامعی از وضعیت بكارگیری تكنیکهای

شناسایی مشكالت توسعه حسابداری مدیریت در

حسابداری مدیریت در شرکتهای نمونه که میتواند به

شرکت های تولیدی :بورس اوراق بهادار تهران

تمامی شرکتهای ایرانی تعمیم یابد ،ارائه میدهد.

پرداختند.

شكل -3دورههای تكامل حسابداری مدیریت از دیدگاه فدراسيون بين المللی حسابداران ()IFAC
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چهار عامل و مانع توسعه حسابداری مدیریت

کاهش داده و محصوالتی را تولید کنند که مورد نیاز

شناسایی شدند که عبارتند از(1 :آشنایی کم مدیران با

و خواست مشتریان باشد .لذا کایزن مفهومی چتری

مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت  )2عدم کفایت

شكل دارد که بیشتر شیوههای خاص مدیریت ژاپنی

آموزش های این بخش در دانشگاه ها و سایر موسسات

را که اخیراً شهرت جهاتی یافتهاند را در بر میگیرد.

آموزشی برای تربیت مدیران (8عدم ارائه به موقع

مدیران شرکتهای ژاپنی براساس فلسفه کایزن،

اطالعات توسط سیستم حسابداری و  )4تغییرات مداوم

همواره از کارگران و کارمندانشان خواستهاند که هر روز

رویه های اقتصادی.

ایدههای نو و جدید برای بهبود تولید (چه از لحاظ
کیفی ،چه از لحاظ کاهش هزینه ،چه از لحاظ ساختاری

 -5یافته های پژوهش

و )..بدهند و برای این ایده ها ارزش قائلند و آنها را

 -1-5ارتباط بين تعاليم دین مبين اسالم و ابزارهای

اجرایی می کنند .شاید آمار ایدههایی که کارگران شرکت

نوین حسابداری مدیریت

تویوتای ژاپن داده اند برایتان جالب باشد؛ در اوایل دهه

در مقدمه این مقاله ،با ذکر احادیثی اهمیت نیكو کار

 1139تویوتا موتورز ساالنه به طور متوسط از هر نفر

کردن مطرح شد .در این قسمت سعی می شود ارتباط

 12/1پیشنهاد دریافت می کرد در حالیكه این نرخ

بین مفاهیم مذکور و ابزارهای حسابداری مدیریت تبیین

برای شرکت های ایرانی زیر یک پیشنهاد برای هر

گردد .در حسابداری مدیریت" ،نیكو کار کردن" در

نفر می باشد .تویوتا حدود  19درصد از این

عرصه تولید و تجارت معادل اصطالح ژاپنی ،کار"

پیشنهادها را تصویب و  39درصد از پیشنهادهای

از مصادیق بارز آن

تصویب شده را به اجرا درآورد .نظام پیشنهادهای

ناب "12است که توليد ناب

13

موفقی که در شرکت تویوتا موتورز اجرا می شود در

محسوب می شود.
تولید ناب ،مبتنی بر فلسفه کایزن( 11یعنی ،بهبود
مستمر) است و با استفاده از فرهنگ کار گروهی سعی
دارد اتالفهای موجود در فرآیند را بیابد ،تحلیل کند و
آنها را از بین ببرد .ماحصل چنین سیستمی ،کاهش زمان
تولید ،کارایی بهتر کارکنان ،کیفیت باالتر ،انعطافپذیری
بیشتر نسبت به بازار ،عمر بیشتر ماشین آالت ،سطح
پایین موجودیها و کاهش هزینههای سربار است .تولید
ناب بر این اساس کار میکند که محصول با کیفیت،
لزوما با هزینههای باال تولید نمیشود .در روش تولید
ناب ،هزینههای سربار ،به ویژه هزینههای غیر مستقیم
با رعایت استانداردهای کیفیتی و پایین آوردن زمان
چرخه تولید ،خود به خود کاهش مییابد .تولید ناب
با استفاده از کارکنان ماهر چندمهارته در تمام سطوح
سازمان و ماشین آالت چند منظوره که توانایی تولید
محصوالت مختلف رادارند ،قیمت کاالی تولیدی را
16

یک دوره  49ساله ،تولیدگر  29میلیون پیشنهاد برای
بهبود روند تولید بود .به نحوی که نرخ متوسط
پیشنهاد برای هر نفر نزدیک به  59پیشنهاد در سال
بود ه است یعنی هر نفر در تویوتا موتورز به طور
متوسط هر هفته  1پیشنهاد ارائه می

دهد.

البته نظام فعال پیشنهادهای شرکت تویوتا برای
ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان ،به سرعت به
پیشنهادهای خوب پاداش می دهد و این کار با
پشتیبانی سرپرستان خط تولید شرکت انجام می گیرد
که تمام تالش خود را در جهت تشویق کارکنان برای
ثبت پیشنهادهای شان برای بهبود سیستم انجام
میدهند .البته پاداشهای مالی در خصوص ایدههای
کوچک ،پرداخت مبالغ کم ( 5دالر) و بیشتر بصورت
نمادین است ،اما در برخی موارد نیز پاداشها ،بزرگ
و قابل

توجه است.
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بطور خالصه ،فلسفه کایزن براین اصل استوار

در مسیر توسعه داشته است .ژاپنیها از تعالیم شینتو،

است که شیوه زندگی انسان ،زندگی شغلی  ،زندگی

عالوه بر اطاعت از پدر و مادر و رهبر ،احترام به

اجتماعی و زندگی خانوادگی می بایست مبتنی بر

گذشتگان وابسته را آموختند .به همین جهت

بهبود مستمر باشد .پیام استراتژی کایزن را میتوان در

احساسات و زندگی ژاپنیها پیوسته با گذشته رابطه

این جمله خالصه کرد":حتی یک روز را نیز نباید

دارد و همیشه به دنبال عالیقی هستند تا آنها را به

بدون ایجاد نوعی بهبود در یكی از بخشهای شرکت

اجدادشان پیوند دهد .از تعالیم بودا نیز اعتدال در

یا سازمان سپری کرد".

مصرف و قناعت را آموختند و این آموختهها همراه

جمالت فوق ،ناخودآگاه این حدیث از امام صادق

با فقر منابع طبیعی کشور و زلزله های مكرر به آنان

(علیه السالم) را به خاطرمان می آورد که"مغبون است

القا کرد که از گرسنگی نمیمیرند و باید خود را

کسی که دو روزش با هم مساوی باشد و ملعون است

راضی و خوشبخت بپندارند .رهبران بودائیسم ،با

کسی که فردایش بدتر از امروزش باشد و کسی که در

پرداختن به فعالیتهای اقتصادی و قبول مشاغل

خود میل به پیشرفت و ترقی نبیند ،به سوی نقصان و

سخت در جامعه ،اصول اخالقی ،وجدان کار و نظم و

خسران پیش خواهد رفت و کسی که به سوی نقصان

انضباط را سرلوحه آموزش های خویش قرار دادند

29

تا به ژاپنی ها بیاموزند که باید با کار و تالش بر

پیش برود ،مرگ برای او بهتر از زندگی و حیات است

" .این حدیث را بارها به کرار برایمان گفته اند و
خوانده ایم ولی چرا ژاپنی ها در اجرای آن از ما پیشی
گرفته اند؟

فقدان منابع محیطی مناسب  ،فائق

آیند.

