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 چکیده

 در .حضور در بازارهاي جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهاي داخلی مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند اسـت 
هـا وانتظـارات مشـتریان و    توانند به بقاي خود ادامـه دهنـد کـه نسـبت بـه خواسـته      هایی میسازمان این راستا

هـاي کلیـدي و برتـر    عنـوان شـاخص  هچنین به سود آوري و ثـروت آفرینـی بـ   نفعان پاسخگو باشند، همذي
کنـد، برپـایی و   یاز جمله اقدامات مهمی که بـه تحقـق ایـن هـدف کمـک شـایانی مـ        سازمانی توجه کنند.

هاي مختلف عملیات از جمله حوزه مالی اسـت کـه ایـن بایـدها تحـت      برقراري بایدهاي عملیاتی در حوزه
  گردد. هاي زنجیره تأمین مقرر میهاي بزرگ براي شرکتعنوان کلی (الزامات) از سوي شرکت

تعیین شده از سوي ایران خودرو که شـامل:  ، هاي زنجیره تامینالزامات مرتبط با امور مالی شرکت این مقاله
ها، الـزام واحـد مـالی بـه طراحـی و      گذاريالزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه

سازي سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازي سیستم بهایابی لجستیک و الـزام  پیاده
شنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصوالت در حیطه کاري مربوطه، الزام  مدیریت و پرسنل به ارائه پی

هاي مدیریت هزینه در راستاي قیمت هدف، الزام  واحد مالی به تهیـه  مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت
، الـزام   ها و انجام اقدامات بهبودي الزم با توجه به نتیجه این پـایش هاي مالی و پایش نسبتگزارشات نسبت

هاي قطعـه سـاز بـه برقـراري سیسـتم بودجـه بنـدي هزینـه و کنتـرل آن و تهیـه گزارشـات دوره اي            شرکت
هاي قطعه ساز به برقراري سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهـت محاسـبه قیمـت    انحرافات الزم، الزام شرکت

م شده محصـوالت، جهـت بررسـی    تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات الزم االجرا به منظور بهبود بهاي تما
  هاي قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است. افزایش در سودآوري شرکت
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هاي تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوي ایران خودرو عـالوه بـر تـامین نیـاز     یافته
ه سـاز نیـز گردیـده    هـاي قطعـ  کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوري شرکت

  است.
بهایابی ، بهایابی لجستیک، ، بهایابی کیفیتهاي قطعه سازشرکت ،الزامات حوزه مالی :هاي کلیديواژه
  هدف

   JEL: M49 ,M41, M40طبقه بندي
 

  مقدمه -1
هـاي حسـابداري   هـا و پیشـرفت  هاي متمادي است که بحث از تعریـف، جایگـاه، تکنیـک   سال

ی کشور رواج داشـته، حـال آنکـه بـه نـدرت اثـري از کـاربرد جـامع         مدیریت در محافل دانشگاه
شود. آیا بـه راسـتی زمـان کـاربردي و     هاي مذکور در صنعت کشور دیده میها و پیشرفتتکنیک

اجرایی شدن گسترده این مباحث و مشاهده و بررسی آثار اجرایی آنها در صنعت کشور فرا نرسیده 
گذاري حاضر به صـدور  ردد، حال آنکه کمتر مدیر و سرمایهگاست؟ اما این مهم چگونه میسر می

گذاري کالن به منظور کاربرد عملی حسابداري مدیریت در سـازمان خواهـد بـود.    مجوز و سرمایه
در شرایطی که هنوز جایگاه و ارزش واقعی حسابداري بهاي تمام شده و نتایج شـگرف حاصـل از   

ها پوشیده بوده و نرم افزارهاي غالب کاربردي در کشور هاي نوین آن بر سازماناستفاده از تکنیک
توان جایگاه نمایند، چگونه میهاي اولیه انباشت و تخصیص بها استفاده میدر این زمینه از تکنیک

تـوان اهـداف   گـذاران نشـان داد؟ چگونـه مـی    واقعی حسابداري مدیریت را بـه مـدیران و سـرمایه   
دیریت را آشـکارا نمایانـد تـا در نتیجـه ایـن مهـم تعریـف،        گذاران و حسابداران ممشترك سرمایه

هاي حسابداري مدیریت همچون کشورهاي توسعه یافتـه در صـنعت   ها و پیشرفتجایگاه، تکنیک
کشور عزیزمان نیز جاري گردد؟ پژوهش حاضر مجالی است تا آثار و نتـایج پیـاده سـازي طرحـی     

ان خودرو در کشور، مورد بررسی و پژوهش ترین تولیدکنندگگري یکی از بزرگجامع به مجري
قرار گیرد تا بـا گوشـه چشـمی بـه نتـایج حاصـله از آن، مقـدمات گسـترش اجرایـی شـدن چنـین            

هایی در سایر صنایع نیز از سوي مسئولین امر فراهم گردد و بدین سبب گام موثري در راستاي طرح
شته شود. طرحی جـامع کـه تحـت    تقرب مباحث دانشگاهی و وقایع صنایع مهم تولیدي کشور بردا

عنوان کلی الزامات ایران خودرو در حوزه امـور مـالی قطعـه سـازان زنجیـره تـامین نهـایی و ارائـه         
گردید. الزاماتی که در حوزه مالی از یک نگاه کلی، معطوف به ایجاد سیستمی مناسب بـه منظـور   

ري مدیریت و ایجاد این واحد گزارشگري جامع مالی به مدیریت بود که آشنایی مدیران با حسابدا
آمد و برپایی و اثر بخشی این واحد در زیر مجموعه شـروط  در سازمان جز الینفک آن به شمار می

اصلی تداوم روابط تجاري ایران خودرو با قطعه سازان زنجیره تامین قرار گرفت. اما سـئوال اصـلی   
زاماتی از طرق مختلف همچون تـاثیر  در اینجاست که آیا نتایج بدست آمده از پیاده سازي چنین ال

گذاري مثبت بر سودآوري قطعه سازان مقدمات تداوم حیات واحد حسابداري مـدیریت حتـی در   
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  شرایط حذف الزامات فوق الذکر را فراهم نموده است یا خیر؟
آیا الزامات مالی تعیـین شـده از    باشد:در این مقاله محقق در پی دستیابی به پاسخ سؤال زیر می

  هاي قطعه ساز شده است؟ي ایران خودرو سبب افزایش سودآوري شرکتسو
  

  ادبیات موضوعی -2
کننـدگان کـاال و   سو و تشدید رقابت میـان عرضـه  افزایش روزافزون انتظارات مشتریان از یک

ها به سرعت به دنبال ایجاد تغییرات در محصـوالت و  خدمات از سوي دیگر موجب شده تا سازمان
نماینـد،  هاي برتر، از آنچه سایرین در بازار رقابت ارائه میباشند تا با ایجاد ویژگی فرایندهاي خود

خواهند به این ترتیب سرآمدي و در نهایت بقاي خود را در فضاي کسـب و  پیشی بگیرند. آنها می
هـاي موفـق   کار آینده تضمین کنند. براي دستیابی به این مهم، استفاده از بهتـرین تجـارب سـازمان   

پایگـاه  ( شـناخته شـده اسـت   » الگـوبرداري «گیرد و با عنوان که مورد استفاده قرار می است زارياب
  .)1جامع مهندسی صنایع ایران

هـاي پیشـرو و برتـر،    ها به منظور اقتباس تجربیات سازمانالگوبرداري فرایندي است که سازمان
کنند. بنابراین، از آن استفاده میتطابق آن با وضعیت سازمان و انجام اقداماتی جهت بهبود عملکرد 

