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  معرفي کتاب مورد مطالعه

  
  ۱۳۹۸تهران انتشارات سازوکار ،-ژاپن)/حسين افشين منش.حکايت ساخته شدن يک ملت (کارنامه سفر به 

اين كتاب حكايتي است كه همزماني عجيبي با تاريخ كشورمان دارد. دوران صدارت ميرزا تقي خان امير كبير با دوران امپراطوري 
شد كه حاصل آن هايش موجب بسط و توسعه ارتباطات با دنيا ها و ناكاميهاي آن ملت از شكستها و عبرتميجي، درس

استفاده بهينه از تجارب و دانش ساير كشورها در جهت سعادت و كامراني مردم و پيشرفت ژاپن شد . صداقت و امانت داري 
مسؤلين و هدايت و مديريت انرژي ملي در همه سطوح جامعه با شواهدي تطبيقي از دو كشور ايران و ژاپن در جاي جاي اين 

آيا در تمام -تواند براي جهان سوم، يك سرمشق پيشرفت باشد؟ آيا روش هاي ژاپن مي-اب: حكايت آمده است. بخشي از كت
تواند همگام و هماهنگ با پيشرفت فناورانه به حيات خود ها و فرهنگ ميهاي حاكم و سنتها و ارزشجوامع، روحيات ملت

ها را حفظ كرد و تا توان سنتست و تا چه ميزان مياي امكان پذيرش و حدود تداخل فناوري تا كجادر هر جامعه-ادامه دهند؟ 
توان در فرهنگ يك جامعه براي كسب پيشرفت تغيير و تحول ايجاد كرد، آن طور كه به هويت و اصالت آن لطمه چه اندازه مي
   .......وارد نشود؟ و

 خصيش خاطرات کتاب اين ۀنويسند باشد.تواند راهگشاي تشخيص و پيشگيري از اشتباههاي موفق ميهاي ملتررسي تجربهب
ازد سبا خود همراه را مخاطب تا است گردآورده کتاب اين در برخوردها و بازديدها و سفر جزئيات ذکر با ژاپن، به سفر از را خويش

 اش به عنوان يک قدرت بزرگ اقتصادي رهنمون شودهاي موفقيت ژاپن در موقعيت کنونيو او را به درک علت
  

  



 دوم دوره  -اي باشگاه کتابخوانی گزارش دوره :عنوان                                                                               
  

  معاونت برنامه ریزي و سیستم                                                                                                
  

٤ 
 

  حکايت ساخته شدن يک ملت خالصه کتاب 

 ن بود که کتاب بر اساسيکننده ا يد شده که تداعيهم ق» کارنامه سفر به ژاپن«، عبارت يجلد کتاب در کنار عنوان اصل يرو
ن ياولهم ارائه شده  CDک يبه ژاپن نگاشته شده است. همراه کتاب » ن منشين افشيحس« يآقا يعنيسنده کتاب يسفر نو
ن بار منتشر شده است. چاپ چهارم در سال ياول يبرا ١٣٩٦ت کتاب هست. کتاب در سال ين کتاب، زمان روايدر مورد انکته 
د شده است. اما اگر يق ١٣٩٣سنده نگاشته شده است، سال يمقدمه کتاب هم که توسط نو يافته است. در انتهايانتشار  ١٣٩٨

هه ت متأخر ديک روايد که قرار است از يکنيو شناسنامه کتاب، تصور م يياشما هم همچون من با خواندن مقدمه و صفحات ابتد
 ييه هاديد تا بلکه اير روبرو شويان اخيت صنعت و جامعه ژاپن در طول سالين وضعيد و با آخرياز سفر به ژاپن مطلع شو ينود
به  يمين اشاره مستقينکه کوچکتريبدون اد! در کمال تعجب يد، سخت در اشتباهيران از آن برداشت کنيجامعه و صنعت ا يبرا

