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  ود مستمر بهب و حسابرسی ییاجرا ابزارهاي ،اصول، روشها
  

  چکیده
براي سازمانی که می خواهد به انعطاف، پاسخ گویی و توانایی تطبیق سریع با تغییرات محیط 

بهبود مستمر  .دست یابد، اجراي یک استراتژي بی نقص در زمینه بهبود مستمر ضروري است
عبارت است از فرهنگ بهبود پایدار که در راستاي حذف اتالف در تمامی سیستم ها و 

تمرکز بر  سه اصل اساسی بهبود مستمر، .ایندهاي یک شرکت، هدف بندي شده استفر
روشهاي بهبود مستمر در راستاي بهبود . مشتري، شناخت فرایند و تعهد از جانب کارکنان است

کیفیت یا فرایند و یا هر دو براي کاهش اتالف، ساده کردن خط تولید و بهبود کیفیت، طراحی 
ایج تحقیق هاي انجام شده،از شناخته شده ترین روشهاي بهبود مستمر می بر اساس نت. شده اند

تولید ناب، شش سیگما، ارزیابی متوازن، شش سیگماي ناب، مدیریت کیفیت توان به موارد 
بهبود مستمر به رغم مزایاي زیاد، دستیابی به آن . اشاره کرد جامع، رویداد کایزن و الگوبرداري

ن می بایست از تکنیک هایی مانند حسابرسی براي نظارت، و ارتقاي بنابراین مدیرا. سخت است
هدف حسابرسان بهبود، تنها ریشه یابی فرایندها و رویه هاي ناکارآمد و غیر  .آن استفاده کنند

کافی نیست، بلکه توصیه و ارائه روشهاي پیشنهادي براي بهبود رویه ها و فرایندهاي تجاري را 
  .هم شامل می شود

  
  بهبود مستمر، تولید ناب، شش سیگما، رویداد کایزن:کلیدي واژگان

  
  
  
  
  مقدمه)1

، هچهار دور. یفیت، از ابتداي این قرن به شکل چشمگیري تکامل یافته اندکرویکردها به بحث 
تضمین کیفیت و ) 3 کنترل آماري کیفی،)2بازرسی، )1: زعبارتند ابه ترتیب مهم کیفیت 
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، هنوز هم براي تقابل رویکرد مدیریت کیفیت استراتژیک .[9]مدیریت استراتژیک کیفیت)4
با محیط تجاري در حال تغییر سریع امروزي ناکافی است و ویژگی هایش با عدم اطمینان و 

براي مقابله با این چالش حوزه کیفیت پنجمی شناسایی . ترسیم شده اند ،عدم قابلیت پیش بینی
در این حوزه نگرانی اصلی متوجه سازمان . شودشده است که بهبود مستمر رقابتی نامیده می 

است که باید منعطف باشد، پاسخگو باشد و از توانایی تطبیق با تغییرات مورد نیاز در حیطه 
ي برا. استراتژي با احتساب بازخورد از مشتریان و سرمشق گیري از رقبا  برخوردار باشد

تطبیق سریع با تغییرات محیط دست  ، پاسخ گویی و تواناییسازمانی که می خواهد به انعطاف
کاپزن را می توان این . یابد، اجراي یک استراتژي بی نقص در زمینه بهبود مستمر ضروري است

این تغییر چهار ویژگی )). خوب(زن) + تغییر(کاي (تغییر براي بهتر شدن : گونه تعریف کرد
اصوالً کم هزینه ومبتنی  )3، یجیمنظم و تدر) 2مستمر و پایان ناپذیر، )1:عمده به شرح زیر دارد

بهبود مستمر عبارت است از  [6].بر پایه مشارکت همگان )4 و بر اصالحات جزئی و کوچک
فرهنگ بهبود پایدار که در راستاي حذف اتالف در تمامی سیستم ها و فرایندهاي یک 

قیت کلید بهبود مستمر معموالً همراه با نوآوري و خال [7].شرکت، هدف بندي شده است
هر فعالیت که در راستاي بهبود . فعالیتهاي کوچک است و نه نوآوري هاي شگرف و بزرگ

مستمر قرار گیرد یک کایزن است و مجموعه فعالیتهاي الزم براي تولید محصوالت جاري، نیز 
 ،کایزن، یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمري که تمامی افراد یعنی مدیران [3].کایزن می باشد