هایی کـه بـه دنبـال کسـب تعـالی در بازارهـاي رقـابتی هسـتند، ابـزار مفیـدي اسـت.            براي سازمان
بر  عالوه وه هاي دیگران توانمند نمودبر برترین یافتهالگوبرداري، سازمان را در تنظیم اهداف مبتنی

  .کندمتاز را نیز مشخص میها به عملکردهاي مآن چگونگی رسیدن دیگر سازمان
 

  مدل تعالی سازمانی در ایران. 2-1
مدل سرآمدي  70شود که در جهان بیش از مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می

و بالـدریج بـوده و    2EFQMهاي جایزه کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل 90ملی و 
گویا زبان رقابت در همـه جـاي دنیـا یکـی اسـت کـه موسسـات        سوي یکدیگر همگرا شده اند . هب

  اقتصادي را از آموختن الفباي مدیریت فراگیر سازمانی گریزي نیست.
هـا و  هـاي مشـارکت  لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکـرد جهـانی و توصـیه   

بار جهانی براي این بخش هاي صنعتی با جهان براي امکان دستیابی به بازار جهانی و ایجاد اعتادغام
باعث شد که در وزارت صنایع و معـادن طراحـی مـدلی جهـانی مـورد توجـه و اقـدام قـرار گیـرد          

  مدلهایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آنها را پذیرفته و دنبال کرده بودند.
نـاًُ  و تغییراتـی کـه احیا   EFQMدو مدل اصـلی مـالکوم بالـدریج و     1381تا  1378طی سالهاي 
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برخی کشورهاي دیگر روي ایـن دو مـدل صـورت داده بودنـد توسـط وزارت صـنایع و معـادن و        
وري و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. فرآینـد انتخـاب نیـز بـا تشـکیل      موسسه مطالعات بهره

هاي کارشناسی و جمع آوري اطالعات وانجام ارتباطات با موسساتی که این مـدلها را دنبـال   گروه
هـاي علمـی   در جلسـات متعـدد کمیتـه    هاي الزم صورت گرفت پسکردند و تهیه پیش نویسمی

هـا مطـرح و در نهایـت    هاي مـدیریت ایـن پـیش نـویس    مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم
  به تصویب رسید. 10/3/82در تاریخ  EFQMتوسط کمیته علمی مدل تعالی سازمانی 

هاي وزارت صـنایع و معـادن   ین مدل در زیر مجموعها  1382  از سال EFQMبا تصویب مدل 
وري و منـابع انسـانی مقـدمات جـایزه ملـی      به اجرا در آمد و این وزارتخانه و موسسه مطالعات بهره

وري و تعـالی سـازمانی را پـی ریـزي کردنـد کـه در طـول دو دوره از برگـزاري جـایزه ملـی           بهره
هـاي  ي بزرگ دولتی و تعداد محدودي از شـرکت هاوري و تعالی سازمانی تعدادي از شرکتبهره

بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلـه خودارزیـابی موفـق بـه پـر کـردن       
 . اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند

 
  . تاریخچه ایران خودرو2-2

 نظراز  1386باشد که در سال شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازي کشور می

خودرو  درصد سهم بازار را در اختیار داشت. ایران 57درصد و از نظر سهم ریالی  48سهم تعدادي 
مجموعـه   بـه عنـوان بزرگتـرین صـادرکننده     1386میلیون دالر صادرات در سـال   5/587با بیش از 

شـرکت ایـران    .)1388(مرکز آموزشی ساپکو، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران شناخنه شد
خـودرو سـواري را    رکـورد تولیـد انـواع    1386هزار دستگاه خودرو در سـال   542خودرو با تولید 

ایـران خـودرو بـود.     درصـد از سـهم بـازار در اختیـار     54شکست و در زمینه خودروهـاي تجـاري   
ز مؤسسه ا 9001گواهینامه ي ایزو  ، موفق به دریافت 9000چنین در راستاي نظام استاندارد ایزو هم
 4ISO سالمت، ایمنی و محیط زیست شامل ها در زمینهآلمان و بسیاري گواهینامه  3RWTUV ي

  .)IKCO, 2009( شد 5OHSAS  18001و 14001
 هـاي مختلـف  ایران خودرو موفق به کسب تندیس و تقدیرنامه هـایی در زمینـه   1386در سال 

 (EFQM) ،سه تقدیرنامه تعالی سازمانی (EFQM) ،شداز جمله: دو تندیس بلورین تعالی سازمانی

نامـه سـرآمدي    تقـدیر  ،لـوح تقـدیر صـادر کننـده نمونـه برتـر       ،چندین گواهی نامه تعهد به تعـالی 
گـزینش ایـران    و کشـور  شرکت بـزرگ صـنعتی   100کسب رتبه اول در بین ن، کشورهاي مسلما
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 ,IKCO( نس اسالمیکنفرا خودرو براي راهبري طراحی و تولید خودروي اسالمی توسط سازمان

2009.(  
 هـاي صـنعتی خـود بـا مـوازین،     شرکت ایران خودرو جهت سازگار نمودن فرآیندها و فعالیت

ها فعالیت مقررات و ضوابط زیست محیطی و به منظور کنترل پیامدهاي زیست محیطی ناشی از این
تم مدیریت زیسـت  سیس اقدام به طراحی و استقرار 1378و حضور بهتر در بازارهاي جهانی از سال 

 14001:1996بین المللـی ایـزو    موفق به اخذ گواهینامه 1380) نمود و در سال 14001محیطی (ایزو 
تحقـق  ). 1385و  1384 -ریزي ساالنه، امور طـرح و برنامـه، سـاپکو    مستندات واحد برنامه( گردید

یت مشتریان، رویکردهاي متعالی شرکت ایران خودرو در مباحث جهانی شدن از طریق کسب رضا
بازاریابی نوین، بهبود کیفیت و سایر مقوالت تعریف شده مسـتلزم تـدارك بسـتري مناسـب بـراي      

ها و فرآیندهاي عملیاتی در قالبی هدفمند و سـنجش اثـر   حرکت سریع و پرشتاب مجموعه فعالیت
از نتـایج  ها با هدف ترسیم چرخه بهبود مستمر و بهره منـدي  بخشی و ارزیابی نحوه عملکرد فرآیند

صورت یک فعالیت یـادگیري مسـتمر در اصـالح رویکردسـازمان، درك نقـاط قـوت و       هحاصله ب
هاي مستمر و ارائه اقدامات اصـالحی و  ضعف آن بصورت چرخه اي دائمی از طریق انجام ارزیابی

 هـا و حرکـت آنهـا بــه جلـو را تسـهیل و تسـریع نمایــد      توانـد مسـیر تعــالی سـازمان   پیشـگیرانه مـی  
)IKCO,2009(. 

