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چكیده
كايزن يکي از الگوهاي بهبود مستمر است كه فلسفه آن جلوگیري از سکون و تالش مداوم براي رسیدن به اهداف است .اين مقاله
با هدف بررسي التزام عملي مديران صنعتي استان فارس به الگوي مديريتي كايزن ،نگارش يافته است .مطالعه پیش رو از نوع
پیمايشي-كاربردي است .بررسي موضوع از طريق تبديل اصول بیستگانه مديريت كايزن به پرسشنامه و نمونهگیري به صورت
تصادفي ساده ،از  25نفر از مديران صنعتي استان فارس صورت گرفته است .براي تحلیل نتايج پس از بررسي نرمال بودن دادهها
توسط نرم افزار  ،spssدر قالب  1فرضیه اصلي و  52فرضیه فرعي از آزمون پارامتريک  Tتک نمونهاي استفاده شده است .نتايج حاصل
نشان ميدهد كه طبق ادعاي مديران پايبندي به مولفههاي كايزن در وضعیت مطلوبي قرار دارد .اين موضوع داللت بر تمايل مديران
به اجراي مولفههاي كايزن دارد.
واژههای كلیدی :كايزن ،بهبود مستمر ،حسابداري مديريت استراتژيک ،مديران صنعتي ،استان فارس.
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 -1مقدمه
براي اينکه بتوان در دنیاي پیچیده و رقابتي امروز در
صحنه رقابت باقي ماند ،نیاز است كه با بهترين و جديدترين
الگوهايي كه به افزايش بهرهوري منتج ميگردد آشنا بود .اما
صرفا آشنايي با آنها مشکالت سازمان را حل نميكند و براي
استفاده از منافع آن بايد آنرا در عمل به كار برد .كايزن يکي از
شیوههاي مديريتي است كه طي سالهايي كه از ايجاد آن
گذشته است ،در جايج اي دنیا و خصوصا كشور ژاپن امتحان
خود را پس داده است كه با استفاده از تالشهاي كوچک
همیشگي براي رسیدن به هدف ،بهبود مستمر را شکل ميدهد.
مي توان فلسفه كايزن را جلوگیري از سکون و تالش مداوم براي
رسیدن به اهداف دانست .با اينکه عموم مديران كشور از
محاسن اين شیوه مديريتي اطالع دارند ،متاسفانه حركات
مداوم و برنامهريزي شدهاي را در سطح كالن و ملي براي اشاعه
و اجراي كايزن شاهد نبودهايم .طبیعتا براي اينکه بخواهیم
نسبت به اجراي هر مقوله اي اقدام كنیم ابتدا بايد وضعیت فعلي
در رابطه با موضوع مورد نظر سنجیده شود و سپس با استفاده
از نتايج بدست آمده ،برنامه ريزي الزم انجام گیرد .اين مقاله با
هدف ارزيابي وضعیت التزام عملي مديران صنعتي استان فارس
نسبت به مدل مديريتي كايزن نگارش يافته است تا پس از
كسب نتايج و روشن شدن وضعیت ،برنامهريزي دقیقي براي
اجراي آن صورت گیرد .الزم به ذكر است كه با توجه به
حساسیت و اهمیت موضوع ،نميتوان آنرا به حال خود رها كرد
و نیاز به دخالت دولتمردان و مديران سطح كالن ،براي برنامه-
ريزيهاي دقیق احساس ميشود .در انتها با توجه به سوابق و
پیشینه هاي اجرا شده از اين مدل مديريتي در سطح ملي و
بینالمللي ،در صورتي كه بتوانیم آنرا نهادينه كنیم ،افزايش
بهرهوري ،غیر قابل اجتناب خواهد بود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
دستیابي به بهرهوري بیشتر و عرضه محصول يا كااليي با
كیفیت باالتر همیشه جزو اهداف اصلي سازمانهاي صنعتي يا
خدماتي است ،اما براي دستیابي به فرايندهايي كه كاال يا
خدمات را با كیفیتي باالتر ارايه كنند تنها بکارگیري تکنولوژي-
هاي نوين موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر سیستمي براي بهبود
فرايندها تعريف و به كار گرفته نشود ،بجز اتالف منابع و زمان
كار ديگري صورت نپذيرفته است .سیستم مديريت كايزن كه
ريشه در فرهنگ سازمانها و مؤسسات ژاپني دارد ،امروزه در
بسیاري از كشورهاي صنعتي براي افزايش بهرهوري مورد الگو-
برداري قرار گرفته است(.بماني)1836 ،
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ايمايي  1براي اولین بار كايزن را وارد متون مديريتي نموده
و آنرا بعنوان يک استراتژي بهبود كه تمامي افراد را از مديريت
ارشد سازمان تا كاركنان عملیاتي در فرايندها درگیر و فعال
ميسازد ،تعريف كرده است.كايزن واژه و اصطالح ژاپني به
معناي بهبود مستمر است (ويد  .)5212 ،5كه از دو واژه  KAIو
 ZENتشکیل شده كه اولي به معناي تغییر و دومي به معناي
خوب است .مديران ژاپني كاهش بيوقفه بهاي تمام شده در
طي مرحله تولید و چرخه عمر محصول را بعنوان هزينهيابي
كايزن توصیف ميكنند (هیلتون .)5222 ،8
امروزه بسیاري از سازمانها و شركتهاي موفق دنیا ،بهره-
وري و پويايي سازماني خود را مديون به كارگیري سیستمهاي
بهبود ميدانند (ايمايي .)1221 ،يکي از اين سیستمها كايزن
است كه آنرا بهبود مستمر در محیط كار سازماني و نگرش
مبتني بر عقل سلیم در مديريت نوين تعريف مينمايند
(رندت .)5221 ،9
كايزن نخستین بار پس از جنگ جهاني دوم در چندين
كسب و كار ژاپني به كار گرفته شد و بخشي از آن ،از كسب و
كار و مديريت كیفیت آموزشدهندگان آمريکايي كه از ژاپن
بازديد ميكردند تأثیر پذيرفت و از آن زمان به بعد در كل
جهان گسترش يافت (كوالنزو .)5222 ،2
استراتژي كايزن بر اين باور است كه استانداردها طبیعتا
بصورت آزمايشي تدوين شدهاند و بايستي همواره تالشهايي
براي ارتقاء آنها صورت گیرد .كايزن روي تغییرات تدريجي
درفرايندها تاكید ميكند و در مقايسه با ساير روشهاي تحول
سازماني از جمله مهندسي مجدد كه تغییرات كلي را در نظر
دارد بسیار كم هزينه بوده و غالبا منابع (زمان ،سرمايه ،دارائي-
ها و  )...قابل توجهي را مصرف نميكند لیکن از آنجايي كه
مشاركت تمامي پرسنل در همه سطوح سازماني را در بر مي-
گیرد در مجموع به تحوالت شگرفي منتهي ميشود .در
محیطي كه كايزن به يک فرهنگ و باور عمومي تبديل شده
است كاركنان در كارو زندگي با نشاطتر و با انگیزهتر هستند و
همراهي با تغییرات و تعهد به اهداف سازماني ارتقا مييابند.
بهبود مستمر كامال با نوآوري كه نوعي بهبود است كه
غربيها بیشتر با آن مأنوس هستند ،متفاوت است .نوآوري
نمايانگر پیشرفت يکباره و آشکار توسط تعداد معدودي از
متخصصان مثل مديران يا مهندسان ميباشد در حالي كه
بهبود مستمر به معني يک جمع شدن تدريجي و مستمر
بهبودهاي كوچک است كه توسط همة كاركنان اعم از مجريان
و مديران حاصل مي شود (انجمن روابط انساني ژاپن .)1225 ،6
بنا بر اعتقاد ايمايي كايزن حقیقتي است كه ميتوان از آن
بعنوان موتور متحركة اقتصاد ژاپن نام برد ،دلیل اصلي موفقیت