کایزن بدون توجه به آنچه باید باشد، توجهش به بهبود . و کارگران را در بر می گیردکارکنان 
وضعیت موجود است و بدون نیاز به نخبگان، با مساعدت بخشهاي مختلف سازمان و مشارکت 

  . [5]جمعی اجرا می شود
 
  
  1اصول اساسی بهبود مستمر)2

سه اصل اساسی . انند، باید تغییر کنندبر اساس بهبود مستمر اگر شرکتها می خواهند پابرجا بم
  : [4]بهبود مستمر عبارتند از
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ف از همه کارها و تالش ها دکه ه دیک سازمان باید تشخیص ده: تمرکز بر مشتري )2-1
همیشه باید از طریق پاسخ ها و  یعنی این که. براي پیشرفت بیشتر، خدمت بیشتر به مشتري است

مهم ترین مشتریان، . چشم مشتري تا چه حدي خوب است ش ها بداند بازده کار آنها درسنج
. کار، از هم گسیخته شود زاما زنجیره کیفیت می تواند در هر نقطه اي ا. مشتریان بیرونی هستند

ضی باشند، براي مشتریان داخلی نیز باید خدمات را بنابراین اگر می خواهیم مشتریان بیرونی
  . رسانی به شکل مناسبی صورت گیرد

در یک عملکرد موفق در هر فرایندي، شناخت آنچه که عملکرد و : شناخت فرایند )2-2
احی و کنترل این بدین معناست که تمرکز شدیدي بر طر. بازده را تعیین می کند، ضروري است

الزم است تا تنگناها  ،ي نزدیک با تامین کنندگان و شناخت فرایندها جاريداده ها، فعالیت کار
براي شروع نظارت و تحلیل هر فرایندي، اول از همه . ز اتالف جلوگیري شوداز بین بروند و ا

ضروري است که تشخیص داده شود فرایند چیست و داده و بازده کدامند؟ تعریف فرایند بسیار 
هنگامی که یک فرایند . زیرا داده ها و بازده ها  نسبت به هدف فرایند متغیرند. مهم است

مین کنندگان و بازده ها و مشتریان نیز مشخص می شوند، که همه مشخص می شود، داده ها وتا
جلوگیري از شکست در هر تغییر ي امکان پذیر . با هم نیازها را در وضعیت معین نشان می دهند

است، تنها در صورتی که تعریف فرایند، جریان آن، داده ها و بازده ها به طور مناسبی ارائه شده 
  . باشند
هر شخصی در یک سازمان، از رده باال گرفته تا رده پایین، : ب کارکنانتعهد از جان )2-3

. از دفتري تا خدمات فنی، از دفتر مرکزي تا دفاتر محلی، باید کار خو را به درستی انجام دهند
آگاهی وهمکاري باید به کار گرفته  ایده ها و نوآوري و تخصص، تجربه، به عنوان منبع افراد

بخش وقتی با افراد مثل ماشین رفتار شود، کار جذاب و رضایت . ی شوندشوند تا ایده ها عمل
. ، انتظار خدمات با کیفیت و محصوالت مرغوب ممکن نیستتحت چنین شرایطی. نخواهد بود

بیشتر کارها در هر سازمانی دور از چشم مدیران و ناظران و اغلب بر اساس نظر شخصی انجام 
نی براي اراد یا همه آنها وجود نداشته باشد، مدیران امکاز اف  یاگر همکاري بخش. می گیرد
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این اصل در نقاطی از فرایند که با مشتریان . د داشتنمقابله با هرج و مرج ناشی از آن نخواه
هر مرحله از این اقدامات باید موضوع مورد بحث . بیرونی در تماس است، بی نهایت مهم است

   .کت همه الزم استبهبود مستمر باشد ودر این زمینه مشار
 
  بهبود مستمر روش هاي )3

اده س ،روشهاي بهبود مستمر در راستاي بهبود کیفیت یا فرایند و یا هر دو براي کاهش اتالف
از شناخته شده ترین آنها می توان به موارد . ، طراحی شده اندکردن خط تولید و بهبود کیفیت

  :زیر اشاره کرد
تیک براي شناسایی و حذف اتالف از طریق بهبود یک روش سیستما: 2تولید ناب )3-1

