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Abstract 
Mistake proofing is an approach whose main purpose is to make mistakes 

impossible. This technique can eliminate the possibility of errors by making 

changes in the process, or by appropriate culture, or by preventing them 

from making a mistake by sending the appropriate message. Using new tools 

or technologies to improve the quality expected of the customer. The use of 

the miscalculation will dramatically increase customer loyalty. Although it 

has been decades in the making, it has a limited track record in services as 

well as in information technology and especially in information systems. In 

this study, based on previous research, the main dimensions of the error-

solving strategies are categorized. Then, using the questionnaire, the experts' 

opinions on prioritization of nonlinearity strategies are discussed. We also 

select the final criteria based on the nominal batch technique and then 

prioritize the factors that play an important role in making the information 

systems unreliable based on the best-worst or BWM weighting method. The 

results showed that proper planning of quality management programs, 

skilled staff, advanced facilities and equipment, design capability and finally 

the use of appropriate controllers as the most important factors of 

information systems malfunction can be considered as the top priority of 
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service managers. Also, providing appropriate assumptions for information 

items and improved data model structures can reinforce technological and 

innovative approaches to information systems. 

Keywords: Poka Yoke, Bwm, Information Systems, Fool Proofing, Mcdm. 



 کسب وکار هوشمند تیریمطالعات مد 

 011تا  96، ص 0011 پاییز، 73 هشمار، دهمسال 
ims.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/IMS.2020.49864.1689 
 

  

شی
وه

پژ
له 

مقا
   

   
 خیتار

ل: 
سا

ار
31/

31/
89

   
  

  
ی: 

گر
ازن

خ ب
اری

ت
21/

20/
88

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

12/
29/

88 
 

   
IS

SN
: 1

7
3

5
/1

1
2

X
 

 e
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

5
2

7
 

به کمک  یاطالعات یها ستمیس یرسازیخطاناپذ یتوسعه راهکارها
 نیبدتر-نیروش بهتر

 

   زاده یحاج تایآن
، تهران، مرکز  واحد تهران، دانشگاه آزاد، عیصنا یمهندس  کارشناس ارشد

 .رانیا
 

 .رانیا، تهران، (رانداکی)ا رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور اریدانش    یمحمدجواد ارشاد
  

 

 .رانیا، تهران، واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  انیچ محمدرضا نبات
  

 چکیده
 تکنيك است. این اشتباهات ساختن غيرممکن رویکردي است که هدف اصلی آن، خطاناپذیرسازي

 حذف کرده را اشتباهات دادن روي فرصت، سازي مناسب و یا فرهنگ فرایند در تغييراتی با ایجاد تواند می

استفاده از ، کارگيري خطاناپذیرسازي در صورت به .جلوگيري کند اشتباه از بروز، پيام مناسب ارسال با و

شدت افزایش  ها را به وفاداري آن، هاي نوین براي ارتقاء سطح کيفيت مورد انتظار مشتري ابزارها یا فناوري

اما در خدمات ، ها قبل در توليد مورد استفاده قرار گرفته است گرچه از مدت، خواهد داد. خطاناپذیرسازي

ابعاد اصلی ، هاي اطالعاتی سابقه اندکی دارد. در این پژوهش ویژه در سامانه العات و بهو نيز فناوري اط

آوري نظرات  بندي شده و سپس به جمع هاي پيشين دسته راهکارهاي خطاناپذیرسازي بر پایه پژوهش

ت. بندي راهکارهاي خطاناپذیرسازي با استفاده از پرسشنامه پرداخته شده اس خبرگان در مورد اولویت

هاي اسمی معيارهاي نهایی انتخاب شده و سپس عواملی که نقشی مؤثر در  بر اساس تکنيك گروه، همچنين

بندي شده است.  بدترین اولویت-دهی بهترین بر پایه روش وزن، هاي اطالعاتی دارند خطاناپذیرسازي سيستم

تسهيالت و ، رکنان ماهرکا، هاي مدیریت کيفيت ریزي مناسب برنامه نتایج این پژوهش نشان داد طرح

ترین عوامل  عنوان مهم هاي مناسب به کننده قابليت طراحی و در نهایت استفاده از کنترل، تجهيزات پيشرفته

محور  هاي خدمت عنوان اولویت اصلی مدیران سازمان توانند به هاي اطالعاتی می خطاناپذیرسازي سامانه
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هاي مناسب براي اقالم اطالعاتی و ساختارهاي بهبود داده  فرض ارائه پيش، مورد توجه قرار گيرند. همچنين

 هاي اطالعاتی تقویت کند. تواند رویکردهاي فناورانه و نوآورانه را در سامانه شده مدل داده می

، نیبدتر-نیروش بهتر، یاطالعات یها ستمیس، یرسازیخطاناپذ، وکهیپوکا :ها واژهکلید
   .چندگانه یارهایبا مع یریگ میتصم



 07 |و همکاران   زاده یحاج

 مقدمه
مطرح شد.  1خطاناپذیرسازي مفهومی است که براي نخستين بار توسطشی جی یو شينگو

این مفهوم در فرایندهاي توليدي در شرکت تویوتا به کار گرفته شد و در ادامه به تحوالتی 

خوانده  2بزرگ در بهبود کيفيت در دنيا منجر شد. این مفهوم که در ژاپن پوکایوکه

، پوکا )خطاهاي غيرعمدي( و یوکه )پرهيز( است. پوکایوکهمعناي آن ، شود می

کند تا از هدر رفت منابع  اي از اقدامات به هم وابسته است که به سازمان کمك می مجموعه

 (.2222، 3و همچنين انرژي و زمان پيش از بروز خطا جلوگيري کند )داسيلوا و همکاران

اند بر حذف عوامل  شکل گرفته هایی که بر پایه خطاناپذیرسازي ها و تکنيك روش

، توجه و تمرکز دارد، انسانی مواقعی که انجام کاري بر اثر تکراري بودن نياز به حافظه

اند. البته این به معنی حذف تفکر و نقش انسان در انجام کارها نيست؛ بلکه  متمرکز شده

، سيستمی خالقزمان و ذهن افراد آزاد شده و با ایجاد ، باید کاري کرد که از طریق آن

صورت صحيح و عاري از اشتباه انجام شوند.  کارها بدون ترس از اشتباه بودن و به

انجامد و با ایجاد آن در  هاي بسياري میجوییاست که به صرفه  اي قانون ساده، پوکایوکه

تواند خطایی مرتکب شود  نمی -حتی اگر کاربر در شرایط عادي و نرمال هم نباشد-سيستم

ضایعات و حادثه جلوگيري خواهد ، کاري دوباره، ر در نهایت از هرگونه اتالفو این کا

 (.2212، 4نمود )آنتونلی و استادنيکا

مراحل ساده و یکنواختی وجود ، در هنگام توليد هر محصول یا ارائه یك خدمت

ژه وی شود. این کار به خستگی ذهنی و به ها یا نيروي انسانی انجام می دارد که توسط دستگاه

شود که در نهایت باعث ایجاد اشتباهاتی از نيروي انسانی  عالقگی به کار منجر می بی

حتی اگر نخواهد آن را مرتکب شود. هدف از ، شود. انسان مستعد اشتباه است می

طراحی فرایندي است که از طریق آن اشتباهات بالفاصله شناسایی و تصحيح ، پوکایوکه
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؛ رویکردي روشمند براي ایجاد پوکایوکه شامل یك ها در منبع حذف شود شده و نقص

، (: شناسایی نياز2212، 1شود )اردیل و همکاران اي از مدیریت خطرات می تحليل سه مرحله

 شناسایی اشتباهات احتمالی و مدیریت اشتباهات قبل از رخ دادن.