سال پنجم  /شماره نوزدهم /پائیز 9911

بررسي التزام عملي مديران صنعتي استان فارس به الگوي مديريتي کايزن  /حلیمه رحماني ،حسین رجب درّي و اعظم روستا میمندي

ژاپنيها درتولید و تکنولوژي انعطافپذير كه قابلیت پاسخگويي
به نیازهاي متغیر مشتري را داشته باشد كايزن است
.)1228
اساسا هر شغلي داراي دو جزء مهم مي باشد .يک جزء
نگهداري يا پشتیباني از وضعیت روزانه و ديگري خراب كردن
آن بمنظور بهبود شرايط (ايمايي .)1236 ،بهبود نیز به بهبود
مستمر و نوآوري تقسیم ميگردد ( نمازي و گروه علمي،
 .)1825از نظر آمريکاييها پیام كايزن ” بهتر انجام دادن “ ” ،
بهتر ساختن “ و ” بهبود دادن چیزهايي است كه هنوز از بین
نرفتهاند “ .زيرا آنها معتقدند كه اگر ما انجام ندهیم با ديگراني
كه انجام ميدهند نميتوانیم رقابت كنیم (هاجیمه .)1228 ،در
واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در
سازمانها الزم نیست به دنبال تغییرات انفجاري يا ناگهاني
باشیم ،بلکه هر نوع بهبود يا اصالح به شرط آنکه پیوسته و
مداوم باشد ارتقاي بهرهوري را در سازمانها به ارمغان خواهد
آورد.
براي رسیدن به اين مقصود بايد فعالیتهاي بدون ارزش
افزوده را حذف نمود و جلوي انجام كارهاي موازي را گرفت و با
شناسايي ضعفهاي سیستم فعالیتهايي كه براي بهبود الزم
است را طراحي و اجرا كرد و آن دسته از فعالیتهايي كه براي
تکمیل و بهبود سطح كیفي خدمات الزمند به فعالیتهاي
سازمان افزوده شوند (ادگاردو و همکاران .)1229 ،3
 -1-2سه جزء اصلی كايزن
طبق نظر انجمن روابط انساني ژاپن ( )1225يک كايزن واقعي
از  8جزء اصلي تشکیل شده است :
 -1ادراك  :كشف مشکل و مشخص كردن اينکه چه نوع
كايزني براي حل آن بايد مورد استفاده قرار گیرد .نقطة شروع
كايزن ،يک مشکل است .اگر مشکلي وجود نداشته باشد نیازي
نیز به كايزن نیست .اگر مشکلي وجود داشته باشد ولي به آن
توجه نشود انگیزه اي براي بهبود نیز وجود نخواهد داشت .تنها
وقتي كه يک مشکل پديدار ميشود تفکر خالقانه نقش اصلي
خود را ايفا ميكند .اكثر آموزشها براي اين طراحي شدهاند كه
نحوة حل مشکالت مشخص شده را آموزش دهند .در نتیجه اين
طرز فکر بوجود آمده است كه حل مشکل به معني حل مشکالت
مشخص شده ميباشد .چنین چیزي در محیطهاي واقعي
تجاري بسیار محدود است .در آنجا توانايي پیدا كردن مشکل
يک ضرورت اولیه براي حل مشکل است .مطمئنا آموزش
كاركنان جديد الورود براي حل مشکالت ارائه شده به آنها در
فعالیت كايزن بسیار مهم است .در مراحل اولیه سرپرستان بايد
كاركنان را در مورد حیطههايي كه مشکل در آنها وجود دارد