هدف تولید ناب . مستمر و به جریان انداختن تولید درست زمانی که مشتري به آن نیاز دارد
، شبکه توزیع ه و شامل روابط مشتري، طرح محصولحذف اتالف در هر زمینه از تولید بود

کار  هتولید ناب اگر به درستی ب .ن و حتی مدیریت کارخانه می باشدکنندگان و تامین کنندگا
تباهات در سازمان تکرار نمی اش. گرفته شود، سبب افزایش توانایی یادگیري سازمانی می شود

تولید .[11]این خود نوعی اتالف است که تفکر ناب در جستحوي حذف آن است، زیرا شوند
شتر مشتري و افزایش ناب با منابع کمتر و فرایندهاي تولیدي کمتر، عملکرد بیشتر، رضایت بی

مورد به شرح زیر می  9بر اساس تفکر ناب، اتالف شامل   [9]ارش شرکت را به دنبال دارد
نواقص، ) 5حرکت غیر ضروري، ) 4تولید مازاد، ) 3حمل و نقل، )2زمان بیکاري، )1: باشد

روي نی) 9طرح نامناسب و ) 8بسته بندي و پردازش اضافی، ) 7موجودي اضافی، ) 6اشتباهات، 
. ارزش از دید مشتري تعریف می شود)1: اصل مهم می باشد 5تولید ناب شامل [7].کار اضافی

یعنی تنها مشتري می تواند بر اساس احتیاجات خود نسبت به کاال و خدمات، ارزش را تعریف 
شناسایی جریان ارزش بر اساس ابزاري تحت عنوان نقشه جریان ارزش، این رویه ) 2کند، 

یی تمامی مراحلی که در حین تولید کاال و خدمات رخ می دهد را فراهم می امکان شناسا
سیستم کشش به وسیله )4جریان مداوم مواد و اطالعات در طول واحدهاي سازمانی، )3. آورد

  [15]. تعهدات کل سازمان به بهبود مستمر) 5مشتري 
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فرایند شش سیگما را بعد از تکامل تدریجی تولید ناب، دیگر پیشگامان،  :3شش سیگما )3- 2
یک روش سازماندهی شده و سیستماتیک  .براي دستیابی به اهداف جدید خود بکار گرفته اند
ید که مبتنی بر روشهاي دخدمات ج و براي بهبود فرایند استراتژیک و توسعه محصوالت

ي می آماري بوده و روش اساسی براي کاهش چشمگیر در نواقص شناسایی شده توسط مشتر
بوده و  اساس روش ،و نزدیک صفرحداقل کردن نواقص و انحراف ها تا سطح قابل قبول . باشد

براي دستیابی به این حالت، مدل . در کل فرایند سازمانی استمتمرکز بر کاهش انحراف ها
4DMAIC تعریف فرصتها، اندازه گیري عملکرد، تحلیل : ، یعنی، می بایست توسعه داده شود

شش سیگما یک اندازه گیري کیفی است که می . و کنترل عملکردفرصتها، بهبود عملکرد 
تواند در طول کل سازمان عالوه بر سطح تولید، در طراحی، اداري و زمینه هاي خدماتی هم به 

بر اساس شش سیگما، براي هر یک میلیون واحد تولیدي، خطا یا نواقص  . [7]کار گرفته شود
خطاي مجاز در هر میلیون واحد تولید را بر حسب  ،1نگاره شماره. باشد 4/3نیاید بیش از 

  :[15]سیگما نشان می دهد
  خطا در هر میلیون بر حسب سطوح مختلف سیگما - 1نگاره شماره
  خطا در میلیون  بازده درصدي (δ)سطح سیگما

(δ)1  31%  000/690  
(δ)2  69%  000/308  
(δ)3  3/93%  800/66  
(δ)4  38/99%  210/6  
(δ)5  977/99%  230  
(δ)6  99966/99%  4/3  

  ی را براي تصمیم گیري و کاهش نواقص و شش  سیگما، خیلی ساختاري بوده و اطالعات کم
در این روش، آموزش مهم می باشد زیرا روش آماري نیازمند این است . خطا به کار می گیرد

ش متدولوژي اصلی مورد استفاده به وسیله ش. که به طور کامل درك و پذیرفته شده باشد
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 DMAICبه چرخه  PDCA5تغییر اهداف چرخه . می باشد DMAICسیگما، متدولوژي 
  :[10] به شرح زیر است شش سیگما