ا ه ها و یا کاهش آن داراي سه روش اساسی براي جلوگيري از وقوع نقص، پوکایوکه

(. پوکایوکه را 2212، کنترل و هشدار دادن )آنتونلی و استادنيکا، است: خاموش کردن

استفاده کرد )آیشواریا و ، هاي وقوع خطا وجود دارد توان در هرکجا که پتانسيل می

هاي مختلف  امروزه کاربردهاي فراوانی در صنایع و حوزه، (. این روش2212، 2کورهادي

هاي توليدي و خدماتی  اي در طراحی سيستم و جایگاه ویژهوکارهاي خدماتی دارد  کسب

وکارهاي مرتبط با فناوري اطالعات کمتر شناخته  است. همچنين نقش آن در کسب یافته

 شده است.

بر این اصل استوار است که بيشتر ، خطا ناپذیرسازي )معادل فارسی پوکایوکه(

نی نيست که اشتباهات نباید بروز پيدا ها ناشی از اشتباهات انسانی است. این بدان مع اتالف

چرا که اشتباهات بر اثر عوامل بسياري که نتيجه آن رخ دادن خطاهاي گوناگون ، کنند

شوند. خطاناپذیرسازي بر ارائه راهکارهایی متمرکز است که تاحد  ایجاد می، انسانی است

مرکز نيروها بر خطاهاي انسانی کاهش یافته و ت، امکان در فرایندهاي کاري تکرارپذیر

رفتارها و عملکردهاي خالقانه باشد. باوجود اینکه این تکنيك در صنایع توليدي 

کمتر موردتوجه قرار گرفته ، کاربردهاي فراوانی یافته است اما در حوزه فناوري اطالعات

هاي اطالعاتی و  سوي سامانه هر سازمان و یا فردي نياز به حرکت به، است. در عصر فناوري

طراحی پيچيده و لزوم ، هاي اطالعاتی خود دارد. از سوي دیگر روزرسانی سيستم ی بهیا حت

هاي  ها در تقابل با سامانه هاي اطالعاتی موجب شده است که سازمان کاربرمداري سامانه

وکارها از اینکه سيستم  مدیران کسب، با شك و تردید برخورد کنند. امروزه، جدید

ر عملکرد کاري و یا رضایت کاربران داشته باشد نگران اطالعات جدید تأثيري منفی ب

نگران هستند که آیا سيستم اطالعاتی ، ها یك سيستم اطالعاتی داشته باشند هستند و اگر آن
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طور مؤثر بدون هيچ اشتباهی  تازه توان سازگاري با پایگاه داده قبلی را دارد و نيز بتواند به

عنوان معيارهاي  پذیرش و رضایت کاربر به، عاتیهاي اطال کار کند. هنگام اجراي سيستم

شوند. پذیرش کاربر اغلب  سازي شده محسوب می هاي پياده مهم تعيين موفقيت سيستم

عوامل محوري موفقيت یا شکست یك پروژه سيستم اطالعاتی است و عدم پذیرش کاربر 

رضایت ، يبهاي اطالعات جدید است. به همين ترت به مدت طوالنی مانع موفقيت سيستم

 (.2212، 1کند. )پرادیپ هاي اطالعاتی نقش کليدي ایفا می کاربر نيز هنگام اجراي سيستم

وکار در کاربرد فناوري اطالعات  در دنياي پيچيده امروزي ميان توانمندي یك کسب

وابستگی متقابلی وجود دارد. ، سازي راهبردها و نائل شدن به اهداف و توانایی آن در پياده

هاي آن چگونه  ساله )کالن( یك شرکت کامالً بستگی به آن دارد که سيستم 2هاي  برنامه

، توليد با کيفيت باال و با هزینه کم، ها را اجرا کنند. افزایش سهم بازار توانند این برنامه می

 هاي به نوع و کيفيت سيستم، وري کارکنان توسعه محصوالت جدید و افزایش بهره

هاي گوناگون نشان  گی دارد. از سوي دیگر امروزه پژوهشاطالعاتی در سازمان بست

سازي فناوري اطالعات پيوند ناگسستنی وجود  وري و توانمندي در پياده دهند ميان بهره می

طور معقوالنه در فناوري اطالعات  هایی که به (. بنگاه2222، 2دارد )کاستاندا و مائوریکيو

اند )بروینينگ و  وري و کارایی تجربه کرده هاند رشد مستمري در بهر گذاري کرده سرمایه

 (.2222، 3همکاران

عنوان یکی از  ها فرایندي است که به سازي بنگاه امروزه دیجيتال، از دیگر سو

تقریباً تمام روابط کاري ، هاي اصلی در حال فراگيرشدن است. در این راهبرد استراتژي

، صورت دیجيتالی ميسر است. همچنين به کنندگان و کارکنان تأمين، مهم سازمان با مشتریان

که تمام سازمان را در برگرفته ، هاي دیجيتالی وکار از طریق شبکه فرآیندهاي اصلی کسب

 شوند. انجام می، هاي متعددي را به هم پيوند داده است است و یا سازمان
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 اي که فرایندهاي سازمان بر بستر فناوري اطالعات شکل در چنين اکوسيستم پيچيده

نقش توسعه راهکارهاي ، اند اي یافته ها و اطالعات جایگاه ویژه اند و داده گرفته

وکار  عنوان هسته اساسی کسب که به-هاي اطالعاتی خطاناپذیرسازي در توسعه سامانه

ها بتوانند  باید موردتوجه مدیران قرار گيرد تا از این راه سازمان -کند سازمان کار می

 ش داده و سهم بازار بيشتري کسب کنند.رضایت کاربران را افزای

امکان ارتباط ميان ، عنوان ابزاري قدرتمند هاي اطالعاتی به ازآنجاکه سامانه

هاي  خطاها و نقص، کنند ها را فراهم می شده به آن هاي کاربران و خدمات ارائه نيازمندي

رو  اشته باشد. ازاینحفظ و وفاداري کاربران د، ناپذیري بر جلب تواند اثرات جبران ها می آن

عنوان یك راهبرد  هاي اطالعاتی به راهکارهاي خظاناپذیر سازي سامانه، در این پژوهش

اصلی سازمان موردتوجه قرار گرفته است. همچنين ازآنجاکه هریك از راهکارهاي 

بندي این راهکارها  انرژي و هزینه فراوان نياز دارد اولویت، صرف وقت خطاناپذیرسازي به

هدف این پژوهش توسعه ، ناپذیر است؛ بنابراین مدیران ارشد سازمان اجتناببراي 

-هاي اطالعاتی با استفاده از روش بهترین منظور خطاناپذیرسازي سيستم راهکارهایی به

ها را  باشد به همين منظور پس از بررسی و تحقيق راجع به خطاهاي موردنظر آن بدترین می

شود که با  مه )محقق ساخته( به خبرگان ارائه داده میاستخراج کرده و در قالب پرسشنا

شوند. پس از تأیيد  شده و تایيد نهایی می هاي گروه اسمی معيارها انتخاب استفاده از تکنيك

وتحليل اطالعات  تجزیه، روایی پرسشنامه توسط خبرگان حوزه فناوري اطالعات

شامل وزن دهی معيارها به گيرد که بر پایه مراحل روش تحقيق  آمده صورت می دست به

 شود. بندي و اعتبار سنجی نهایی مدل انجام می اولویت، بدترین-روش بهترین

هاي پيشين این حوزه خواهيم  به معرفی کوتاهی از پژوهش، در ادامه پژوهش

 پرداخت.
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 پیشینه پژوهش
شرایط آوري اطالعات در ارتباط با  عنوان ابزاري براي جمع هاي اطالعاتی به سيستم

