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 اصالح انگُي مصزف با استفادي اس سيستم حسابداري واب در ساسمان 

سٌزي حاجيٍا
1
  

 

 چکيدي 

ي دس کؾٛس٘بي پيؾشفتٗ ِٕجش ؽذٖ اعت کٗ افالح ژٔبيبة ؽذْ ثشخي ِٕبثغ ٚ ثذشاْ ٘بي اخيش أش

لشْ . اٌگٛ٘بي تٌٛيذ ٚ ِقشف دس عبصِبْ ٘ب ثٗ فٛست سٚيکشدي غبٌت دس لشْ ثيغت ٚ يکُ دسآيذ

اکْٕٛ ثب . ثيغتُ ثب ِذـٛسيت دزف اتالف، اتّبَ ػقش تٌٛيذ أجـٖٛ ٚ صايؼ تٌٛيـذ ٔـبة ثٗ پبيبْ سعيذ

آغبص پبسادايُ ٔٛيٓ کغت ٚ کبس يؼٕي اسصػ آفشيٕي ثشاي ّ٘ٗ ريٕفؼبْ ٚ خقٛفب ِؾتشي ٔٙبيي، 

شيبْ ج. عيغتُ ٘بي تٌٛيذ ثٗ عٛي ٔبة ؽذْ يؼٕي کٛچک، چبثک ٚ ثٗ ِٛلغ ؽذْ، عٛق يبفتٗ أذ

 جشيبْ اسصػ جبيي اعت کٗ. صيشثٕب ٚ ؽبٌٛدٖ تفکش ٔبة اعت کٗ آٔشا اص تٌٛيذ أجٖٛ جذا ِي کٕذ ،اسصػ

ثش خٍك اسصػ ثشاي ِؾتشي تّشکض ِي ، اسصػ ٚ اتالف سا ؽٕبعبيي ِي کٕذ، اسصػ خٍك ِي ؽٛد

ثٕبثشايٓ . ي کٕذِؾکالت سا ِي ثيٕذ ٚ ثٙجٛد ايجبد ِ، جشيبْ ٚ ِٛأغ جشيبْ سا ؽٕبعبيي ِي کٕذ، کٕذ

دس عبصِبٔي کٗ تٌٛيذ ٔبة پيبدٖ عبصي ِي گشدد ٚ دغبثذاسي ٔبة ٔيض ثٗ ػٕٛاْ عيغتُ پؾتيجبْ آْ ػًّ 

دس ايٓ ِمبٌٗ ثٗ عٛس کبًِ ثٗ تجييٓ جشيبْ اسصػ اص  .ؽٕبعبيي جشيبْ اسصػ ٔمؼ کٍيذي داسد ،ِي کٕذ

دس ايٓ ِمبٌٗ ضّٓ تؾشيخ افٛي  .ديذگبٖ کٍي ٚ ثب سٚيکشد ٔظبَ دغبثذاسي ٔبة پشداختٗ ؽذٖ اعت

اجضاي عيغتُ  ،صيشثٕبيي تفکش ٔبة، استجبط ايٓ سٚيکشد ثب دغبثذاسي ٚ سٚػ ٘بي ٔٛيٓ دغبثذاسي

دغبثذاسي ٔبة ٚ ٘ضيٕٗ يبثي جشيبْ اسصػ ثٗ ػٕٛاْ عيغتُ ٘ضيٕٗ يبثي تٌٛيذ ٔبة دس فضبي سلبثتي 

دس ٔٙبيت ٔيض اٌگٛي دغبثذاسي . ؽذٖ اعت جذيذ ِؼشفي ٚ تؾشيخ ٚ يک ِثبي ٚالؼي اص ايٓ عيغتُ اسائٗ

 .ي ثشاي افالح اٌگٛي ِقشف دس عبصِبْ ٘ب پيؾٕٙبد ِي گشددسٔبة ثٗ ػٕٛاْ اثضا

 .تٌٛيذ ٔبة، جشيبْ اصػ، اتالف، دغبثذاسي ٔبة :َاژي ٌاي كهيدي

 

 

 مقدمً.1

بصيٓ سا پـظ اص أمالة آغ. تٌٛيذ ثٛد  لشْ ثيغتـُ دس اثتذا ٚ أتٙبي خٛد ؽب٘ذ دٚ أمالة دس فذٕٗ

جٕـگ جٙـبٔي اٚي ٕ٘ـشي فـٛسد ٚ آٌفشد اعٍْٛ پي سيـضي وشدٔـذ کٗ ِٕجش ثٗ ظٙٛس تٌٛيذ أجٖٛ ٚ پبيبْ 

ؽـذ ٚ أمـالة پبيبٔي تٛعـظ تبايچي إ٘ٛ دس ؽـشکت خٛدسٚعبصي ( تٌٛيـذ دعتي)ػقش تٌٛيـذ فٕؼتـي 

أجـٖٛ ٚ صايؼ تٌٛيـذ ٔـبة سا دس  تٛيٛتب فٛست گشفت کٗ ثب ِذـٛسيت دزف اتالف، اتّبَ ػقش تٌٛيذ

دس دبي دبضش اسصػ آفشيٕي. پي داؽـت
2
ثٗ ػٕٛاْ پبسادايُ جذيذ ِذيظ کغت ٚ کبس داساي تبسيخچٗ  

ثب تغييش پبسادايُ ٘بي دبکُ ثش ِذيظ التقبدي،  .اي لذيّي اِب ثب ٔگب٘ي ٔٛ ٚاسد ػشفٗ تٌٛيذ ؽذٖ اعت

عيش تذٛي تٌٛيذ دس ساعتبي  .ؽشايظ جذيذ ٔيغتٕذ سٚيکشد٘بي عٕتي ِذيشيت ٚ تٌٛيذ ديگش پبعخگٛي

 .پبسادايُ اسصػ آفشيٕي ِٕجش ثٗ اثذاع ٚ خٍك سٚػ ٘بي جذيذي دس ػشفٗ ِذيشيت ٚ دغبثذاسي ؽذ

ايٓ پبسادايُ جذيذ ِٕجش ثٗ تذٛي دس ؽيٖٛ ٘بي تٌٛيذ گشديذ ٚ پيؼ ثيٕي ِي ؽٛد پبسادايُ غبٌت دس 

