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:ششـملـفص

)مرـود مستـبهب(KCزنـه یابی کایـهزین



مقدمه

استفاده می کنند که هزینه یابی استاندارد و حتی سیستم هاي مدیریت هزینه سنتی از معیارهاي عملکردي )١٩٨٨(براساس تحقیق برلینر و همکاران

توانند اغلب با اهداف استراتژیک تولیدي در تضاد بوده و همچنین به اندازه کافی در خصوص معیارهاي غیر مالی مانند کیفیت و انعطاف پذیري نمی 

ایت الزم براي همراهی با اهداف و اما امروزه برخی از شرکت ها دریافته اند که سیستم هایی همچون هزینه یابی استاندارد،کف.اطالعاتی را ارائه دهند

گسترش فرایندهاي مدرن تولیدي را ندارد وبه جاي آن به دنبال پذیرش  هزینه یابی کایزن هستند که به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک در حال

.است

حرافهاي نامساعد پیشگیري شود،در صورتی که هزینه در هزینه یابی استاندارد هدف آن است که تا حد امکان هزینه ها مطابق استاندارد بوده و از ان

.یابی کایزن هدفش کاهش مستمر هزینه ها بوده و در این راه از تجزیه و تحلیل ارزش استفاده می کند

تاریخچه کایزن

ین سرمایه یعنی نیروي انسانی در آن زمان آنها هیچ گونه منابع و کارخانه اي نداشتند،اما مهمتر.در جنگ جهانی دوم ژاپن به طور کامل تخریب شد

همه ژاپنی ها قبول کردند که پاسداري از کیفیت باید وظیفه همه .به این ترتیب یک نهضت ملی در ژاپن شکل گرفت.هنوز در اختیار کشور بود

کنترل کیفیت در سراسر کشور بنابراین همه کارکنان سازمانهاي مختلف از آموزشهاي الزم برخوردار شدند و تیم هاي کاري به نام حلقه هاي.باشد

معرو ف اند به کایزنیاین حلقه ها امروزه در کشورهاي آسیاي شرقی هنوز فعال اند و به حلقه هاي .شروع به کار کردند تا بهبود مستمر انجام شود

.همین دلیل محصولهاي ژاپنی از لحاظ کیفیت جزء بهترین محصول هاي جهانی است

کایزن چیست؟ 

به عالوه، کایزن مفهوم بهسازي مستمر در زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، و زندگی .کایزن به معنی خیلی ساده یعنی بهسازي

یـران و لیـه پرسنـل سـازمان، اعم از مدکها با همکاري استفاده از کایزن در محیط کاري، به معنی بهسازي مستمرکلیه فعـالیت.دهدکـاري را نیـز می

در واقع .که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی استکایزن ترکیبی دو کلمه اي از یک مفهوم ژاپنی است.کارگـران است

لکه هر نوع بهبود یا کایزن بر این فلسفه استوار است که براي ایجاد بهبود در سازمان ها الزم نیست به دنبال تغییرات انفجاري یا ناگهانی باشیم ، ب

KAI.اصالح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقاي بهره وري را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد + ZEN = KAIZEN

بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیري از مشارکت کارکنان 

ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزوده
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:کایزنی براي تحقق بهبود تدریجی و مستمردر سازمانها باید سه اقدام اساسی زیر صورت گیرددر نگاه 

آن دسته از فعالیت هایی که به شکلی براي تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات و تولیدات الزمند به فعالیت هاي سازمان افزوده )MURA(مورا-١

)داراي ارزش افزوده.(شود

)فاقد ارزش افزوده.(یی که به نحوي در جاي دیگري بصورت موازي انجام  می شوند و بایستی با یکدیگر تلفیق شوندفعالیت ها)MURI(موري -٢

.مودا از نگاه ژاپنی ها به هر فعالیتی اطالق می شود که براي سازمان ها ایجاد هزینه می کند، اما ارزش افزوده اي تولید نمی کند )MUDA(مودا -٣

.وعه فعالیت هایی است که از نظر مشتري نهایی ارزشی ندارد و مشتري تمایلی به پرداخت پول براي این فعالیت ها نداردبه عبارتی مودا مجم