ایجاد ، (. هدف این پژوهش2212، 1کنند )کاتارینا ها عمل می اضطراري و نظارت بر آن
یك استراتژي پياده سازي است که به افزایش رضایت کاربر و پذیرش کاربر در هنگام 

هاي اطالعاتی منجر شود. ارائه اطالعات درست به مدیران در قالب یك  اجراي سيستم
ارتقاء سطح تعالی سازمان ، گيري و درنتيجه به بهبود تصميم، دسيستم اطالعاتی ساختارمن

هاي اطالعاتی مدیریت را در  هایی که سيستم شرکت، کمك خواهد کرد. به همين ترتيب
شان حفظ شود و یا در  کنند احتمال بيشتري دارد که هدف نهایی سطح باالیی حفظ می

 ها بهبود حاصل شود. عملکرد مالی آن

منظور کاهش  بلکه به، تنها در طراحی محصول و فرآیندها خطاناپذیرسازي نهمفهوم 
(. انواع مختلفی از 2214، 2گيرد. )ژانگ اي مورداستفاده قرار می طور گسترده ها نيز به نقص

هاي اصلی آن تمرکز بر آموزش کارکنان و  خطاناپذیرسازي وجود دارد که یکی از روش
اگر شخصی بر روي یك خط ، مثال عنوان لياتی است. بههاي عم سازي دستورالعمل فرهنگ

کند و ناگهان در مورد  کند و بين سه قسمت مختلف چرخش می مونتاژ مشغول کار می
انداز  اي دیجيتالی با چشم باید نشانه، شود اینکه کدام قسمت مرحله بعد است دچار اشتباه می

 ه و دچار اشتباه نشود.وضوح آن را مشاهده کرد مناسب وجود داشته باشد تا به

 
 (0661، های اطالعاتی )دلون و مک لین . مدل موفقیت سیستم0شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Katarina 

2. Zhang 
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عنوان ابزاري که مانع گزند احتمالی نسبت به  پوکایوکه را به، (2212) 1ریبيررو و همکاران

تعریف کرده ، کند ها را کشف می موقع آن شود و یا به کيفيت محصول یا نيروي انسانی می

داند.  عملکردي و سمبليك می، را دربرگيرنده سه نوع از ابزارهاي فيزیکیاست و آن 

کنترل و ، پوکایوکه در مقابل انواع خطاها چهار وظيفه مهم برعهده دارد؛ حذف خطا

توقف اثرات زیان بارخطا و اعالم وجود خطا. تشخيص و توقف ، جلوگيري از بروز خطا

تازگی ایجادشده  و تشخيص عيبی که به "پيشگيري"، عيبی که در حال ایجاد شدن است

هاي  عنوان معرفی روش شود. در اینجا چرخه خطاناپذیرسازي به ناميده می "کشف"است

ها مورد استفاده قرارگرفته است.  هاي اطالعاتی و کاربرد آن مناسب براي بهبود سيستم

 شوند: صورت زیر معرفی می هاي اصلی خطاناپذیرسازي به قسمت، رو ازاین

پيش از آنکه ، منظور شناسایی دليل بروز خطاها تعيين منبع یا علل بروز ضایعات به -

شده روي  توان به پين اضافی تعبيه می، مثال عنوان موجب به وجود آمدن عيوب بشوند. به

 منظور جلوگيري از اشتباه بسته شدن قطعه کار است. یك دستگاه به

قيمت مثل  تجهيز حساس ارزانبازرسی صد درصد قطعات با استفاده از یك  -

 کننده. هاي کنترل سویيچ

اقدام فوري براي متوقف کردن عمليات هنگام مشاهده خطا مثل نصب مدار قطع  -

 کند. طور خودکار ماشين را متوقف می اي که به کننده

عدم آشنایی ، سازي بر بودن پياده اند از: هزینه عوامل مؤثر بر خطاناپذیرسازي عبارت

برمبناي سادگی و ، گان با این روش و استفاده نادرست و بدون بهره از آنتوليدکنند

هاي  فرصت، اجرا نبودن. زیاد بودن تعداد متغيرها در یك فرآیند قابل، خالقيت نبودن

ها و  توان به دستورالعمل آورد. ازجمله این متغيرهاي می زیادي براي بروز خطا به وجود می

فرسودگی ، مواد اوليه نامنطبق، ها تجهيزات و دستگاه، باستانداردهاي ضعيف یا نامناس

 (.2214، 2ابزار و همچنين خطاهاي انسانی اشاره نمود )پوواناسواران و همکاران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ribeiro et al. 

2. Puvanasvaran et al. 



 07 |و همکاران   زاده یحاج

ازآنجاکه خطاهاي انسانی در بسياري از موارد موجب ایجاد خطا در فرایندهاي کاري 

هاي خطاناپذیرسازي  نوعی پتانسيل بهبنابراین در ادامه عوامل انسانی بروز خطا که ، شوند می

 .(2212، 1شود )باالسوبراهمانيان و همکاران هستند توضيح داده می

دچار خطا ، توانيم فکر خود را متمرکز کنيم که نمی فراموشی: گاهی اوقات ما وقتی

 کند که درب ورودي را ببندد. رئيس یك ایستگاه فراموش می، مثال عنوان شویم. به می

، اشتباه فهميدن: فردي که از خودروي اتوماتيك استفاده نکرده بوط بهخطاهاي مر

 کند که ترمز این خودرو کالچ آن باشد. فکر می

ء نزدیك و یا  خطاهاي موجود در شناسایی: گاهی اوقات به دليل اینکه خيلی به شی

 شویم. هاي خود دچار اشتباه می ایم در قضاوت خيلی از آن دور گرفته

 کاران: خطاهاي ناشی از نداشتن تجربه. ود آمده توسط تازهخطاهاي به وج

آیند که ما تحت  علت به وجود می این خطاهاي خودسرانه: گاهی اوقات خطاها به

مثال: سر  عنوان توجهی کنيم به شده بی گيریم که به قوانين تعيين شرایط خاصی تصميم می

 کنيم. قرمز عبور می چهارراه از چراغ

شویم بدون  حافظه شده و مرتکب خطاهاي می گاهی اوقات کم خطاهاي غيرعمدي:

 ها اطالع داشته باشيم. آنکه از دليل به وجود آمدن آن

العمل: این دسته از خطاها مانند برداشتن دیر پا از  کندي در عکس خطاهاي مربوط به

 روي کالچ ناشی از خستگی یا عدم تمرکز است.