در قسمت  ي) صورت گرفته است. وقت٦٦ن سفر در دهه شصت (احتماال در سال يد گفت که ايزمان سفر صورت گرفته باشد، با
ت ارائه يفي، ک»جنگ«د پس از اتمام يزند شايآورد و حدس م يان ميما صحبت به ميت بد خدمات هواپيفيسنده از کين، نويآغاز
انه ن نشير باشد اما با ظهور چنديان اخيسال يميط تحرياز شرا يه اينجا کنايد جنگ در ايمات بهتر شود، تصور کردم شاخد
توان ين نشانه ها ميران و عراق است. از جمله ايسنده، همان جنگ هشت ساله ايگر در ادامه متن، مطمئن شدم که منظور نويد

ران يپرسد و منتظر بوده که جنگ تمام شود تا به اياشاره کرد که پروفسور از جنگ مبا پروفسور تاکاناکا  يراو يبه صحبت ها
 يوشکک مياز خبر شل يکرد، با دلخوريت کار ميکه در کو يراو يپاکستان يکه ابوبکر، هم دوره ا يگريد يا در جايسفر کند. 

ا در اواسط کتاب يداده است!  يرو ١٣٦٦من در مهر ماه  يکه مطابق جستجو يکند. اتفاقيت صحبت ميکو يران به بندر احمديا
مشخص  يساده ا يشود که باز هم با جستجويصدام به تهران صحبت م ياز خبر حمله موشک يراو يکه در خصوص نگران

ه و ب يميار قديخورد که بسياز دوره به چشم م يادگاري يکتاب هم عکس ها يگردد. در چند جايبرم ١٣٦٦شود که به سال يم
د خورين ميشيپ يبه دهه ها يان مطالب آورده شده است همگيب يکه برا ييا عکس هايخورند. يم يدهه شصت يهمان عکس ها

 يچ کجاين است که در هيناراحت کننده ا يد کميبرداشت شده باشد. جالب و شا ٦٠همان دهه  يميد از جزوات قديکه شا
د کننده ينا ام يمن کم ين سفر با مخاطب صحبت نشده است که برايخ ايو تارماً در خصوص زمان يکتاب از ابتدا تا انتها مستق

آن  ديشد، چه بسا از خرين سفرنامه مطلع ميخ ايو مقدمه کتاب از تار ييا صفحات ابتدايجلد  يبود. مسلماً اگر مخاطب از رو
ته ن نکيپن روبرو شود. به هر حال ات جامعه و صنعت ژايدر خصوص وضع يتر ت دست اوليداد با روايح ميشد و ترجيمنصرف م

کتاب  بر يکند و به نوعير ميان کتاب ذهن خواننده را درگيکه تا پا يباعث نشد که مطالعه کتاب را ادامه ندهم اما سؤال يمنف
به ما که در دهه نود به دنبال  يبه ژاپن چه کمک يک سفر کارياز  ين است که خواندن خاطرات دهه شصتيافکند، ا يه ميسا

 Just Inستم يوتا از سيد در تويت توليريستم مديف سياز کتاب توص ييمثال در جا يد؟ براينما يم، مينده هستيساخت آ
Time ا يJ.I.T يق عدم انبار کردن مواد و حداقل سازينه ها از طريل هزيو تقل يش بهره وريشود که هدف آن افزاينام برده م 
رونق  يالديم ٩٠و  ٨٠ يشتر در همان دهه هايستم بين سينترنت مشخص شد که ايجستجو در ا يانبارهاست. با کم يموجود

 Agileن چابک (يره تأميا زنجيد و يدر تول Leanکرد يمانند رو يم بروزتريخود را به مفاه يداشته و در حال حاضر جا
Supply Chain خورد و  يغبطه م يسنده به لباس فرم دانش آموزان ژاپنياز کتاب، نو يگريد ين در جاي) داده است. همچن