  شش سیگما DMAICچرخه                                                    PDCAچرخه 
P -                            برنامه ریزي                        (D,M,I) اسایی، اندازه گیري، تحلیلشن  
D - اجرا  

)I(  بهبود 

C - کنترل  
-A                                     اقدام                        (C) کنترل  

  
، اهداف سازمانی را به معیارها و اهداف در چهار ارزیابی متوازن: 6ارزیابی متوازن )3- 3

. ري داخلی و رشد و یادگیري، ترجمه می کندبعد متفاوت یعنی مالی، مشتري، فرایندهاي تجا
، شفاف سازي و به روز کردن استراتژي سازمانی، مرتبط کردن ارزیابی متوازن  به طور کلی

اهداف سازمانی به بودجه هاي سازمانی، فراهم کردن تغییرات سازمانی و افزایش فهم و درك 
می تواند براي  زیابی متوازنار. دارد در کل سازمان را در پیچشم انداز و رسالت شرکت 

انعکاس و ترجمه چشم انداز و رسالت سازمانی به یک مجموعه وسیعی از اهداف و معیارهاي 
ی و قابل ارزیابی باشند و اقدامات مدیریت را در عملکرد مورد استفاده قرار گیرد که قابل کم

یبی ، ترکارزیابی متوازن  .مود ارزیابی قرار می دهدنتایج مطلوب راستاي دستیابی به اهداف و 
زه سیستم اندا)1 : [7]، سیستم مدیریت استراتژیک و ابزار ارتباطات استاز سیستم اندازه گیري

، یکی از مهم ترین فاکتورهاي استراتژي موفق می باشد، اهداف قابل اندازه گیري: گیري
از طریق اهداف  و  به سازمان کمک می کند که چشم انداز و استراتژي خود را ارزیابی متوازن

را فراهم می  معیارهاي تعریف شده ترجمه نماید و تنها بر معیارهاي مالی که رهنمود کمتري
کند به سازمان کمک می  ارزیابی متوازن: سیستم مدیریت استراتژیک)2کند، تا کید ننماید،

استاي استراتژي خود مطابقت داده و موانع موجود در ر که اقدامات کوتاه مدت خود را با
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بیان کننده ارزیابی متوازن  :ابزار ارتباطی)3مدت را برچیند و ند لاجراي استراتژي سازمانی در ب
زمانی که کارکنان . استراتژي سازمانی شفاف بوده و سبب انتقال آن به کارکنان میانی می شود

شتري در جهت اهداف کلی مشارکت بیشتري بی سازمانی آگاه باشند، می توانند از استراتژي
  . داشته باشند

، برخی شرکتها هر دو روش تولید براي دستیابی به برتري تجاري: 7شش سیگماي ناب )3- 4
براي دستیابی به سهم بیشتر بازار، آنها . ناب و شش سیگما را به طور هم زمان اجرا می کنند

ناب و  روش هاي تولید. اب نامیده می شود را توسعه دادندروش دیگري را که شش سیگما ي ن
شش سیگما، به تنهایی نمی توانند، بهبودهاي ضروري را که شش سیگماي ناب به تنهایی می 

این روش ارزش سهامداران را از طریق دستیابی . تواند به دنبال داشته باشد را در پی داشته باشند
گرفته  به نرخ سریعتر بهبود در رضایت مشتري هزینه ها، کیفیت، سرعت فرایند و سرمایه به کار

کیب تولید ناب و شش سیگما، ارزش بیشتري براي مشتري با تر.  [7]شده، افزایش می دهد
در حالی که تولید ناب به دنبال حذف اتالف و شش سیگما به دنبال کاهش . فراهم می گردد
با ترکیب این دو، اتالف در ابتدا حذف می شود، که سبب شناسایی و کشف . انحراف می باشد

 شش سیگماي ناب همچنین موضوعات مهمی را که به وسیله. حرافات می شودراحت تر ان
یعنی گام هاي . سایی می کند، نادیده گرفته می شوند را شناتولید ناب و شش سیگما به تنهایی

در فرایند که در ابتدا باید به هم متصل شوند، نظمی که با آن می بایستی به کار گرفته  موجود
، کیفیت و زمان ي اساسی می توانند در قالب هزینهی که با آنها بهبودهایحدود و روشها و شوند