از سوی دیگر ،کنفوسیوس اطاعت و کرامت را
تعلیم میداد .اطاعت فرزند از پدر و کرامت پدر به

زیرا این جمالت ارزشمند ،به باور ذهنی و

فرزند ،اطاعت خادم نسبت به مخدوم وکرامت

فرهنگ ملی ژاپنیها تبدیل شده است .یكی از مهمترین

مخدوم به خادم .ژاپنی ها از کنفوسیوس آموخته اند

علل رشد چشمگیر ژاپن ،اعتقادات و ارزشهایی است

که وظیفه بر هر چیز مقدم است و جامعه بر فرد

که به انگیزههای رفتاری و حرکتهای جمعی مردم

مقدم است ،تا آنجا که وظیفه هر چند سخت و ناگوار

این کشور در جوامع سازمانی و اجتماعی شكل داده

باشد باید انجام شود .درضمن اگر فرد منافع خود را

است .این اعتقادات و ارزشها ،ریشه در تعالیمی دارد

بر منافع جمع ترجیح دهد باید از جمع طرد شود.

که در طی قرنها توسط مكاتب فكری مهمی چون

باید فرد از گروه و تصمیمات گروه پیروی

کند.

شینتوئیسم ،بودائیسم ،کنفوسیوسیسم 21در خمیرمایه

جوهره و محور تعالیم کنفوسیوس ،تعلیم" رن" یعنی

فكری ژاپنیها رسوخ کرده است و آنها همواره بهترین

انسانیت است .در این محور ،اساس کار ،تكیه بر

آموزههای مكاتب مذکور را گلچین کرده و ایدئولوژی

شكوفا کردن استعدادهاى انسانى و اوج بخشیدن به

ملی و فرهنگی غنی خود را شكل داده اند .فرهنگی

شخصیت فرد و نگاهداشتن حقوق انسانى است .از

مبتنی بر الگوی مصرفی ساده ،میل به پس انداز باال،

نظر وی انسانیت (رن) به معنای دوست داشتن

وجدان کاری ،جامعه منسجم وگروه گرا ،تسلیم

دیگران است که تلفیقی از همه هنرهاست نه یک هنر

ناپذیری در مقابل بیگانگان که به شدت رفتار

اخالقی .انسانیت (رن) ،منجر به پرهیز از خودپرستی

اقتصادی ژاپنی ها را تحت تأثیر قرار داده است .آئین

و میل به نوعدوستی می شود .چیزی که کنفوسیوس

شینتو به عنوان مذهب این ملت ،نقشی تعیین کننده،

آن را (شو) می نامد .کنفوسیوس می گوید "شو"یعنی
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عمل متقابل ،یعنی شخص نباید به گونهای با دیگران
رفتار کند که دوست ندارد آنگونه با او رفتار شود

22

.

جالب است که این قانون سیمین مطرح شده در
تعالیم کنفوسیوس در احادیث معصومین ما نیز به
دفعات تكرار شده است .برای نمونه حضرت علی
(ع) فرموده اند :آنچه برای خود می پسندی برای
دیگران نیز بپسند و آنچه برای خودت نمی پسندی
برای دیگران نیز نپسند .28حتی در روایتی دیگر داریم،
شخصی به نام ابو ایوب خالد بن زید ،نزد رسول خدا

 )5برای تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب
نگردید.اگر%69از تحقق هدف اطمینان دارید
دست بكار شوید.
 )6برای پی بردن به ریشه مشكالت  5بار بپرسید
چرا؟
 )2به دنبال محل واقعی خطا رفته و سعی نكنید
مشكالت را از دفتر خود حل

کنید.

 )3همیشه برای حل مشكل از داده و اطالعات کمی
و به روز استفاده کنید.

(ص) آمد و گفت :از شما تقاضای سفارشی کوتاه

 )1برای حل مشكل بالفاصله به دنبال هزینه کردن

دارم که بتوانم آن را در خاطر نگاه دارم .رسول خدا

نباشید .بلكه از خرد خود استفاده کنید .اگر

(ص) فرمودند":تو را به پنج چیز سفارش می کنم:

عقلتان به جایی نمی رسد ،آن را از همكارانتان

نومیدی از آنچه در دست مردم است که این توانگری

بجویید و از خرد جمعی استفاده کنید.

است؛ تورا از طمع ورزی پرهیز می دهم؛ زیرا که

 )19هیچ وقت جزئیات و نكات ریز مسئله را

فقرِنقد است .نماز را چنان بگزار که گویی آخرین

فراموش نكنید .ریشه بسیاری از مشكالت در

نماز توست .از کاری که باید از انجامش عذر بخواهی

نكات ریز است.

پرهیز کن و آنچه را برای خود دوست می داری برای

 )11حمایت مدیریت ارشد منحصر به قول و کالم

برادرت نیز آن را دوست بدار" .24اینجاست که عمق

نیست .مدیریت باید حضور ملموس داشته باشد.

فاجعه را می توان متوجه شد که چقدر از لحاظ

 )12برای حل مسائل هر جا که امكان آن وجود دارد

فرهنگی و عملی با موازین و تعالیم غنی اسالمی
فاصله داریم .نظام پیشنهادهای تویوتا تعهد مجدانه و
پشتیبانی طوالنی مدت مدیران اصلی

این شرکت بود.

 -2-5اصول بيست گانه مدیریت در کایزن
 )1نگویید چرا این کار انجام نمیشود .فكر کنید

 )18هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید .هیچ گاه
عجوالنه قضاوت و عمل نكنید.
 )14مدیریت دیداری و انتقال اطالعات بهترین ابزار
برای حل مسئله به صورت گروهی است.
 )15ارتباط یک طرفه دستوری از باال به پایین

چگونه می توانید آن را انجام دهید.
 )2در مورد مشكل به وجود آمده نگرانی به خود راه
ندهید .همین االن برای رفع آن اقدام نمایید.
 )8از وضعیت موجود راضی نباشید .باور داشته
باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد.
 )4اگر مرتكب اشتباه شدید  ،بالفاصله در صدد رفع
اشتباه برآیید.

از واگذاری اختیار به زیردستان ابا نكنید.

مشكالت سازمان را پیچیده تر میكند .مدیریت
ارشد باید با الیه های پایین تر سازمان ارتباط دو
جانبه داشته باشد.
 )16انسانها توانایی های فراوانی دارند .از الگوهای
چند مهارتی و غنی سازی شغلی برای شكوفا
شدن آنها استفاده کنید.
 )12تنها فعالیت هایی را انجام دهید که برای سازمان
شما ارزش افزوده ایجاد می کنند.25
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 )13بر اساس الگوهای کار گروهی  ،مشكالت محیط

هر نوع اسراف است که در آیه  81سوره اعراف
خداوند متعال در این خصوص می فرماید " :بخورید

کارتان را حل کنید.
 )11فراموش نكنید که  5ت  ،پایه و بنیان ایجاد

و بیاشامید واسراف نكنید البته که خداوند اسراف

محصولی با کیفیت است .هدف اصلی نظام پنج

کنندگان را دوست ندارد ،"28یا در آیه  141سوره

"ت" ،بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف

انعام می فرماید" :اسراف نكنید که خداوند اسراف

اتالفهاست .به طور کلی ،نظام پنج "ت" فنی

کنندگان را دوست ندارد " 21و یا در آیه  48سوره

است که جهت برقراری و حراست از کیفیت در

غافر می فرماید ":اسراف کنندگان اهل آتشند."89

سازمان به کار میرود و شامل پنج فعالیت است

احادیث فراوانی نیز در منع از اسراف وجود دارد

که با (ت) شروع میشوند .پنج ت و معادله

برای نمونه  ،حضرت على (ع) مى فرمایند ":اسراف

ژاپنی آنها به شرح جدول یک میباشند.