آگاه كنند و به آنها اشاراتي در مورد نحوة بکارگیري كايزن و
وظايف مربوط به آنها ارائه دهند .هر چند كه كاركنان جديد بايد
نحوة شناسايي وظايفي را كه بايد انجام دهند و مشکالت مرتبط
با كار خود را ياد بگیرند .اين توانايي نقطة شروع كايزن است زيرا
اينجا جايي است كه كارگر شروع به حل مشکالت ايجاد شده در
مسیر كار خود مي كند.
 - 5توسعه ايده  :بحث و مناظره در مورد راهحلهاي خالقانه
براي حل مشکل .بدلیل اينکه در اين مرحله بايد ايدهها و طرح-
هاي جديد ارائه شود روشهاي تفکر خالقانه و تکنیکهاي ارائة
ايده مفید خواهند بود .آنها كمک ميكنند تا خود را از شر ايده-
هاي كهنه رها سازيد و در نتیجه مشکل را از زواياي مختلف
مورد بررسي قرار دهید.
هر چند بنظر ميرسد كه برخي افراد همه چیز را در مورد
تئوري تفکر خالقانه ميدانند ولي بندرت ايدههاي عملي در اين
مورد دارند .بعبارت ديگر نیازي به مطالعه اين روشها براي ارائة
ايدههاي خوب نیست .بهبود مستمر در كار مثل ارائه يک
نوآوري برجسته نیست و به اندازة آن نیاز به تفکر ندارد .ايده-
هايي كه در مورد آنها در اينجا صحبت ميشوند عموما چیزهايي
نیستند كه فرد به دنبال ثبت انحصاري آنها باشد .بههمین دلیل
نیازي به پرورش و تمرين مهارتهاي خاصي ندارد .آقاي
ماساكي ايمايي در كتاب خود با عنوان كايزن بیان ميكند كه"
احساس معمول تنها چیزي است كه در اينجا مورد نیاز مي
باشد".
 - 8تصمیمگیري ،اجرا و بررسي  :تصمیمگیري در مورد
اينکه كدام نوع كايزن بهتر است و كدامیک را ميتوان اجرا كرد
و برنامهريزي براي اجراي آن و سپس اجراي واقعي آنها.
 -2-2كايزن در ايران
در فضاي رقابتي امروز ،تأخیر در بکارگیري آخرين
تکنولوژيها ،مستلزم پرداخت بهايي سنگین است .همچنانكه
شركتهاي ژاپني آهسته ولي محکم حركت ميكنند و
سرنوشت محتوم آنها پیمودن راه پیشرفت و ترقي است.
استفاده كنندگان از الگوهاي پیشرفت ،هم اكنون با بکارگیري
كايزن و نوآوري ،با بیشترين نرخ رشد در راه توسعه صنعتي
گام بر ميدارند .در ايران نیز تواناييهاي برجستهاي وجود دارد
كه با مديريت صحیح ميتواند منجر به افزايش كیفیت تولیدات
و خدمات شود كه در اين مسیر استفاده از الگوهايي مثل كايزن
ضروري است .تفاوتهاي موجود در رسیدن به موفقیت ناشي از
اختالفات ملیت نیست ،بلکه منوط به اختالف در روحیه و طرز
تفکر است .بر اين اساس الزم است كه اين الگوها در كشور
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مطابق با فرهنگ و تواناييهاي ملي ،پیادهسازي شود تا
بیشترين بهرهوري از آن بدست آيد.
در سال  ،1812با هماهنگي سازمان ملي بهرهوري ايران و
سازمان بهرهوري آسیا دورهاي با عنوان كارگاه آموزشي كايزن
عملي ،به مدت پنج روز براي برخي از واحدهاي صنعتي استان
يزد برگزار شد .آن روز كسي تصور نميكرد كه اين كارگاه
سرآغازي براي معرفي الگويي براي بهبود بهرهوري در كشور
شود .مدرس و مشاور اين كارگاه ،شوئیچي يوشیدا ،مشاور
كايزن و معاون اسبق شركت نیسان موتورز بود .اين كارگاه پنج
روزه كه در آن بخشي از فرايندهاي كاري واحدهاي صنعتي
شركت كننده به عنوان نمونه انتخاب گرديد و مورد بازنگري
قرار گرفت ،در تغییر نگرش كاركنان درباره مسائل محیطي
بسیار مؤثر بود ،به طوري كه سازمان ملي بهرهوري ايران،
بالفاصله اجراي طرحهاي بعدي را در ساير استانهاي كشور در
دستوركار خود قرار داد .نخستین كساني كه يوشیدا را در
كارگاه آموزشي پنج روزه در استان آذربايجان شرقي همراهي
كردند ،كارشناسان اين سازمان بودند كه بعدها خود پايه گذار
اجراي كايزن و ادامه فعالیتهاي بهبود در بخشهاي صنعت و
خدمات شدند (مالي و همکاران1831 ،؛ دالوري و همکاران،
.)1833
همچنین قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مشتمل
بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه
مورخ شانزدهم بهمن ماه يکهزار و سیصد و نود مجلس شوراي
اسالمي تصويب شد و در تاريخ  1822/15/8به تأيید شوراي
2
نگهبان رسید.
اما حدود دو و نیم سال پس از تصويب اين قانون با استناد
به گزارش نظارتي اجراي قانون بهبود مستمر محیط كسب و
12
كار كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس منتشر شده است
بررسي عملکرد نهادهاي مسئول اجراي « قانون بهبود مستمر
محیط كسب و كار» نشان ميدهد كه بیش از نیمي از مواد اين
قانون پس از حدود دو سال و نیم از ابالغ آن ،هنوز عملیاتي
نشده است .به طور دقیقتر ميتوان گفت كه در  52ماده اين
قانون 91 ،حکم قانوني به تفکیک مجري وجود دارد كه از میان
اين تعداد حکم 9 ،مورد آنها اجرايي شده 3 ،حکم قانوني به
طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده ،اجراي  9حکم قانوني
غیرقابل ارزيابي است و  81حکم قانوني نیز اجرا نشده است .به
نظر ميرسد بجز چند مورد استثنا نظیر قوه قضائیه ،دبیرخانه
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مستقر در اتاق ايران،
وزارت امور اقتصادي و دارايي و استانداريهاي آذربايجان
شرقي ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،تهران ،چهارمحال و بختیاري،
خراسان شمالي ،زنجان ،فارس ،قم و گیالن ،ساير دستگاههاي
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اجرايي كه در اين قانون مسئولیتي به عهده آنها گذاشته شده،
در اجراي تکالیف قانوني خود در قانون بهبود مستمر محیط
كسب و كار تدوين شده كوتاهي كرده و اجراي اين قانون را
جدي نگرفتهاند .اين گزارش ميافزايد  :تاكید ميشود بدون
وجود عزم جدي در دستگاههاي اجرايي قوه مجريه و همچنین
قضائیه ،نميتوان به اجراي اثربخش مواد « قانون بهبود مستمر
محیط كسب و كار» امید داشت.
همچنین آيیننامه اجرايي ماده ( )2قانون بهبود مستمر
محیط كسب و كار طي نامه شماره  – 65662ت  22813هـ
مورخ  9شهريور  1828به وزارتخانههاي امور خارجه ،امور
اقتصادي و دارايي ،صنعت ،معدن و تجارت و معاونت برنامه-
ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور ،با امضاء معاون اول
رئیس جمهور ابالغ شد.11
 -3-2اصول بیستگانه كايزن
اصول بیستگانه كايزن راه و روش رسیدن به اهداف
مديريت كايزن را بیان ميكند .در واقع اصول بیستگانه كايزن
قوانین و مقررات الزماالجرا در مديريت كايزن است .اصول
بیستگانه زير در جهت مديريت كايزن به كار ميرود.
(هیلتون )5222 ،15
 )1نگويید چرا اين كار انجام نميشود .فکر كنید چگونه مي-
توانید آنرا بهتر انجام دهید( .لیکر )5226 ،18
 )5در مورد مشکل بوجود آمده نگراني به خود راه ندهید.
همین االن براي رفع آن اقدام كنید.
 )8از وضعیت موجود راضي نباشید .باور داشته باشید كه
همیشه راه بهتري هم وجود دراد.
 )9براي تحقق هدف به دنبال كمال مطلوب نگرديد .اگر 62
درصد از تحقق هدف اطمینان داريد ،دست به كار شويد.
 )2اگر مرتکب اشتباه شديد ،بالفاصله در صدد رفع آن برآيید.
 )6براي پيبردن به ريشه مشکلها پنج بار بپرسید چرا؟
 )1سعي نکنید از دفتر كار خود مشکلها را حل كنید.
 )3همیشه براي حل مشکلها از داده و اطالعات كمي و به
روز استفاده كنید.
 )2براي حل مشکل به دنبال هزينه كردن نباشید ،بلکه از
خرد خود و خرد جمعي استفاده كنید.
 )12هیچ وقت جزئیات و نکات ريز را فراموش نکنید .ريشه
بسیاري از مشکلهاي بزرگ همین نکات ريز است.
 )11حمايت مديريت ارشد منحصر به قول و كالم نیست.
مديريت بايد در عمل حضور ملموس و مشهود داشته
باشد.
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)15
)18
)19
)12