به عبارتی ترکیب این دو تکنیک به سازمان کمک می کند که توان . انتظار، اتفاق می افتند
  . [15]بالقوه سازمانی براي بهبود را حداکثر کند

عوامل تولید، تالشی مستمر و بی وقفه توسط هر یک از :  8مدیریت کیفیت جامع )3- 5
اي از سیستم هاي مدیریتی و مجموعه [3]اندر درك، توجه و افزایش تامین انتظارات مشتری

. [9]را گویند که از طریق ابزارها و تکنیک هایی  به دنبال افزایش رضایت مشتریان است
عبارت است از فلسفه مدیریتی براي کاهش هزینه ها به وسیله ایجاد  مدیریت کیفیت جامع
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والت و خدمات با کیفیت باال در برآورده کردن نیازمندي هاي مشتریان با یکپارچه کردن محص
) 1: متمرکز بر سه اصل اساسی است مدیریت کیفیت جامعاساساً .  [14]همه عوامل داخلی

دستیابی به بهبود مستمر و پایدار در فرایندها و خروجی ها )2تمرکز بر رضایت مشتري 
از طریق به کارگیري  مدیریت کیفیت جامع. مل کارکنان به بهبود کیفیاطمینان از تعهد کا)3

تکنیک ها و رویه هایی براي کاهش، یا حذف انحرافات در فرایند تولید کاال و خدمات، بهبود 
این تکنیک ها و رویه ها می تواند در نه بعد . کارایی، قابلیت اتکا و کیفیت، انجام می گیرد

مدیریت فرایند، مدیریت کیفیت تامین کننده، دخالت مشتري، : دمتفاوت به کار گرفته شون
اطالعات و بازخورد، رهبري متعهد، برنامه ریزي استراتژیک، آموزش حین خدمت و دخالت 

  [15].کارکنان
عبارت ژاپنی براي بهبود و براي توصیف یک پروژه بهبود متمرکز و : 9رویدادکایزن )3- 6

ساختار بندي شده با جهت بندي در راستاي هدف خاص، در یک زمینه خاص، در یک دوره 
رویداد کایزن می تواند سبب بهبود تکنیکی اساسی مانند کاهش موجودي . زمانی کوتاه مدت

اي بهبود اجتماعی از طریق گسترش دانش و رویداد کایزن بر. و عملکرد بهبود یافته شود
معموالً زمان اجراي یک رویداد کایزن، تیم از . مهارت ها در کارکنان مشارکت می کند

ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل فرایند، هیستوگرام ها، نمودارهاي علت و معلولی، تجزیه و 
له، تعریف رشته فعالیت و ، شناسایی ریشه علت یک مسئ115Sو برنامه  10TAKTتحلیل زمان 

پنج اصل اول الزم براي اجراي . کنداستفاده می اندازه گیري عملکرد راه حل هاي اجرا شده
توجه به کیفیت ) 2تمرکز بر فرایندها و نتایج، )1: موفقیت آمیز رویداد کایزن عبارت است از 

استفاده از مدیریت  )5مشتري به عنوان هدف اصلی، ) Hard Data ،4جمع آوري ) 3در ابتدا، 
  .[15] 12بصري

  
یکی از جنبه هاي مهم در تعیین بهاي تمام شده هدف براي یک : 13الگوبرداري )3- 7

محصول یا خدمت این است که هم در سطح محصول و هم در سطح اجزاي آن، دستیابی به 
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یک ابزار مفید براي این امر . کارکرد و بهاي تمام شده رقابتی تضمین شود
الگوبرداري فرایندي است که شرکت ها به کمک  .[7]می باشد) الگوبرداري(ینگبنچمارک

آن عوامل سرنوشت ساز موفقیت را شناسایی می کنند، سپس با مطالعه روشهاي مورد استفاده 
، به مقایسه آنها پرداخته و با انجام )یا سایر واحدهاي درون سازمانی(در شرکتهاي پیش رو 

. [8]می کنند عملکردي همانند یا بهتر از شرکت رقیب داشته باشنداقدام هاي اصالحی، سعی 
قابل (الگوبرداري، فرایند مستمر اندازه گیري ومقایسه فرایندهاي کاري خود با فرایندهاي 

سازمانهاي پیشرو، با هدف کسب اطالعاتی است که سازمان خودي را براي شناسایی و ) مقایسه
سه مدل براي الگوبرداري وجود دارد  ).ري از بهترین هاالگوبردا(اجراي بهبودها کمک کند 