موجب هالکت است و میانه روی ،مایه زیاد شدن

 )29حذف مودا( 26اتالفها) و نیز تلفیق موری

22

ثروت."31

(موازی کاریها) فرآیندی پایان ناپذیر است .هیچ

متاسفانه مشاهده می کنیم مدیران واحدهای

وقت از این کار خسته نشوید .برخی از انواع این

اقتصادی ما بعضاً این احادیث را در خطوط تولید

اتالفها عبارتند از :دوباره کاری مربوط به اصالح

محصوالت خود وارد نكرده اند و مصداق این آیات و

اشتباهات ،تولید محصوالتی که مشتری ندارند،

احادیث را صرفا محدود در زندگی شخصی خود می

مراحلی از فرآیندکار که ضرورتی به وجود آنها

دانند و نه محیط کار و عملشان و به منابع و ساعات

نیست ،جابجایی بی مورد نیروی انسانی در

زمانی که از خودشان و دیگران تلف می شود،

سطوح سازمانی ،حمل و نقلهای بیهوده ،کاالها

کوچكترین توجهی ندارند.

و خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ
نمیگویند.

 -3-5کنترل کيفيت جامع (فراگير):
 89سال پیش ،جوران 82پیش گویی کرد که توجه
جدول -1پنج ت

به کیفیت باعث بازگشت ژاپن به قدرت اقتصادی

واژه ژاپنی

مفهوم انگليسی

مفهوم فارسی

Seiton

Organize

ترتیب

Seiri

Sort

تفكیک

Seiso

Clean

تمیزی

Shitsuke

Discipline

تعلیم

Seiketsu

Hygiene

تداوم

خواهد شد .در دهه  1129و  ،1139ژاپن سهم بازار را
با محصوالت بهتر و با قیمت پایین تر ،از آن خود
ساخت .شرکت های ژاپنی از نظریات دمینگ و
جوران

88

استفاده نمودند و بر اساس نظریات آنها،

هزینههای کیفیت خود را به  5درصد هزینه های کل
تولید رساندند .درحالی که هزینه های کیفیت در
کارخانه های آمریكایی حدود  59درصد کل

وقتی به اصول  29گانه فوق الذکر می نگریم ،باز

هزینههای تولید بود ،یعنی  19بار بیش تر از ژاپن بود.

هم مشاهده می شود در تعالیم غنی دین اسالم به این

بدین ترتیب باالخره ،پیشگویی جوران به حقیقت

موارد توجه شده و حتی سفارش اکید شده است.

پیوست .در اواخر دهه  1129و ابتدای دهه ،1139

برای نمونه حذف مودا (اتالف) مصداق بارز حذف

بیشتر شرکت های آمریكایی با بحران مواجه شدند؛
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آنها متوجه شدند که اجناس ساخته شده در ایاالت

مشتری باال ببرد .منظور از ارزش ،در این تعریف

متحده ،دیگر به معنی بهترین کاال نمی باشد .در

همان مطلوبیت و نیز آنچه که مشتری حاضر است

مقابل ،درحالی که پس از گذر از یک دوره زمانی که

بابتش پول بپردازد ،است .این نظر جدید درباره

اجناس ژاپنی مورد استهزاء قرار می گرفتند ،حاال

کیفیت ،تفاوت اساسی با نگرشی (نگرش مبتنی

دیگر اجناس ژاپنی و نام ژاپن به معنی داشتن کیفیت

برمحصول) دارد که در گذشته رایج بود و هنوز هم

برترتلقی می شد؛ و این موضوع باعث نگرانی

در برخی کشورهای جهان سوم مصطلح است و

سردمداران ایاالت متحده ،خصوصا مدیران اجرایی

اعتقادش بر این بوده که افزایش کیفیت همیشه منجر

موسساتی شد که از تكنیک های سنتی مدیریت

به هزینه بیشتر می شود .در صورتیكه در نگرش

استفاده می کردند.

جدید (نگرش مبتنی بر مصرف کننده) ،اعتقاد بر این

در سال  ،1132مجلس آمریكا جایزه کیفیت ملی

است که افزایش کیفیت در واقع کاهش هزینه است و

را برای افزایش رقابت در

83

مالكوم بالدریج

84

علت نامگذاری کتاب مشهور آقای فیلیپ کراز بی

شرکتهای آمریكایی برای افزایش کیفیت ،در

تحت عنوان" کیفیت رایگان است" در راستای این

نظرگرفت .این جایزه باعث شد تا شرکت ها توجه

نگرش است .براساس این نگرش ،سازمان بین المللی

بیشتری به کیفیت داشته باشند وبرای افزایش کیفیت

استاندارد ،کیفیت را اینگونه تعریف می کند" :کیفیت،

و تدوین استراتژی ها در جهت کسب موفقیت بیشتر

مجموعه ویژگی ها و مشخصات یک محصول یا

و کیفیت باالتر ،انگیزه پیدا کنند .شواهد نشان می دهد

خدمت است که بتواند نیازهای بیان شده و تلویحی

این جایزه تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت محصوالت/

را برآورده سازد" .در این تعریف ،مالک کیفیت در

خدمات شرکت های آمریكایی داشته است .بعالوه

واقع رضایت مشتری است .رضایت مشتری نیز شامل

شرکت هایی که در آنها مدیریت کیفیت وجود دارد،

تامین نیازهای بیان شده و تلویحی او از محصول

دارای عملكردهای مالی بهتری نسبت به شرکت هایی

است .لذا مدیریت کیفیت جامع (فراگیر) ،فرایندی

هستند که به این عامل توجهی ندارند یا به تازگی

است که بر اساس آن ،مدیریت با مشارکت کارکنان،

را اجرا کرده اند .در سال

مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت

به منظور

میپردازد (مصدق راد .) 1831،بدیهی است که عدم

استاندارد سازی نحوه عمل مدیریت کیفیت ،یكپارچه

وجود کیفیت الزم در یک محصول ،هزینههایی را به

کردن تدوین استاندارد در سراسر جهان ،ایجاد

همراه خواهد داشت که برخی از این هزینه ها که از

تسهیالت در تجارت بینالمللی ،حمایت از تولیدکننده

مصادیق اسراف نیز هستند ،عبارتند از :هزینه دوباره

و مصرفکننده و توسعه همكاری های علمی

کاری ،هزینه تعمیر محصول معیوب ،هزینه برگشت

تكنولوژیكی اقتصادی ،با عضویت  25کشور تاسیس

دادن محصول و تعویض آن ،پرداخت خسارت و از

شد که مقر آن در ژنو میباشد82؛ اما براستی منظور از

همه مهمترازدست دادن مشتریان.