)16
)11
)13
)12
)52

براي حل مسائل هر جا كه امکان دارد ،از واگذاري اختیار
به زير دستان ابا نکنید.
هیچ وقت به دنبال مقصر نگرديد .هیچوقت عجوالنه
قضاوت نکنید.
مديريت ديداري و انتقال اطالعات بهترين ابزار براي حل
مسئله به صورت گروهي است.
ارتباط يک طرفه دستوري از باال به پايین مشکلهاي
سازمان را پیچیدهتر ميكند .مديريت ارشد بايد با اليه-
هاي پايینتر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد.
انسانها تواناييهاي فراواني دارند .از الگوهاي چند مهارتي
و غني سازي شغلي براي شکوفا شدن آنها استفاده كنید.
تنها فعالیتهايي را انجام دهید كه براي سازمان شما
ارزش افزوده ايجاد ميكنند.
فراموش نکنید كه  ، 5S19پايه و بنیان ايجاد محصولي با
كیفیت است.
بر اساس الگوهاي كارگروهي ،مسائل محیط كارتان را حل
كنید.
حذف مودا ( اتالف) فرآيندي پايانناپذير است .هیچ وقت
از اين كار خسته نشويد.

پیشینه پژوهش داخلی
در سال  1831سازمان ملي بهرهوري ايران حركت بهبود
كايزني را با اجراي تحقیق چرخه مديريت بهرهوري در پنج
دستگاه دولتي استان كرمان آغاز و براي نخستین بار در كشور،
كايزن را به حوزه خدمات بويژه سازمانهاي دولتي كشاند.
اجراي اين تحقیق نتايج و دستاوردهاي بسیار مهمي را به همراه
داشته است كه برخي از آنها به شرح زير است (دالوري ،فرقاني
و مالحسیني.)1833 ،
 اشاعه فرهنگ بهرهوري و كیفیت نزد مسؤالن و
كارشناسان و التزام عملي به آنها.
 ارتقاي دانش و مهارتهاي كارشناسان سازمانها به
صورت نظري و عملي و به كارگیري همزمان آنها در
اصالح فرايندهاي كار سازمانهاي متبوع.
 تغییر بینش ،نگرش و خودباوري در كارشناسان و
مسؤالن مبني بر اينکه ميتوانند محور اصلي ايجاد
تغییر و تحول در سازمان خود قرار گیرند.
 آشنايي كارشناسان ادارهها با شیوههاي علمي شناسايي
مسايل سازمان و حل مساله به صورت گروهي.
 شناسايي موداهاي فیزيکي و فرايندي در محل كار و
حذف آنها و از آن راه صرفهجويي در فضا ،امکانات و
هزينه.