الگوبرداري )1 :که انتخاب آنها به مبناي مقایسه ي فرایند و فعالیت مور نظر ما بستگی دارد
   .[2]الگوبرداري استراتژیک)3و الگوبرداري از فرایندها)2،  عملکرد

  هاي بهبود مستمر ابزارهاي)4
، تولید ناب مدیریت کیفیت جامع کایزن،  رویداده فراگیري درهاي بهبود مستمرکه استفاد ابزار

تفکیک نمود که شامل  2و  1نگاره شمارهو پروژه هاي شش سیگما دارند را می توان به شرح 
ابزار  7(و ابزارهاي کیفی ) ابزار قدیمی براي اطالعات کتبی 7(روش هاي ناب، ابزارهاي کیفی 
  :[15][14] می باشند) جدید براي اطالعات شفاهی

  
  
  
  

  ابزارهاي بهبود مستمر-2نگاره شماره
  ابزارهاي ناب

  
  ابزارهاي کیفی

  ابزار جدید 7ابزار قدیمی                                   7                
  vsm 14نقشه جریان ارزش-1
  15مرکز تولید بصري -اس 2-5

  فلوچارت ها-1
  برگه کنترل-2

  نمودار هاي وابستگی -1
  ابطه متقابلنمودارهاي ر-2
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  16کار استاندارد شده-3

تغییر دستور ساخت انفرادي -4
  (smed) 17بقال
5-poke-yoke ) اشتباه– 

  18)محک

  19کانبان-6

7-heijunka  ) تولید یکنواخت
  20)سطح فراتر از حجم کار

  هیستوگرام ها-3
  نمودار پارتو-4
  ینمودار علت و معلول-5
  نمودار هاي رابطه اي-6
  نمودار هاي کنترل-7

  نموداار هاي درختی-3
  چارتهاي برنامه تقسیم فرایند-4
  نمودارهاي ماتریسی-5
  نمودارهاي روانشناختی-6
 نمودارهاي شبکه اي-7

  فعالیت 

 
  PDCA [14]ابزارهاي کیفی بهبود مستمر در مطابقت با مراحل چرخه -3نگاره شماره

برنامه ریزي و   اجرا  برنامه ریزي  ابزارهاي کیفی
  رلکنت

برنامه ریزي 
  و اجرا

  کنترل

شناسایی 
  مشکالت

اجراي راه 
  حلها

توسعه راه   تحلیل فرایند
  حلها

  ارزیابی نتایج

   ü     ü  فلوچارت
     ü   ü  نمودار علت و معلولی
 ü   ü   ü  نمودار کنترلی

 ü   ü   ü  نمودار پارتو

 ü   ü   ü  هیستوگرام

 ü   ü ü ü  نمودار رابطه اي

 ü   ü   ü  برگه کنترلی

  
  مستمر حسابرسی و بهبود)5

بنابراین مدیران می بایست از  . آن سخت است دستیابی بهمزایاي زیاد، بهبود مستمر به رغم 
هدف حسابرسان بهبود،  .دنی براي نظارت، و ارتقاي آن استفاده کنستکنیک هایی مانند حسابر
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شهاي تنها ریشه یابی فرایندها و رویه هاي ناکارآمد و غیر کافی نیست، بلکه توصیه و ارائه رو
بر اساس نگاره . پیشنهادي براي بهبود رویه ها و فرایندهاي تجاري را هم شامل می شود

  . [16]شامل  بهبود مستمر هم می شود ،چهار اصل مدل جدید حسابرسی داخلی، 4شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل جدید حسابرسی داخلی -4نگاره شماره                               
تی ، مهم ترین خصوصیدآید که حسابرسان باید به دنبال چه شواهدي باشن این سوال پیش می 

که حسابرسان می توانند براي گواهی نسبت به بهبود مستمر به کار گیرند، تغییر است، در 
، در سیستم یا فرایندها صورت نگیرداگر تغییري . صورت نبود تغییر، وقایع تکرار خواهند شد

براي گواهی بهبود مستمر، حسابرسان می توانند به نتایج . فتبهبودي صورت نخواهد گر هیچ 
توجه ی و اقدامات بازدارنده فرایندها بازنگري هاي مدیریت، اقدامات اصالحتحلیل اطالعات، 