مدیریت کیفیت جامع

85

 ،1142سازمان بین المللی استاندارد

86

بنابراین واحدهای اقتصادی موفق ،نظام کنترل

کیفیت چیست؟
امروزه کیفیت را با نگرشی مبتنی بر مصرف کننده

کیفت جامع را در شرکت خود پیاده می سازند تا از

و یا متكی بر مشتری تعریف می کنند .براین اساس،

همان ابتدا از کیفیت محصول خود مطمئن باشند .این

کیفیت یعنی هرچیزی که ارزش محصول را در نظر

واحدهای اقتصادی با تحمل هزینههای پیشگیری و
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ارزیابی دقیق سعی می کنند مانع از وقوع هزینههای

ساالنه آمار سرسام آور مرگ و نقص عضو را برای

قصور خارجی می شوند .این شرکتها هرزمان که

ملت ما و بخصوص قشر جوان دارد ،رسماً عذر

متوجه شوند کاالیی که به بازار عرضه کرده اند ،با

خواهی کرده اند؟ یا تدبیری برای رفع هرچه سریعتر

وجود تمام تدابیری که اندیشیده اند ،کیفیت های

این عیوب اندیشیده اند؟ مگر اینها و موارد دیگر از

الزمه را ندارد ،خود را مسئول این قصور دانسته و

مصادیق حق الناس نیستند که مطابق احادیث ،خداوند

سریعاً ضمن اطالع رسانی به عموم و عذرخواهی

حق الناس را مقدم بر حقوق خود قرار داد؟مگر نه

رسمی ،اقدام به جمع آوری محصول مذکور از بازار

این است که در آیه  138سوره شعراء خداوند متعال

ها نموده و عیوب آن را برطرف میسازند .برای نمونه

فرموده است :و اجناس مردم را کم ندهید .81نیز امام

میتوان به عذر خواهی شرکت گوگل در روز سه

صادق (ع) فرموده اند :از جمله عوامل نابودى اسالم

شنبه اول سپتامبر  2991به خاطر قطع یكساعت و

و نابودى مسلمانان ،آن است که اموال در اختیار

چهل و پنج دقیقه ای سرویس پست الكترونیک جی

کسانى قرار گیرد که حق را در آنها تشخیص

میل و نیز به عذر خواهی این شرکت در  23فوریه

نمىدهند ،و با آنها به ساخت کاالی خوب نمی
49

پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم نیز می

 2911اشاره کرد که بابت مشكالتی که بخاطر به روز

پردازند.

رساتی سرویسهای این شرکت ،برای کاربران جی

فرماید :کسی که مؤمنی را اذیت و آزار کند ،پیامبر را

میل ایجاد شده بود معذرت خواهی نمود و در مدت

اذیت و آزار کرده و کسی که پیامبر را اذیت بكند خدا

زمان کوتاهی اطالعات از دست رفته کاربران را

را آزار داده و کسی که خدا را آزار و اذیت بدهد ،در

بازیابی نمود .همینطور میتوان به اقدام مشهور

چهار کتاب الهی ملعون است .41مگر بارها و بارها

شرکت تویوتا در اکتبر سال  2991اشاره کرد که دران

برایمان احادیث و روایاتی را بیان نكرده اند که درآن

"آکیو تویودا" رئیس شرکت مذکور در یک کنفرانس

اهمیت توجه به کیفیت کارها (نیكوکارکردن) مطرح

خبری مربوط به شرکتش در برابر دوربین رسانهها در

شده است .برای نمونه عالوه بر مواردی که قبال بیان

ژاپن تعظیم کرد و از مشتریان به خاطر نقص فنی

شد ،می توان به روایت ذیل نیز در این خصوص

پدال گاز خودروهای تویوتا عذرخواهی نمود و در

اشاره کرد.

برابر مادر یكی از قربانیان ،از شدت شرمساری اشک

هنگامی که سعد بن معاذ درگذشت و پیكرش را به

ریخت! و با اندوه و تاثر فراوان از مشتریان خود

لب قبر آوردند ،پیامبر (ص) به درون قبر رفت و

پوزش خواست و فراخوان باز پس گرداندن 833

پیوسته می گفت« :سنگ بدهید ،گِل بدهید» تا این که

میلیون خودروی تولیدی این شرکت در سراسر جهان

ایشان درز خشت ها را پر کردند و قبر را هموار

را داد.

ساختند .پیامبر (ص) ،آن قدر قبر را خوب درست

اما آیا فرهنگ توجه به کیفیت محصول و نیز

کردند که اصحاب در شگفت شدند که چرا پیامبر

عذرخواهی بابت محصوالت معیوب و تالش برای

(ص) این همه محكم کاری در ساختن یک قبر اعمال

رفع عیوب آنها در ایران نیز وجود دارد؟ آیا

کرده اند! پس آن حضرت فرمودند :می دانم که به

خودروسازهای کشور ما بابت عیوب خودروهای

زودی فرسوده می شود و می پوسد؛ امّا خداوند ،بنده

صفرکیلومتری که تحویل مشتریان خود میدهند ،بابت

ای را دوست دارد که چون کاری انجام می دهد ،آن

آتش سوزی خودروها ،بابت ضعف ایمنی آنها که

42

را درست (استوار) انجام دهد .
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اینكه پیامبر (ص) در ساختن یک قبر این همه دقیق

 )1هزینه یابی هدف ،یک فرآیند" نظام مند" است.

بودند و به کیفیت کار توجه داشتند و محكم کاری

منظور از نظاممند بودن این است که یكسری

می کردند ،برای ما باید جای تامل بیشتر داشته باشد؛

عملیات باید بصورت منسجم و منطقی و

زیرا اوالً این کیفیت کار ،نه برای انسانی زنده ،که

هدفمند انجام شود تا به مقصود مورد نظر که

برای یک مرده بود .دوماً ،این توجه به کیفیت ،برای

دستیابی به قیمت فروش هدف است ،برسیم.

کالبدی بود که پس از چندی می پوسید .سوماً ،این

" )2کل هزینه تولید" در فرآیند هزینه یابی هدف

کیفیت ،برای بنایی بود که با گذشت چند سال ،خراب

باید مدنظر قرار گیرد یعنی عالوه بر هزینه

می شد .چهارماً ،این کیفیت ،برای بنایی بود که با

مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم ،سربار ،باید

خراب شدنش زیانی حاصل نمی شد .پنجماً،این

هزینههای تحقیق و توسعه ،توزیع و فروش و

کیفیت ،برای بنایی بود که در شریعت همان پیامبر،

عمومی و اداری را نیز در تصمیمگیریها لحاظ

تجدید بنای آن ،مكروه است.

کرد.

آموزنده است که پیامبر (ص) ،اصل توجه به

" )8محصول با کارکرد مشخص" در این سیستم

کیفیت کار را با ساختن یک قبر به مسلمانان آموخت.

مورد توجه است؛ یعنی ،از ابتدا باید تعیین

قبر ،کم اهمّیت ترین بنایی است که انسان می سازد.

شود که محصولی که قصد تولید آن را داریم

پس هنگامی که در ساختن یک قبر باید به کیفیت کار

باید چه خصوصیاتی داشته باشد که البته تعیین

توجه نمود ،روشن است که در چیزهای دیگر ،چه

این خصوصیات نیز مستلزم انجام تحقیقات

قدر باید دقّت ورزید و ریزه کاری کرد .اگر پیامبر

بازار و نیازسنجی مشتریان و میزان تمایل

(ص) در ساختن مسجدی یا خانه ای محكم کاری

مشتریان به پرداخت پول رای هر کارکرد تعیین

می کرد ،پنداشته می شد که این کار به علّت اهمّیت

می شود.

مسجد و خانه است؛ امّا پیامبر (ص) ،این درس را با

" )4قیمت فروش محصول "باید از قبل و با توجه

ساختن قبری به همگان آموخت؛ یعنی کمال گرایی و

به کشش بازار ،مجموعه جهانی مشتریان ،رقبا،

توجه به کیفیت کار یک اصل است ،چه در ساختن

و شرایط کلی اقتصاد در زمان معرفی محصول

یک قبر و چه در ساختن اتومبیل و چه در تولید سایر

(قبل از طراحی) تعیین می شود.
" )5سود مطلوب نظر" شرکت نیز در این سیستم

محصوالت و ارائه سایر خدمات.