سعيذْ ثٗ کغت ٚ کبس ٔبة دس ّ٘ٗ جٕجٗ ٘بي ثٕيبديٓ آْ  ٘ضاسٖ عَٛ اسصػ آفشيٕي ٚ دزف اتالف تب

ِي تٛأذ دس جٙت افالح اٌگٛي  ياعتفبدٖ اص ِفَٙٛ دزف اتالف دس عبصِبْ ٘بي اِشٚص. ثبؽذ

صيشا اتالف ٔبؽي اص فشايٕذ٘بيي اعت کٗ ِي تٛاْ آٔٙب سا اص  .ِقشف عبصِبْ ٘ب ٔيض ِٛثش ثبؽذ

دس کّيت ٚ کيفيت خشٚجي ٘بي عبصِبْ تبثيش ِٕفي داؽتٗ فشايٕذ٘بي عبصِبْ دزف ّٔٛد ثذْٚ ايٕکٗ 

ثب ؽٕبعبيي ٚ دزف اتالف ِي تٛاْ لذَ ثضسگي ثٗ عٛي افالح اٌگٛي فشايٕذ٘بي تٌٛيذي ٚ . ثبؽٕذ

دس ايٓ ِمبٌٗ دس اثتذا ثٗ تؾشيخ تبسيخچٗ تفکش ٔبة، ِؼشفي آْ ٚ ٔمؼ . خذِبتي عبصِبْ ثشداؽت

ِبْ ثٗ ػٕٛاْ يکي اص ُِٙ تشيٓ سا٘جشد ٘بي پيبدٖ عبصي ٔظبَ دغبثذاسي دس عيغتُ تٌٛيذ ٔبة دس عبص

                                                
1
 (ليبَ دؽت)ػضٛ ٘يبت ػٍّي دأؾگبٖ آصاد اعالِي ٚادذ تٙشاْ ؽشق 

 
2
- Value Creation 
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دس اداِٗ ِمبٌٗ ٔيض ثٗ تجييٓ اثضاس٘بي دغبثذاسي ٔبة ٚ ٔمؼ آْ دس افالح اٌگٛي . ٔبة ِي پشداصد

 .ِقشف ٚ تٌٛيذ عبصِبْ پشداختٗ ِي ؽٛد

 

 وگزش وُيه بً تُنيد َ حزکت بً سُي واب شدن    .2

 :٘بي تٌٛيذ ٚجٛد داسد کٗ ػجبستٕذ اص ثٗ عٛس کٍي عٗ ِشدٍٗ دس ؽيٖٛ
دس ايننٓ ؽننيٖٛ تٌٛيننـذ، کننبسگشاْ ِننب٘ش ثنب ثننٗ کننبسگيشي اثننضاس آهت ِبؽننيٕي چٕننذ کننبسٖ،   : تُنيدد دسددت    -1

ِذقننٛهتي غيشاعننتبٔذاسد سا دس دجننُ کننُ ٚ تٕـننـٛع ثننبه ثننٗ فننٛست عفبسؽنني ثننشاي خشيننذاسأي خننبؿ  

 . ذقٛي ِي ؽذايٓ ٚيژگي ِٕجش ثٗ ليّت ثبهي ِ. تٌٛيذ ِي کشدٔذ

ايٓ ؽيٖٛ تٌٛيذ ثشتخقـ ٚ تمغيُ کبس ٚ ِفنب٘يُ ِمينبط التقنبدي تٌٛينـذ ٚ ؽينـٖٛ ٘نبي       : تُنيد اوبُي  -2

ِذقننـٛي تٛعننظ ِتخققننبْ  ،دس ايننٓ ؽننيٖٛ. تجضيننٗ ٚ تذٍيننً ٘ضيٕننٗ ٚ عننٛد ٚ دجننُ فؼبٌيننت تبکيننذ داسد 

تٕننـٛع . ادتيننبد داسد ٔيننشٚي کننبس ثننٗ آِننٛصػ کننُ. عشادنني ٚ ثٛعننيٍٗ کننبسگشاْ غيشِننب٘ش تٌٛيننذ ِنني ؽننٛد 

 .٘ب ٔضٌٚي اعت ِذقـٛهت ٔيـض ِذذٚد ٌٚي ثٗ خبعش دجُ ثبهي تٌٛيـذ سٚٔـذ ليّت

عنني ثبصديننذي کننٗ اص  1930دس د٘ننٗ . صادگننبٖ تٌٛيننذ ٔننبة، ؽننشکت تٛيٛتننب دس ژاپننٓ اعننت : تُنيددد ودداب  -3

ذٔذ کنٗ افنٛي   ؽشکت اتِٛجيً عبصي فٛسد تٛعظ ِغئٌٛيٓ ؽشکت تٛيٛتب ثٗ ػّنً آِنذ ثنٗ اينٓ ٔتيجنٗ سعني      

ثنش اينٓ ِجٕنب، آٔٙنب     . صيشا اينٓ عيغنتُ پنش اص اتنالف اعنت      .تٌٛيذ أجٖٛ لبثٍيت پيبدٖ عبصي دس ژاپٓ سا ٔذاسد

ٔبة» ؽيٖٛ جذيذي سا کٗ ثؼذ٘ب 
3

 .ٔبَ گشفت ايجبد کشدٔذ« 

 ٓ : گٛٔنٗ تؼشينک کنشدٖ اعنت     أجّٓ ٍِي اعتبٔذاسد ٚ فٕبٚسي دس ٚصاست ثبصسگبٔي آِشيکب تٌٛيذ ٔبة سا اين

٘نبيي کنٗ داساي اسصػ افنضٚدٖ     فؼبٌينت ) ٘ب   ِٕذ ثشاي ؽٕبعبيي ٚ اص ثيٓ ثشدْ اتالف يک ساٖ دً ٔظبَ»

، اص عشيك ثٙجٛد ِغنتّش ٚ ثنٗ جشينبْ أنذاختٓ تٌٛينذ دسعنت دس ٕ٘گنبِي کنٗ ِؾنتشي ثنٗ آْ ٔينبص            (ٔيغتٕذ