بازنگري ها سبب تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت نشود،  اگر تحلیل ها، اصالحات و. کنند
گواهی کند که بعد از تغییر، شرایط بهتر  س می بایستالبته یک حسابر. بهبودي رخ نداده است

بدتر شدن وضعیت گردد، منطقی نیست که تغییراتی انجام شود ولی منجر به . شده است یا خیر

 

  ذینفعان
  کمیته حسابرسی-
  کمیته کاندید و حاکم-
  کمیته ریسک-
 مدیریت-

 بهبود عملکرد شناسایی ریسک

 رعایت

 اعتباردهی
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افتاده و  د اتفاقبهبوسابرسان می توانند گواهی کنند که ح. نظور از تغییر، تغییر مثبت استم
انجام می گیرند و پیشنهاداتی را براي بهبود سیستم و  فرایندهایی وجود دارند که با کارایی باال

  :[12] چیز است 4حسابرسی بهبود مستمر شامل . فرهنگ سازمانی ارائه دهند
براي آزمون بهبود، حسابرس می  .در حال رخ دادن است و منافعی دارد يواهی اینکه تغییرگ)1

 (21ACDP)قرار دهد  را به طور معکوس مورد بررسی) چرخه بهبود( PDCAتواند چرخه 
  : شامل (ACDP)تکنیک هاي فرایند 

تحلیل و ارزشیابی اطالعات با استفاده از تکنیک هاي نموداري، مقایسه، : تجزیه و تحلیل -
اقدام در راستاي ( هصفحه گسترده ها، جدول بندیها، تصاویر، تکنیک هاي آماري و غیر

   )استاندارد کردن و تعمیم نتایج بهبود و تداوم آن
شناسایی و تایید تغییرات براي روشها، تکنیک هاي کاربردي، معیارهاي مورد قبول، : تغییر -

  )بررسی نتایج بهبود(تجهیزات، مواد،  تکنولوژي و پرسنل 
  )اجراي آزمایشی برنامه بهبود فرایند(اجراي تغییر : انجام -
خشی در هزینه، فرصت و نظارت بر بهبود براي نشان دادن منافع و اثرب: پیشرفت و تکامل -

  .ریسک
پیروي می شوند و اتالف، ریسک و روشهاي بهبود را  ،گواهی اینکه قواعد و مقررات) 2

افراد  در ابتدا حسابرسان می بایست مشخص کنند که آیا قواعدي وجود دارد، آیا. شناسایی کند
زیابی کنند و نشانه هایی حسابرسان باید کارایی و اثربخشی فرایندها را ار. روي می کنداز آنها پی

ت می ره کاري را جستجو کنند و در نهایمبنی بر عدم کارایی و اثربخشی مانند اتالف و دوبا
د تکرار، نمان(توانند فرصتهایی براي بهبود و یا حلقه هاي ضعیف در فرایند را شناسایی کنند 

  )تاخیر، ضایعات، اتالف، فعالیتهاي زائد و بدون ارزش افزوده
. سه سیستم هاي موجود با سطوح باالتر استاندارد هاي عملکرد  یا رویه هاي مطلوبمقای)3

حسابرسان باید فاصله و شکاف بین وضعیت موجود و الگوهاي برتر را شناسایی کرده و 
  .رهنمودهایی براي رفع این شکاف ارائه دهند
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اي مدیریت ارشد بر.  سنجش اینکه چگونه سازمان با اصول مدیریت کیفیت، مطابقت دارد)4
. آگاهی از نحوه ارزیابی مدیریت، یک ورودي مهم براي برنامه ریزي سازمانی می باشد

سازمانها می توانند یک رویه خود  ارزیابی را براي تعیین مطابقت برنامه ها با کاربرد اصول 
  .مدیریت کیفیت، به کار گیرند

طمینان از وجود بهبود و ریتی براي ابنابراین حسابرسی می تواند به عنوان یک استراتژي مدی
   .، مورد استفاده قرار گیردتداوم آن

  
  :نتیجه گیري)6

در حال حاضر دیگر کمتر می توان مفهوم بحران را در قالب اموري از نوع عدم دسترسی به فن 
بلکه این مفهوم خود را در قالب فقدان هماهنگی سرعت . آوري و کمبود سرمایه جست