 
  جایگاه ساپکو در صنعت خودرو ایران. 2-3

با هدف تکمیـل   1372شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) در آذر 
فعالیـت   1373حلقه ارتباطی طراحی، ساخت و مونتاژ خودرو در کشور تاسـیس و از ابتـداي سـال    

رسالت اولیه ساپکو استفاده حـداکثر از امکانـات    پرسنل آغاز نمود. از آنجا که 65خود را با تعداد 
بالقوه صنایع داخلی در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید شرکت ایران خودرو تعیین شده بـود،  

هاي سازندگان در اقصی نقاط کشور اقدامات گسترده ساپکو در زمینه شناسایی و ارزیابی تواناهایی
به طور مستمر اقدام به شناسایی و ارزیابی منابع مختلف ساخت اي انجام داد. در این ارتباط، ساپکو 

 .قطعات، مواد اولیه و... نمود
 نمایـد و ایـن شـرکت   ساپکو نقش کلیدي و اساسی را در زنجیره ارزش ایران خودرو ایفا مـی 

در  درصـد پرسـنل سـاپکو    77کند. حـدود  حداکثرسازي ارزش همراه با حداقل هزینه را دنبال می
 ).IKCO, 2009( داراي تحصیالت دانشگاهی هستندحال حاضر 

نفـر فـوق    293دکتـرا،   نفـر مـدرك   13پرسنل است که از این تعـداد   1448این شرکت داراي 
کارکنان ساپکو در طـول چنـد سـال     نفر لیسانس را اخذ کرده اند. میزان بهره وري 655لیسانس و 

میلیارد تومان بـوده   8/1، 1383در سال  براین اساس سرانه فروش .کنداخیر سیر صعودي را طی می
میلیارد تومان بالغ شد. روند صعودي سرانه  2/2درصدي در سال بعد از آن به 7/23است که با رشد 

 1386میلیارد تومان رسـید. در سـال    6/2به  3/18با رشد  1385فروش ساپکو ادامه یافت و در سال 
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در هدف گذاري صورت گرفته، پیش بینـی سـرانه    تومان افزایش یافت. میلیارد 9/2نیز این رقم به 
میلیارد تومـان از سـوي شـرکت مـد نظـر قرارگرفتـه        2/3دستیابی به رقم  ساپکو 1387فروش سال 

  ).IKCO, 2009( است
  

 نقش کلیدي و اساسی در زنجیره ارزشی ایران خودرو با

  
  
 

  
  
  
  

  حداکثرسازي ارزش همراه
  باحداقل هزینه 

  :جایگاه ساپکو در زنجیره ارزش ایران خودرو )1(جدول 
 

بزرگترین تامین کننده قطعات  ساپکو در راستاي دستیابی به آرمان خود یعنی رسیدن به جایگاه
تـا   6OEM جهانی قطعات خودرو هاي خودرو در منطقه با کسب یک درصد سهم بازارو مجموعه

خود اهـداف اسـتراتژیک خـود را بـه      سازمانیهاي توانسته است با همکاري تمامی الیه 1395سال 
افـراد در تمـامی سـطوح سـازمانی بـه طـور        شرح شکل فوق تهیه کند تا اطمینـان یابـد کـه تمـامی    

 ).IKCO, 2009(کنندهماهنگ و منسجم عمل می
شـاخص کلیـدي    43 هدف استراتژیک فوق بـه  150به منظور سنجش و ارزیابی میزان موفقیت 

گیـرد،  پـایش قـرار مـی    هدف گذاري شده و به صورت ماهیانه نیز مورد 1390عملکرد که تا سال 
  .)IKCO, 2009( شکسته شده است

بازارهاي هدف داخلی و  هاي خودرو براي گروه ایران خودرو وتامین مواد، قطعات و مجموعه

________________________________________________________________ 

6- Original Equipment Manufacturer 

 
 مشتریان

تأمین کننده پیش 

 ارزش با حداقل هزینه حداکثر

 مونتاژ کارخانه زنجیره تأمین برنده ناب ترین

عرضه 
  کننده

تأمین کننده 
 مواد اولیه

توزیع 

 خشنود شبکه تأمین ساپکو
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 هـاي شناسـایی و ارتقـاي مزیـت    جهانی از طریق مدیریت موثر فرآیند تامین از طراحی تا مونتـاژ و 
اسـتراتژیک گـروه ایـران خـودرو از      رقابتی شبکه تامین تا سطوح جهانی جهت دستیابی به اهداف

  ).IKCO, 2009( شودهاي مهم شرکت ساپکو محسوب میجمله ماموریت
 

  : مسیر تحقق چشم انداز ساپکو)2(جدول
  OEM )جهانیسهم بازار  %1(-بزرگترین تأمین کننده قطعات خودرو در منطقه  1395ساپکو تا سال   1

   1392ساپکو تا سال  2

 رهبر بازار داخلی و منطقه

 تأمین کننده رقابتی گروه ایران خودرو و یک خودروساز دیگر داخلی

 براي یک خودروساز جهانی OEMتأمین کننده رده اول 

  باالنس ارزي در تأمین 

  1390ساپکو تا سال   3
 رهبر بازار جهانی

 خودرو و یک خودروساز دیگر داخلیتأمین کننده رقابتی گروه ایران 
  صادرات کل شبکه تأمین) -هاي ارزي تأمین کنندگان داخلیباالنس ارزي شبکه تأمین (هزینه

  تأمین کننده رقابتی گروه ایران خودرو-رهبر بازار داخلی  1388ساپکو تا سال   4
  "ودروتأمین کننده گروه ایران خ"حفظ جایگاه کنونی بعنوان  1384ساپکو تا سال   5

  مأخذ: محاسبات تحقیق
  

مـداري و تعهـد و    سرآمدي، یادگیري، توانمندي، رقابت پذیري، خالقیت، نـوآوري، مشـتري  
   .هاي سازمانی این شرکت بر شمردتوان از جمله ارزشوفاداري را می

خودرو جایگاه کنـونی   توانست به عنوان تامین کننده گروه ایران 1386در سال شرکت ساپکو 
  .حفظ کندخود را 

کننده رقابتی گروه ایـران خـودرو در    رهبر بازار داخلی و تامین 1388این شرکت تا پایان سال 
هاي ارزي باالنس ارزي شبکه تامین (هزینه 1390. هدف شرکت ساپکو تا سال گشتسطح کشور 

  .باشدتامین) می تامین کنندگان داخلی = صادرات کل شبکه
و یک خودرو سـاز دیگـر    تامین کننده رقابتی گروه ایران خودرو راهبري بازار داخلی منطقه، 

شامل (باالنس ارزي در تامین  براي یک خودرو ساز جهانی و  OEM داخلی، تامین کننده رده اول
   .آیدانداز ساپکو به شمار می نیز از جمله دیگر اهداف در سیر تحقق چشم ) واردات

بنا دارد که به عنوان بزرگتـرین تـأمین کننـده قطعـات خـودرو در       1395شرکت ساپکو تا سال 
  .را کسب نماید OEM قطعاتمنطقه یک درصد سهم بازار جهانی 

  قطعات از دیدگاه مشتريبهبود کیفی 
محصـول،   بازرسی محصول نهایی، پیاده سازي سیستم تضمین کیفیـت پیمانکـاران در تکـوین،   

هاي کیفیت بر مبنـاي  ارتقاي سیستم مدیریت کیفیت، رویکرد سیستم ابزارهاي کیفی،پیاده سازي 
چرخه تولید و محصول و پیاده سازي الزامات ساپکو جملگی منجر به افزایش  نتیجه گرایی، آدیت

روند ساالنه بهبود کیفی قطعات شرکت ساپکو شده است که در نمودارهاي زیر  رضایت مشتري و
   .کنیدمشاهده می
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 بزرگ ترین تامین کننده قطعات خودروساپکو 
 سیستم پیشنهادات

 نظام مشارکتی کارکنان ساپکو به عنوان شرکتی پویا و متحول داراي سـرمایه عظـیم  تحول در 

   .باشد که نمودار زیر خود گواه معتبر بر این ادعا استنیروي انسانی متخصص و متعهد می
 دستاوردهاي اخیر ساپکو :