انواع مختلف موداها 

موداي تولید بیش از نیاز بازار:١

ازاندازه بدترین نوع مودا است زیرا سبب ایجاد دیگر تولید بیش .تولید بیش از حد زمانی حادث می شود که کاالهایی بیش از نیاز مشتریان تولید شود

.می شود)موجودي(موداها از جمله موداي انبارش

موداي انتظار و تاخیر:٢

.به دلیل نگهداري ضعیف و ناصحیح ممکن است تجهیزات تولیدي دچار اشکال شوند وباعث تاخیر در تولید گردند

موداي حمل و نقل و انتقال:٣

،همچنین انتقال محصول در معرض خطراتی افزاید مثل جابجایی مواد بین واحدهاي تولیديتولیدات نمیارزشبهکهموادجابجاییگونههرو انتقال 

.همچون آسیب خوردگی، مفقودشدن و ضایع شدن قرار دارد

موداي حرکت هاي اضافی:٤

هیزات مربوط می شود و شامل دارائی هاي ثابت  و یا هزینه هاي متحمل شده در در مقایسه با موداي حمل و نقل،این مودا به تولیدکننده،کارگر و تج

.طول تولید نیز می شود

)موجودي(موداي انبارش:٥

Work(حال ساختدرخام، موجودياز موادناضروريوزیادداشتن مقادیراختیاردرازاستعبارتيموجوداتالف In process(کاالهاي نیمه و

.شود مقادیر بیشتر معیوبات میو انبارداري بیشترهزینه،باالتراقتصاديهايموجب هزینهحدازبیشموجودي.شدهتمامکاالهايهمچنینوامتم

:موداي ایراد در اجراي فرایندتولید:٦

.زینه هاي زیادي را براي شرکت داشته باشدمی تواند هاین مواد یا فرایند تولید در شرکت هایی که هزینه مواد به گونه نسبی باالست،ایراد در 

:موداي تولیدضایعات و دوباره کاري:٧

.بار اول درست انجام نشده استافتد که بعضی فعالیتها باید دوباره صورت گیرد به این دلیل که درکاري، زمانی اتفاق میتصحیح ، یا دوباره

.شودد و ایجاد تنگناها و توقف در فرایند تولید میتصحیح معموًال موجب اختالل در جریان یکنواخت تولی
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مفاهیم هزینه یابی کایزن

کارگران براي بهبود و ومدیریت ارشد، مدیران میانید اعم از ارائه داد، آن را به عنوان مداخلۀ همۀ افرا١٩٨٦ایمایی کسی که اصطالح کایزن را در سال 

:کایزن به مفهوم بهسازي و بهبود مستمر برسه بعد استوار است.کندپیشرفت تعریف می

باال بردن کیفیت محصوالت و خدمات ·

به صفر رسانیدن ضایعات ·

تأمین رضایت مشتري·

.ستمر در خود احساس تعهد نمایندبه منظور دستیابی به این اهداف همۀ اعضاي سازمان باید در مورد بهینه سازي م

.ها و بهبودها باید به رضایت مشتري منجر گرددگذارد که تمام فعالیتدر فلسفه کایزن به رضایت مشتري توجه خاصی می شود و فرض را بر آن می

:گانه زیر استفاده می شود که به مثلث جوران معروف استبراي دستیابی به این هدف از روشهاي سه

کنترل کیفیت -١

بهبود کیفیت-٢

تضمین کیفیت -٣

در به گونه اصولی باید گفت که ثبات و ماندگاري در صحنه رقابت و بازرگانی نیازمند اصالحات پیگیر و همیشگی است مثال در شرکت تویوتا که 

با موارد غیر عادي در تولید روبه رو هستند با هماهنگی استفاده از تکنیک کایزن شهرت یافته از تمامی کارکنان صف خواسته شده است در مواقعی که

.مسئول خود تولید را متوقف کنند و پیشنهادهایی را براي بهبود ارائه دهند 

پیام استراتژي کایزن را می توان در این جمله خالصه نمود

“سپري کردحتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخشهاي شرکت یا سازمان “