افتند که تجهيزات با شرایطی  زمانی اتفاق میخطاهاي اتفاقی: گاهی اوقات خطاها 

حل  خطر. راه کنند. مثل ازکارافتادگی بدون اعالم متفاوت ازآنچه مورد انتظار است کار می

 گونه موارد نگهداري و تعميرات جامع پيشگيرانه و استانداردسازي است. در این

ت که راهکار هاي عمدي اس خطاهاي عمدي: این دسته از خطاها ناشی از خرابکاري

 آن آموزش اصولی و برقراري نظم و ترتيب است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Balasubrahmanyam et al. 
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منظور برطرف کردن خطاهاي باال راهکارها و راهبردهاي  هاي مختلف به پژوهش

 ها را مشاهده خواهيم کرد. اي از آن خالصه 1اند که در جدول  مختلفی را ارائه کرده

 مختلف یها سازماندر  یساز ریتوسعه خطاناپذ یراهکارها نهیشی. خالصه پ0جدول 

 های معرفی شده ها و تکنیک شاخص مسئله موردپژوهش نویسنده/سال ردیف

 1322، ترکمنی 1

تأثير مدیریت ضدخطا سازي 

 POKA)پوکایوکه 

YOKE برروي عملکرد )

هاي توليدي  شغلی و شاخص

)مطالعه موردي شرکت 

 نورسازان مشهد(

کاهش ، بهبودهایی در زمينه ارگونومی، بهبود کایزنی

بررسی منشا ، هاي توليد بهبود شاخص، خطاهاي انسانی

وري توليد و قدرت  افزایش بهره، مشکالت و حوادث

 صنعت روشنایی

2 

شخصی دربند 

و جرجانی 

 1322، مقدم

استفاده از تکنيك پوکایوکه در 

ونقل ریلی  سيستم حمل

شهري با رویکرد کاهش  درون

 ها حوادث و خرابی

حوادث و ، از بروز خطا، ها خرابیکاهش حوادث و 

بازرسی و ، جویی مالی صرفه، ها جلوگيري نماید خرابی

ضایعات ، خرابی، جلوگيري از اتالف، FMEAتکنيك 

 و حادثه

3 

ميرقاسمی و 

، همکاران

1324 

تعيين و بررسی عوامل مؤثر در 

هاي خدماتی در  ارزیابی سازمان

کارگيري مفاهيم توليد ناب  به

موردي بيمارستان شهيد مطالعه 

 انصاري رودسر

وري از تسهيالت و منابع  حداکثر بهره، حداقل اتالف 

 انسانی

4 
امينی و 

 1323، ميرزایی

ها و فنون  بندي روش اولویت

نوین مدیریتی مؤثر بر بهبود 

وري مطالعه موردي: شعب  بهره

هاي دولتی و خصوصی  بانك

 شهر تبریز

 وري بهرهبهبود عملکرد و افزایش 

2 
خانی و  صفی

 1323، مينو

بررسی تأثير تکنيك پوکا 

هاي  یوکه بر روي شاخص

، توليد در صنعت خودروسازي

 مطالعه موردي شرکت سایپا

استفاده مؤثر از نيروي ، آالت استفاده مؤثر از ماشين

توقف توليد ناشی از ، زمان خرابی، بيکاري کل، انسانی

و شاخص توليد  ها و اصالح ضایعات کاري دوباره

افزایش ، شده هاي عنوان بهبود کليه شاخص، رفته ازدست

 وري توليد. ایجاد قدرت بيشتر در صنعت بهره
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 های معرفی شده ها و تکنیک شاخص مسئله موردپژوهش نویسنده/سال ردیف

 2216، شنوي 6
پيشگيري از خطا: ابزار مؤثر 

 براي اثربخشی خروجی

درستی  هایی که به ماشين، آموزش کارمندان و نيروي کار

 هستند.روز  شده و به شده یا نصب ریزي برنامه

7 

دودک و 

، شویچك

2222 

عنوان  یوکه به-روش پوکا

ابزاري در حال بهبود کيفيت 

 عمليات در فرایند

بهبود کيفيت عمليات و جلوگيري از اشتباهات با محدود 

 یوکه-کردن مراحل عمليات با استفاده از پوکا

 2214، نيرانجان 8

سازي پوکا یوکه در  پياده

صنعت توليد هند توسط: 

موانع و بررسی ، توانمندسازها

 مبتنی بر پرسشنامه

 یوکه-شناسایی عوامل پشتيبان پوکا

2 

پروف و 

، همکاران

2217 

یوکه براي تشخيص پين -پوکا

فيلتر در بدن دارنده نازل با 

 PLCاستفاده از 

استفاده از کنترلر ، بدون نقص، توليد محصول باکيفيت

 منطقی

12 

رانجان کومار و 

، همکاران

2216 

روش و طراحی ، . تکنيك

 پوکا یوکا

محدود کردن اشتباهات و تکنيکی براي جلوگيري از 

 اي خطا( خطاهاي انسانی )حذف علل ریشه

11 
بيسواس و 

 2216، آبيجيت

یوکه براي -استفاده از پوکا

هاي کوچك و  توسعه شرکت

 متوسط

، افزایش کيفيت محصول، استفاده از سيستم هشداردهنده

 ضایعاتحداقل 

12 

راجندرا و 

، همکاران

2213 

یوکه براي -اجراي پوکا

دستيابی به نقص صفر در خط 

 مونتاژ یك شرکت محدود

توالی صحيح ، دستيابی به نقص صفردرخط مونتاژ

 ها بهبود نيروي انسانی و هزینه، عملکرد و بهبود کيفيت

13 
، آجاي راتی

2213 

هاي پوکا  کننده شناسایی فعال

 یوکه

 کيفيتبهبود 

14 

شاهين و 

، آقایی قاسم

2212 

 خطاناپذیرسازي سرویس

ایمن سازي خدمات با تکنيك ، طراحی کيفيت اثربخش

 یوکه-پوکا

12 

پاریکشيت و 

، همکاران

2213 

مروري در مورد پوکایوکه: 

 ایده انقالبی در مدیریت توليد

 توليد با کيفيت باال و بدون نقص

 یوکه-توليد ناب در مونتاژ شاسی با پوکاتوليد ناب در مونتاژ شاسی از ولماریناجان و  16
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 های معرفی شده ها و تکنیک شاخص مسئله موردپژوهش نویسنده/سال ردیف

، همکاران

2213 

 طریق پوکایوکه

 2216، وارون 17
پيشگيري از خطا: ابزار مؤثر 

 براي اثربخشی خروجی

اثبات اشتباهات و شناسایی خطاهاي انسانی در جهت 

 رونق سازمان

18 
، قاضی زاده فرد

1382 

بررسی مسائل و مشکالت  

هاي  کارگيري سيستم ایجاد و به

اطالعات مدیریت در کشور با 

تمرکز بر موانع انسانی در 

 هاي دولتی سازمان

عنوان یك ابزار خوب  هاي اطالعات مدیریت به از سيستم

گيري درجهت  گيري بهره مدیریتی و مؤثر در امر تصميم

 توسعه و پيشرفت و ترقی

12 

 مقدم و رضایی

، همکاران

1382 

هاي  بررسی کارایی و چالش

موجود در سيستم اطالعاتی 

 مدیریت

مدیریت ، شدن جهانی، پرورش چندمنظوره کارکنان

سازمان ، سازمان یادگيرنده، مدیریت کيفيت جامع، دانش

طراحی ، مهندسی مدیریت پروژه، استراتژي محور

هاي توليد بسيار  طراحی سيستم، ساختار سازمانی

پذیر با محوریت اطالعات شامل توليد ناب و به  انعطاف

لزوم سازگاري ، مدیریت زنجيره عرضه، چابك، هنگام

فرهنگ قوي و طرح پرسشی در خصوص جایگاه سيستم 

 وري اطالعات مدیریت در چرخه مدیریت بهره

مشاهده است پژوهشگران مختلف به راهکارها و  قابل 1گونه که از جدول  همان

رو در این  اند. ازاین منظور توسعه خطاناپذیرسازي توجه کرده هاي مختلفی به تکنيك

بندي نموده و به کمك  پژوهش قصد داریم این راهکارها را به شکل منسجمی دسته

در قالب مراحل مختلف ، بندي نمایيم. در ادامه آنها را اولویت بدترین-تکنيك بهترین

هاي  اهکارهاي توسعه خطاناپذیرسازي در سامانهبندي ر اجراي این روش به اولویت

اطالعاتی خواهيم پرداخت. چارچوب کلی روش پژوهش را در بخش بعدي بررسی 

 خواهيم کرد.
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 روش

رو از  کنند و ازاین طور خودکار فرایند انجام کار را متوقف می هاي خطا ناپذیر به سيستم