  .درصد برنامه تولید 95از  بیشتحقق  -1
  .هاي مختلف خودرویورویی در سبد محصول 1600بیش از خودکفایی  -2
  .هاي کاهش هزینهپروژهموفقیت در  -3
   EFQM .دریافت دومین گواهینامه بین المللی -4
  .پیگیري آن به صورت جدي تحقق برنامه تولید ایران خودرو و -5
  .مانیچاالك سازي و اصالح ساختار ساز -6
  .ساخت داخل آنها و تعمیق 206 و خصوصاً 405هاي تحقق برنامه خودکفایی پلت فرم -7
  ).IKCO, 2009(  هاي راهبرديانجام پروژه -8

 تعمیق ساخت داخل خودرو و قطعات در راستاي سیاست خودکفایی،کاهش میزان ارزبري با 

 میلیارد دالر صرفه جویی ارزي حاصل شده است کـه  31بیش از  1386تا  1378هاي تنها طی سال

 1386تـا   1378هـاي  میلیـارد دالر اسـت. در طـول سـال     6بـیش از   1387پیش بینی آن براي سال 

 درصد بوده است. نمودار زیر روند سبد محصوالت گروه 22متوسط نرخ رشد صرفه جویی ارزي 

  ).IKCO, 2009( دهدصنعتی ایران خودرو را نشان می
هاي برتر، مدل ساپکو جهت دستیابی به رقابت پذیري پایدار و جهانی با الگوبرداري از شرکت

عنوان مدل سرآمدي خود برگزیـده و خودارزیـابی سـاالنه خـود را بـر      هتعالی سازمانی اروپایی را ب
هـاي  ههاي بهبود سـازمان را اسـتخراج نمـوده و پـروژ    دهد. نقاط قوت و فرصتاساس آن انجام می

، در سـال  EFQM مدل تعالی سازمانی ).IKCO, 2009(رساندمرتبط را تعریف و به انجام می بهبود
ها از طرق بنیاد مدیریت کیفیت اروپا به عنوان چارچوبی اولیه براي ارزیابی و بهبود سازمان  1991

بایـد بـه    یک سازمان سرآمدهاي پایداري است که معرفی شده است، مدلی که نشان دهنده مزیت
 ).IKCO, 2009( آنها دست یابد

 
 هاي الزامات ساپکو در حوزه مالی. سرفصل2-4

  گذاري:هاي سرمایهالزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت پروژه -الف
مرحلـه   4عمده وظیفه حسابداري مدیریت در این حوزه شامل تهیه و ارائه گزارشـات پیرامـون   

هاي بودجه بندي سرمایه اي گذاري با کمک تکنیکهاي سرمایهامکان سنجی پروژهپایانی فرآیند 
  باشد.می

الزام واحد مالی به مشارکت در بهبود کلیه فرآیندهاي عملیاتی و پشتیبانی از طریق اطـالع رسـانی    -ب
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    .ها و توقفات و... (برپایی سیستم بهایابی کیفیت)پیرامون روند ضایعات و دوباره کاري
عمده وظیفه حسابداري مدیریت در این حوزه شامل طراحی و پیـاده سـازي سیسـتم بهایـابی کیفیـت و      

  باشد.ها و اطالع رسانی به موقع میهاي این سیستمپایش مستمر گزارش
الزام واحد مالی به ارائه گزارشات دوره اي جریان مواد و کاال در سازمان (برپایی سیسـتم بهایـابی    -پ

  لجستیک).
ه وظیفه حسابداري مدیریت در این حوزه شامل طراحی و پیاده سازي سیستم بهایـابی لجسـتیک و   عمد

  باشد.هاي این سیستم و اطالع رسانی به موقع میپایش مستمر گزارش
  الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصوالت -ت

حـوزه شـامل طراحـی و پیـاده سـازي فرآینـد بهایـابی هـدف          عمده وظیفه حسابداري مدیریت در این
  محصوالت میباشد.

  هاي مدیریت هزینه در راستاي قیمت هدفالزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت -ث
عمده وظیفه حسابداري مدیریت در این حوزه شامل تهیه و ارائه به موقع گزارشـات مـرتبط بـا    

ی انجام شده در فرآیندهاي عملیاتی و غیـر عملیـاتی سـازمان در    تاثیر بهبود ریالی اقدامات اصالح
  راستاي دستیابی به قیمت هدف تعیین شده محصوالت میباشد.

  هاهاي مالی و پایش نسبتالزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت -ج
عمده وظیفه حسابداري مدیریت در این حوزه شامل تهیه و ارائه گزارشات مرتبط بـا تجزیـه و   

هـاي بودجـه شـده سـازمان     تحلیل صورتهاي مالی و پـایش مـداوم آنهـا در راسـتاي تحقـق نسـبت      
  باشد.می

هاي قطعه ساز به برقـراري سیسـتم بودجـه بنـدي هزینـه و کنتـرل آن و تهیـه        الزام شرکت -چ 
  گزارشات دوره اي انحرافات

مـرتبط بـا بودجـه     عمده وظیفه حسابداري مدیریت در این حوزه شامل تهیه و ارائه گزارشـات 
ها به تفکیک ماهیت و نیز مراکز هزینه و پایش مداوم گزارشـات انحرافـات حاصـله بـا     بندي هزینه

  بودجه میباشد.
هاي قطعه ساز به برقراري سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسـبه قیمـت   الزام شرکت -ح

  بهاي تمام شده محصوالت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات الزم االجرا به منظور بهبود
عمده وظیفه حسابداري مـدیریت در ایـن حـوزه شـامل نظـارت مـداوم بـر صـحت محاسـبات          
گزارشات سیستم قیمت تمام شده و محاسبه انحرافات مابین سیستم حسابداري بهـاي تمـام شـده و    

ور بهبـود  پرونده آنالیز قیمت استاندارد محصوالت و ارائه گزارشات اقـدامات الزم االجـرا بـه منظـ    
  ).IKCO, 2009( باشدبهاي تمام شده محصوالت می

  
  پیشینه تحقیق: -3

در کشورهاي توسعه یافته و در فضاي باز رقـابتی و تحـت مفهـوم کـاربردي مـدیریت زنجیـره       



  239  ...تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوري

هـاي گونـاگون از   هاي بزرگی در صنایع مختلف از طریق وضـع الزامـات در حـوزه   تامین، شرکت
اشتن گامهایی عظیم در راستاي مدیریت قیمت و کیفیـت در زنجیـره   جمله حوزه مالی اقدام به برد

هـاي حسـابداري   تامین نموده اند. اما مسئله مهم اینجاست که کاربرد روزمـره و گسـترده تکنیـک   
مدیریت در فضاي رقابتی این کشورها بـه وضـوح مشـاهده شـده و بـر خـالف کشـور مـا نـه تنهـا           

گیـرد کـه   عت به طور گسترده مورد استفاده قرار میهاي جدید حسابداري مدیریت در صنتکنیک
ها در مواردي از قلب صنعت بیرون آمده و براي تحقیـق و بسـتر سـازي    ایجاد و معرفی این تکنیک

هـاي زاده صـنعت،   هاي آکادمیک راه پیدا نموده است که نمونه بارز این تکنیـک مناسب به محیط
رد. به همین دلیل نتیجه مشهود این است که به دلیل وجود فلسفه تولید بهنگام تویوتا را میتوان نام ب