براي سازمانی که می خواهد  .سرعت تحوالت بیرونی خود را نشان می دهد تحوالت درونی با
به انعطاف، پاسخ گویی و توانایی تطبیق سریع با تغییرات محیط دست یابد، اجراي یک 

 سه اصل اساسی بهبود مستمر عبارتند از. استراتژي بی نقص در زمینه بهبود مستمر ضروري است

روشهاي بهبود مستمر در راستاي . تعهد از جانب کارکنان تمرکز بر مشتري، شناخت فرایند و
بهبود کیفیت یا فرایند و یا هر دو براي کاهش اتالف، ساده کردن خط تولید و بهبود کیفیت، 

تولید ناب،شش سیگما، ارزیابی از شناخته شده ترین آنها می توان به موارد . طراحی شده اند
. اشاره کرد امع، رویداد کایزن و الگوبرداريمتوازن،شش سیگماي ناب، مدیریت کیفیت ج

بنابراین مدیران می بایست از .  آن سخت است دستیابی بهبهبود مستمر به رغم مزایاي زیاد، 
هدف حسابرسان بهبود،  .تکنیک هایی مانند حسابرسی براي نظارت، و ارتقاي آن استفاده کنند

یر کافی نیست، بلکه توصیه و ارائه روشهاي تنها ریشه یابی فرایندها و رویه هاي ناکارآمد و غ
رمز موفقیت و پایداري . پیشنهادي براي بهبود رویه ها و فرایندهاي تجاري را هم شامل می شود

شرکتها در دنیاي در حال تغییر دایمی، نیازمند بکارگیري ابزاري تحت عنوان بهبود مستمر 
 از آموزش و یادگیري تا(فرهنگ سازمانی ي در زمینه هامیباشد که نیازمند توجه و توسعه ابعاد 

 –هزینه  –کیفیت (بهره گیري از استراتژي تقابل ،)عادتهاي قدیمی و تمایل به تغییر ترك
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آتی براي سنجش دورنماي ( استراتژي بهبود مستمر بلندمدتتدوین و پیگیري  و )کارکرد
  .باشدمی )میزان موفقیت و حرکت در راستاي آن

 :پینوشت ها
 
1. continuous improvement    
2. Lean manufacturing 
3. Six Sigma     
4. Define, Measure, Analyze, Improve, Control  
5. Prosper, Do ,Change, analyze  
6. Balanced Scorecard 
7. lean Six Sigma  
8. total quality management 
9. kaizen event 
10. Available Minutes for Production / Required Units of Production 
11. Seiri, Seiton, seiso, Seiketsu, Shitsuke 
12. visual management 
13. benchmarking 
14. Value Stream Mapping (VSM) 
15. 5S/Visual Factory 
16. Standardized Work 
17. Single Minute Exchange of Die(SMED) 
18. Poke-Yoke (error-proofing) 
19. Kanban 
20. Heijunka (level out the workload) 
21. analyze ,Change,DO ،Prosper 

 
 

  منابع
 .143الگوبرداري، مجله تدبیر، شماره ). 1383( .اخوان، پیمان -1

الگوبرداري؛ ابزاري براي بهبود مستمر، نشریه صنعت ). 1388. (پور موسی، علی اکبر -2
  .56الستیک ایران، شماره 
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Rahim bonabi ghadim 
 
 
 
Abstract 
 
For an organization to be flexible, responsive and able to adapt 
quickly to changes in the environment, executing a perfect strategy 
for continuous improvement is essential. Continuous improvement 
is a culture of sustained improvement in order to eliminate waste in 
all systems and processes in a company. Three basic principles of 
customer focus, are the continuous improvement, process 
understanding and commitment from staff. Continuous 
improvement methods are designed to improve quality or process or 
both to reduce waste, streamline production and improve quality. 
According to research carried out, the most well-known methods 
can be used in continuous improvement, lean manufacturing, Six 
Sigma, Balanced Scorecard, Lean Six Sigma, TQM, Kaizen event 
and benchmarking are noted. Despite the many benefits of 
continuous improvement, it is difficult to achieve. Therefore, 
managers should use audit techniques for monitoring and promoting 
it. The aim of auditors, not only root inefficient and insufficient 
processes and procedures, but also advice and provide methods to 
improve business practices and processes are included. 
 
Keywords: continuous improvement, lean manufacturing, Six 
Sigma, Kaizen Event 
 