 حساس شدن مسؤالن سازمانها و استان نسبت به
موضوع ارتقاي بهرهوري و به كارگیري منابع و امکانات
و برنامهريزي براي ايجاد تحول ارتقاي بهرهوري.
مدايم زاده ( )1832به بررسي مديريت بهرهوري با كايزن
عملیاتي در شركت سهامي برق منطقهاي كرمان پرداخت.
پروژه كايزن عملیاتي كه در شركت برق منطقهاي كرمان به
اجرا در آمده است از اين نظر مستثنا است كه به واسطه مدت
زمان كم در ايجاد بهبود (يک روز) ضمن رفع تمامي اشکاالت
موجود ،انگیزه اي بسیار قوي براي تغییر در كاركنان ايجاد كرد
كه ميتواند زمینه ساز استقرار ساير سیستمهاي بهبود در
سازمان باشد.
شريفي و همکاران ( )1831در تجربهاي موفق ،چرخه
مديريت بهرهوري با رويکرد كايزن عملیاتي را در پليكلینیک
صنعت نفت فارس به اجرا گذاشتند .در اين تجربه با استفاده از
اصول و روشهاي علمي ،نمودار استخوان ماهي و جدولهاي
امتیازدهي بیش از  62مورد اتالف شناسايي و حذف شدند.
همچنین ازدحام در بخش پذيرش به میزان 82
درصد كاهش يافت كه نقش بسزايي در بهبود عملکرد
كاركنان اين واحد و نیز رضايت مراجعان داشت .در واحد
آزمايشگاه نیز با مديريت علمي و تاكید بر بهرهوري ،بهبودهاي
چشمگیري حاصل شد .جامعه پژوهش آنان كلیه كاركنان
شاغل در مركز فارس يعني  116نفر بود.
رئیسي و همکاران ( )1833در پژوهش خود با عنوان اثر
بخشي اجراي مديريت بهره وري با رويکرد كايزن عملیاتي بر
بهبود شاخصهاي عملکردي واحد آزمايشگاه پليكلینیک 11
تأمین اجتماعي تهران ،به اجراي كايزن عملیاتي دراين واحد
آزمايشگاه پرداختند كه موجب بهبود قابل مالحظه در كاهش
زمان انتظار بیماران براي پذيرش از  52دقیقه به  15دقیقه،
كاهش مدت انتظار نمونهگیري از  15دقیقه به  1دقیقه ،افزايش
میزان رضايتمندي مراجعین از  61درصد به  13/2درصد،
حذف مراجعات غیرمرتبط بیماران و به دنبال آن كاهش ازدحام
در مقابل واحد آزمايشگاه شد.
آقايى و آقايي ( )1832به بررسى نقش  5Sدر توانمندسازى
كاركنان پلیس پرداختند .نتايج اين تحقیق نشان ميدهند كه
توجه به مفهوم كايزن ،از به كارگیرى آموزش ،انگیزش و فرهنگ
سازمانى ،موجب ايجاد مشاركت سازمانى ،بهبود بهرهورى،
كاهش ضايعات ،افزايش سرعت ،بهبود خدمات ،ارتقاى كیفیت،
بهبود روحیة كاركنان ،افزايش ايمنى و يادگیرى سازمانى يا به
عبارت بهتر ،افزايش توانمندى كاركنان پلیس مىانجامد.
ملکي ،نوري زاده و ثامني ( )1832با بررسي سیستم
مديريت كايزن و نقش آن در شركت زامیاد نتیجهگیري نمودند
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كه سیستمهاي مديريت ژاپني ميتوانند نقش به سزايي در
كارآفريني شركتهاي ايراني داشته باشند.
پیشینه پژوهش خارجی
كايزن اولین بار در ژاپن در ژوين  1229در شركت
الپارگاتاس در يک تیم نمونه از واحدهاي تولید ،مهندسي صنايع
و كاركنان فني به كار گرفته شد .هدف تیم كايزن عبارت بود از :
افزايش تولید و ارتقاءكیفیت كفشهاي نايک به سطح
استانداردي كه شركت براي تولید كفشهاي ورزشي تعیین
كرده بود .اجراي پروژه كايزن موجب شد سالیانه  59هزار پزوي
آرژانتیني صرفهجويي شود (ايمايي.)1221 ،
شركت تويوتا از معروفترين شركتهاي استفاده كننده از
تکنیک هزينهيابي كايزن است .در ابتدا مديران براي به كار-
گیري اين تکنیک يک برنامه ريزي  6ماهه انجام دادند كه
هدفهاي آن شامل كاهش هزينههاي مواد خام هر واحد و
بهبود استانداردهاي فرايندها بود و همگي اين اهداف به
سیستم پیشنهادهاي ارائه شده از سوي كاركنان متکي بود .در
همین برنامه نزديک به يک میلیون پیشنهاد از سوي كاركنان
جهت بهبود ارائه شد كه نزديک به  21درصد آن مورد قبول
مديران واقع شد (تاناكا  .)1228 ،12همچنین از طريق تغییر در
طراحي تولیدات اين شركت توانسته است زمان تنظیم دستگاه-
هاي پرس را براي  322تن كار در جريان از يک ساعت به
كمتر از  15دقیقه برساند (تاناكا.)1229 ،
در شركت الکترونیکي سامیتو ژاپن ،انگیزه الزم براي
كاهش هزينهها به كاركنان داده شد تا گرايش به كاهش
هزينه ها از سطوح پايین شركت آغاز شود كه با اجراي اين
شیوه تجربه موفق حاصل شد (كوپر .)1229 ،16
هم چنین در شركت دارويي شیونوگي نیز اين تکنیک به
كار برده ش د .در اين شركت به كاركنان اختیار داده شد تا
هزينهها را كاهش دهند و از گزارشات آنان براي تهیه نرخهاي
استاندارد استفاده شد (كوپر .)1222 ،اين تکنیک در شركت-
هاي ديگري همچون هولت -پاكارد (كوپر و ورما ،)1222 ،11
مركز پزشکي بروكوود (آلبرايت و كوپر  )1226 ،13كمپاني
كايرين بريوري (كوپر 1229 ،ب) و گروه تائیو (كوپر)1229 ،
نیز گزارش شده است.
چزر  )1226( 12در مطالعه خود نشان داد كه كايزن در
ابعادي از شغل مثل تنوع كار ،هويت كار ،اختیار ،پاسخگوئي و
نیاز به رشد باعث تغییرات مناسبي شده است كه اين تغییرات
در زنان و مردان به نسبت مساوي بوده است.
51
تحقیقات كوسکاال  )1223( 52شركت دانا نشان مي دهد
كه به دنبال اجراي كايزن در اين شركت  29درصد كاهش در
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فضاي اشغال شده طبقات 21 ،درصد كاهش در فعالیتهاي بي-
مورد كاركنان و  922درصد افزايش در بهرهوري داشته است.
البو )5222( 55بیان كرده است اگرچه كايزن بیشتر در
صنايع تولیدي بکار گرفته شده ،اما در مراكز خدماتي مانند
بیمارستان و هتل نیز به خوبي اجرا شده است.
دو شركت بزرگ آي.بي.ام  58و ايرباس  59نیز از اين تکنیک
به خوبي استفاده كردهاند .در آي بي ام ظرف مدت  51ماه ،در
حدود  22در صد از هزينههاي ضايعات كاهش يافت و در
شركت ايرباس در بین سالهاي  1232و  1232در زمان
ساخت يک هواپیما از  892222ساعت به حدود 92222
ساعت كاهش يافت (اشنايدرمن  1223 ،52؛ سیمون .)1225 ،56
همچنین در پژوهشهاي ديگري مشخص شده است كه در
سال  5225واحد تجهیزات داخلي شركت هواپیماسازي
بوئینگ  51آمريکا تصمیم گرفت در يک برنامه  6ماهه ،تکنیک
كايزن را براي كاهش هزينهها به كار برد .اين واحد مسئولیت
تهیه تجهیزات داخلي هواپیماهاي مدل 161 ،121 ،191 ،181
و  111را به عهده دارد و توانست ظرف مدت شش ماه در
حدود  5/2درصد از هزينههاي سر سام آور خود را كاهش دهد
(مدرس و همکاران.)5222 ،
در سال  5226نیز استفاده از كايزن در كارخانه لیالند
تراك  53گزارش شده است .در اين پروژه با جمعآوري نظر
كاركنان در مورد مشکلهاي موجود ،بیش از  522ايده از
كاركنان سطح پايین دريافت شد كه در نتیجه باعث كاهش 11
درصد در ساعات كار كامیون 52 ،درصد كاهش در موجوديها
و 58درصد كاهش در پیادهروي بوده است كه باعث افزايش
انتقال به موقع بیش از  22درصد 12 ،درصد كاهش در عیوب
مکانیکي هر واحد و  92درصد كاهش در جراحات قابل گزارش
و  12درصد كاهش در جراحات جزئي بوده است (نقل از نمازي
و گروه علمي.)1825 ،
52
اجراي كايزن در شركت هارلي كیواين كه يکي از رهبران
انتشار كتابهاي رمان تخیلي با فروش بیش از  182میلیون در
سال است باعث 22 ،درصد افزايش در بازده 52 ،درصد كاهش
در زمان تولید 68 ،درصد كاهش در فاصله طي شده 1 ،درصد
بهبود در كیفیت و  52درصد كاهش در فضاي مورد نیاز بوده
است (نقل از نمازي و گروه علمي.)1825 ،
مانو  82و همکاران( )5218به بررسي اثر آموزش الگوي
مديريتي كايزن در كسب و كارهاي كوچک در شاخه فلزكاري
در نايروبي  81كنیا  85پرداختند .اين مطالعه با تمركز بر كاهش
تلفات و ضايعات در كار ،نتايج مثبتي به همراه داشته و در
نهايت منجر به افزايش سود در بنگاههاي مورد مطالعه گرديده
است.
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نانا  88و همکاران ( )5212به بررسي اثرات به كارگیري
در بیمارستان شهر بنین  89نیجريه پرداختند .در اين مطالعه از
مصاحبه ،مشاهده و بررسي براي تهیه دادهها از كاركنان
استفاده شده است .نتايج نشانگر افزايش  26درصدي رضايت از
محیط 61 ،درصدي افزايش رضايت وروديها و  21درصدي
افزايش رضايت از فرآيندهاست .همچنین پس از اجراي برنامه
میزان رضايت كاربران داخلي و خارجي "بسیار رضايت بخش"
توصیف شده است.
S2