فرهنگ مدیریت علمی در این جوامع طبعـا نـه تنهـا مخالفـت و مقـاومتی در راه اسـتفاده عملـی از        
گـذاران  هاي فوق الذکر از سوي صاحبان صنایع نشان داده نمیشـود کـه صـنعت و سـرمایه    تکنیک

ند.نتیجه آنکه در چنین فضایی نیازي به اثبات کارایی و هاي نوین میباشصنایع همواره تشنه تکنیک
هــاي حســابداري مــدیریت احســاس نمیگــردد و نتیجــه کــارایی و اثــر بخشــی  اثربخشــی تکنیــک

هـاي روز در آن جوامـع مـورد بررسـی قـرار      هاي نوین به صورت مطالعات موردي تکنیکتکنیک
عی پژوهش حاضر را شکل میدهند ، بـه  گرفته است که نتایج تعدادي از آنها که جمعا فرضیات فر

  گردد:شرح ذیل مکمل مباحث مطروحه در این پژوهش می
، 2001، در سـال 10و مارگـارت اسـمیت   9،آلونزو رد مـن 8،رابرت جی مورگان7ویلیام دي کوپر

گـذاري  هاي بودجه بندي سرمایه اي در امکان سـنجی سـرمایه  پس از معرفی کامل و جامع تکنیک
هـا  گذاريهاي سنتی و نوین امکان سنجی مالی سرمایهالزام ایران خودرو) تکنیک ها (اولینسازمان

را از ابعاد نظارت بر جریان نقدینگی و نیز جریان سودآوري مورد سنجش و مقایسه قرار داده و این 
هـا زمـانی اتخـاذ    نتیجه را اخذ نموده است که بهترین تاثیر مثبت بر نقدینگی و سـودآوري سـازمان  

هاي رایج استفاده نماید تا به این طریق نقاط ضعف و د که سرمایه گذار از سبدي از تکنیکمیگرد
 ها برآیندي مناسب داشته باشد.قوت کلیه روش

هـاي گونـاگون قابـل اسـتفاده از سـوي      ) از میـان تکنیـک  2003،(11کریستوفر آنتـونی جـاکوبز  
ا، تکنیـک اسـتفاده از تئـوري سـود     گـذاریه ها در امر امکان سـنجی سـرمایه  مهندسین مالی سازمان

اقتصادي را مورد بررسی و پژوهش قرار داد.پژوهش او در صنعت معـدن نشـان داد کـه اسـتفاده از     

________________________________________________________________ 

7- William D. Cooper 

8- Robert G. Morgan 

9- Alonzo Redman 

10- Margart Smith 

11- Cheristopher antony jacobs 
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گـذاریها در ایـن صـنعت معـدن کـامال      این تکنیک به منظور برآورد نقدینگی و سودآوري سرمایه
هـاي  گـذاري اد اقتصادي سرمایهقابل استفاده و ثمربخش بوده است و از دیدگاه کالن، توجه به ابع

 سازمان در کنار ابعاد عملیاتی آن الزم است.
هـاي  پس از معرفـی کامـل سیسـتم بهایـابی کیفیـت و هزینـه       1994و دیگران در سال  12هاولی

کیفیت و نیز پس از ارائه راهکارهاي عملی پیاده سازي سیستم فوق الذکر در سازمان، تاثیر گذاري 
سیستم بر سودآوري و مزیت رقابتی سازمان را منوط بـه درك و شـناخت   شگرف پیاده سازي این 

درست مدیران،برنامه ریزي و آینده نگري و دید سیستماتیک به فرآیند، حمایت و پشتیبانی مدیران 
هـاي مربـوط بـه    سطح استراتژیک سازمان و آموزش کامل و شفاف مفاهیم به کارکنـان در حـوزه  

 .  هریک از مراکز فعالیت میداند
،در گزارش رسمی خود مبنی بر پیاده سـازي سیسـتم بهایـابی    13،2009کمپانی بسته بندي مدراد

ــوان    ــان ذهــن تحــت عن ــان از تکنیــک طوف ــز اســتفاده همزم ــت و نی ــراي "کیفی ــی ب عناصــر بحران
نتیجه حاصل از این عملیات را اینگونـه مطـرح نمـود: ایـن کمپـانی بـا صـرف         "هاي عمدهپیشرفت
در راسـتاي   2008ساعت کاري مفید در سـال   448و  2007فید کاري در سال ساعت م 685حدود 

 اجراي پروژه به دستاوردهاي بزرگ ذیل نائل آمد:
  دالر 160,945صرفه جویی دالري به میزان 

  %35توان افزایش ظرفیت عملیات بسته بندي حرفه اي به میزان 
  %24کاهش زمان چرخه عملیات به میزان 

هاي فاقد ارزش افزوده در فرآیند عملیاتی هاي زمانی و گامچشمگیر در اتالفو نهایتا کاهش 
  که تماما تاثیر عمده اي بر سودآوري و رضایت مشتریان گردید.

ــاك ــین پیک ــال 14ال ــریح    2005، در س ــه و تش ــدیریت هزین ــوم م ــر مفه ــی مختص ــس از معرف پ
شتریان ابراز میدارد که مدیریت ها در راستاي دستیابی به رضایت مهاي گوناگون سازماناستراتژي

ها با این مفهوم، در صورت وجود نگـاه سیسـتماتیک و   هزینه و آشنایی مدیران و کارکنان سازمان
هـاي سـازمانی و اعمـال جنبـه کـاربردي      فرآیندي به مستند سازي و جمع آوري اطالعات فعالیـت 

هاي موثر یل صحیح و به موقع جنبهمفهوم مدیریت مبتنی بر فعالیت داراي ارزش افزوده و نهایتا تحل
بر رضایت مشتریان از طریق ایجاد وفاداري در مشتري سبب تاثیر مثبت بر عناصر اصلی بقا سازمان 

 همچون نقدینگی و سودآوري و حفظ مریت رقابتی سازمان خواهد شد.

________________________________________________________________ 

12- Hawley 

The MEDRAD packaging  company13  
14- Eileen Peacock 
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در گزارش رسـمی منتشـره خـود مبنـی بـر       ،1،2010کمپانی کاستومر سرویس دلیوري پلتفورم 
–هـاي  مشاوره پیاده سازي بهایابی لجستیک استراتژیک یکی از مشتریان بزرگ خود که در زمینه

تک فعالیت داشـت،نتایج حاصـل از پیـاده سـازي صـحیح و هدفمنـد و اثـربخش سیسـتم بهایـابی          
 لجستیک را به این شرح ارائه نمود:

گردید. تمرکز گروه،  با کمک مشاوران خبره کمپانی فرآیند بهایابی لجستیک سازمان اجرایی
اثر بخشی پیاده سازي سیستم از طریق ایجاد ملزومات ایجاد جریان روان ورودي و خروجی کاال و 
نظارت و مدیریت بر سطح موجودي با هدف کاهش هزینه فرصـت خـواب سـرمایه سـازمان بـوده      

  است که نتایج ذیل را به بار آورد:
ه شده به مشتریان از طریق کاهش سـهم بهـاي   اهداف اولیه: کاهش بهاي خدمات و کاالي ارائ

  لجستیک به کل بهاي تمام شده
  اهداف کمی موثر بر سودآوري:

  %23الف) افزایش سطح مراجعه مشتریان تا 
  %54ب)کاهش هزینه هر بار عملیات تعمیر تا 

  سطح. 3ج)افزایش سطح زضایتمندي مشتري(تضمین تداوم سودآوري) تا 
اسـتفاده از بهایــابی کیفیـت بــراي ارتقــا   "لـه خــود تحـت عنــوان  ،در مقا2،2006سـوزان دونــوان 