مراحل اجراي کایزن 

.مراحل اجراي کایزن به شرح ذیل می باشد

عملیات را استاندارد کنید-١

عملیات استاندارد شده را اندازه گیري و ارزیابی کنید-٢

اندازه گیري ها را با الزامات مقایسه کنید-٣

افزایش دهیدبه وسیله کارآفرینی الزامات را برآورده ساخته و بهره وري را -٤

عملیات جدید و بهبود یافته را استاندارد کنید-٥

چرخه باال را تا ابد تکرار کنید -٦



مدیریت و کایزن

ته بندي اگر بخواهیم وظایف مدیران را برشمریم، به فهرست بلند باالیی از اقدامات ریز و درشت میرسیم که بسیاري از آنها درچارچوبهایی قابل دس

یکی از .ندان علوم مدیریت بر همین اساس نظریاتی را خلق کرده اند که مهمترین کاربرد آنها، دسته بندي یا طبقه بندي این وظایف استدانشم.است 

:این نظریات پذیرفته شده نظریه تئوري کولنزو است که اهم وظایف مدیران را این گونه بر می شمارد

هدایت و رهبري-١

سازماندهی-٢

ریزيبرنامه-٣

نظارت و کنترل -٤

هماهنگی -٥

بودجه بندي و کایزن

بسیاري از کاهش هزینه ها در اثر کاربرد بودجه بندي کایزن و از .بودجه بندي کایزن، بهبود مستمر پیش بینی شده را در ارقام بودجه وارد می کند 

.طریق بهبودهاي بسیار کوچک بوده تا از طریق یک جهش نجومی 

که یکی از جنبه هاي مهم بودجه بندي کایزن ، به کاربردن سیستم پیشنهادهاست که اعتقاد شرکتهاي اجرا کننده بودجه بندي کایزن بر این است 

به کارکنانی که مستقیما با کار در ارتباط هستند بهترین اطالعات را در خصوص بهترین شیوه انجام کار در اختیار دارندو این کارکنان نسبت 

.پیشنهادهایشان و به تناسب آن پاداش می گیرند 

شکل فرآیند کایزن استاندارد و سیکلهاي آن
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دو سیکل کنترل کاهش هزینه هاي فرآیند

سیکل کایزن یا سیکل اصالح مداوم-١

سیکل نگهداري-٢

.سیکل اول شامل چهار گام مرتبط زیر است 

برنامه-١

اجرا-٢

مقایسه -٣

تجدید نظر -٤

گامهاي سیکل کایزن یا سیکل اصالح مداوم

جهت حذف یا کاهش فعالیت هاي فاقد ارزش افزوده )عملی (مقدار اصالحات فرآیند براي دوره آینده را بر اساس استانداردهاي قابل حصول :برنامه 

.مشخص می کند

به پیاده سازي و عملی ساختن عملیات شرکت با توجه به استانداردهاي از قبل تعین شده :اجرا

.به بررسی تفاوت بین اطالعات واقعی ناشی از پیاده سازي عملیات واستانداردهاي از قبل تعیین شده می پردازد تا انحرافات را مشخص سازد:مقایسه 

.یین شده است با توجه به اطالعات جدید در دسترس و اطالعاتی که از سیکل قبلی بدست می ایدتعدیل استانداردهاي از قبل تع:تجدید نظر 

سیکل نگهداري

اجزاء سیکل نگهداري .استاندارد جدید مبناي بودجه بندي آینده را فراهم می سازد و این اطالعات از سیکل دوم یعنی سیکل نگهداري استفاده می کند

.شامل چهار جزء زیر است 

برقراري مجدد برنامه-١

اجرا-٢

مقایسه-٣

تجدید نظر-٤

.برقراري (در این سیکل، استاندارد بر اساس اصالحات قبلی تنظیم می شود  )اجرا (سپس اقدامات الزم جهت پیاده سازي استاندارد به عمل می اید )

، اگر )مقایسه (شده تا چه حد با استاندارد از قبل تعیین شده مطابقت دارد و با عملیات واقعی مقایسه می شود تا بتوان تعیین کرد که عملیات انجام 

.باید صورت گیرد)تجدید نظر (این تطابق وجودنداشته باشد اقدامات اصالحی 
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اصول بیست گانه مدیریت در کایزن