خانواده آنان  يو اقتصاد يمال يکردند تا تفاوت ها يران هم دانش آموزان از لباس فرم استفاده ميکاش در ا يکند که ا يآرزو م
هم  رانين سال است در ايش آموزان چندشرفت دانش آموز نگردد. غافل از آن که لباس فرم دانيبر سر پ يجلوه گر نشود و مانع

ت سنده نگاشته شده اسيدهه شصت و هفتاد نو ين قسمت از کتاب بر اساس همان نوشته هايرسد اياده شده است! و به نظر ميپ
 نگشته است. يو در هنگام انتشار، بروزرسان

. به هر حال کتاب است يگر برايد يز ضعفيت نيان حکايل در کنار بيم در کتاب، نبود تحليمفاه يعالوه بر مشکل عدم بروزرسان
فات يدن نقل قول ها و توصيران است و صرف شنيصنعت ا يم آن براين کتاب، در صدد استفاده از مفاهيزبان ا يخواننده فارس
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 يآن حداقل ساز يکه مبنا J.I.Tن موضوع يد. مثال در همينما يرا به مخاطب القا نم ين حسي، چنيک دوره آموزشيع يوقا
 يهمچون دهه جار يران و در برهه ايمانند ا يک مشخص است در کشورياست، ن ينه انبارداريکاهش هز يانبارها برا يموجود

ن ينتوان از چيش هستند، نمياز کارخانجات مرتبا در حال افزا ياريه بسيمت مواد اوليزند و قيت در اقتصاد موج ميکه عدم قطع
 ييبر گران شدن محصول نها يمينگه داشت چرا که اثر مستق يافت سفارش، خالياستفاده کرد و انبارها را تا زمان در يروش

ان يم يبرهه ها يبرا يه کافيمواد اول ي، انبارسازيران در برهه جاريع ايمناسب در صنا يد استراتژيخواهد داشت. بر عکس شا
  باشد. ييمت محصول نهاين و کنترل قيره تأميزنج نان ازيبلند مدت به منظور اطم يمدت و حت

ت يحکا ياز قسمت ها ياريدر بس ين است که راويخورد اياز کتاب به چشم م يقابل توجه يکه در قسمت ها يگر نکاتياز د
ران يدولت ا يکتاب به عدم توانمند ين جايمثال در چند يکند. برايبه مسائل نگاه م يمذهب ياس ذهنيک بايخود، بر اساس 

که اگر چه در نوع خود موضوع  يپردازد. امر ير کشورها ميبه سا يدر ژاپن و صدور انقالب اسالم يرانيغ اسالم و فرهنگ ايدر تبل
ل يبر تحل شترين کتاب بيگرفت و در ا يقرار م يمورد بحث و بررس يد بهتر بود در نوشتار مستقليتواند باشد اما شا يم يمهم

رکز تم يجهان يک قدرت اقتصاديدوم به  يک کشور شکست خورده در جنگ جهانيژاپن از  يصادجهش اقت يچگونگ يو بررس
 يادآوريه گوشت حالل را مکررا بخوانم. يدر ته يکتاب مشکل راو يست که در چند جايآموزنده ن يليمن خ يشد. برا يم

 يان علل عقب ماندگيدر ب يراو يگريد يجاا در يجاد کند. يممکن است در ذهن مخاطب نسبت به موضوع دافعه ا يحت يتکرار
ا در جهان اسالم يمرگ علم پو«دارد که  يان ميک کتاب بسنده کرده و طبق آن بياز  يدو خط ي، به نقل قوليجوامع اسالم

ان يبدون ب يا حتيمسئله و  يابيشه يشتاب زده بدون ر يقضاوت». بوده است يکار علم يو انزوا يداخل يل علت هايشتر به دليب
  ات.يل فرضيتکم يگر برايچند نقل د

و  يقامشتر از آنکه جنبه انتيکشورشان است که ب ينگاه جامعه ژاپن به موضوع بمباران اتم ياز نکات جالب کتاب، چگونگ يکي
 ياديفاجعه  يز از مسبب اصليما نيروشيدر موزه صلح ه ينده است و حتيبر عبرت و ساختن آ يداشته باشد، مبتن ياحساس