 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي است .چون هدف
تحقیقات كاربردي توسعة دانش كاربردي در يک زمینه خاص
است .به عبارت ديگر ،تحقیقات كاربردي به سمت كاربرد علمي
دانش هدايت ميشود و نتايج اين نوع تحقیقات ميتواند به
اتخاذ تصمیمات بهتر در جامعه مورد پژوهش كمک كند
(سرمد ،بازرگان و حجازي .)1836 ،پژوهش حاضر از حیث
گردآوري دادهها توصیفي -پیمايشي ميباشد .روشهاي
گردآوري اطالعات اولیه در اين پژوهش تركیبي از روشهاي
تحقیق كتابخانه اي و میداني است .در روش كتابخانه اي از
طريق مطالعات ،ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش و چارچوبي
مناسب براي موضوع فراهم شد .در روش میداني ،از طريق ابزار
پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز براي بررسي موضوع گردآوري
گرديد .براي سنجش التزام عملي مديران به مدل مديرتي
كايزن از اصول بیستگانه كايزن استفاده شده است كه اصول
بیان شده به صورت پرسشنامه طراحي شده و از طیف لیکرت و
گزينههاي "كامال مخالف"" ،مخالف"" ،نظري ندارم"،
"موافق"و "كامال موافقم" براي پاسخگويي مديران استفاده
شده است كه تبديل اصول بیستگانه به پرسشنامه با استفاده
از نظرات اساتید و پس از تائید ايشان صورت گرفته است بدين
معنا كه اعتبار ظاهري و محتوائي اين پرسشنامه توسط اساتید
و صاحب نظران مختلف تأيید شده است .در ادامه پس از
هماهنگي و كسب تائیديه از اداره كل صنعت ،معدن و تجارت
استان فارس در اختیار مديران صنعتي قرار گرفته است.
در برآورد پايايي پرسشنامه پژوهش حاضر از روش آلفاي
كرونباخ  82استفاده شده است .براي محاسبه ضريب آلفاي
كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زير مجموعه سؤالهاي
پرسشنامه (يا زيرآزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد و سپس
با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد
(سیف.)1835 ،
∑

كه در اين فرمول:

ra

= ضريب پايايي كل آزمون

 = Jتعداد زيرمجموعه سؤالهاي آزمون
2

 = S jواريانس زير آزمون jام

 = S 2واريانس كل آزمون
پس از بررسي آلفاي كرونباخ پرسشنامه در نرم افزار
ضريب آلفاي كرونباخ  2/123تعیین گرديد .با توجه به اينکه
رقم حاصل از آلفاي كرونباخ از سطح مناسب باالتر است ،پايايي
پرسشنامه تائید ميگردد.
جامعه پژوهش مورد نظر كل مديران صنعتي استان فارس
است .با توجه به اينکه دسترسي به كل مديران صنعتي استان
فارس با پراكندگيهاي مختلف ،سخت و تا حدودي غیر ممکن
است ،از شیوه نمونهگیري در دسترس يا آسان  86استفاده
گرديد .هم چنین چون دسترسي به اطالعات تکمیلي شركتها
از جمله تعداد كاركنان ،گردش وجوه نقد يا میزان سود ساالنه
آنها براي شناسايي شركتها و موسسات بزرگتر امکانپذير
نبود ،بدون حساسیت به اندازه شركت يا موسسه نمونهگیري
انجام شده است .در اين پژوهش از  25نفر از مديران نظر-
خواهي شده است كه پاسخدهنگان به پرسشنامه مورد نظر
 122درصد مرد بودهاند و داراي رشتههاي مختلف تحصیلي و
سطح تحصیالت متفاوت بودهاند كه تحصیالت پاسخدهنگان از
ديپلم تا لیسانس مشاهده شده است .میانگین سن پاسخ-
دهندگان  91/5با انحراف معیار 11/13و میانگین سابقه كار
پاسخدهندگان  12/21سال به انحراف معیار  3/1ميباشد.
در تجزيه و تحلیل دادههاي گردآوري شده و تبديل پاسخ-
هاي كیفي به مقادير كمي از روش وزندهي (ارزش گذاري)
استفاده شده است .بدين صورت كه با محاسبه میانگین مربوط
به هر سؤال امتیاز هر يک از سؤاالت مشخص ميگردد .همان
گونه كه در فرمول زير مشخص است ،با تعیین فراواني
پاسخ هاي مربوط به هر گزينه و تعیین امتیاز مربوط به آن
گزينه ،امتیاز هر يک از سؤاالت مشخص ميگردد.
spss

حاصل جمع )امتیاز هر سطح

فراواني مربوط به آن(

تعداد پاسخ دهندگان به سوال

امتیاز مولفه

 -4روش تجزيه و تحلیل يافتههای پژوهش
براي توصیف نمونه از شاخصهاي آمار توصیفي مانند
فراواني ،میانگین و انحراف معیار و براي آزمون سؤالهاي
پژوهش از آزمون هاي آماري استنباطي استفاده شد .براي اين
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منظور با توجه به نوع دادهها و مقیاس سنجش آنها ،با كمک
نرمافزار SPSS81 13ابتدا به بررسي نرمال بودن دادهها و سپس
از آزمون پارامتريک  Tتک متغیره جهت تحلیل استنباطي
دادهها ،استفاده شد.
براي استفاده ازآزمونهاي پارامتريک ابتدا بايد مشخص
شود كه دادههاي جمع آوري شده از توزيع نرمال برخورداراست
يا غیرنرمال .چون در صورت نرمال بودن توزيع دادههاي جمع
آوري شده براي آزمون فرضیهها ميتوان از آزمونهاي
پارامتريک استفاده نمود و درصورت غیرنرمال بودن از آزمون-
هاي ناپارامتريک استفاده كرد .كه در اين مرحله به بررسي نتايج
حاصل از آزمون مزبور در مورد هريک از متغیرها ميپردازيم و
براساس نتايج حاصل ،آزمون مناسب براي بررسي فرضیههاي
پژوهش را انتخاب ميكنیم.
جدول .1چولگی و كشیدگی مربوط به هر بخش از سوال-
های پرسشنامه
كشیدگی