ها  (. این سيستم2216، 1( برونو جیکنند  توليد نقص در شرایط غيرطبيعی جلوگيري می

کنترل صددرصد است یعنی این توانایی را ، داراي دو کارکرد اساسی هستند؛ کارکرد اول

انجام ، کند. کارکرد دوم صورت کامل در سيستم ایجاد می در شناسایی موارد نامنطبق به

بازخورد داده و توانند  ها رخ دهد می اي که اگر ناهنجاري گونه کنترل و بازرسی است به

رو مؤثرتر است که با کنترل ریشه اصلی مشکل  اقدام فوري انجام دهند. این روش ازاین

طورکلی آن را  کند و به شود و درنتيجه از اشتباهات ناشی از نقص جلوگيري می ترکيب می

اي تعریف کرد که مانع از بروز خطا در ایجاد نقص  عنوان وسيله یا واسطه توان به می

 (.1286، 2د )شينگوشو می

( یك مدل پویا براي ارزیابی اثر خطاناپذیرسازي در یك سيستم 2222) 3تسو و چن

طورکلی در کمك به  ها نشان داد که این تکنيك به سازي آن توليد ارائه کردند. نتایج مدل

آید یکی از  بخش است. وقتی یك اشتباه در فرآیند به وجود می وکارها رضایت کسب

 دهد: زیر روي میچهار پيامد 

شود. )مثالً استفاده از  یعنی اصالً اجازه خطا داده نمی، کنترل: به معناي خودکنترلی    

 هاي تلفن(. سه شاخه مخصوص گوشی

عنوان نمونه چشم  شود. )به توقف: درصورت بروز خطا فعاليت متوقف می    

 شود(. الکترونيکی به توقف فرایند منجر می

دهد )سيستم هشداردهنده  درصورت بروز خطاسيستم هشدار میهشدار: ، اخطار    

 در زمان نبستن کمربند ایمنی(.

 گانه انسان. 2وسيله حواس  اعالم خطر حسی: تشخيص خطا به    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bruno 

2. Shingo 

3. Tsou & Chen 
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کنند تا  هاي خطاناپذیرساز از سنسورها یا ابزار کنترلی در فرایند استفاده می سيستم

مونتاژکاران مخفی بماند را شناسایی کنند. یك  اشتباهاتی که ممکن است از دید اپراتور یا

دهد تا ماشين را متوقف کند و یا مشکل را  سيستم هشدار دهنده به اپراتور هشدار می

جلوي اشتباه را ، هاي منشائی استفاده شود ردیابی کند. چنانچه سيستم پوکایوکه در بازرسی

این سيستم با دو روش فرایند را تنظيم گيرد.  می، قبل از اینکه فرایند قطعه معيوبی توليد کند

که یك  هنگامی، کند تا از ایجاد خطا در فرایند جلوگيري کند؛ در یك سيستم کنترلی می

کند و  کند و یا یك گيره را بر روي قطعه قفل می نظمی اتفاق بيفتد ابزار را متوقف می بی

اهاي انسانی در حذف یا کم کردن خط، گيرد. هدف از این روش جلوي حرکت آن را می

، هاي ذهنی و فيزیکی انسان است. درواقع فرایندهاي توليد و مدیریت درنتيجه ناهنجاري

کند. ایده اصلی این روش پيشگيري از علل است که ممکن  خطاهاي مستقل را حذف می

است در اشتباهات و استفاده از سيستم کنترل نسبتاً ارزان براي تعيين سازگاري محصول با 

بهترین راه کاهش ضایعات ، فاده شود. پيشگيري از نقص در فرایند قبل از ظهورمدل است

 (.2222، 1دهد )ام دودک ها را کاهش می است و بنابراین هزینه

شمارش و توالی حرکت است که ، سيستم پوکایوکه شامل سه روش اصلی ارتباط

ند استفاده شود. توا کننده و هشداردهنده می ها در یك مکانيزم کنترل هرکدام از روش

هایی براي جلوگيري از خطاهاي ساده  رویکردي که از ابزارهاي اتوماتيك و یا روش

خطا ، فراموشی، تواند عدم درک مسائل برد. منشأ این خطاها می انسانی و ماشينی بهره می

 تأخيرات و ... باشد براي مثال:، عدم تجربه و تمرکز حواس، در شناسایی

 زنگ نياز دارد. به ه کارگر هشيار و گوشدر عمليات دستی که ب .1

 تواند به از دست دادن جایگاه شغلی منجر شود. که خطا می هنگامی .2

 که عمليات به تنظيم نياز دارد. هنگامی .3

 گيري اهميت دارند. جاي اندازه ها به که صفات و ویژگی هنگامی .4

 که هزینه آموزش و چرخش شغلی پرسنل باال باشد. هنگامی .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dudek-Burlikowska 



 77 |و همکاران   زاده یحاج

 داند. کند و توليدکننده را مقصر می تري خطا میکه مش هنگامی .6

 هاي خرابی قابليت تکرار دارند. که برخی علت هنگامی .7

طور چشمگيري  هاي داخلی را به هاي خارجی هزینه نقص که نقص هنگامی .8

 دهد )رسيدن کاالي معيوب به دست مشتري(. افزایش می

 بدترین-روش بهترین

گيري با معيارهاي چندگانه است که  فرایند تصميمروشی جدید در ، 1بدترین-روش بهترین

( ارائه شد. کاربرد اصلی این روش در انتخاب گزینه 2212) 2براي اولين بار توسط رضایی

گيري است. همچنين این تکنيك جایگزین  بهينه یا وزن دهی مناسب به معيارها در تصميم

( اثبات کرد که براي 2212است. رضایی ) 3اي براي روش تحليل سلسله مراتبی ساده

هایی که بيشتر از سه معيار دارند ممکن است جواب بهينه چندگانه وجود داشته باشد  مدل

، عالوه بر رفع شدن این موارد، ریزي خطی ریزي غيرخطی به برنامه بنابراین با تبدیل برنامه

ین نسبت به بدتر-توان ارائه داد. از مزایاي روش بهترین هایی با دقت بيشتر نيز می پاسخ

باشد و  تعداد مقایسات زوجی کمتر می، روشی چون تحليل سلسله مراتبی این است که اوالً

قابليت اطمينان این روش نسبت به تحليل سلسله مراتبی باالتر است )مسلم و ، ثانياً

 (.2222، 4همکاران

گيري  تصميم 2هاي شده نسبت به سایر روش هاي برجسته روش ارائه ازجمله ویژگی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: چندمعياره می

 اي کمتر نياز دارد. هاي مقایسه این روش به داده -

بدین معنی که ، شود اي پایدارتر و استوارتري منجر می این روش به مقایسه -

 آید. تري به دست می اطمينان هاي قابل جواب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Best-Worst Method(BWM) 

2. Rezaei 

3. Analytical Hierarchy Process 

4. Moslem et al. 

5. Multiple Criteria Decision Making 
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توجه به تعدادي از  تعدادي از متغيرها با، گيري چند معيارهدر یك مسئله تصميم

بهترین معيار ، بدترین-شوند. در روش بهترینمعيارها براي انتخاب بهترین متغير ارزیابی می

)مطلوبيت و اهميت بيشتر( و بدترین معيار )کمترین مطلوبيت و کمترین اهميت( توسط 

و شوند. سپس مقایسه زوجی بين دو معيار )بهترین و بدترین( گيرندگان مشخص میتصميم

ترین مشکل فرموله کردن و حل کردن براي تعيين وزن  شود. بزرگدیگر معيارها انجام می

باشد. وزن متغيرها با توجه به معيارهاي مختلف با استفاده از فرایند معيارهاي مختلف می

هاي مختلف هاي دستگاهوسيله مجموع وزن آید. امتياز نهایی متغيرها بهمشابه به دست می

در نهایت متغيري که بيشترین امتياز را داشته باشد ، شودمتغيرها استنتاج میمعيارها و 

هاي اصلی این روش شامل  (. گام2212، شود )رضاییعنوان بهترین متغير انتخاب می به

 موارد زیر است.