هـاي کیفـی و بهایـابی    پس از بیان چرایی و توجیه اسـتفاده از مفهـوم هزینـه   "3دستاوردهاي تجاري
کیفیت به معرفی کمپانی بزرگ سی آر سی نموده و این شرکت را یکی از بزرگ تـرین تولیـدات   

ایع دریایی و صنایع الکترونیک قلمـداد میکنـد.در   مواد تخصصی شیمیایی براي صنعت خودرو،صن
  گردد:گام دوم مراحل پیاده سازي سیستم بهایابی کیفیت در این شرکت به قرار زیر اجرایی می

  الف)طراحی و پیاده سازي سیستم بهایابی کیفیت داراي خاصیت اندازه گیري
  ب)جمع آوري اطالعات خام

  ج)تحلیل اطالعات خام
  شرفت نتایج به شرح ذیل:د)بررسی میزان پی

که جدول باال تاثیر انکار ناپذیر حاصل از پیاده سازي سیستم بهایابی کیفیت بر اجزاي موثر بـر  
  سودآوري را نشان میدهد.

، نتیجه تحقیق حرفه اي خود پیرامون 3،2003،وون کیم2،جن بل1،شاهید انصاري4دن سوئینسون

________________________________________________________________ 

1- Service delivery platform corporation 

2- Susanne Donovan 

3- Using Cost of Quality to Improve Business Results 

4- Dan Swenson 
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  نه بیان نموده اند:گوپیرامون بررسی رویکرد اجرایی بهایابی هدف را این
هـاي  در ابتدا مقرر گردید که مجموعه اطالعات مرتبط بـا بهایـابی هـدف در عمـل از شـرکت     

 4ایاالت متحده امریکا جمع آوري گردد.پس از تجزیه و تحلیل نتایج بررسی اولیه گروه، انتخاب 
بهایابی هدف را ها که به زعم گروه بهترین و کامل ترین جنبه اجرایی شرکت از میان کلیه شرکت

هـاي  شـرکت نتیجـه گردیـد. شـرکت     4در دستور کار خـویش قـرار داده بودنـد، سـایت ویزیـت      
بوئینگ،کاترپیالر،کرایسلر و توس.نتایج حاصل از کار گروه نشان داد که در صورت پیاده سـازي  

دسـتاورد   ها در راه ایجاد سیستم بهایابی کیفیت مزیت رقابتی، اولـین هدفمند و گام به گام سازمان
هاي غیر قابل انکار خواهد بود.این مهم در ادامه سبب مدیریت صحیح بر منابع سازمان شده و جنبه

گوناگون مدیریت هزینه از طریق تسلط مدیریت علمی بـا محویـت تفکـر پـیش از عمـل را نتیجـه       
 شت.میدهد که این امر تاثیر شایسته اي بر سودآوري حسابداري و اقتصادي سازمان خواهد دا

  

  
  

در نتیجه تحقیق پژوهشگر پیرامون پیشینه موضوع مورد بحث، مشخص گردیـد از آن جـا کـه    
هاي مادر در صنایع کشور اقدام به آمـوزش و سـپس الـزام بسـته اي از     تاکنون هیچ یک از شرکت

هاي مرتبط با حسابداري مدیریت براي تولید کنندگان زنجیره تامین خویش ننمـوده انـد و   تکنیک
شرکت ایران خودرو اولین مجري این طرح بوده است فلذا موضوع پژوهش حاضر در کشور ایران 
پیشینه اي نداشته و براي اولین بار و پس از اجراي موفق اولین دوره اجـراي ایـن الزامـات بـه اجـرا      

  درآمده است.

                                                                                                 
1- Shahid Ansari 

2- Jan Bell 

3- Woon Kim  
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  ها مواد و روش -4
  . روش تحقیق1-4

(از نظر هـدف)، پیمایشـی    و یک تحقیق توصیفیباشد این پژوهش از نوع تحقیق کاربردي می
(از نظر زمان) است که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه اي (از نظر روش گردآوري اطالعات) 

هـاي تحقیـق   هاي گـردآوري اطالعـات در ایـن تحقیـق آمیـزه اي از روش     باشد. بنابراین روشمی
براي مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشـینه   کتابخانه اي و میدانی است. روش کتابخانه اي عمدتاً

تحقیق و نظراتی که راجع به موضوع وجود داشـت و نیـز فـراهم آوردن چـارچوبی مناسـب بـراي       
باشد. لذا در تکمیل ادبیات موضوع، محورهاي عمده پـژوهش بـه   مطالعه موضوع انتخاب شده، می

هاي مقاطع دکتـري  ها و پایان نامهن، رسالهها و مقاالت فارسی و التیمنابع کتابخانه اي شامل کتاب
باشـد. در واقـع از روش   و کارشناسی ارشد و ابزارهـاي اینترنـت، رزنـت و لـوح حـاي فشـرده مـی       

توصیفی براي شـناخت مبـانی نظـري پـژوهش و از روش پیمایشـی بـراي جمـع آوري و اسـتخراج         
هـاي  ورتهاي مـالی و یادداشـت  ص هاي کامپیوتري و اسناد و مدارك مربوطه و اطالعات از سیستم

هاي قطعه ساز در زنجیره تامین ایران خودرو براي جمع آوري اطالعات مربـوط بـه   پیوست شرکت
) و بعد از اجراي الزامـات مـالی   1387ها قبل از اجراي الزامات مالی (سود خالص سال سود شرکت

  استفاده گردیده است.) 1388(سود خالص سال 
  

  ماري و قلمرو زمانی. جامعه و نمونه آ2-4
هاي گوناگون الزامات ایران خودرو در این پژوهش، با توجه به مطالب پیش گفته از میان حوزه

هاي قطعه ساز زنجیره تامین، حوزه الزامات مالی موضوع مورد بحث و بررسی تحقیـق  براي شرکت
هـا بـه صـورت    حاضر قرار گرفته است. برقـراري الزامـات فـوق الـذکر در رونـد عملیـات سـازمان       

گذاري و برنامه ریزي در زمینه پیـاده  هاي زنجیره تامین با سرمایهاختیاري بوده و بسیاري از شرکت
سازي الزامات در حوزه هایی به غیر از حوزه مالی اقدام بـه ارتقـا گریـد خـود نـزد شـرکت ایـران        

اشـد کـه در زنجیـره    بشرکتی می 25خودرو نموده اند. فلذا جامعه آماري تحقیق حاضر معطوف به 
گذاري در الزامات حوزه مالی را به منظور ارتقا گریـد در دسـتور کـار    تامین ایران خودرو، سرمایه

خود قرار داده اند. و نهایتا به دلیل وجود موانع زیاد به منظور دستیابی پژوهشگر به اطالعـات مـالی   
وزه مالی جامعه مذکور در قبل مورد مرتبط با اقدامات انجام شده در راستاي پیاده سازي الزامات ح

هـایی گردیـده اسـت    بازبینی قرار گرفته است. در واقع جامعه آماري این تحقیق محدود به شرکت
 -1که عضو بورس اوراق بهادار بوده و اطالعات مالی آنها قابل دسترس بوده انـد کـه عبارتنـد از:    

 ایمـن  -5پـارس   مهرکـام  -4وار  سبزه خودرو کابل -3ایران  رادیاتور -2خراسان  محوري قطعات
نیرومحرکـه   -9شـرق   صـنعت  گازسیز-8خاور  سازي فنر -7مشهد  سازي رینگ -6شرق  خودرو
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  چرخشگر -12ایران  کاربراتور -11پویش  سازه -10
اطالعـات مـوثر بـر     ,اجرا گردیده، محقق  1388از آنجا که الزامات مالی ایران خودرو در سال 