.فکر کنید چگونه می توانید آن را انجام دهید.نگویید چرا این کار انجام نمی شود-

.همین االن براي رفع آن اقدام نمایید.در مورد مشکل به وجود آمده نگرانی به خود راه ندهید-

.باور داشته باشید که همیشه راه بهتري هم وجود دارد.از وضعیت موجود راضی نباشید-

.اگر مرتکب اشتباه شدید ، بالفاصله در صدد رفع اشتباه برآیید-

.از تحقق هدف اطمینان دارید دست بکار شوید%٦٠اگر.طلوب نگردیدبراي تحقق هدف به دنبال کمال م-

بار بپرسید چرا؟ ٥براي پی بردن به ریشه مشکالت -

.سعی نکنید از دفتر کار خود مشکالت محیط را حل کنید-

.همیشه براي حل مشکل از داده و اطالعات کمی و به روز استفاده کنید-

اگر عقلتان به جایی نمی رسد، آن را در همکارانتان .بلکه از خرد خود استفاده کنید.براي حل مشکل بالفاصله به دنبال هزینه کردن نباشید-

.بجویید و از خرد جمعی استفاده کنید

.در نکات ریز استریشه بسیاري از مشکالت.هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید-

.مدیریت باید حضور ملموس داشته باشد.یت مدیریت ارشد منحصر به قول و کالم نیستحما-

.براي حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاري اختیار به زیردستان ابا نکنید-

.هیچ گاه عجوالنه قضاوت نکنید.هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید-

.ین ابزار براي حل مسئله به صورت گروهی استمدیریت دیداري و انتقال اطالعات بهتر-

مدیریت ارشد باید با الیه هاي پایین تر سازمان ارتباط دو .ارتباط یک طرفه دستوري از باال به پایین مشکالت سازمان را پیچیده تر میکند-

.جانبه داشته باشد

.ي شغلی براي شکوفا شدن آنها استفاده کنیداز الگوهاي چند مهارتی و غنی ساز.انسانها توانایی هاي فراوانی دارند-

.تنها فعالیت هایی را انجام دهید که براي سازمان شما ارزش افزوده ایجاد می کنند-

.، پایه و بنیان ایجاد محصولی با کیفیت است)5s(ت ٥فراموش نکنید که -

.بر اساس الگوهاي کار گروهی ، مسائل محیط کارتان را حل کنید-

.شویدنهیچ وقت از این کار خسته .فرآیندي پایان ناپذیر است)اتالف(حذف مودا -

5Sمرحله آماده سازي یا پنج ت 

.نام ژاپنی پنج شیوه مدیریتی سازمانی است Sپنج  

فلسفه و روشی است براي سازماندهی ومدیریت فضا و جریان کار با بهبود کارایی به وسیله حذف ضایعات ، بهبود جریانات و کاهش ناهمواري Sپنج 

.هاي فرآیند

)seiri(تشخیص -١

)seton(ترتیب-٢

)seiso(تنظیف-٣

)seiketsu(تنظیم-٤

)shitsuke(تکلیف-٥
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5Sتشخیص -مرحله آماده سازي 

)sorting(تشخیص

بررسی ابزارها،مواد و غیره در تمامی مراحل به منظور حفظ کردن فقط اقالم ضروري و .به معنی جدا کردن آن چه ضروري است از غیر ضروري ها

.اساسی و حذف سایر موارد

set(ترتیب in order(

براي مثال ابزارها و تجهیزات باید در .درمواقع لزوم آسان نمایدمرتب و منظم کردن اقالم ضروري به بهترین وجه ممکن میباشد که دسترسی به آنها را

.جایی نگه داري شوند که مورد استفاده قرار می گیرند و فرایندها باید طوري طراحی شوند که کارایی را بهبود بخشند

5Sترتیب-مرحله آماده سازي 

sweeping(تنظیف or cleanliness(

کلیه اشیاء و لوازم مورد نیاز و قراردان هرچیزي در سر جاي خود در پایان هر شیف کاري و این کار باید مرتبا انجام پاك سازي و تمیز کردن محل و 