تابعی از انتظارات ذینفعان و و بازارهای مالی
 4-5هزینهیابی هدف

بوده و معموالً از سایر موارد مشابه در حوزه

هزینه یابی هدف ،یک فرآیند نظام مند برای تعیین و

صنعت و یا کسب و کار الگو برداری می شود.

تحقق کل هزینه تولید یک محصولِ با کارکردهای

درضمن باید سود درنظر گرفته شده ،واقع بینانه

مشخص ،با توجه به قیمت فروش مطلوب نظر

باشد و همیشه به خاطر داشته باشید که در

مشتری و سودمطلوب نظر شرکت است (کوپر و

دنیای تجارت امروزی ،قیمت توسط بازار

اسلگموردر .)48در این تعریف ،چند نكته اساسی

تعیین می شود.

وجود دارد که باید بیشتر به

آنها پرداخته شود:

در سیستم هزینه یابی هدف یک نكته بسیار
ظریف نهفته است و آنهم توجه به این موضوع مهم
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است که با هوشمندی تمام دقت داشته است که

سازی آن را شروع کنیم (شكل .)8الزم به ذکر است

هزینههای یک محصول از زمانی که هنوز طراحی آن

که با سیستمهای سنتی که در اکثر شرکتهای ایرانی

شروع نشده ،تعیین می شود .بسیاری از صنعتگران به

مورد استفاده است ،بیشتر تالشها برای کاهش هزینه

اشتباه تصور می کنند که هزینههای یک محصول در

در مرحله تولید صورت میگیرد که نتیجه و اثربخشی

زمان طراحی و یا تولید آن تعیین می شود و همین

آن بسیار کم است.

تصور اشتباه آنها را وارد مسیری میکند که بقایشان را

در سیستم هزینه یابی هدف ،نحوه کار بدین

در محیط پر رقابت امروزی به خطر میاندازد .جالب

صورت است که ابتدا با تحلیل رقبا و استراتژی

است که بدانید بیش از  %69هزینه کل محصول در

شرکت و نیز تحلیل بازار محصول (از طریق جدول

مرحله تحقیق برای ساخت محصول ،نهفته است .لذا

بازار -ویژگی محصول ،تعیین اهمیت ویژگیهای

بهتر است فرآیند هزینه یابی در مرحله تحقیق و

محصول ،تعیین جذابترین مدل محصول با استفاده از

توسعه محصول (یعنی زمانی که بیشترین میزان

تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ،اقدام به تعریف

اثرگذاری را بر هزینه دارد) ،اعمال شود؛ زیرا با

محصولی که می خواهیم تولید نماییم ،می کنیم .سپس

گذشت زمان و جلو رفتن در حلقه های زنجیره

با استفاده از منحنی تجربه (تحقیقات نشان می دهد،

ارزش ،امكان اثرگذاری بر میزان هزینه ها به میزان

یک کاهش یكنواخت در قیمت محصول به ازای

قابل مالحظه ای کاهش مییابد .لذا اگر می خواهیم

هربار  2برابر شدن خروجی تجمعی درآن حوزه از

محصولی تولید کنیم که از لحاظ کارکرد و نیز قیمت

صنعت وجود دارد) ،قیمت رقبا ،قیمت های مطرح

مطلوب نظر بازار و مشتریانمان باشد باید وقت را

شده در مناقصات ،مهندسی معكوس و سایر اطالعاتی

تلف نكرده و از همان حلقه های اول زنجیره

از این دست به تعیین قیمت فروش می پردازیم.

ارزش،کار پیش بینی هزینه و تالش برای حداقل

شكل -3رابطه بين هزینههای تجمعی محصول و ميزان اثرگذاری روی این هزینه ها

سهامداران،

میزان نیاز به پوشش هزینه هایی که در اهداف درنظر

آنگاه

با

توجه

به

انتظارات

دستورالعملهای سازمان ،موارد مشابه درصنعت،

گرفته شده اند (آیا کل هزینههای مربوط به چرخه
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عمر محصول را میخواهید پوشش دهید یا فقط بهای

مشتریانشان تحمیل می کنند .این موضوع حتی با

تمام شده کاالی فروخته شده را) اقدام به تعیین سود

احادیث نقل شده از ائمه اطهار نیز مطابقت ندارد.

مورد نظرمان درخصوص محصول مربوطه می نماییم.

برای نمونه امام صادق (ع ) فرموده اند :هر صنعتگر

سپس از حاصل تفریق قیمت فروش هدف و سود

براى کسب و کار خود ناگزیر به رعایت سه چیز

موردانتظار ،رقم هزینه هدف را محاسبه می کنیم و آن

است :مهارت در کار ،امانت ،جلب توجه

را به سطح اجزای محصول و فرایندهای تولید

مراجعهکنندگان

45

.

میشكنیم (با ترسیم ماتریس )QFDتا اگر در مواردی

حال جای تامل دارد که کاالیی که در تعیین

هزینه ها بیشتر از هزینه هدف است ،تدبیری برای

خصوصیاتش و نیز قیمتش خواست مشتری لحاظ

کاهش آنها بیاندیشیم .در نهایت نیز وقتی محصول را

نشده چطور می تواند برای مشتریان جلب توجه

تولید و روانه بازار کردیم همواره باید به هوش باشیم

نماید؟ تعجب آور این است که دیده می شود چنین

و اطالعات بازار و رقبا و نیازهای روز افزون مشتریان

کاالیی دائم نیز به بهانه های مختلف به قیمتش افزوده

را جمع آوری و تحلیل کنیم و یک قدم جلوتر از آنها

می شود .مگراین حدیث از پیامبر اکرم (ص) را

اقدام به بروز رسانی مصحوالت و قیمتهای آنها

نخوانده ایم که فرمودهاند :هرکس یک شب در آرزوى

نماییم؛ زیرا در دنیای رقابتی که سرعت تحوالت

گرانى براى امت من باشد ،خداوند اعمال چهل ساله

تكنولوژیكی آن بسیار باالست ،بسیار نابخردانه است

او را تباه خواهد کرد.46

که یک محصول را با همان خصوصیات  19سال پیش
تولید کنیم و انتظار داشته باشیم که یكه تاز جهانی

 -5-5استفاده از ابزارهای ارزیابی عملكرد

باشیم .به همین خاطر است که امام صادق (ع) فرموده

ارزیابی عملكرد عبارت است از« :فرآیند کمّی

اند :تفاوتى نمىبینم میان اینكه کار را به دست خائن

کردن کارایی و اثربخشی عملیات»(نیلی .)1115 ،با

بسپارم تا ناوارد.44

مرور بر ادبیات موضوع می توان هدف از ارزیابی

بدیهی است که اگر می خواهیم به رونق تولید

عملكرد را به سه گروه اصلی تقسیم کرد-1 :اهداف

ملی بپردازیم و جهاد اقتصادی داشته باشیم الزم است

استراتژیک که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید

که از هزینه یابی هدف به نحو احسن بهره ببریم.

نظر در استراتژی هاست؛ -2اهداف ارتباطی که شامل

حال اینكه نتیجه تحقیق حساس یگانه و همكاران

کنترل موقعیت فعلی  ،نشان دادن مسیر آینده ،ارائه

( )1811نشان می دهد تنها  16شرکت بورسی از بین

بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است؛ -8

 195شرکت مورد بررسی در این تحقیق از

اهداف انگیزشی که شامل تدوین سیستم پاداش و

ابزار"هزینه یابی هدف" استفاده می کنند .لذا می توان

همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.