) جمع آوري نموده 1387) و قبل از اجراي الزامات (سال 1388الزامات (سال  سود را بعد از اجراي
سال مالی جمع آوري گردیـده، پـس حجـم     2شرکت در  12است. چون اطالعات مورد نیاز براي 

  باشد.می 24نمونه در این تحقیق 
  

  . ابزارهاي گردآوري اطالعات:3-4
هـاي  هـاي مـالی و یادداشـت   از صـورت ابزارهاي گردآوري اطالعات در این پژوهش اسـتفاده  

  باشد.می 1387و  1388توضیحی در سالهاي  
  . فرضیه ها:4-4

فرضـیه فرعـی    4ي اصلی و فرضیه 1هاي پژوهش در قالب جهت نیل به هدف پژوهش، فرضیه
  به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

هـاي  شـرکت الزامات مالی تعیین شده از سوي ایران خـودرو سـبب افـزایش سـودآوري      -الف
  شده است. 1388قطعه ساز در سال 

الزامات مالی تعیین شده از سوي ایران خودرو از طریق الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه  -1
 هاي قطعه ساز شده است .ها، سبب افزایش سودآوري شرکتگذاريامکان سنجی جهت سرمایه

ق الزام واحد مالی به طراحـی و پیـاده   الزامات مالی تعیین شده از سوي ایران خودرو از طری -2
  هاي قطعه ساز شده است.سازي سیستم بهایابی کیفیت، سبب افزایش سودآوري شرکت

الزامات مالی تعیین شده از سوي ایران خودرو از طریق الزام واحد مالی به طراحـی و پیـاده    -3
  شده است.   هاي قطعه سازسازي سیستم بهایابی لجستیک، سبب افزایش سودآوري شرکت

الزامات مالی تعیین شده از سوي ایران خودرو از طریـق الـزام مـدیریت و پرسـنل بـه ارائـه        -4
پیشنهاد به منظور دستیابی بـه قیمـت هـدف محصـوالت در حیطـه کـاري مربوطـه، سـبب افـزایش          

  هاي قطعه ساز شده است.سودآوري شرکت
 

  هاي پژوهش:. متغیر4-5
اصلی این پـژوهش، الزامـات مـالی تعیـین شـده از سـوي ایـران         يمتغیرهاي مستقل: در فرضیه

  آید.خودرو به عنوان متغیر مستقل به شمار می
هـاي قطعـه سـاز، متغیـر     متغیرهاي وابسته : در فرضیه ي اصلی این پژوهش، سودآوري شـرکت 

  باشد.وابسته می
 

  . آزمونهاي مورد استفاده:6-4
  استفاده نموده است:هاي زیر تحقیق در این پژوهش از آزمون
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 t(استیودنت) توسط گوس آماردان مشهور تعریف و معرفی شد بنابراین فرمول محاسبه  t توزیع
گردد .به طور کلی اگر متغیر استفاده می s از براورد آن بعنی  σاست وتنها به جاي  zشبیه به فرمول

x  داراي توزیع نرمال با میانگینµ   هـاي  باشد و اگر تمـام نمونـهn       تـایی ممکـن از جامعـه انتخـاب
푡نشان داده شود در این صورت کمیت    xومیانگین آنها محاسبه شود و با   tداراي توزیع   =

  استیودنت خواهد بود.
ــام  -آزمــون کولموگــوروف  هــاي ا . ن اســمیرنوف، کــه بــه افتخــار دو آمــاردان روســی بــه ن

شـود، روش ناپـارامتري سـاده اي بـراي     .کولموگوروف ون . و . اسمیرنوف به این نام خوانـده مـی  
هاي آماري منتخب است؛ بنابراین آزمون کولموگـوروف  تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیع

دهیم، روش دیگري عالوه بر روش کاي مربع نشان می KSه از این به بعد آن را با اسمیرنوف، ک -
  براي همگونی یک توزیع فراوانی نظري براي اطالعات تجربی است. 

فرض صفري را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشـاهدات، توزیـع    KSدر آزمون 
مختلف فکر کرده ایم توزیـع مشـاهدات بـا    مشخصی (با پارامتر معین) است که باحدس و یا قرائن 

مبتنی بـر   KSدهیم . آزمون نشان می n Dرا با  KSآن توزیع مشخص همخوانی دارد. آماره آزمون 
جدول خاصی است که در کتب آمار به صورت پیوست آورده شده اسـت. اگـر آمـاره آزمـون از     

  شود .رد میتر باشد فرض صفر پذیرفته، در غیر این صورت مقدار جدول کوچک
آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضـل فراوانـی مشـاهده شـده نسـبی تجمعـی از       

  فراوانی نظري نسبی تجمعی، یعنی:
퐷 = 푀푎푥|퐹 − 퐹 | 

به ترتیب فراوانی نظري نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی  o Fو  eF که در آن 
  است.

  استفاده گردیده است . SPSSها از نرم افزار فرضیه براي تجزیه و تحلیل همه ي
  

 . محدودیتها:4-7

سـازان بـه ارائـه اطالعـات تفصـیلی      مقاومت شـدید قطعـه   -1 ها این پژوهش شامل:محدودیت
سـازان بـه   عدم تمایل قطعه -2هاي بهبود در فرآیندهاي عملیاتی و پشتیبانی سازمان مرتبط با پروژه

  هاهاي مرتبط با امور مالی سازمانپژوهشهمکاري پیرامون 
  

  ها :. نتایج و یافته4-8
توان گفت که الزامات مالی سـاپکو باعـث   نماییم، میگونه که در جداول باال مالحظه میهمان

  هاي قطعه ساز ایران خودرو گردیده است.سودآوري شرکت
به منظومه تجارت جهـانی بـا    هاي اقتصادي کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستنامروزه بنگاه

شماري مواجه هستند. حضور در بازارهـاي جهـانی وحتـی بـاقی مانـدن دربازارهـاي       هاي بیچالش
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 داخلی مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و
ادامـه دهنـد کـه نسـبت بـه       توانند به بقـاي خـود  هایی میساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمان

چنین به سـودآوري و ثـروت آفرینـی    انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، هم ها وخواسته
پـژوهش حاضـر مجـالی بـود بـه منظـور        هاي کلیدي و برتر سازمانی توجـه کننـد.  عنوان شاخصهب

تولیـد کننـدگان    بررسی آثار و نتایج پیاده سازي طرحی جامع به مجریگري یکی از بـزرگ تـرین  
خودرو در کشور، تا با گوشه چشمی به نتایج حاصله از آن، مقدمات گسترش اجرایی شدن چنـین  

هایی در سایر صنایع نیز از سوي مسئولین امر فراهم گردد و بدین سبب گام موثري در راستاي طرح
  تقرب مباحث دانشگاهی و وقایع صنایع مهم تولیدي کشور برداشته شود.