 گيري: تعيين یك مجموعه از معيارهاي تصميم0مرحله 

هاي اطالعاتی راهکارهاي خطاناپذیرسازي سيستمدر این مرحله معيارهاي مؤثر در توسعه 

 گردد. هاي اطالعاتی تعيين میرا با توجه به نظر کاربران مختلف سيستم

تعيين بهترین معيار )معياري که بيشتر اهميت دارد و مورد پسند است( و بدترین  :1مرحله 

 معيار )معياري که کمترین اهميت را دارد و کمتر مورد پسند است(.

کند. در گيرنده بهترین و بدترین معيار را به صورت کلی تعریف میاین مرحله تصميمدر 

 اي وجود ندارد. این مرحله، مقایسه

، 2تا  1تعيين برتري بهترین معيار بر دیگر معيارها با استفاده از دادن امتيازي بين  :7مرحله 

 است:  1نتایج بردار بهترین به دیگر معيارها به صورت رابطه 

     و    و                                                 1رابطه   

 باشد. می      و   jبر معيار   Bکند به برتري بهترین معيار اشاره می    که
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، 2تا  1تعيين برتري همه معيارها به بدترین معيار با استفاده از دادن امتياز بين  :0مرحله 

 است:  2نتایج بردار بدترین به دیگر معيارها به صورت رابطه 

      و    و                                         2رابطه  

 باشد. می      و  wبر بدترین معيار   j کند به برتري معياراشاره می    که 

  پيدا کردن وزن بهينه ) :5مرحله 
  و 

و     
 ) 

  باشد. براي هر جفت می 1مجموع وزن بهينه براي معيارها برابر 

  
و   

  

  
، ما داریم  

  

  
و       

  

  
. براي تعيين وزن بهينه معيارها ما باید راه حلی پيدا کنيم که      

|بيشترین اختالف بين 
  

  
|و  |    

  

  
ها به حداقل برساند، که  jرا براي تمام   |    

 شود: ارائه می 3به صورت رابطه 

|}                      3رابطه   
  

  
    | و |

  

  
    |}  

 

∑  

 

   

 
                 

 

 ارائه شود:  4تواند به صورت رابطه می 3رابطه 

|                                         4رابطه   
  

  
    |               

 

|
  

  

    |               

 

∑  
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  وزن بهينه ) 4با حل کردن رابطه 
  و 

و     
   آید. با استفاده ازبه دست می   ( و 

تر باشد نسبت  بزرگ   یك نسبت سازگاري ارائه شده است. این واضح است که هر چه

 باشد.مقایسه از درجه اطمينان کمتري برخوردار میتر است و در نتيجه  سازگاري بزرگ

 گیری نرخ سازگاری اندازه  :9مرحله 

برقرار باشد.              ها  jیك مقایسه کامال سازگار است وقتی که براي همه 

، ميزان برتري jبه ترتيب شامل ميزان برتري بهترین معيار بر معيار     و     ،     که 

باشد. اما ممکن بر بدترین معيار و ميزان برتري بهترین معيار به بدترین معيار می  jمعيار 

برقرار نباشد، که در این صورت              ها رابطه  jاست براي تعدادي از 

شود، براي تعيين مقدار شاخص سازگاري با توجه به محاسبه می 2نسبت سازگاري از رابطه 

 شود. استفاده می 2از جدول     امتياز برتري 

نسبت سازگاري                                     2رابطه       

  شاخص سازگاري
 

 . شاخص سازگاری1جدول 
    1 2 3 4 2 6 7 8 2 

 23/2 47/4 73/3 3 32/2 63/1 1 44/2 2 (      شاخص سازگاري )

طورکلی اجزاء  افزارها و به سخت، افزارها اي از نرم مجموعه، یك سامانه اطالعاتی

گيري و نيز کنترل در  پيوسته است که اطالعات را براي ایجاد پشتيبانی از فرایند تصميم هم به

وجود ، کند. همچنين ذخيره و توزیع می، پردازش، بازیابی، آوري جمع، وکار یك کسب

شکالت را بهتر کند تا م هماهنگی و کنترل در یك سامانه اطالعاتی به کارکنان کمك می

تحليل کرده و موضوعات پيچيده و ارائه خدمات را با اثربخشی بيشتري انجام دهند. 

پردازش ، بر پایه سه عنصر ورودي، گرفته در یك سامانه اطالعاتی هاي اصلی انجام فعاليت
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داده خام است که در درون سازمان ، و خروجی آن سامانه استوار است. ورودي یك سامانه

اي است که این  مرحله، شود. پردازش آوري می محيط خارجی آن جذب و جمعو یا از 

شده را به  اطالعات پردازش، کند. خروجی ورودي خام را به شکل معناداري تبدیل می

ها  هایی که این اطالعات براي آن افرادي که از آن استفاده خواهند کرد و یا فعاليت

هاي اطالعاتی از طریق تأمين  کند. سيستم منتقل می، مورداستفاده قرار خواهد گرفت

سازد که  بنگاه را قادر می، کند اطالعاتی که به مدیران در اتخاذ تصميمات بهتر کمك می

 (.1322، هایش را کاهش دهد )پيکام و همکاران درآمد خود را افزایش داده یا هزینه

 ها یافته

به ارائه ، مورداشاره قرار گرفتهاي پژوهش که در بخش قبلی  در این بخش بر پایه گام

بندي راهکارهاي خطاناپذیرسازي در  به دسته، شود. در گام اول نتایج پژوهش پرداخته می

گونه که در نتایج گام اول مشاهده خواهيد  هاي اطالعاتی خواهيم پرداخت. همان سامانه

اند از:  عد عبارتب 2بندي خواهند بود. این  بعد اصلی قابل دسته 2کرد راهکارهاي کالن در 

، افزایش تجربه، شناسایی خطاهاي انسانی، قابليت فناوري و نوآوري، مدیریت کيفيت

ایمنی و  ، ها روزرسانی سيستم به، هاي مدیریتی و سازمانی توانمندي، هاي کاري گروه

بندي راهکارها به دو صورت اصلی انجام خواهد شد.  المللی. اولویت درنهایت تجارب بين

بندي خواهد شد و سپس در حالت دوم زیرمعيارهاي  بعد ذکر شده اولویت 2اول  در حالت

بندي خواهند  بدترین اولویت-بعد به شکل جداگانه به کمك روش بهترین 2هر یك از 

 بندي را ارائه خواهيم کرد. گام مراحل اولویت به صورت گام به، شد. در ادامه

 زی: تعیین مجموعه معیارهای خطاناپذیرسا0گام 

اي از معيارها براي خطاناپذیرسازي  مجموعه، پس از تأیيد روایی و پایایی پرسشنامه

صورت جدول زیر گرداوري شدند که از  هاي اطالعاتی از منابع معتبر انتخاب و به سيستم

ترین  هاي گروه اسمی براي انتخاب معيارهاي خطاناپذیرسازي استفاده و مهم تکنيك

 باشند. ي گردآوري شده میمعيارها از ميان معيارها
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 های اطالعاتی . معیارهای در نظرگرفته شده مرتبط با خطاناپذیرسازی سیستم7جدول 

 معیار اصلی زیرمعیارها مراجع اصلی

و  1آردین، (2222ویجانا و همکاران )