نتیجه گرفت که بیشتر شرکتهای ایرانی بدون توجه

واحدهای

اقتصادی

در

گذشته،

تنها

از

به خواست مشتریان و قیمتهای مدنظر آنها اقدام به

شاخصهای مالی به عنوان ابزاری برای ارزیابی

تولید محصوالت خود نموده و بعد از طریق محاسبه

عملكرد استفاده میکردند .تا اینكه جانسون و کاپلن

بهای تمام شده محصوالتشان و احتساب درصدی

در اوایل دهه  1139پس از بررسی و ارزیابی سیستم

سود روی آن ،به قیمتی مطلوب نظر صاحبان شرکت

های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این

(و نه قیمت مطلوب نظر مشتری) آن را به
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اطالعات را برای ارزیابی عملكرد سازمانها نمایان

استفاده می کنند (نیكبخت و دیانتی )1818 ،این مدل

ساختند که برخی از این ناکاراییها عبارتند از:

پیشنهاد میکند که به منظور ارزیابی عملكرد ،هر

 )1از آنجا که شاخصهای مالی با استراتژیهای

سازمانی باید به همان میزان که به شاخصهای مالی

سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ،ممكن است با

اهمیت میدهیم به شاخصهای غیرمالی نیز اهمیت

اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و

بدهد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند ،یک نگاه

موجب پدید آمدن مشكالتی در تدوین استراتژی

کلی به چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند .این

شوند .به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ

چهارمنظر مختلف ،پاسخگویی به چهار سوال اساسی

برگشت سرمایه» می تواند به معطوف ساختن

زیر را امكان پذیر می سازد.

توجهات مدیریت به بهبودهای کوتاه مدت منجر

 )1نگاهها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)

شود و او را از بهبودهای بلندمدت غافل سازد.

 )2در چه زمینههایی بایستی خوب عمل کنیم؟

 )2شاخصهای مالی قادر به تشخیص هزینه های
کیفی به شكل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید
بیشتر را تشویق می کنند.

(جنبه داخلی کسب و کار)
 )8نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه
مشتریان)

نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی
عملكرد (سیستم مبتنی برارقام مالی نظیر میزان سود و

 )4چگونه میتوانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه
دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).

نقدینگی و )..به انقالبی در مدیریت عملكرد منجر شد
به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم

 منظر مشتریان

هایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد

این جنبه شامل معیارهایی نظیر رضایت مشتریان،

توجه قرار دهند .همچنین چهارچوبها و مدلهایی

نظرات آنها،میزان جذب مشتریان جدید ،نحوه

پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوبها ،کمک به

پاسخگویی به مشتریان ،سهم بازار ،میزان قابلیت

سازمانها برای ارزیابی درست و شایسته عملكردشان

سودآوری هر مشتری می باشد .جنبه مشتریان ،نوع

است .یكی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل

نگاه مشتریان را به شرکت توضیح می دهد و اینكه

های سیستم ارزیابی عملكرد مدل «کارت ارزیابی

آنها از شرکت چه می خواهند .این جنبه می تواند در

متوازن» 42است که توسط“ کاپلن و نورتن در سال

راستای مواردی مانند ایجاد فرصت هایی برای برنامه

 1112ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است.

ریزی استراتژیک ،پیوستگی و ایجاد یكپارچگی در

کارت ارزیابی متوازن ،ابزاری مدیریتی برای تبدیل

سیستم های اطالعاتی شرکت،درک الزامات و شرایط

استراتژی و چشم انداز شرکت به اهداف قابل اندازه

و انتظارات برای پشتیبانی بهتر مشتری و ارایه خدمات

گیری و ارتباط دهنده تصمیمهای استراتژیک و

جدید بكار رود.در ایجاد استاندارد برای ارزیابی

معیارهای ارزیابی عملكرد شرکت است .مدیران از

مشتری ،باید انواع مشتریان و نوع فرآیندی که

کارت ارزیابی متوازن ،به عنوان ابزاری برای جزئی تر

محصول یا خدمات را برای گروه های مشتری تولید

کردن استراتژی های شرکت ،مخابره اطالعات مربوط

میکند را مدنظر قرار داد.

به این موارد ،ایجاد انگیزه در میان کارکنان و قادر
ساختن مدیران اجرایی برای کنترل نتایج حاصله
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و پنجم
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زهرا ديانتی ديلمی

 منظر فرآیندهای داخلی

درنظر می گیرد .شكل  ،4یک نمونه کارت ارزیابی

این جنبه ،اقدامات موردنیاز برای انجام اثربخش
امور شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و تاکید آن

متوازن که درخصوص جنبه مشتریان طراحی شده
است نشان می دهد.

روی عملكرد فرآیندهای داخلی سازمان است.این

البته باید توجه کرد که در کارت ارزیابی متوازن

جنبه شامل معیارهایی نظیر برنامه ریزی تولید،

هیچ شاخص از پیش تعیین شده ای وجود ندارد و این

گسترش و توسعه تولیدات شرکت،میزان کارایی

ایرادی است که به این ابزار وارد است .به همین

تولید،میزان کیفیت و بهره وری تولید است.

خاطر بعدها چارچوب های دیگری نیز برای ارزیابی

 منظر نوآوری ،آموزش و فراگيری

عملكرد ارائه شده است (نظیر چارچوب مدوری و

این جنبه پاسخ به این سوال است که آیا سازمان

استیپل) 48که آنها نیز بی عیب و نقص نیستند ولی به

می تواند فرآیند پیشرفت و ایجاد ارزش را تداوم

هر حال ابزارهای ارزیابی عملكرد به سازمانها کمک

بخشد؟ این جنبه شامل معیارهایی نظیر توانایی

می کنند که در هرلحظه متوجه شوند که آیا به درستی

کارکنان (رضایت آنها ،میزان بهره وری و صالحیت

در حال طی کردن نقشه راه (استراتژی) شرکت برای

آنها در انجام امور) ،تكنولوژی اطالعات (نرخ پوشش

رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده (ماموریت)

اطالعات) ،میزان انگیزه (تعداد پیشنهادهای دریافت

سازمان هستند یا خیر.
اگر سازمانها از ابزارهای ارزیابی عملكرد (نظیر

شده ،اعمال شده و یاداش های مربوطه) است.
 منظرمالی

کارت ارزیابی متوازن ،مدل مدوری و استیپل و نظیر

این جنبه شامل معیارهای مالی سودآوری از قبیل

اینها) استفاده نمایند قبل از اینكه مشتریان ،محصوالت

سود عملیاتی ،بازده سرمایه بكار رفته ،رشد فروش،

آنها را پس بزنند و با شوک حذف از صحنه رقابت

رشد نقدینگی ،سرمایه در گردش ،ارزش افزوده

مواجه شوند ،متوجه این امر شده و سعی در برطرف

اقتصادی و نظیر آن است.

نمودن نقاط ضعف و کاستی های موجود می نمایند.

بنابراین ،کارت امتیازدهی متوازن ،عالوه بر

کاری که برخی از شرکتهای بزرگ و مطرح تولیدی

شاخص های مالی که نشان دهنده نتایج فعالیت های

کشورمان نكردند و در کمال ناباوری از گردونه

گذشته است ،شاخص های غیر مالی که به عنوان

فعالیت خارج شدند.