 
  

 هاي فرعی تحقیقهاي در فرضیه) : توصیف شاخصهاي مرکزي و پراکندگی داده3جدول (
  هاشاخص
 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین تعداد  فرضیه

دام
 نه

کمی
 نه

بیشی
  نه

  8/108  5/103  3/5  -979/0  477/0  11/3  76/1  105,8  12  فرضیه فرعی اول
  3/104  6/101  7/2  -42/1  317/0  954/0  976/0  8/102  12  فرضیه فرعی دوم
  109  103  5  -62/1  -054/0  32/3  82/1  75/105  12 فرضیه فرعی سوم

  8/102  9/100  9/1  46/1  842/0  280/0  52/0  58/101  12 فرضیه فرعی چهارم
  مأخذ: محاسبات تحقیق

  
  اسمیرنف - هاي فرعی تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف) : نرمال سنجی فرضیه4جدول (

  هاشاخص
  

  فرضیه
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

حد قدر 
 مطلق

حد 
 مثبت

حد 
 منفی

- مقدار کلموگروف
 اسمیرنف

سطح 
معنی 
 داري

فرضیه فرعی 
  752/0  675/0  -112/0  195/0  195/0  76/1  8/105  12  اول

فرضیه فرعی 
  888/0  581/0  -153/0  168/0  168/0  976/0  8/102  12  دوم

فرضیه فرعی 
 سوم

12  75/105  82/1  187/0  187/0  170/0-  648/0  795/0  

فرضیه فرعی 
 چهارم

12  58/101  52/0  132/0  132/0  104/0-  457/0  985/0  

  مأخذ: محاسبات تحقیق
  

 هاي فرعیاستیودنت براي فرضیه t ) : توصیف آزمون5جدول (
  هاشاخص
 خطاي معیار انحراف معیار میانگین تعداد  فرضیه

  509/0  76/1  8/105  12  فرضیه فرعی اول
  281/0  976/0  8/102  12  فرضیه فرعی دوم
  527/0  82/1  75/105  12 فرضیه فرعی سوم

  152/0  528/0  58/101  12 فرضیه فرعی چهارم
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 هاي فرعیاستیودنت براي فرضیه t) :  آزمون 6جدول (

  شاخصها
  فرضیه

مقدار 
t 

درجه 
 ازادي

سطح معنی 
 داري

تفاوت با 
 میانگین

95% Confidence Interval 
of the Difference 

رد یا اثبات 
 Lower Upper هافرضیه

فرضیه فرعی 
 شودپذیرفته می  92/6  67/4  8/5  000/0  11  38/11  اول

فرضیه فرعی 
 شودپذیرفته می  42/3  18/2  8/2  000/0  11  96/9  دوم

فرضیه فرعی 
 سوم

 شودپذیرفته می  91/6  59/4  75/5  000/0  11  91/10

فرعی فرضیه 
 چهارم

 شودپذیرفته می  91/1  24/1  58/1  000/0  11  37/10

  مأخذ: محاسبات تحقیق
هـا  هـایی بـود کـه بـه سـبب آن     هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی نتایج پیاده سازي طرح

عالوه بـر تحقـق اهـداف اصـلی طـرح، گـام مهمـی در راسـتاي تقـرب تئـوري و عمـل در حرفـه             
هایی که اجراي آن از سوي یشود. طرحامور مالی به طور عام برداشته محسابداري به طور خاص و 

سردمداران صنایع بزرگ کشور همچون صنعت خودرو سبب گسترش میـزان آشـنایی و نهایتـا بـه     
کار گیري مباحث آکادمیک حسابداري و امور مالی در صـنعت خـودرو کشـور و حصـول نتـایج      

هاي زنجیره تامین خواهد شـد.  طرح در سودآوري شرکتمفید و راهبردي آن از جمله تاثیر مثبت 
صـنعت مـرتبط)    60چرا که این صنایع رابطه بسیار نزدیکی با صنایع پیشین و پسین خود (قریب بـه  

داشته و تاثیر بسزایی در تحقق این مهم خواهند داشـت. در ایـن تحقیـق حرکـت ایـران خـودرو و       
ت جامع مورد بررسی قـرار گرفـت و الزامـات    هاي زیر مجموعه آن به سمت مدیریت کیفیشرکت

تعیین شده از سوي آنها براي سازندگان قطعات، در قدم اول اهداف اولیـه طـرح و سـپس اهـداف     
جانبی همچون آشنایی مدیران صنایع پیشین و پسین صنعت خودرو با ابعاد عملـی و نتـایج اجرایـی    

رغم تغییر الزامات که هم اکنون علی شدن مباحث آکادمیک حرفه مالی را محقق نمود به گونه اي
مذکور در حوزه مالی بسیاري از قطعـه سـازان تمایـل شـدیدي بـه حفـظ و تـداوم فعالیـت واحـد          

  باشند.سازي الزامات مالی ساپکو بوده است را دارا میدار اصلی پیادهحسابداري مدیریت که عهده
یـت در محصـوالت نهـایی شـرکت     الزاماتی که در نگاه اول در راستاي تحقق هدف ایجاد کیف

هاست، اما از سوي دیگر و به پشتوانه تحقیق حاضـر مبـرهن گردیـد کـه ایـن الزامـات تـأثیر قابـل         
گذاري ایشان در راسـتاي برقـراري ایـن    نماید و سرمایهتوجهی در سودآوري قطعه سازان ایجاد می

ي در زمینه تـداوم و نیـز   الزامات از یک سو سبب برآورده شدن خواسته مشتري و ایجاد رضایت و
گسترش دامنه روابط تجاري با مشتري خواهد گردید و از سوي دیگر سبب ایجاد تـأثیر مثبـت در   

گردد و نهایتاً از این طریق گام بزرگـی در راسـتاي تقـرب    سازان نیز میروند سودآوري خود قطعه
این مهم سبب تغییر نگرش  شود. به امید آنکه بررسیمباحث دانشگاهی به دنیاي صنعت برداشته می

  قطعه سازان گردد.
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  جمع بندي و نتیجه گیري -5

هـا و  در محیط کسب و کار امروز که به شـکلی پیچیـده و سـریع در حـال تغییـر اسـت، مـدل       
رویکردهاي متفاوتی در حمایت از تعالی کسب و کار ارایه شده است. صرف تبعیت از یک مدل 

چنین محیط تجاري در حال تغییري، ناکافی و غیر قابل اتکا به  مدیریت کیفیت ثابت، براي تعامل با
شود که از آن به عنوان بهبـود  رسد. براي مقابله با چالش، جنبه دیگري از کیفیت مطرح مینظر می

  مستمر رقابتی نام برده شده است.
عه هاي پیشرو در حیطـه اسـتراتژي، عملکـرد و بسـط و توسـ     از این جنبه،همواره دغدغه سازمان

کار، انعطاف پذیري، پاسخگویی و انطباق مورد نیـاز بـا احتسـاب بـازخورد از مشـتریان و سرمشـق       
  گیري در برابر رقبا و با بهره گیري از یک استراتژي بی نقص در زمینه بهبود مستمر، بوده است.

وه شرکت ایران خودرو/ساپکو نیز به منظور ورود به بازارهاي جهانی و ایجاد مزیت رقابتی عـال 
بر تهیه الزامات خاص، به عنوان یک شرکت پیشرو و یاد گیرنده، همواره در جستجوي دریافـت و  
بهره برداري از بازخوردها و نقطه نظرات کلیه مشتریان بوده و همواره بهبود مستمر را سرلوحه کلیه 

کـه در بـاال   هاي سازمانی خود قرار داده است. نتیجه تعیین کـردن الزامـات فـوق، همـانطور     فعالیت
هاي قطعه ساز گردید، که امید است با اجـراي چنـین   توضیح داده شد، منجر به سودآوري شرکت

  ها هر روز بیشتر از گذشته در مسیر رشد و توسعه گام بردارند.طرح هایی،شرکت
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