يغتُ تٌٛينذ اص اينٓ   ايٓ ع. ايٓ فٍغفٗ تٌٛيذي دس پي کّبي ٚ ثي ٔمـ کشدْ عيغتُ ٘بي تٌٛيذي اعت .داسد

سٚ ٔبة ٔبِيذٖ ِي ؽٛد کٗ دس ِمبيغٗ ثب تٌٛيذ أجٖٛ ّ٘ٗ چيض سا ثٗ ِينضاْ کّتنش ِنٛسد اعنتفبدٖ لنشاس ِني       

ٔنضٚي پيٛعنتٗ ليّنت تّنبَ ؽنذٖ، ثنٗ فنفش سعنبٔذْ         وٗ ؽبًِ ا٘ذاف ٔبِذذٚدي سا  ،افٛي تٌٛيذ ٔبة. د٘ذ

اينٓ ؽنيٖٛ اص فٍغنفٗ    . ظنش ِني گينشد   ثنشاي عيغنتُ دس ٔ  ِني گنشدد،    ضبيؼبت ٚ تٕنٛع ثني پبينبْ ِذقنٛهت    

٘نبي ِٛجنٛد    ثٙجٛد ِغتّش اعتفبدٖ ِي کٕذ ٚ ثب ثٙشٖ گيشي اص فشٕ٘گ کنبس تيّني عنؼي دس تذٍينً اتنالف     

٘ننبي چٕننيٓ عيغننتّي کننب٘ؼ صِننبْ تٌٛيننذ، کننبسايي ثٙتننش    اص ٚيژگنني. دس فشايٕننذ تٌٛيننذ ٚ دننزف آْ ٘ننب داسد 

 .دس عغخ ِٛجٛدي ٚ ٘ضيٕٗ ٘نبي عنشثبس اعنت    پشعًٕ، کيفيت  ثبهتش، ػّش ثيؾتش ِبؽيٓ آهت ٚ کب٘ؼ

تٌٛيذ ٔبة ِبٕٔذ ٘ش پبسادايُ ديگش ٔيبصِٕذ اعتشاتژي ثشاي پيبدٖ عبصي اعت ٚ يکني اص اينٓ اعنتشاتژي ٘نب     

اعتشاتژي ٔبة اٌگٛي ٘ضيٕٗ يبثي ٔنٛيٕي سا ثنٗ دشفنٗ دغنبثذاسي ِؼشفني ّٔنٛدٖ تنب         .دغبثذاسي ٔبة اعت

 4ايٓ اٌگٛي جذيذ، ٘ضيٕٗ ينبثي جشينبْ اسصػ   .ٚ لبثً دسک ّٔبيذٚيژگي ٘بي پيچيذٖ ِذيظ ٔبة سا عبدٖ 

اثضاس ِٛسد ٔيبص آْ يؼٕي دغبثذاسي ٔبة ثبيذ فنشاُ٘   ،ثٕبثشايٓ جٙت دشکت ثٗ عٛي تٌٛيذ ٔبة .ِي ثبؽذ

 .گشدد

 

 اصُل بىياديه تفكز واب.3

اينٓ  . جظ اعنت کٗ ّ٘نٗ اينٓ افنٛي ثنب دنزف اتنالف ِنشت       .تٛاْ دس پٕج افً خالفٗ ّٔٛد ِي تفىش ٔبة سا 

 :اص پٕج افً ػجبستٕذ

 (value)ديذگبٖ ِؾتشي تؼييٓ اسصػ ِذقٛي اص – 1

جشيننبْ اسصػ وٍيننٗ اػّننبي ضننشٚسي ثننشاي    :(value stream)ؽٕبعننبيي جشيننبْ اسصػ ِذقننٛي  – 2

اص عفبسػ گيشي تنب تذٛينً   ) ، ِذيشيت اعالػبت (ٚسٚد ثٗ ثبصاس اص ايذٖ تب) اسائٗ يه ِذقٛي جذيذ 

 .           اعت (اص ِٛاد اٌٚيٗ تب ِذقٛي ٔٙبيي) تجذيً فيضيىي  ٚ (ِذقٛي

 (flow) ايجبد دشوت ثذْٚ ٚلفٗ دس ايٓ اسصػ – 3

                                                
3
-Lean 

4
-value stream costing  
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عبخت آْ چيضي وٗ ِؾتشي ٔيبص داسد ٚ عفبسػ ِني د٘نذ ٚ    :( pull)ايجبد اِىبْ وؾؼ دس صٔجيشٖ – 4

 .ثىؾذتٌٛيذ وٕٕذٖ ثيشْٚ  ثتٛأذ ايٓ اسصػ سا اص اِىبْ دادْ ثٗ ِؾتشي تب

 (کبيضْ)ثٗ کّک ؽفبفيت ٚ ثٙجٛد ِغتّش: (perfection)تؼميت وّبي  – 5

ْ کّتنش  ِبات کّتنش، ص تجٙيضکّتنش،  ثب ِٕبثغ اْ ثتْٛ عشيك آکنٗ اص  ذ وٕــِي اُ٘ فشسا ی ايٓ تفىش ؽيٖٛ ا

اص ايننننٓ . يک ؽذدثٗ آٔٙب ٔضْ ِؾتشيبص عت ٔيبدسثب تبِيٓ ٚ عت يبفت ٘ننننب دثٗ ثيؾتشيٓ کّتننننش، فضبی ٚ 

تفکش ٔبة دس ٔبئنً ؽنذْ عنبصِبْ ثنٗ افنالح اٌگٛ٘نبي تٌٛينذ ٚ ِقنشف خنٛد ثنب دنزف اتنالف ٘نب دس               سٚ

 .عغخ کالْ کّک ِي کٕذ

 ( Wasteيا  Muda) حذف اتالف ٌدف بىيادي تُنيد واب -3-1

اتالف ّ٘بْ فؼبٌيت ٘بي فبلذ اسصػ افضٚدٖ اعت کٗ ِؾتشيبْ  .ٔمغٗ تّبيض تٌٛيذ أجٖٛ ٚ ٔبة اتالف اعت