پیش نیازها و محرک عملكرد مالی آینده هستند را نیز
شكل -4یک نمونه ساده از کارت ارزیابی متوازن درخصو مشتریان شرکت
منظر مشتریان شرکت
هدف کلی شرکت

معيارهای سنجش
میزان رضایت مشتریان

جلب رضایت هرچه بیشتر

(از طریق نظرسنجی)

مشتریان

تعداد شكایات مشتریان از
محصوالت شرکت
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اهداف کمی

برنامه ها و ابتكارات اجرایی

افزایش  %19در سال

برگزاری جلسات دوره ای با مشتریان ،فراهم
نمودن امكان بازدید مشتریان از بخش های مختلف

کاهش  %19در سال

شرکت ،تقویت ذهنیت تكریم ارباب و رجوع
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حسابداری مديريت ،ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

فهرست منابع

 -6نتيجهگيری و بحث
اقتصاد مقاومتی محقق نمیشود مگر در سایه

 اسفندیاری ،محمد ،)1836( ،خوب کار کردن و

توجه به ارکانش که یكی از مهمترین ارکان اقتصاد

کار خوب کردن (بحثی درباره ضرورت کمال

مقاومتی ،داشتن تولید ملی است .تولید ملی نیز زمانی

گرایی) ،حدیث زندگی  -شماره  ،85ص 26

می توان به ثمر بنشیند و موفق آمیز باشد که قبل از

 اسماعیلی پورماسوله ،لهام و قریشی ،محمد

شروع به کار ،ابتدا با دقت جوانب امر سنجیده شده

( ،)1831هزینه یابی بر مبنای هدف (راهكاری

باشد (تجزیه و تحلیل بازا) ،نقاط قوت ،ضعف ،

برای کاهش قیمت تمام شده محصول) ،موسسه

فرصتها و تهدیدها مشخص شده باشد (با تجزیه و

مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تحلیل  )SWOTو با آگاهی و هوشیاری کامل (با

 بهرامفر ،نقی ،خواجوی ،شكراهلل وناظمی ،امین.

استفاده ازتئوری محدودیتها) بیانیه ماموریت شرکت و

(" .)1832شناسایی موانع توسعه حسابداری

نقشه راه رسیدن به این ماموریت (استراتژی شرکت)

مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در

تدوین شده باشد و با استفاده از کارت ارزیابی متوازن

بورس اوراق بهادار تهران".توسعه و سرمایه.

و سایر ابزارهای ارزیابی عملكرد ،همواره حرکت

شماره.1.ص ص .112-18

شرکت در مسیر دستیابی به بیانیه ماموریتش بررسی و

 حساس یگانه ،یحیی؛ دیانتی دیلمی ،زهرا،

انحرافات موجود برطرف گردد .درضمن باید در کل

نوروزبگی ،ابراهیم ،1819 ،بررسی وضعیت

زنجیره ارزش شرکت ،کیفیت فراگیر را لحاظ نمود و

حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در

با محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصول (با استفاده

بورس اوراق بهادار تهران ،مجله حسابداری

از هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور) ،محصول

مدیریت ،ص 13-1

مدنظر مشتریان (با استفاده از دیدگاه مبتنی بر خلق

 رهنمای رودپشتی ،فریدون ،)1818(،مدیریت

ارزش) را با قیمت فروش مطلوب نظرآنها (با استفاده

هزینه و اقتصاد مقاومتی ،دومین کنفرانس

ازهزینه یابی هدف) تولید کرد و همواره برای

حسابداری مدیریت ایران ،دانشگاه الزهرا (س).

مدیریت هزینه و نیز بهبود و توسعه محصوالت

 رهنمای رودپشتی ،فریدون و جلیلی ،محمد،

شرکت متناسب با نیازهای رو به ترقی مشتریان (با

( ،)1833هزینه یابی برمبنای هدف (مبتنی بر

توجه به مفهوم کایزن) و تحول محصوالت تولیدی

ارزش آفرینی) ،انتشارات ترمه.

شرکتهای موفق (با استفاده ازمحک زنی) تالش

 مصدق راد ،علی محمد ،)1831( ،مدیریت کیفیت

نمود .لذا می توان گفت تولید ملی به ثمر نمی نشیند

فراگیر ،مدل چنگالی ،مجله تدبیر ،شمار ،189ص

و ادامه نمییابد ،مگر در سایه استفاده از شیوه های

36-22

اجرایی کارآمد و اثربخش (ابزارهای حسابداری

 کزازی ،ابوالفضل ،)1823( .مدیریت کنترل کیفیت

مدیریت) که قدم به قدم مدیریت را در تدوین

فراگیر (نگرشی کاربردی ،تهران ،مرکز آموزش

استراتژی شرکت و دستیابی به آن ،یاری می رسانند.

مدیریت دولتی.

من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش
چون به فكر سوختن افتاده ای ،جانانه باش

 کریمی ،تورج (" ،)1835مدل های نوین ارزیابی
عملكرد سازمانی" ،مجله تدبیر ،شماره 121
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زهرا ديانتی ديلمی

 نیكبخت ،محمدرضا

و دیانتی دیلمی ،

زهرا ،)1818(،حسابداری مدیریت ،انتشارات
مهربان نشر.
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یادداشتها
 1بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور،
1831/61/11
 2بيانات مقام معظم رهبری در ديدار دانشجويان1811/60/11 ،
 8بيانات مقام معظم رهبری در ديدار كارگزاران نظام1811/60/68
 4بيانات مقام معظم رهبری در ديدار دانشجويان1811/60/11 ،
 0رسول هللا (ص) :اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً ،واعمل آلخرتك كأنّك تموت
غداً (.تنبيه الخواطر)2/284 :
يحسن (الجامع
العامل إذا َع ِم َل أن
 .1رسول هللا (ص):إنّ هللا تعالی يحبّ ِمن
ِ
ِ
الصغير ،سيوطی ،تحقيق :عبد هللا مح ّمد درويش ،ج ،1ص.)221
7
يحسنُه (نهج البالغة ،حکمت .)31توجه شود که برخی
قيمةُ ُک َّل امریء ما ِ
اين حديث را به اشتباه ترجمه اينگونه کرده اند« :ارزش هر انسانی بسته
به آن چيزی است که انجام می دهد» ،يا ترجمه کرده اند «مرد را آن بهاست
که در ديده اش زيباست» و يا ترجمه اشتباه ديگر اين است که «ارزش هر
کس به چيزی است که برای آن ،ارزش قائل است» و نيز ترجمه اشتباه ديگر
اين است که «بهای هر شخصی به اندازه اعمال نيک اوست» و يا «بهای هر
مردی ،به اندازه نيکی اوست» .در حالی که منظور واقعی اين حديث بر
خوب انجام دادن کارها است (برای کسب اطالعات بيشتر رجوع شود به
اسفندياری.)1831 ،
َ 3و ا ْبت َِغ فيما آتاكَ َّ
س نَصيبَكَ مِنَ ال ُّد ْنيا َو أَحْ ِسنْ كَما
هللاُ الدَّا َر ْاآل ِخ َرةَ َو ال تَ ْن َ
أَحْ سَنَ َّ
هللاُ إِلَيْكَ (قصص ( ، )27آيه .)33
1
ب هللا (نور الثّقلين ،ج ،1ص)131
فأحسنوا أعمالکم الّتی تَع َملونَها لِثوا ِ
ِ
 16مستدرک الوسايل ج 2ص417
 11قول اذا احسن المؤمن عمله ضاعف هللا عمله لکل حسنة سبعماة و ذلک
قول هللا تبارک و تعالي و هللا يضاعف لمن يشاء (نور الثّقلين ،ج ،1ص)131
 12حضرت امام حسن عسگری (عليه السّالم) فرموده اند :گرچه
خداوند در نظام حکيمانه ی آفرينش ،ارزاق مردم را تضمين کرده است ولی
مبادا انديشه ی ضمانت خداوند رازق ،مغرورتان سازد و شما را از انجام
فريضه ی کار و کوشش باز دارد(.تحف العقول،ص)931
 18سرانهی ساالنه کار مفيد در ژاپن  2426ساعت ،کرهی جنوبی 1166
ساعت ،چين  1426ساعت ،آمريکا  1816ساعت ،ترکيه  1886ساعت،
آلمان  1766ساعت ،پاکستان  1166ساعت ،افغانستان  106ساعت،
عربستان  726ساعت و کويت  166ساعت است.
14
Just in time
15
Balance scorecard
16
Benchmarking
17
Lean
18
Lean manufacturing
 11كايزن)  (KAI + ZEN = KAIZENتركيبي دو كلمه اي از يك
مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و
تدريجي است .در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود
در سازمان ها الزم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم  ،بلكه