شخصی دربند و ، (2217همکاران )

 (1322جرجانی مقدم )

 هاي مدیریت کيفيت طرح ریزي مناسب برنامه

 تسهيالت و تجهيزات پيشرفته، کارکنان ماهر مدیریت کيفيت

 شناسایی و مدیریت عمليات

پروف و ، (1323خانی و مينو ) صفی

بيسواس و آبيجيت ، (2217همکاران )

 (2213راجندرا و همکاران )، (2216)

 قابليت طراحی

 قابليت تکنيکی قابليت فناوري و نوآوري

 وري بهرهاجراي مناسب چرخه 

ولماریناجان و ، (2213آجاي راتی )

مقدم و  رضایی، (2213همکاران )

 (1382همکاران )

 بازرسی توسط دوربين

 شناسایی خطاهاي انسانی
 استفاده از کنترلر

 استفاده از سيستم هشداردهنده

راجندرا و همکاران ، (2216وارون )

رانجان کومار و همکاران ، (2213)

(2216) 

 شناسایی و مدیریت خطاهاي انسانی

 آموزش پرسنل

 اي از کارکرد کارکنان بازدید دوره افزایش تجربه پرسنل

 اي از کارکنان هاي دوره آزمون

شنوي ، (1323خانی و مينو ) صفی

، (1323امينی و ميرزایی )، (2216)

 (2217آردین )

 حقوق ذینفعان

 هاي کاري کارگيري گروه به

 ها و قوانين به سياستاحترام 

 معيارهاي اجتماعی کارکنان

 نظارت بر کارکنان

 اي خطا حذف علل ریشه

 بهبود در بعد ذاتی داده

 اي هاي دوره ارائه گزارش

 هاي مدیریتی پشتيبانی

هاي مدیریتی و  توانمندي

 سازمانی
، (1324ميرقاسمی و همکاران )

آبيجيت بيسواس و ، (1322ترکمنی )

(2216) 

 اي ظرفيت و تسهيالت دوره

 تحقيق و توسعه

 استفاده از رویکرد حل مسئله

 روز شده هاي به سيستم ها اي سيستم آپدیت کردن دوره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Arduin et al. 



 70 |و همکاران   زاده یحاج

 معیار اصلی زیرمعیارها مراجع اصلی

ارشادي ، (2222اصفهانی و همکاران )

 (2218و همکاران )

 ها بهبود در بعد نمایشگري داده

 اي داده بهبود در بعد زمينه

 ها روزرسانی مستمر فرایند توليد داده به

شخصی دربند و جرجانی مقدم 

ولماریناجان و همکاران ، (1322)

(2213) ، 

 بهبود در زمينه ارگونومی

 بيمه و تسهيالت افزایش ایمنی محيط کار

 شناسایی خطرات شغلی

شاه ، (2213پاریکشيت و همکاران )

 (2222و همکاران ) 1( و ویجایا2212)

 روابط بلندمدت

 المللی استفاده از تجارب بين

 کنندگان شهرت و اعتبار تأمين

 استفاده از سوابق گذشته

 المللی استفاده از دانش و تجربه بين

 هاي ارتباطی سيستم

 شهرت و اعتبار محصول در بازار

 ترین( معیار اهمیت ترین( و بدترین )کم : انتخاب بهترین )مهم1گام 

گيري  خواهيم که در هر سطح از معيارهاي تصميم درمرحله بعد از خبرگان می

ترین معيار را انتخاب کنند. سپس معيارهایی که بيشترین و کمترین رأي  اهميت کم_بهترین

ترین معيار  اهميت کم_عنوان بهترین در هر سطح را توسط خبرگان بياورند به ترتيب به

ترین معيار در هر سطح توسط  اهميت بهترین معيار و کم شوند. در نمودار زیر انتخاب می

 اند. خبرگان مشخص شده

 . بهترین و بدترین معیارها بر اساس نظر خبرگان0جدول 

 سطح معیارها بهترین معیار بدترین معیار

 معيارهاي اصلی شناسایی خطاهاي انسانی هاي کاري کارگيري گروه به

 مدیریت کيفيت هاي مدیریت کيفيت مناسب برنامه ریزي طرح شناسایی و مدیریت عمليات

 قابليت فناوري و نوآوري وري اجراي مناسب چرخه بهره قابليت طراحی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wijaya 
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 سطح معیارها بهترین معیار بدترین معیار

 شناسایی خطاهاي انسانی استفاده از سيستم هشداردهتده بازرسی توسط دوربين

 افزایش تجربه پرسنل آموزش پرسنل اي از کارکرد کارکنان بازدید دوره

 هاي کاري کارگيري گروه به نظارت بر کارکنان ها و قوانين سياستاحترام به 

 شناسایی مشکالت اي خطا حذف علل ریشه بهبود در بعد ذاتی داده

 هاي مدیریتی و سازمانی توانمندي استفاده از رویکرد حل مسئله هاي مدیریتی پشتيبانی

 روز شده هاي به سيستم ها توليد دادهروزرسانی مستمر فرایند  به ها بهبود در بعد نمایشگري داده

 افزایش ایمنی محيط کار بهبود در زمينه ارگونومی شناسایی خطرات شغلی

 المللی استفاده از تجارب بين المللی استفاده از دانش و تجربه بين روابط بلندمدت

 : مقایسه زوجی معیارها با بهترین و بدترین معیار در هر سطح0و  7های  گام

یافته روش فرآیند تحليل سلسله مراتبی  تعميم، بدترین –باید توجه داشت که روش بهترین 

تنها به ، گيرندگان هاي زوجی تصميم منظور افزایش سازگاري قضاوت باشد که به می

رو در این تحقيق  پردازد. ازاین مقایسه زوجی با بهترین و بدترین معيار در هر سطح می

( استفاده شده است. سپس 1283از مقياس ساعتی )، ت زوجی معيارهامنظور انجام مقایسا به

ها و سایر  از مقایسات زوجی بهترین گزینه نسبت به سایر گزینه، آوري نظرات منظور جمع به

 -ترین معيار در هر سطح )مورداستفاده در روش بهترین  اهميت ها نسبت به کم گزینه

ترین معيارها و  تعيين بردار ارجحيت مهم کنيم. در گام بعد به بدترین( استفاده می

شود. براي تعيين  زیرمعيارها )در هر معيار( نسبت به دیگر معيارها و زیرمعيارها پرداخته می

ترین معيارها و زیرمعيارها را  از خبرگان خواسته شده است تا ارجحيت مهم، این بردار

هاي  از داده، نمایند و درنهایت مشخص 2تا  1نسبت به سایر معيارها و زیرمعيارها از عدد 

 آوري شده ميانگين گرفته شده است. جمع

افزار گمز وزن  با استفاده از نرم، ها با یکدیگر پس از انجام مقایسات زوجی شاخص

نشان  شده و در جدول زیر بدترین محاسبه –معيارهاي اصلی مطابق با روش بهترین 

 شده است. داده
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 BWMای اصلی مطابق با روش . وزن اهمیت معیاره5جدول 

 minWj maxWj معیار اصلی
           

 
 وزن نرمال شده 

 28328 28312 28342 28284 مدیریت کيفيت

 28132 28137 28162 28122 قابليت فناوري و نوآوري

 28123 28124 28142 28122 شناسایی خطاهاي انسانی

 28278 28272 28286 28271 افزایش تجربه پرسنل

 28262 28272 28282 28221 هاي کاري کارگيري گروه به

 28273 28274 28222 28227 شناسایی مشکالت

هاي مدیریتی و  توانمندي

 سازمانی
28264 28282 28272 28271 

 28222 28223 28267 28232 روز شده هاي به سيستم

 28222 28222 28272 28242 افزایش ایمنی محيط کار

 28232 28236 28232 2823 المللی از تجارب بيناستفاده 

 28/2شاخص سازگاري برابر ، شود؛ بنابراین محاسبه می έ=1/259همچنين در این حالت 

بيان  32/2قبول را برابر  ( متوسط شاخص سازگاري قابل2212، شود. )رضایی محاسبه می

معيارهاي اصلی سازگار شود که ماتریس مقایسات زوجی  رو مالحظه می کرد و ازاین

 باشند. می

در جداول زیر وزن اهميت معيارهاي فرعی مربوط به هرکدام از معيارهاي اصلی 

 نشان داده شده است.