ايننٓ فؼبٌيننت ٘ننب ِننٛدا ٚ دس فشٕ٘ننگ غشثنني  ،دس فشٕ٘ننگ ژاپٕنني .يغننتٕذ ثبثننت آْ ثٙننبيي ثدشداصٔننذدبضننش ٔ

 ،وٕنذ  ايٓ فؼبٌيت ٘ب ٘ضيٕنٗ ثنٗ عنبصِبْ ٚ ٔٙبيتنب  ثنٗ ِؾنتشي تذّينً ِني         .ٔبِيذٖ ِي ؽٛد( Waste)اتالف 

ؽٕبعنبيي  فؼبٌيت ٘بي ِنٛدا ينب اتنالف     ،دس جشيبْ ٘بي اسصػ. ثذْٚ ايٕکٗ اسصػ افضٚدٖ اي داؽتٗ ثبؽٕذ

تٌٛينذ   -1 :ثنٗ عنٛس کٍني ِٛدا٘نب ثنٗ ٘فنت گنشٖٚ       . ٚ دس جٙت دنزف ينب دنذالً کنشدْ آٔٙنب تنالػ ِني ؽنٛد        

ٓ   )أتظبس  -2، (ثيؼ اص دسيبفت تمبضب) اضبفي  دّنً ٚ ٔمنً    -3، (ثشاي گبَ ثؼذي فشآيٕذ ينب خشاثني ِبؽني

پشداصػ ثنيؼ اص دنذ   -4، (غيشضشٚسي ِٛاد)
5
ٗ  لغؼنبت ثنٗ خنبعش عشادني ضنؼيک اثنضاس ينب          -5، لغؼن

ثنشاي  )دشکنبت غيشضنشٚسي کبسکٕنبْ     -6، (ِٛاد اٌٚيٗ، ٔيّنٗ عنبختٗ، ِذقنٛي، دس ساٖ     (ِٛجٛدي ٘ب 

 .عجمٗ ثٕذي ِي ؽٛٔذ ،تٌٛيذ لغؼبت ِؼيٛة  -7ٚ  ...(اثضاس يب لغؼٗ يب 

جزيان ٌاي ارسشدس تٌٛيذ ٔبة ثش 
6

: جشيبْ اسصػ وٍيٗ اػّبي ضشٚسي ثشاي .تّشکض ِي گشدد  

اص عفبسػ گيشي تب تذٛيً )ِذيشيت اعالػبت ، (ٚسٚد ثٗ ثبصاس اص ايذٖ تب) ِذقٛي جذيذ اسائٗ يه 

صيشثٕب ٚ ؽبٌٛدٖ تفکش  جزيان ارسش .اعت(اص ِٛاد اٌٚيٗ تب ِذقٛي ٔٙبيي) تجذيً فيضيىي  ٚ (ِذقٛي

، اسصػ خٍك ِي ؽٛد :جشيبْ اسصػ جبيي اعت کٗ. سا اص تٌٛيذ أجٖٛ جذا ِي کٕذ ٔبة اعت کٗ آْ

جشيبْ ٚ ِٛأغ ، ثش خٍك اسصػ ثشاي ِؾتشي تّشکض ِي کٕذ، صػ ٚ اتالف سا ؽٕبعبيي ِي کٕذاس

 .ِؾکالت سا ِي ثيٕذ ٚ ثٙجٛد ايجبد ِي کٕذ، جشيبْ سا ؽٕبعبيي ِي کٕذ

ثٕبثشايٓ دس عبصِبٔي کٗ تٌٛيذ ٔبة پيبدٖ عبصي ِي گشدد ٚ دغبثذاسي ٔبة ٔيض ثٗ ػٕنٛاْ عيغنتُ پؾنتيجبْ    

 .ٕبعبيي جشيبْ اسصػ ٔمؼ کٍيذي داسدؽ ،آْ ػًّ ِي کٕذ

 

 اصُل عمهيات َ ابشارٌاي حسابداري واب .4

دس ٚالنغ، ػٍّينبت دغنبثذاسي ٔنبة،     . دس دغبثذاسي ٔبة عيغتُ ٘بي دغبثذاسي ثبيذ خٛدؽنبْ ٔنبة ثبؽنٕذ   

ّ٘نٗ ػٍّينبت اتنالف ٘غنتٕذ     .ِبٕٔذ ِٛجٛدي ٘ب ثشاي تٌٛيذ ٔبة ٘غتٕذ کٗ ثبيذ تب دذ ِّکٓ کب٘ؼ يبثنذ 
7
  ٚ

ثٕنبثشايٓ ّ٘ننبٔغٛس کنٗ دس تٌٛيننذ ٔنبة ِنني ثبيغنت ثننب دنذالً کننشدْ       .ثبينذ ثغنٛس عيغننتّبتيک دنزف گشدٔننذ   

ثنب دنذالً کنشدْ     ،دس دغبثذاسي ٔبة کٗ اص اثضاس٘بي تٌٛينذ ٔنبة اعنت    ،ِٛجٛدي ٘ب اتالف سا کب٘ؼ داد

 .ػٍّيبت دغبثذاسي ثبيذ ثٗ عٛي ٔبة ؽذْ فشايٕذ٘بي دغبثذاسي دشکت ّٔٛد

تثٕبگضاسؽگشي اع
8
دس گضاسؽنگشي اعنتثٕب فنشك ثنش اينٓ اعنت کنٗ        . اص اثضاس ٘بي دغبثذاسي ٔبة اعنت  

. فشايٕنذ٘ب ثغنٛس فننذيخ کنبس ِني کٕٕننذ ٚ تٕٙنب ٕ٘گنب٘ي کننٗ ثخؾني اص آْ اؽنتجبٖ ثبؽننذ، گنضاسػ ِني ؽننٛد          

ينک ِثنبي اينٓ سٚيکنشد گضاسؽنگشي ِنٛاد خنبَ ٚ گنب٘ي         . ثجبي دسآِذ، ٔتبيج فشايٕنذ٘ب گنضاسػ ِني ؽنٛد    

ِٛجنٛدي کنبهي دس جشينبْ عنبخت ِبٕٔنذ ِٛجنٛدي کنبه کنب٘ؼ ِني يبثنذ ٚ ثنٗ             .د ِني ثبؽنذ  اٚلبت دعتّض