ق را صرفا به عنوان عبرت نگاه کند؟ و تا چه حد ين عميچن يک جامعه، زخمياست که  ين نکته مثبتيا ايآ ينشده است. براست
 يهمه کشورها يبرا ييتواند الگوين خصوص ميا نسخه ژاپن در ايمردم ژاپن گره خورده است؟ و آ يت جمعين مسئله به هويا
آن  يبرا يکه متأسفانه در کتاب پاسخ ير؟ سواالتيا خيآنها با ژاپن باشد  يو فرهنگ يتيهو يگر با در نظر گرفتن تفاوت هايد

 يمسائل آشنا نم يليتحل يه هايرود و ما را با ال يساده چندان فراتر نم يت گريک روايشود و سطح کتاب از  يافت نميها 
 يترساند و حال يما را به مقصد مطلوب نم ييتنهاک به يچ يآن ه يز با گذشته و نه فراموشيسازد. به نظر من، نه جنگ و ست

که  يران در کشوريکه ا يران و عراق بعد از سقوط صدام و نفوذيباشد آنچنان که رابطه ا يب درست تريد ترکين دو شايان ايم
  افت.ين در آن ز بتوايگر را نيق ديت اشاعه به مصاديباشد که قابل يدا کرد مثال خوبيدو دهه قبل با آن در حال جنگ بود، پ

از  يکيم. به نظر يخوانيم ياز کتاب مطالب يمختلف يران و ژاپن در قسمت هايدو جامعه ا يفرهنگ يدر خصوص تفاوت ها
م، يد بدان توجه داشته باشيران بايجامعه ا يبرا يگريد يا هر کشور صنعتيالگو گرفتن از ژاپن  يکه برا ين موضوعاتيمهمتر

تاب که پروفسور تاکاناکا هم در ک يباشد. موضوع ير گذار ميک ملت تأثيتوسعه  يماً بر روياست که مستق يفرهنگ يتفاوت ها
ما کاربرد تواند در کشور ش يد لزوماً نمينيبين جا ميد که هر آنچه در ايد دقت داشته باشيالبته با«د يگويکند و ميبدان اشاره م

ک با ينزد يت علم است و هنر، که رابطه ايريمد«از او که  يگريا جمله دي» ديرا فراموش نکن يفرهنگ يداشته باشد. تطابق ها
از رفتارها و خرده فرهنگ ها بر اساس  يليم که در ژاپن خيخوانياز کتاب م ييکند. در جا يهم جلب توجه م» اعتقادات دارد

ن کار يا يبرا يدهد چرا که احتماال پاداش يش را به سالمند نميجا يشکل گرفته است. مثال در مترو کس يرونيعادت و پاداش ب
ک آن محر يرونيقرار دارد و پاداش ب يت باالتريکه احترام به سالمند در وضع يرانيدر نظر گرفته نشده است. بر خالف جامعه ا

 ياسبنت نامي، ظاهرا هر دو کشور مشابه بوده و وضعيتيريمد يگر در خصوص نقش زنان در توسعه و سمت هايد يست. از سوين
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مانده اند  يباق ين تفاوت ها و شباهت ها تنها در حد جمالت خبريگر، ايزنان دارند. اما همچون مسائل د يدر توجه به توانمند
ت سفر که در دهه شصت صورت گرفته است ينکه موضوع زمان روايامده است. بدتر ايدر کتاب ن يشتريب يو واکاو يو بررس

گاه يزنان در جا يريز همچنان در نرخ بکارگين يا ژاپن کنونيم که آيدان ينم يدهد و ما حتيمخود را نشان  ينجا هم اثر منفيا
 يرسر، برينه داشته است؟ در خصوص مسئله اخين زميدر ا يرات و تحوالت جدييا تغيف است يهمچون قبل، ضع يتيريمد يها
توسط  که ياز معضالت صنعت ژاپن است. از جمله نظرسنج يکين مسئله همچنان يافتم که ظاهرا ايبه عمل آوردم و در يشتريب