چولگی

Std. Error

Statistic

Std. Error

Statistic

2/665

-2/258

2/881

-2/221

متغیر
كايزن

با توجه به اينکه چولگي و كشیدگي همه متغیرها در بازه
( )5 ، - 5قرار دارد يعني از لحاظ كجي همه متغیرها نرمال بوده
و توزيع آن متقارن است .مقدار كشیدگي آنها نیز در بازه (، -5
 )5است و اين نشان مي دهد توزيع متغیر از كشیدگي نرمال
برخوردار است .لذا با توجه به نرمال بودن دادهها ميتوان از
آزمونهاي پارامتريک استفاده نمود.
 -5فرضیههای پژوهش
در اين پژوهش يک فرضیه اصلي و  52فرضیه فرعي مطرح
شده است .فرضیه اصلي به صورت يک بررسي كلي است كه با
در نظر گرفتن همه سوالهاي اصول بیستگانه طراحي شده
است .فرضیات جزئي به بررسي هر يک از موضوعات مطرح در
اصول بیستگانه كايزن ميپردازد .فرضیه اصلي پژوهش به
صورت زير خواهد بود :
مديران صنعتي استان فارس به الگوي مديريتي كايزن التزام
دارند.

فرضهاي آماري فرضیه فوق به شرح زير است:
 : H0مديران صنعتي استان فارس به الگوي مديريتي كايزن
التزام ندارند.
 : H1مديران صنعتي استان فارس به الگوي مديريتي كايزن
التزام دارند.
 -6يافتههای پژوهش حاصل از فرضیه اصلی
با تركیب همه اصول بیستگانه و در نظر گرفتن آن به صورت
يک فرضیه كلي و با استفاده از آزمون پارامتريک  Tتک نمونه-
اي نتايج زير بدست آمده است.
همانطور كه مشاهده ميشود سطح معنيداري معادل
 2/222ميباشد كه از مقدار خطاي  2/22كوچکتر ميباشد .لذا
فرض صفر مبني براينکه میانگین وزني نمرهها مساوي  8مي-
باشد تايید نگرديده است و مثبت بودن حد باال وحد پايین
بدين معني است كه میانگین جامعه درمورد اين متغیر بیشتر
از مقدار آزمون ميباشد .نتیجه كلي بدين صورت قابل تبیین
خواهد بود كه موضوع آزمون شده با توجه به میانگین مشاهده
شده جامعه در وضعیت باالتر از میانگین قراردارد .شايد بتوان
اين ايراد را مطرح نمود كه نتايج اين پژوهش با آنچه در عمل
اتفاق ميا فتد متفاوت است .بدين معني كه مديراني كه ادعاي
عمل به اصول و مولفههاي مديريتي كايزن را داشتهاند با آرمان
گرايي و ايده آل گرايي به سوالها پاسخ دادهاند .حتي در
صورتي كه اين ايراد را بپذيريم ميتوان بیان داشت كه آرمان
گرايي مديراني كه در عمل به اجراي آن نميپردازند نشان مي-
دهد كه مديران به اصول و مولفههاي كايزن تمايل دارند و
اجراي آن را يک موفقیت بزرگ و يک وضعیت آرماني براي
موسسه يا شركت خود ميدانند .در مجموع ميتوان نتیجه-
گیري نمود كه مديران صنعتي اصول كايزن را بعنوان عواملي
كه ميتواند بر موفقیت سازمانها اثر مثبت و رو به رشدي
داشته باشد ،پذيرفته اند اما اجراي آن به صورت هدفمند و
برنامه ريزي شده بايد توسط مديران ارشد و سطوح كالن صورت
گیرد و با تهیه كارگروههاي مختلف و ايجاد برنامههاي آموزشي
متنوع ،مديران سطوح مختلف را با تکنیکها و مزاياي الگوي
مديريتي كايزن آشنا نمود ،تا بتوانیم در سطح ملي شاهد
افزايش بهرهوري باشیم.

One-Sample Statistics

551

خطای معیار

انحراف معیار

میانگین

تعداد

متغیر

2/22633

2/91213

8/9682

25

كايزن
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One-Sample Test
Test Value = 3

فاصله اطمینان  55درصدی اختالف

اختالف

بیشینه

كمینه

میانگین

2/2111

2/8928

2/96896

 -7يافتههای پژوهش حاصل از فرضیات فرعی
در ادامه نتايج حاصل از بررسي هر يک از مولفههاي
پرسشنامه كه از اصول بیست گانه كايزن برگرفته شده است
تحت عنوان فرضیات فرعي ،ارائه ميگردد .ذكر اين نکته
ضروري است كه هر متغیر نشان دهنده يکي از سواالت
پرسشنامه و به عبارت دقیقتر يکي از مولفههاي اصول بیست-
گانه كايزن است.
جدول .2نتايج حاصل از بررسی فرضیات فرعی
میانگین

متغیر

سطح معنا داری انحراف معیار
2/211

1/1569

8/9522

1

2/291

2/3165

8/5622

5

2/219

2/3221

8/8522

8

2/222

1/2522

8/6922

9

2/262

1/2222

8/5322

2

2/221

2/2296

8/2522

6

2/222

2/2982

8/1922

1

2/222

2/2528

8/2622

3

2/222

1/2188

8/2622

2

2/222

2/2925

8/6522

12

2/222

1/2528

8/6922

11

2/225

1/2299

8/9322

15

2/229

2/2523

8/9222

18

2/268
2/221

2/2693
2/2251

8/5622
8/9322

19
12

2/221

1/2898

8/2922

16

2/921

2/2818

8/1222

11

2/222

1/1218

8/1522

13

2/229

1/2212

8/9622

12

2/222

1/2612

8/6622

52

در متغیر  1با توجه به اينکه سطح معنادار  2/211از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي تالش براي بهتر انجام دادن كار ،نسبت به

سطح معنیداری

درجه آزادی

t

2/222

21

3/193

متغیر
كايزن

سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از آن
بیشتر است.
در متغیر 5با توجه به اينکه سطح معنادار  2/291از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي راه ندادن نگراني در هنگام بروز مشکالت به
خود و تالش براي رفع آن ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و
باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  8با توجه به اينکه سطح معنادار  2/219از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي عدم رضايت از وضعیت فعلي و باور به وجود
راههاي بهتر ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به
میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  9با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي به دنبال كمال مطلوب نبودن و دست به كار
شدن پس از اطمینان  62درصدي براي رسیدن به هدف،
نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از
آن بیشتر است.
در متغیر  2با توجه به اينکه سطح معنادار  2/262از 2/22
بیشتر است لذا تفاوت معنادار وجود ندارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي درصدد رفع اشتباه برآمدن پس از انجام
اشتباه ،به سطح بهینه نزديک است.
در متغیر  6با توجه به اينکه سطح معنادار  2/221از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي به دنبال ريشه مشکالت گشتن ،نسبت به
سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از آن
بیشتر است.
در متغیر  1با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي تاكید به حل مشکالت از دفتر كار و بدون
حضور در میدان عمل ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و
باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  3با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي استفاده از دادهها و اطالعات كمي و به روز