 .ٚ تٕٙب گضاسؽگشي اعتثٕب اتخبر ِي گنشدد  ٘ب دجُ ػٍّيبت دغبثذاسي سا کب٘ؼ ِي د٘ذ خٛدي خٛد ايٓ

ثشاي پؾتيجبٔي اص تٌٛيذ ٔبة افٛي ػٍّيبت ٚ اثضاس٘بي دغبثذاسي ٔنبة داساي چٕنذ افنً ثنٗ ؽنشح صينش       

 :ؽٕذ ِي ثب

                                                
5
-over processing 

6
- value stream 

7
-All transactions are waste  

8
-Exception reporting  
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 (اصفهان)واحد خىراسگان یمدانشگاه آزاد اسال

 

 

واب َ حسابداري سادي َاحد تجاري –انف 
9
 

 .ثيبْ کشد" ثکبسثشدْ سٚػ ٘بي ٔبة ثشاي فشايٕذ٘بي دغبثذاسي " ايٓ افً سا ِي تٛاْ ثٗ ػٕٛاْ     

ِننٛداي" ثشخنني فشايٕننذ٘بي دغننبثذاسي ؽننبًِ
10
اتالفنني کننٗ دس صِننبْ فؼٍنني ّٔنني تننٛاْ دننزف   ،"ٔننٛع اٚي 

 ،"اتالفنني کننٗ ِنني تننٛاْ دننزف ّٔننٛد  " سي ِننٛداي ٔننٛع دَٚ اِننب اغٍننت فشايٕننذ٘بي دغننبثذا . ّٔننٛد، ٘غننتٕذ

دنننزف ِغننتّش اتنننالف اص فشايٕنننذ٘بي ػٍّيننبت گضاسؽنننبت ٚ سٚػ ٘ننبي دغنننبثذاسي دس عشاعنننش    . ٘غننتٕذ 

 .عبصِبْ ِي ثبؽذ

 .فزايىدٌاي حسابداري کً اس تغييز واب پشتيباو  م  کىىد -ب  

اينٓ اعالػنبت   . ة  پؾنتيجبٔي ِني کٕٕنذ   گضاسؽبت ٚ سٚػ ٘بي دغبثذاسي ٔنبة ثغنٛس فؼبهٔنٗ اص تغيينش ٔنب     

گضاسؽننگشي ِننبٌي ٚ غيشِننبٌي جشيننبْ اسصػ کٍنني، ٔننٗ تننک تننک        .ِٕجننش ثننٗ ثٙجننٛد ِغننتّش ِنني ؽننٛٔذ    

دغنبثذاسي ٔنبة ثنش اسصينبثي ٚ دسک      .ِذقٛهت،  کبس٘ب يب عفبسؽبت يب فشايٕذ٘ب سا ِٕؼکظ ِني عنبصد  

ثننشاي سٚاثننظ ِؾننتشي، عشادنني  اسصػ ايجننبد ؽننذٖ ثننشاي ِؾننتشيبْ تّشکننض ِنني کٕننذ ٚ ايننٓ اعالػننبت سا    

 .ِذقٛي، ليّت گزاسي ِذقٛي ٚ ثٙجٛد ٔبة اعتفبدٖ ِي کٕذ

 ارتباط بً مُقع َ رَشه اطالعات  –ج 

 .دغبثذاسي ٔبة گضاسػ ٘نبي ِنبٌي سا فنشاُ٘ ِني عنبصد کنٗ ثنشاي ٘نش کنظ دس ؽنشکت لبثنً دسک اعنت            

فٛست ٘نبي عنٛد ٚ صينبْ ثنٗ صثنبْ عنبدٖ      
11
ي ؽنٛٔذ کنٗ خيٍني ٘نُ     ٘غنتٕذ ٚ اعالػنبت ثنٗ سٚؽني ثينبْ ِن       

پيچيذٖ تش اص ثٛدجٗ خبٔٛادگي
12
کبسثشد فٛست ٘نبي عنٛد ٚ صينبْ ثنٗ صثنبْ عنبدٖ ٚ سٚاْ آعنبْ        . ٔيغت 

 .صيشا ؽبًِ اعالػبت گّشاٖ کٕٕذٖ ِشثٛط ثٗ ٘ضيٕٗ ٘بي اعتبٔذاسد ٔيغت .اعت

 دغبثذاسي ٔبة ِغتٍضَ اسائنٗ ثقنشي ٚ ِؾنٙٛد ؽنبخـ ٘نبي     . ِذيشيت ِؾٙٛد اعبط ِذيشيت ٔبة اعت

"جؼجنٗ اِتينبص  "فشِت . ِبٌي ٚ غيشِبٌي اعت
13
کنٗ ػِّٛنب دس دغنبثذاسي ٔنبة ِنٛسد اعنتفبدٖ لنشاس ِني           

يک خالفٗ يک ففذٗ اي دس ِٛسد يک جشيبْ اسصػ اعت کٗ  ػٍّکشد ِبٌي ٚ ايٕکٗ چمذس اص  ،گيشد

ثنشاي  ينک ّٔٛٔنٗ اص جؼجنٗ اِتينبص ِنٛسد اعنتفبدٖ        1ؽنکً ؽنّبسٖ    .شفيت اعنتفبدٖ ؽنذٖ سا ٔؾنبْ ِني د٘نذ     ظ

جشيبْ اسصػ سا ٔؾبْ ِني   ،جؼجٗ اِتيبص ديذگبٖ عٗ ثؼذي. گضاسؽگشي ػٍّکشد ٘فتگي سا ٔؾبْ ِي د٘ذ

 .عمهيات  ، مان  َ ظزفيتد٘ذ  کٗ ػجبستٕذ اص کبسثشد 

فشِت کنبست اِتينبصي ّ٘چٕنيٓ ثنشاي ِغنتٕذ عنبختٓ ِٕنبفغ ِنٛسد أتظنبس ثٙجنٛد ٘نبي ٔنبة افنٍي ِنٛسد                