 تيندارند و اکثر ير ارشد خانميچ مدي، هيژاپن يجه آن بود که سه چهارم شرکت هايانجام شده بود و نت ٢٠١٨ترز در سال يرو
ر ياس با سايق ن نرخ دريدرصد است و ا ١٠ت شرکت ها کمتر از يريشرکت ها در ژاپن اذعان داشته اند که سهم زنان در مد

ن است که يبه آن شده، ا يجالب ژاپن که در کتاب اشارت يفرهنگ يگر تفاوت هاينتر است. از دييار پايشرفته بسيپ يکشورها
ن نوع اعتصاب در ژاپن، کارگران دست يدر حادتر«دارد.  يه کشورها تفاوت اساسيز با بقين يدر نوع اعتصابات کارگر يژاپن حت

ت ين موضوع مورد اشاره در کتاب عمومياگر ا» کنند!يت را شرمنده ميريد، مديش توليزنند و با ادامه کار و افزايبه اشغال واحد م
نصورت يا ريرد. چرا که در غيگ يم ميل تصميتحل يست و بر مبنايجه گرا نيت در ژاپن نتيريدهد که مد يداشته باشد، نشان م

ت يريوسط مدت يه اير روييد قاعدتا تغيد توسط کارگران، نبايش توليو با افزات بود يريمد يخوب برا يک خروجيد، يش توليافزا
  گرفت.يصورت م

را ممکن است  يديدهد اما دست کم پس از مطالعه آن، سواالت جد يارائه نم» ژاپن شدن« يبرا ياگرچه کتاب راهکار مشخص
ن يکه با مطالعه ا ياز نکات يکيم آموزنده خواهد بود. يهم اگر به دنبال جواب سواالت بگرد يژگين ويدر ذهن ما بکارد که هم

ان يد که در ساليو جهش تول يران و حرکت به سمت صادرات محوريشدن ا يا صنعتين است که آيکند ا يکتاب من را نگران م
، بر ژاپن رفت را بسان آنچه که بر مردم و ملت ينيماش يو سبک زندگ يده شده است، اثرات سوء اجتماعيار بر آن دمير بسياخ

ر که همراه با کاهش ارزش پول يان اخيران در طول ساليکار در ا يرويا با ارزان شدن نيل خواهد کرد؟ آيز تحمين يرانيجامعه ا
جوانان بوده است، طبقه کارگر  يبرا يشغل يو کمتر شدن فرصت ها يرانيکارگران و کارمندان ا يو کوچک شدن سفره ها يمل
که مجبور شوند همچون کارگر  ينده قرار خواهد داد به نحويو استرس فزا يو روان يروح يب هايمعرض آسز در يرا ن يرانيا

 ياز درد و رنج و استرس و فشار کار ييرها يده شده است بعد از فراغت از کار روزانه براير کشين کتاب به تصويکه در ا يژاپن
ا سال ها و چه بسا تا آخر عمر ياد مخدر و امثال آنها پناه ببرند و دن و مصرف مويزودگذر همچون نوش يها يبه سراغ فراموش

  صاحب خانه شدن بغلتند؟ يايدر رو

 يش رويگوناگون در پ يمهم کتاب در حوزه ها يآن، فرازها يگر کتاب آن است که در انتهايخوب د يها يژگياز و يکي
م ياز جمالت منتخب من به نقل مستق يشود. در کنار آن برخ ياز کتاب محسوب م يمخاطب قرار گرفته است که خالصه خوب