سال پنجم  /شماره نوزدهم /پائیز 9911

551

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

براي حل مشکالت ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه
به میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  2با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از 2/22
كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه در
نمونه مورد بررسي استفاده از خرد جمعي ،نسبت به سطح
بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر
است.
در متغیر  12با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي توجه و دقت در جزئیات ،نسبت به سطح
بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر
است.
در متغیر  11با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي حضور در میدان عمل و عدم اكتفا به
حمايت كالمي ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به
میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  15با توجه به اينکه سطح معنادار  2/225از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي اعتقاد به تفويض اختیار براي حل
مشکالت ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به
میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  18با توجه به اينکه سطح معنادار  2/229از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي دنبال مقصر نبودن و قضاوت عجوالنه
نکردن ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین
ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  19با توجه به اينکه سطح معنادار  2/268از
 2/22بیشتر است لذا تفاوت معنادار وجود ندارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي اعتقاد به بهترين ابزار بودن مديريت
ديداري و انتقال اطالعات براي حل مسئله به صورت گروهي،
به سطح بهینه نزديک است.
در متغیر  12با توجه به اينکه سطح معنادار  2/221از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي اعتقاد به پیچیدهتر شدن مشکالت با
مديريت دستوري و بدون ارتباط دو جانبه ،نسبت به سطح
بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر
است.
در متغیر  16با توجه به اينکه سطح معنادار  2/221از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي استفاده از الگوهاي چند مهارتي براي
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شناسايي توانايي افراد ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و
باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  11با توجه به اينکه سطح معنادار  2/921از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي عمل به فعالیتهايي كه صرفا داراي
ارزش افزوده است ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه
به میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  13با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي توجه به  S2كه روشي براي سازماندهي
و مديريت فضا و جريان كار است ،نسبت به سطح بهینه تفاوت
دارد و باتوجه به میانگین ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  12با توجه به اينکه سطح معنادار  2/229از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي حل مسائل با استفاده از الگوهاي كار
گروهي نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین
ارزشي از آن بیشتر است.
در متغیر  52با توجه به اينکه سطح معنادار  2/222از
 2/22كمتر است لذا تفاوت معنادار وجود دارد .بدين معنا كه
در نمونه مورد بررسي تالش خستگي نا پذير براي حذف اتالف-
ها ،نسبت به سطح بهینه تفاوت دارد و باتوجه به میانگین
ارزشي از آن بیشتر است.
 -8بحث و نتیجهگیری
با نگاهي به اهمیت غیر قابل انکار افزايش بهرهوري در
سازمان ناگزير به استفاده از مدلهاي بهبود هستیم .كايزن
يکي از الگوهاي بهبود مستمر است كه به خوبي در اقصي نقاط
دنیا امتحان خود را پس داده است اما در ايران هنوز به اندازه
كافي شناخته شده نیست .طبق بررسيهاي انجام گرفته كايزن
منجر به نتايجي از جمله ،افزايش رضايت كاربران داخلي و
خارجي و رضايت از فرايندها و محیط ،كاهش تلفات و ضايعات
و در نتیجه افزايش در سود و بازده ،افزايش تالش و پیگیري
براي يافتن راه حلهاي عملي كاهش مشکالت بدلیل درك اثر
كاهش مشکالت ،افزايش توجه به جزئیات بدلیل درك اهمیت
آنها ،كاهش زمان تولید ،شناخت و استفاده صحیح از توانايي-
هاي افراد ،كاهش فضاي اشغال شده مثل طبقات و انبارها،
كاهش در فعالیتهاي بيمورد و بدون ارزش افزوده ،افزايش
میزان تولید ،ارتقاءكیفیت ،افزايش مشاركت سازمانى ،افزايش
ايمنى و يادگیرى ،افزايش توانمندي و دانش و مهارت كاركنان،
افزايش خودباوري در كاركنان ،افزايش ارتباط مديران و
كاركنان در میدان عمل براي حل مشکالت سازمان ،توجه
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بیشتر به اهمیت ارتقاء بهرهوري و به كارگیري منابع و امکانات
و برنامهريزي براي ايجاد تحول در سازمان ،تالش مداوم براي
كاهش اتالف منابع و در نهايت افزايش كارايي و اثر بخشي و در
نتیجه بهرهوري سازماني از نتايج اجراي كايزن است .طبق
اصول بیست گانه كايزن ،رسیدن به اين الگوي مديريتي بدون
استفاده از اين اصول ناممکن است .يعني در صورتي كه مديران
به مولفه هاي اين الگو توجه كنند و آن را در میدان عمل به كار
ببندند به منافع حاصل از اجراي آن كه در سطور فوق به نمونه
هايي از آن اشاره شد دست خواهند يافت .براي اينکه بتوانیم
به برنامه ريزي در مورد افزايش آگاهي مديران از مزاياي
مديريت كايزن بپردازيم الزم است كه وضعیت و ديدگاههاي
عملي فعلي مديران نسبت به اين شیوه مديريتي بررسي گردد
تا پس از ارزيابي نتايج تصمیمگیري مقتضي انجام شود .نتايج
حاصل از اين تحقیق نشاندهنده سطح باالتر از متوسط عمل
به مولفه هاي كايزن ،طبق ادعاي مديران صنعتي استان فارس
است .اما با نگاهي به گزاشات موجود ،از جمله گزارش مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي و مقايسه نتايج با استفاده-
كنندگان از كايزن ميتوان اين موضوع را مطرح نمود كه
مديران بسیار خوش بینانه و آرماني به فعالیتهاي خود امتیاز
داده اند .حتي در صورتي كه اين ايراد پذيرفته شود نیز در اصل
موضوع خللي ايجاد نميكند .زيرا ميتوان تمايل مديران به
استفاده از كايزن را در اين شیوه پاسخگويي ديد .با توجه به
اهمیت و حساسیت كايزن ،براي افزايش گستره به كارگیري و
اجراي كايزن در كشور نقش دولتمردان و برنامهريزان كالن غیر
قابل انکار است تا با تهیه چشماندازهاي مناسب و كارشناسي
شده ،تالش براي باالرفتن بهرهوري ملي ،افزايش پیدا كند.
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