ٚلبت ثٙبي تّبَ ؽذٖ ِيبٔگيٓ فمظ ثب اعتفبدٖ اص ٘ضيٕٗ ٘نبي تجنذيً ِذبعنجٗ    ثشخي ا .اعتفبدٖ لشاس ِي گيشد

ايٓ ٚلتي اعت کٗ ٘ضيٕٗ ٘بي ِٛاد ثغٛس ػّذٖ اص ينک ِذقنٛي ثنٗ ديگنشي تغيينش ِني کٕٕنذ،         .ِي ؽٛٔذ

 (ٚيژگنني )گننب٘ي ثٙننبي تّننبَ ؽننذٖ  ِيننبٔگيٓ ثننشاي يننک فننفت      . اِننب فشايٕننذ تجننذيً ثيؾننتش عننبصگبس اعننت    

 .بًِ ِذبعجٗ ِي ؽٛد ِذقٛي ثجبي ِذقٛي ک

 

 ومُوً اي اس يک جعبً امتياسي: 1شکم شماري

٘فتٗ  ٘ذف

 ؽؾُ

٘فتٗ 

 پٕجُ

٘فتٗ 

 چٙبسَ

٘فتٗ 

 عَٛ

٘فتٗ 

 دَٚ

٘فتٗ 

 اٚي

  

تؼذاد  15.10 15.63 14.7 15.91 15.90 16.32 20.7

ٚادذ٘ب ثٗ 

اصاي ٘ش 

 ؽخـ
ثخؼ 

 ػٍّيبتي

اسعبي ثٗ  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ٕ٘گبَ
14
 

                                                
9
 -Lean and Simple Business Accounting 

10 - Muda 
11

-Plain English  
12
- Household budget 

13 - Box score 
14
 - On-Time Shipment 
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ػٍّيبت  6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.5 5.5

سٚصِشٖ
15

 

ػٍّيبت  80% 80% 81% 85% 85% 87% 52%

ثشاي 

اٌٚيٓ 

ثبس
16

 

ثٙبي تّبَ  343$ 337$ 362$ 338$ 337$ 325% 262$

ؽذٖ 

 ِيبٔگيٓ

 ثٙشٖ ٚس 29% 29% 29% 28% 28% 28% 40%

ثخؼ 

 ظشفيت

 غيش ثٙشٖ 54% 54% 54% 52% 52% 52% 33%

 ٚس

دس  17% 17% 17% 20% 20% 20% 27%

 دعتشط

 دسآِذ 471$ 485$ 456$ 490$ 488$ 528$ 576$

ثخؼ 

 ِبٌي

ثٙبي تّبَ  123$ 125$ 129$ 132$ 135$ 137$ 139$

 ؽذٖ ِٛاد

عبيش  49$ 50$ 51$ 54$ 76$ 87$ 51$

٘ضيٕٗ 

٘بي 

 ِتغيش

ثٙبي تّبَ  120$ 120$ 118$ 116$ 116$ 116$ 108$

 ؽذٖ ثبثت

 عٛد 179$ 190$ 158$ 188$ 161$ 186$ 278$

ثبصدٖ  38% 39% 35% 38% 33% 35% 48%

 فشٚػ

جؼجٗ اِتيبصي ِٛسد اعتفبدٖ جٙت گضاسؽگشي ػٍّکشد جشيبْ اسصػ ثقٛست  ٘فتگي :تٛضيخ ؽکً 

 . تٙيٗ ِي ؽٛد

 

 ٌشيىً ياب  جزيان ارسش.5

     ٗ اعالػنبت ثٙنبي تّنبَ ؽنذٖ سا ثغنٛس       جٕجٗ ديگش دغبثذاسي ٔبة، ِنذيشيت ٘ضيٕنٗ جشينبْ اسصػ اعنت کن

جشينبْ اسصػ ؽنبًِ ّ٘نٗ ٚظنبيک ِنٛسد ٔينبص ثنشاي خنذِت سعنبٔذْ ثنٗ يننک           . ِتّشکنض فنشاُ٘ ِني عنبصد    

اغٍت ؽشکت ٘ب چٕنذيٓ جشينبْ اسصػ داسٔنذ، ٘نش ينک ِشثنٛط ثنٗ ينک          .ِؾتشي ٚ خٍك اسصػ ِي ثبؽذ

شي اص عشينك ينک عنشي    اسصػ ثنشاي ينک ِؾنت    .خبٔٛادٖ ِختٍک ِذقٛهت ٚ کبٔبي ٘بي ثبصاس ِختٍک

تٌٛيننذ ٔننبة دس  .فشايٕننذ٘ب ٚ ٚظننبيک أجننبَ ؽننذٖ ثٛعننيٍٗ افننشاد ثخننؼ ٘ننبي ِختٍننک ؽننشکت خٍننك ِنني ؽننٛد   

اغٍت ؽشکت ٘ب اثتذا ثش جشيبْ اسصػ داخً  .جغتجٛي دزف اتالف ِشثٛط ثٗ جشيبْ ايٓ ٚظبيک اعت

ِؾنتشيبْ ؽنشکت ثغنظ    ػٍّيبت خٛد تّشکض ِي کٕٕنذ، اِنب دس دميمنت جشينبْ اسصػ ثنٗ تنبِيٓ کٕٕنذگبْ ٚ        

اِنب ّٔني تٛأنذ     ،عنٕتي ٚ تٌٛينذ أجنٖٛ ِٕبعنت اعنت      17٘ضيٕٗ يبثي اعتبٔذاسد ثشاي تٌٛيذ دعنتٗ اي . ِي يبثذ

ٚلتننني کنننٗ اص  .ٚسدٖ عنننبصد ٚ اينننٓ ٔبؽننني اص ِفشٚضنننبت صيشثٕنننبيي اينننٓ سٚػ اعنننت آا٘نننذاف ٔنننبة سا ثنننش

                                                
15
 - First Time Thru 

16
 - Dock-to-Dock Days 

17
- batch manufacturing 
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صيننشا کننٗ   .ِذقننٛي ٔيغننت ٔيننبصي ثننٗ داؽننتٓ ليّننت تّننبَ ؽننذٖ ٚادننذ     دغننبثذاسي ٔننبة اعننتفبدٖ ِنني کٕننيُ،  