  ل است:يا نقل به مضمون از کتاب به شرح ذي

  . دولت ژاپن از اطمينان به مردم نتيجه بهتري گرفته است تا سخت گيري هاي زياد.١

  . در ژاپن به اشخاصي که تغيير شغل مي دهند با نظر مثبتي نمي نگردند.٢

واحد صنعتي، مديريت بايد با فلسفه توأم باشد. فسلفه ساختن يک صنعت و فلسفه ساختن انسان ها که در . براي اداره يک ٣
  واقع ساختن کشور است.
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. توجه زياد به فرهنگ سازماني از ويژگي هاي مهم مديريت ژاپني است. آقاي موراتا ميگويد در اين کشور حفظ کيفيت به يک ٤
شخصيت واقعي افراد در نوع کيفي توليداتشان متبلور مي شود. آميختگي فرهنگ مقاومت  فرهنگ تبديل شده است. از ديد ما

  در صنعت هم خيلي به کمک ژاپن آمده است.

. درک جالب ژاپن از اتوماسيون: ما ربات ها را براي انجام کارهاي سنگين و تکراري ساخته ايم تا ضريب خطا کاهش يابد. ما ٥
و نميخواهيم تنها به خاطر زور بازويش او را بکار گيريم بلکه هدف اصلي ، به کارگيري مغز و انديشه براي کارگرمان ارزش قائليم 

  اوست.

  . در ژاپن همه چيز قابل توضيح است. در واقع ژاپن کشور توضيحات است.٦

  . آموزش رکن اساسي و مشترک همه صنايع ژاپني است.٧

جه فراواني را در سطح جهان جلب کرده است. شماري از اين پيش فرض هابر . روش هاي مديريت ژاپني در چند سال اخير، تو٨
وحدت و ويژگي هاي فرهنگي مردم ژاپن تأکيد دارد. تعدادي نيز استخدام مادام العمر، سيستم تشويق و پاداش، نظام سلسله 

  اداره سازمان هايشان مي دانند.مراتب و قابليت تطبيق و روابط کاري نسبتا هماهنگ را عوامل اصلي مديريت ژاپني ها در 

. در دوران بحران هاي اقتصادي، اگر قرار باشد حقوق ها کاهش يابد، ابتدا از حقوق مديران شروع مي کنند و کارگران در ٩
  مراحل بعدي قرار مي گيرند.

  اي صنايع ژاپني است.. دريافت پيشنهاد در هر فرصت و از هر بازديد کننده اي از روش هاي معمول در بسياري از واحده١٠

. وقتي با کارگرمان برخوردي درست بکنيم در واقع با خانواده اش اين برخورد را کرده ايم، زيرا واکنش او در برابر ما به علت ١١
  سلسله مراتب کاري، تنها در محيط خانواده اش امکان بروز مي يابد.

سامورايي هايي ساخته شد که جبهه هاي نبرد را در صحنه . جامعه صنعتي ژاپن، به تعبير بيشتر صاحب نظران به دست ١٢
هاي اقتصادي نيز گشودند و با تعاليمي که به روح و جسم خود دادند، نيروهايشان را به منظور ساختن کشور همسو کردند و 

  ژاپني اين چنين پديد آوردند.

  

  

  

  

  

  



 دوم دوره  -اي باشگاه کتابخوانی گزارش دوره :عنوان                                                                               
  

  معاونت برنامه ریزي و سیستم                                                                                                
  

٨ 
 

  نويسنده کتاب آقاي حسين افشين منش

  

  در خصوص ژاپن و فرهنگ ژاپني نويسندهبرخي از آثار 

  

  

  

  

  

  

  

    .  
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  خالصه اي از نقدها و بررسي هاي انجام گرفته توسط اعضا

سالجاري با مديريت مدير طرح و سوم و پنجم شهريور در  دو جلسهدر  حکايت ساخته شدن ملتجلسات نقد و بررسي کتاب 
برگزار  ) کتاب حکايت ساخته شدن يک ملت(پيشنهاد دهنده  حقيريسرکار خانم  يبرنامه و همراهي مسئول کتابخانه و ميزبان

  گرديد

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  زمان برگزاري
  22:00الی  18:00  نفر 10   حکايت ساخته شدن ملتکلیه فصول کتاب   03/06/99 دوشنبه

  20:00الی  18:00  نفر 5  بحث آزاد در خصوص کتاب  05/06/99 چهارشنبه
  

قبل از برگزاري جلسه پادکست هاي مربوط به فصول با طرح تعدادي سوال که توسط ميزبان جلسه تهيه گرديده بود در گروه 
  که اهم سواالت مطرح شده به شرح ذيل مي باشدقرار داده شد.