67

هر نوع بهبود يا اصالح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد ،ارتقاي بهره
وري را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد؛ بهبود مستمر و تدريجي با
بهره گيري از مشاركت كاركنان.ايمايی ( ،)Masaaki Imaiكسی كه
اصطالح كايزن را در سال  113۱ارائه داد ،آن را به عنوان مداخله همه
افراد مديريت ارشد ،مديران ميانی ،كارگران – برای بهبود و پيشرفت
تعريف میكند .كايزن به مفهوم بهسازی و بهبود مستمر برسه بعد استوار
است -1 :باال بردن كيفيت محصوالت و خدمات -2 ،به صفر رسانيدن
ضايعات  ،و  -8تأمين رضايت مشتری.
به منظور دستيابی به اين اهداف همه اعضای سازمان بايد در مورد
بهينه سازی مستمر در خود احساس تعهد نمايند .در فلسفه كايزن به رضايت
مشتری توجه خاصی می شود و فرض را بر آن میگذارد كه تمام فعاليتها و
بهبودها بايد به رضايت مشتری منجر گردد .برای دستيابی به اين هدف از
روشهای سهگانه زير استفاده می شود كه به مثلث جوران معروف است-1:
كنترل كيفيت  -2 ،بهبود كيفيت و --8تضمين كيفيت
 26شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعه ،قم ،آل البيت 1461 ،هـ .ق ،ج ، 11
ص.14
 21کنفوسيوس که نامش به زبان چينی کونگ فوتسه ()Kung-futze
يعنى كونگ فيلسوف ،که ما آن را كنفوسيوس تلفظ مى کنيم ،يک مکتب
اخالقی را در چين بنا نهاد که به نام او دين کنفوسيوس است .الزم به ذکر
است که دين در چين آن مفهومی را که اديان ديگر در کشورهای ديگر
دارند ،ندارد.دين های چينی بيشتر مکتب های اخالقی هستند نه تشريعی .دين
کنفوسيوس بر اساس اخالق استوار است .تعاليم کنفوسيوس ترکيبى است از
اصول اخالقى ،سياست مدن و مقدارى مسائل دينى .کنفوسيوس می گويد:
گيتی مجموعه ای است که طبق قواعد اخالقی اداره می شود .فرد در برابر
خانواده و شهر چندان ارزشی ندارد  ،بلکه گروههای اجتماعی بشر مهم و
ارجمند هستند .از کتب پنجگانه کنفوسيوس می توان به کتابهای زير اشاره
کرد که چهار كتاب نخست گزيده اى از سخنان پيشينيان را نيز در بردارد،
ولى سراسر كتاب پنجم از خود اوست:
کتاب ايی – چينگ :کتاب تعبيرات و نمودارهای عرفانی
کتاب شوچينگ :قسمتی از تاريخ چين و حوادث چند سلسله از
پادشاهان آن کشور
کتاب شی – چينگ :ديوان چکامه ها
کتاب لی -چی :در آداب و تشريفات
کتاب چون – چيو :يعنی بهار و پاييز ؛ وقايع تاريخ چين در ايالت لو
از  722تا  931ق.م
 22اين قانون اخالقی ،که بعضا آن را «قانون سيمين» ناميده اند ،در پنج جای
کتب مقدس دين کنفوسيوس به چشم می خورد0 :11 :؛ 12 :2؛ آموزش
کبير16 :2 ،؛ مرام اعتدال18 :8 ،؛ و سرانجام لی کی.(23 .1 .82 ،
 28نهج البالغه ،نامه.81/
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Mura
26
فعاليت هايي كه هزينه زا هستند ولي ارزشي ايجاد نمي كنند= MUDA
اتالفها=
27
MURI
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ْرفين
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ْرفينَ هُ ْم أَصْ حابُ النَّ ِ
َو أَنَّ ْال ُمس ِ
ْ
ٌ
ْ 81القَصْ ُد َم ْث َراةٌَ ،و الس ََّرفُ َمت َواة (کافی ج  ،7ص )881
32
Juran
33
W,Edwards Deming and J.M. Juran
34
Malcom Baldrige National Quality
35
Total Quality Management
36
)The International Organization for Standard(ISO
87به دنبال پيوستن تدريجي ساير كشورهاي جهان ،اين سازمان در حال
حاضر داراي  182عضو شامل  16عضو اصلي  84عضو مكاتبهاي و 3
عضو مشترك ميباشد كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله
اعضاي اصلي آن بوده و بافعاليت در كميتههاي فني ايزو در تدوين
استانداردهاي بينالمللي مشاركت داشته و دارد.
38
Philip Crosby
 81والتبخسوا الناس اشياء هم.
 46إنّ من فناء اإلسالم و فناء المسلمين ،أن تصير األموال في أيدي من ال
يعرف فيها الحقّ ،و ال يصنع فيها المعروف « وافى» (2م 12 /)1؛« وسائل»
.021 /11
َ 41منْ آ َذى ُمؤْ ِمناً فَقَ ْد آ َذانِي َو َمنْ آ َذانِي فَقَ ْد آ َذى َّ
هللا فَه َُو َم ْلعُونٌ
هللا َو َمنْ آ َذى َّ َ
ُور َو ْالفُرْ قَان» (مستدرک الوسائل /محدث نوری
اإل ْن ِج ِ
فِي التَّوْ َراةِ َو ْ ِ
يل َو ال َّزب ِ
 -120/11/1/باب تحريم ايذاء المومن ...ص)11:
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حسابداری مديريت ،ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

42
َمل عمالً
إنّی َألعلم أنّه سيبلی و يص ُل إليه البَلی و لکنّ هللا يحبُّ عبداً إذا ع َ
أحک َمه(وسائل ال ّشيعة ،ج ،8ص (286
Cooper and Slagmulder 48
 44ما أبالي إلى من ائتمنت :خائنا أو مضيّعا «.تحف العقول».276 /
 40تحف العقول  -ترجمه جنتى ،متن ،ص017 :
َ 41منْ تَ َمنّى عَلى اُ َّمتِى ْالغَال َء لَ ْيلَةً َوا ِح َدةً اَحْ بَطَ ّ
هللا َع َملَهُ اَرْ بَعينَ َسنَةً
[كنزالعمال جلد ]13/4
47
Balanced Score Card
48
Medori and Steeple
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