گضاسؽگشي ٚ تقّيُ گيشي دس عغخ جشيبْ اسصػ ثٗ جبي عغخ ِذقٛي أجبَ ِني ؽنٛد ٚ دس عنغخ    

 .ٔيبصي ثٗ ليّت تّبَ ؽذٖ يک ٚادذ ِذقٛي ّٔي ثبؽذ ،جشيبْ اسصػ

٘ضيٕنٗ ٘نب   . صيشا جضئيبت ٘ضيٕٗ ٘بي ٚالؼي جّغ آٚسي ّٔني ؽنٛد   .٘ضيٕٗ يبثي جشيبْ اسصػ  عبدٖ اعت

٘ضيٕنٗ ينبثي    .ثٗ کً جشيبْ اسصػ  تخقيـ ِي يبثذ ٚ ِؼّٛه ثش اعبط دٚسٖ ٘فتگي تٍخيـ ِي گشدد

ّ٘ٗ ٘ضيٕٗ ٘نب دس داخنً    .جشيبْ اسصػ  ٘يچ تّبيضي ثيٓ ٘ضيٕٗ ٘بي ِغتميُ ٚ غيشِغتميُ لبئً ّٔي ؽٛد

اگش ٘ضيٕٗ ٘بيي خبسد اص جشيبْ اسصػ  ٚجنٛد داؽنتٗ ثبؽنذ، آٔٙنب     . ِي گشدد جشيبْ اسصػ  ِغتميُ تٍمي

     ُ ٘ضيٕنٗ ٘نبيي کنً ثٙنبي تّنبَ ؽنذٖ جشينبْ اسصػ سا        . سا دس ٘ضيٕٗ ينبثي جشينبْ اسصػ  ؽنبًِ ّٔني ّٔنبيي

تؾکيً ِي د٘ذ، کٗ ؽبًِ ّ٘ٗ ٘ضيٕٗ ٘بي دعتّضد، ُ٘ ٘ضيٕٗ ٘نبي ِغنتميُ ٚ ٘نُ غيشِغنتميُ عنٕتي، ِني       

٘ضيٕٗ دعتّضد آٔٙب فشف ٔظش اص ايٕکٗ ِذقنٛي سا   ،اد دس داخً جشيبْ اسصػ کبس کٕٕذاگش افش .گشدد

ِي عبصٔذ، ِنٛاد سا جبثجنب ِني کٕٕنذ، ِذقنٛي سا عشادني ِني کٕٕنذ، تٌٛينذ سا ثشٔبِنٗ سينضي ِني کٕٕنذ،              

 . فشٚػ يب دغبثذاسي سا أجبَ ِي دٕ٘ذ، ؽبًِ ِي گشدد

اْ ِننٛادي کننٗ عنني يننک ٘فتننٗ ثننشاي جشيننبْ اسصػ      ثٙننبي تّننبَ ؽننذٖ  ِننٛاد تٌٛيننذ ػِّٛننب اص عشيننك ِيننض    

ثٙبي تّنبَ ؽنذٖ    ٘ش صِبْ ِٛاد دس کبسخبٔٗ خشيذاسي ِي گشدد،. ِذبعجٗ ِي گشدد ،خشيذاسي ؽذٖ اعت

جشيبْ اسصػ جّغ ٘ش لٍُ خشيذاسي  ،جّغ ثٙبي تّبَ ؽذٖ ِٛاد. آْ ثٗ جشيبْ اسصػ  تخقيـ ِي يبثذ

ؽذٖ  ِٛاد ثبيذ لبثً اتکب ثبؽذ ٚ ِٛاد خبَ ٚ ِٛجٛدي ٘نبي   ثٗ ايٓ دٌيً ثٙبي تّبَ .ؽذٖ دس يک ٘فتٗ اعت

اٚه ِٛجٛدي ٘نب عجنك تفکنش ٔنبة ينک       .دس جشيبْ عبخت ٚ عبختٗ ؽذٖ ثبيذ کُ ٚ تذت کٕتشي دليك ثبؽذ

 ِٛاد خشيذاسي ؽذٖ دس يک ٘فتٗ عشيؼب  ،ٔٛع اتالف يب ِٛدا ٘غتٕذ ٚ دَٚ ايٕکٗ اگش ِٛجٛدي ٘ب کُ ثبؽذ

ثٙننبي تّننبَ ؽننذٖ  ِننٛاد ِذقنٛي تٌٛيننذ ؽننذٖ دس ّ٘ننبْ ٘فتننٗ سا    ٖ خٛا٘ننذ ؽننذ ٚ دليمنب  دس ّ٘نبْ ٘فتننٗ اعننتفبد 

 .ِٕؼکظ خٛاد کشد

ثٙنبي تّنبَ   . ٘ضيٕٗ ٘بي پؾتيجبٔي ِبٕٔذ لغؼبت يذکي ٚ تجٙيض ثشاي جشينبْ اسصػ  خشينذاسي ِني گشدٔنذ    

شينبْ  ؽذٖ  ٍِضِٚبت ِقشف ؽذٔي، ِٛجٛدي ٘ب ٚ عبيش ٘ضيٕٗ ٘بي سٚصأٗ ٔيض ثٗ ّ٘بْ فنٛست ثنٗ ج  

 .اسصػ  تخقيـ دادٖ ِي ؽٛد

فنٛت ِشثنغ    ،تٕٙب تخقيقي کٗ ثغٛس ِٕظُ دس ٘ضيٕٗ يبثي جشيبْ اسصػ  ِٛسد اعتفبدٖ لنشاس ِني گينشد   

دٌيً آْ ايٓ اعت کٗ ِي خٛا٘يُ اػضبي تنيُ جشينبْ اسصػ سا ثنٗ     .٘ضيٕٗ تغٙيالت اعت( يب ِتش ِشثغ )

ُ کب٘ؼ ِمذاس فضبي ِٛسد اعنتفبدٖ تٛعنظ جشينبْ اسصػ  ثنش      ٘ضيٕنٗ ٘نش ِتنش ِشثنغ ٔٛػنب ؽنبًِ        .أگينضي