ر اين ويژگي ها بيشت در فرهنگ ژاپني آمده که مردماني مطيع، فرمانبردار و قائل به سلسله مراتب و احترام هستند. -۱
 ؟در ملت هاي توسعه نيافته بروز مي کند چطور در اين کتاب ادعا شده که اين ويژگي ها باعث رشد آنها شده است

در بخشي از کتاب آورده که در ژاپن فاصله بين فقير و غني زياد نيست و اساسا تفاوت دستمزد فاحشي وجود ندارد  -۲
 ؟منفي اين دو رويکرد را مثبت مي دانيد يا

بخش هاي مختلف کتاب حاوي اين مطلب است که ژاپني ها قائل به يک نظم تميزي و ديسيپلين افراطي هستند  -۳
 چطور مي توان اين فرهنگ را در ايران و شرکتهاي ايراني نهادينه کرد؟ 

مردم به در سه بخش از کتاب در خصوص نوع مواجه ملت ژاپن با واقعه هيروشيما صحبت شده است نقش نوع نگاه  -۴
اين واقعه و تفکر خود انتقادي ملت ژاپن در پيشرفت شان چيست؟ چطور مي توان تفکر خود انتقادي را در خودمان 

 تقويت کنيم؟

 چرا ما ايراني ها حتي کپي کارهاي خوبي نيستيم؟ -۵

روابط  ان بود. ايناز نکات بارز مشترک در ميان کارخانه ها، روابط نزديک و تنگاتنگ بين سرپرستان و کارگران و مدير -۶
 ؟را چگونه مي توان در شرکتهاي ايراني با توجه به تفاوت فرهنگي ما و ملت ژاپن پياده کرد

آموزش مستمر به طوري که حتي هر روز تکرار مي شود بنا بر ادعاي نويسنده نقش موثري در ارتقاي کيفيت محصوالت  -۷
 بل پياده سازي در شرکت هاي ايراني مي دانيد؟دارد آيا چنين رويه اي را توجه به روحيات ايراني ها قا

 ۱۰پس از طرح سواالت مذکور جلسه با ميزباني خانم حقيري و همراهي مدير طرح برنامه و مسئول کتابخانه و مشارکت 
  نفر از اعضا آغاز شد که دوستان در ابتدا پاسخگوي برخي از سواالت مطرح شده بودند

  در خصوص سوال اول:

برابر ظلم  بودن در تابع قابل قوانين نکته مثبتي است در صورتي که در کشورهاي توسعه نيافته سکوت ومطيع بودن در م
  باعث عقب ماندگي مي شود.
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سوال دوم: اين رويکرد (عدم فاصله بين فقير و غني) قطعا حس بهتري به مردم مي دهد در اين خصوص تفاوت فاحش 
دگي و نااميدي مردم مي شود و نه اين ميزان فقط و نه اين مقدار ثروت قابل طبقاتي در ايران مثال زده شد که باعث دلز

  توجيه مي باشد.