.شود نه فقط زمانی که اشیاء کامال کثیف شده اند

)standardizing(تنظیم

.انند مسئولیتشان در قبال این اقدامات چه استاستاندارد و رویه مند کردن مستمر اقداماتی که توضیح داده شد به گونه اي که افراد بد

sustaining(تکلیف the discipline(

رعایت این .مذکور ایجاد شد به رویه جدید عملیات شرکت تبدیل می شودsزمانی که چهار.ایجاد بسترهاي الزم براي رعایت و بازبینی این استانداردها

قبلی sبه رویه قبلی بازگردند و زمانی که پیشنهادي در خصوص بهبود روش یا ابزار ارائه شود باید چهار رویه جدید به افراد این اجازه را نمی دهد که 

.مورد بازبینی قرار گیرد

)TQM(کایزن و کنترل کیفیت جامع 

هاي سازمان داده شده کایزن است که با مشارکت کلیه کارکنان شرکت و در سطحی فراگیر و گسترده در پی بهبود کنترل کیفیت جامع شامل فعالیت

.هاي مختلف کاري استها و قسمتمستمر عملکرد شرکت در تمامی بخش

:و شامل موارد زیر استکنترل کیفیت جامع جنبشی است که بر بهسازي عملکرد مدیریت تمرکز یافته

تضمین کیفیت-١

کاهش هزینه ها-٢

حفظ سهم از بازار-٣

رعایت دقیق برنامۀ زمانی تحویل کاال-٤

افزایش ایمنی-٥

ساخت تولیدات جدید-٦

افزایش بهره وري-٧

مدیریت عرضۀ کاال و محصوالت -٨

کایزن و سیستم پیشنهادها

توار است که اغلب پیشنهادهاي سازنده از بطن کارگرانی برخواهد خواست که درگیر فعالیت در کارخانه بوده و مشکالت را این سیستم بر این اصل اس

استانداردي که با میل و .ویژگی مهم این فعالیت، افزایش سطح استانداردها به واسطه اجراي پیشنهادهاي رسیده است .از نزدیک لمس کرده باشند 

در این سیستم هم از نیروي فکري .خود کارگر به وجود آمده است به وسیله خود او رعایت می شود و مورد توجه خاص قرار می گیرد اراده و پیشنهاد
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در اندیشه کایزنی در وهله اول نتیجه اقتصادي پیشنهادها از اهمیت چندانی برخوردار نیست بلکه تأکید .و هم از نیروي بدنی کارگر استفاده می شود 

.از تقویت روحیه مشارکتی سازنده کارکنان بر سود است ناشی

کایزن در برابر نوآوري

:مدیریت از دو عنصر تشکیل شده است 

مدیریت =نگهداري +بهبود 

شود که براي بهبود نیز به تدابیري اطالق می .نگهداري به فعالیت هاي تداوم بخش استانداردهاي موجود در فناوري ، مدیریت و غیره اطالق می شود

:از طرفی بهبود شامل موارد زیر است .بهبود این استانداردها به کار می رود

بهبود =کایزن +نوآوري 

کایزن به اصالح هاي جزئی به عمل آمده در وضع موجود از طریق تالش هاي بی وقفه مربوط است و نوآوري به اصالح هاي کلی ناشی از سرمایه 

.الق می شودگذاري وسیع در فناوري اط

مقایسه کایزن با نوآوري

نوآوريکایزن 

کوتاه مدت ولی مهیجبلندمدت و با دوام ولی غیر مهیجتاثیر-١

گام هاي بلندگام هاي کوچکسرعت-٢

متناوب و کوتاهمداوم و طوالنیدوره-٣

ناگهانی وبا نوسانتدریجی و پیوستهتغییر-٤

تعدادي نخبهفراگیرمشارکت-٥

از رده خارج کردن و دوباره سازينگهداري و بهبودروش-٦

سرمایه گذاري زیاد و تالش اندكسرمایه گذاري کم و تالش بی وقفهنیازهاي عملی-٧

تکنولوژيمردمجهت تالش ها-٨

مناسب براي اقتصاد با رشد سریعمناسب براي اقتصاد کم رشدتفکر-٩

نتیجه گراروندگراتفکر-١٠