٘ضيٕننٗ اجننبسٖ يننب اجننبسٖ عننشِبيٗ اي عننبختّبْ، ٘ضيٕننٗ ٘ننبي آة ٚ ثننشق ٚ ٘ضيٕننٗ ٘ننبي تؼّيننش ٚ ٔگٙننذاسي   

ثشاي تؼييٓ ٘ضيٕٗ ٘ش ِتش ِشثغ کً ٘ضيٕٗ تغٙيالت ثش کً ِتش ِشثغ عنبختّبْ   .ثشاي عبختّبْ ِي ؽٛد

 .تمغيُ ِي ؽٛٔذ

تٛعنظ ينک جشينبْ اسصػ ثنب ٘ضيٕنٗ ٘نش فنٛت ٚ ِمنذاس فنٛت ِشثنغ ِنٛسد            ٘ضيٕٗ تغٙيالت ِنٛسد اعنتفبدٖ   

ايٓ فنٛت ِشثنغ ؽنبًِ دنٛصٖ تٌٛينذ، دنٛصٖ اتنبق أجنبس ٚ دنٛصٖ           .اعتفبدٖ ٘ش جشيبْ اسصػ  ثذعت ِي آيذ

 .ِي ؽٛد ،فضبي اداسٖ ِٛسد اعتفبدٖ تٛعظ افشادي کٗ دس جشيبْ اسصػ  کبس ِي کٕٕذ

 

 وتيجً گيزي.6

ٗ ثش پبيٗ اػتّبد عٛهٔي ِذت ٚ استجبعبت فٛق عنشيغ پبينٗ سينضي ٚ اعنتّشاس     فضبي جذيذ کغت ٚ کبس ک

اص عنغخ ؽنشکت ٚ    دس ايٓ سٚيکنشد، اسصػ ٘نب فشاتنش    .ِي يبثذ، ِغتٍضَ خٍك اسصػ ثشاي ِؾتشي اعت

عنبصِبْ ٔنبة سا ثنٗ     ،عٛد٘ب اص ِٕظش ّ٘ٗ ري ٔفؼنبْ خقٛفنب ِؾنتشي ٔگشيغنتٗ ِني ؽنٛد ٚ تفکنش ٔنبة        

دس چٕنيٓ فضنبيي عنبصٚ کنبس ٚ اثنضاس سلنبثتي        .ص ديذگبٖ ِبدي ثٗ عٛد ِي س٘بٔذعٛي کّبي عٛق دادٖ ٚ ا

دس فضننبي ٔننبة ٘ننيچ اتالفنني ٚجننٛد ٔننذاسد ٚ ايننٓ ثننٗ ِؼٕننبي اٌگننٛي   . ٔننبة ؽننذْ، گضاسؽننگشي ٔننبة اعننت 

ثٕننبثشايٓ ٘ننش چننٗ ثننٗ عننٛي ٘ننذف غننبيي ٔظننبَ ٔننبة  . فننذيخ فشايٕننذ ٘ننبي ِقننشف ٚ تٌٛيننذ عننبصِبْ اعننت 

 .ٛي ِقشف ٔيض ٔضديک تش ِي گشديُدشکت ّٔبييُ ثٗ افالح اٌگ
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دغبثذاس ٔبة ِي ثبيغت آِبدگي ِٛاجٙٗ ثب ايٓ ِذيظ سلبثتي جذيذ سا ثب اثضاس٘بي دغبثذاسي ٔبة داؽنتٗ  

ٔمؼ دغبثذاساْ ِذيشيت ٔبة ُ٘ پؾتيجبٔي اعالػبتي اص تٌٛيذ ٔبة ٚ ُ٘ دنزف اتنالف ٚ ثکنبسگيشي     .ثبؽذ

دغنبثذاسي ٔنبة يکني اص اثضاس٘نبي     . دغنبثذاسي اعنت   اثضاس٘بي ٔنبة ثنشاي ٔنبة عنبختٓ خنٛد فشايٕنذ٘بي      

اسصػ تٕٙننب  ،کنٗ ِجتٕني ثنش پنبسادايُ اسصػ آفشيٕني اعنت       دس اينٓ سٚيکنشد   .پينبدٖ عنبصي تفکنش ٔنبة اعنت     

عيغننتُ ٘ننبي  ،ثننب اينٓ سٚيکننشد . ثٍکننٗ دس کننً صٔجيننشٖ اسصػ جنبسي ِنني گننشدد  .ِذنذٚد ثننٗ ؽننشکت ٔيغنت  

٘ضيٕنٗ  . کنبسا ٔخٛإ٘نذ ثنٛد    ،ٖ اص ظشفينت تٛجنٗ ِني کٕنذ    ٘ضيٕٗ يبثي عٕتي کٗ تٕٙنب ثنٗ عنٛدآٚسي ٚ اعنتفبد    

 .٘ضيٕٗ ٘ب سا ثب ِذٛسيت جشيبْ اسصػ ِي ثيٕذ ،يبثي جشيبْ اسصػ کٗ ؽيٖٛ ٘ضيٕٗ يبثي ٔبة اعت

٘ضاسٖ عَٛ کغت ٚ کبس ِٕتظش دغبثذاساْ ّٔي ِبٔذ ٚ ؽيٖٛ ٘بي ٔٛيٓ تٌٛيذ کنٗ ِٕجنش ثنٗ تذنٛي اعبعني      

دس غينش اينٓ    .ذ ؽنيٖٛ ٘نبي ٘ضيٕنٗ ينبثي ٚ دغنبثذاسي جذينذ اعنت       ٔيبصِٕن  ،دس عبصِبْ ٘بي ٔبة ؽذٖ اعنت 

 .فٛست ِذيشاْ ثٗ فکش فشاُ٘ کشدْ اعالػبت ِٛسد ٔينبص خنٛد اص عنبيش ِٕنبثغ اعالػنبتي خٛإ٘نذ افتنبد       

دغبثذاسي ٔبة پبعخي جذينذ ثنٗ ٔيبص٘نبي جذينذ آٔٙبعنت ٚ ِني تنٛاْ ّ٘چٕنيٓ اص اينٓ عيغنتُ دس ٔظبِنبت            

 .شدافالدي تٌٛيذ ٚ ِقشف ثٙشٖ ث
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