که هر اي گونيکي از نکات مثبت در فرهنگ ژاپني که در اين کتاب هم تاکيد زيادي بر آن شده است کيفيت مي باشد به 
در  نهاتو فرمانبردار بودن را  مطيع مچنين نيازي به کنترل کيفيت نمي باشد و هو فرد به کيفيت اهميت زيادي مي دهد

ميان ملت ژاپن مي توان ديد. مطيع بودن خصلتي است شبيه لبه تيغ که در يک جامعه توسعه يافته با ساختارهاي مدرن 
و دموکراتيک باعث پيشرفت و در يک جامعه توسعه نيافته مستبد صرفا باعث عقب ماندگي مي باشد بحث آموزش دائمي 

ري بود که يکي از دوستان به آن اشاره کرد که به عنوان مثال مديرعامل کارخانه فنر سازي معتقد است ما هميشه نکته ديگ
نياز به آموزش داريم ما هميشه وقتي احساس نياز مي کنيم به دنبال آموزش مي رويم در صورتي که در ژاپن دائم دنبال 

  يادگيري مي باشند.

ه شد حفظ کيفيت در ژاپن به يک فرهنگ تبديل  شده که اين امر مستلزم آموزش در خصوص کيفيت که در باال اشار
اين نکته  ومستمر، نظام پاداش و تشويق مديريت مي باشد که به اين وسيله مي توان کيفيت را به يک فرهنگ تبديل کرد 

  از نکات جالب اين کتاب مي باشد.

  ده است.نصيب فرد گردي تنبيهدر واقع بدترين نوع  ودتشويق نشنظام تشويقي آن چنان موثر بوده که در جايي که کسي 

م خود ک دردر ادامه بحث دوستان به مقايسه ايران و ژاپن پرداختند و برخي معتقد بودند که اصلي ترين آسيب توسعه 
و خيلي زود خودمون يک قضاوت هيجان زده منفي داريم مورد بيني و کمبود عزت نفس مي باشد و اينکه در ايران ما در 

خودمون رو نااميد مي کنيم در صورتي که ما مردمي هستيم که اگر بخواهيم کاري را انجام بدهيم تا حصول نتيجه تا 
انتهاي کار را انجام مي دهيم که نمونه بارز آن جنگ ايران و عراق که همگي مردم هدف دفاع از کشور و نابودي دشمن را 

  ولي انگيزه و اعتماد بايد براي پيشبرد اهداف خود داشته باشيم. داشتند و اينکه ما توانمند هستيم 

از نکات ديگري که در خصوص مردم ژاپن در جلسه مطرح شد پرداختن به اصل و اجتناب از حاشيه توسط مردم ژاپن بود 
کر قبل از انجام کار و وقت رو براي کارهاي حاشيه اي تلف نمي کنند و تف ادند هر کجا کاري را الزم مي ديدند انجام مي د

بسيار حائز اهميت مي باشد. اين موضوع بقدري نهادينه و محکم بين همه جا افتاده که يکي از نتايجش ايجاد اعتماد عميق 
  بين تمام سلسله مراتب سازمان و حتي جامعه مي شود.

ارند که مي توان با تکيه بر آنها در ادامه دوستان مطرح کردند که در مقايسه با فرهنگ ژاپني مردم ما چه نقاط مثبتي د
زي اشاره امزيت رقابتي ايجاد کرد که برخي به صفاتي همچون سازگاري، انعطاف پذيري، صبوري، خونگرمي و مهمان نو

کردند که همين صفات خونگرمي و مهمان نوازي اگر با سياست خارجي مناسبي همراه مي باشد مي توانست در پيشرفت 
بسزايي دشته باشد حس برتري طلبي که مي توانست امري براي پيشبرد برخي از اهداف بکار گرفت صنعت توريسم نقش 

  شود.
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  چشمي و حس رقابت طلبي و مقايسه گري و جوگير بودن هدايت شود مي تواند برآيند خوبي داشته باشد. چشم و هم

را مي دهد که وجود چنين شرايط ايده آل در مطالعه اين قبيل کتابها و آگاهي از وجود چنين جوامعي به ما اين آگاهي 
جهان وجود دارد و اميد است که چندين نسل آينده ما شايد بتواند با آگاهي و تغيير ديدگاه مذهبي، فرهنگي و سياسي و 

  غيره بتوان در ايران شاهد رفتارهاي سازمان يافته در راستاي ايجاد رفاه اجتماعي همگاني باشد.
  