 بدترین-. وزن اهمیت معیارهای فرعی قابلیت فناوری و نوآوری مطابق روش بهترین9جدول 

 minWj maxWj معیار 
           

 
 وزن نرمال شده 

 28632 28632 28632 28632 وري اجراي مناسب چرخه بهره

 28246 28246 28246 28246 قابليت تکنيکی

 28112 28112 28112 28112 قابليت طراحی
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 بدترین-. وزن اهمیت معیارهای فرعی شناسایی خطاهای انسانی مطابق روش بهرتین3جدول 

 minWj maxWj معیار
           

 
 

نرمال وزن 

 شده

 28422 28422 28461 28443 استفاده از سيستم هشداردهتده

 28246 28246 28221 28241 استفاده از کنترلر

 28222 28222 28121 28227 بازرسی توسط دوربين

 28223 28223 28212 28187 شناسایی و مدیریت خطاهاي انسانی

 بدترین-کاری مطابق روش بهترینهای  کارگیری گروه . وزن اهمیت معیارهای به1جدول 

 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

 28422 28422 28461 28443 نظارت بر کارکنان

 28246 28246 28221 28241 ها و قوانين احترام به سياست

 28222 28222 28121 28227 معيارهاي اجتماعی کارکنان

 28223 28223 28212 28187 حقوق ذینفعان

 بدترین-های مدیریتی و سازمانی مطابق روش بهترین . وزن اهمیت معیارهای توانمندی6جدول 

 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

 28427 28427 28212 28482 استفاده از رویکرد حل مسئله

 28226 28226 28222 28223 تحقيق و توسعه

 28188 28188 28212 28163 اي تسهيالت دورهظرفيت و 

 28212 28212 28222 28212 هاي مدیریتی پشتيبانی

 بدترین-. وزن اهمیت معیارهای شناسایی مشکالت مطابق روش بهترین01جدول 

 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

 28228 28228 28228 28228 اي خطا حذف علل ریشه

 28283 28283 28283 28283 اي هاي دوره ارائه گزارش

 28112 28112 28112 28112 بهبود در بعد ذاتی داده
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 بدترین-بهترین BWM. وزن اهمیت معیارهای مدیریت کیفیت مطابق روش 00جدول 

 minWj maxWj معیار 
           

 
 وزن نرمال شده 

مدیریت هاي  ریزي مناسب برنامه طرح

 کيفيت
28636 28636 28636 28636 

کارکنان ماهر، تسهيالت و تجهيزات 

 پيشرفته
28243 28243 28243 28243 

 28122 28122 28122 28122 شناسایی و مدیریت عمليات

 بدترین-. وزن اهمیت معیارهای مدیریت کیفیت مطابق روش بهترین01جدول 

 minWj maxWj معیار 
           

 
 وزن نرمال شده 

روزرسانی مستمر فرایند توليد  به

 ها داده
28232 28261 28248 28248 

 28221 28221 28222 28126 ها اي سيستم آپدیت کردن دوره

 28122 28122 28172 28132 اي داده بهبود در بعد زمينه

 28222 28222 28224 28222 ها بهبود در بعد نمایشگري داده

 بدترین-روز شده مطابق روش بهترین های به . وزن اهمیت معیارهای سیستم07 جدول

 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

 28622 28622 28622 28622 آموزش پرسنل

 28222 28222 28222 28222 اي از کارکنان هاي دوره آزمون

 28128 28128 28128 28128 اي از کارکرد کارکنان بازدید دوره

 بدترین-. وزن اهمیت معیارهای افزایش تجربه پرسنل مطابق روش بهترین00جدول 

 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

استفاده از دانش و تجربه 

 المللی بين
28362 28422 28382 28382 

 28132 28132 28136 28124 کنندگان شهرت و اعتبار تأمين

 28132 28132 28136 28124 هاي ارتباطی سيستم
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 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

 28122 28122 28221 28164 استفاده از سوابق گذشته

 28267 28267 28272 282864 روابط بلندمدت

شهرت و اعتبار محصول در 

 بازار
28284 28114 28222 28222 

 بدترین-بهترین. وزن اهمیت معیارهای افزایش ایمنی محیط کار مطابق روش 05جدول 

 minWj maxWj معیار
           

 
 وزن نرمال شده 

 28282 28282 28282 28282 بهبود در زمينه ارگونومی

 28263 28263 28263 28263 بيمه و تسهيالت

 28148 28148 28148 28148 شناسایی خطرات شغلی

 2832سازگاري کمتر از شود که در همه حاالت شاخص  مشاهده می 16از نتایج جدول 

 باشند. بدترین سازگار می-هاي حاصل در روش بهترین رو همه ماتریس باشد و ازاین می

. شاخص سازگاری مقایسات زوجی معیارهای فرعی مربوط به هرکدام از معیارهای 09جدول 

 بدترین-اصلی در روش بهترین

 شاخص سازگاری έ معیار

 28136 2834 مدیریت کيفيت

 2822 28422 فناوري و نوآوريقابليت 

 2812 28437 شناسایی خطاهاي انسانی

 282 28473 افزایش تجربه پرسنل

 28146 28336 هاي کاري کارگيري گروه به

 28133 28327 شناسایی مشکالت

 2823 28222 هاي مدیریتی و سازمانی توانمندي

 2812 28242 روز شده هاي به سيستم

 28224 28216 افزایش ایمنی محيط کار

 28341 28341 المللی استفاده از تجارب بين
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وزن نهایی معيارهاي فرعی که ، درنهایت با تجميع اوزان اهميت معيارهاي اصلی و فرعی

گيرد به شرح جدول زیر به  هاي خطاناپذیرسازي مورد استفاده قرار می در ارزیابی شاخص

 آید. دست می

 های خطاناپذیرسازی انتخاب شاخص. وزن اهمیت معیارهای 03جدول 

 معیاراصلی کدمعیار معیارفرعی Wi وزن شاخص

126812/2 w1 هاي مدیریت کيفيت ریزي مناسب برنامه طرح C1 

 C2 تسهيالت و تجهيزات پيشرفته، کارکنان ماهر w2 272768/2 مدیریت کيفيت

23242/2 w3 شناسایی و مدیریت عمليات C3 

26122/2 w4  طراحیقابليت C4 
قابليت فناوري و 

 نوآوري
23321/2 w5 قابليت تکنيکی C5 

213362/2 w6 وري اجراي مناسب چرخه بهره C6 

227422/2 w7 بازرسی توسط دوربين C7 

شناسایی خطاهاي 

 انسانی

261131/2 w8 استفاده از کنترلر C8 

21188/2 w9 استفاده از سيستم هشداردهتده C9 

223124/2 w10 شناسایی و مدیریت خطاهاي انسانی C10 

226237/2 w11 آموزش پرسنل C11 
افزایش تجربه 

 پرسنل
232828/2 w12 اي از کارکرد کارکنان بازدید دوره C12 

214274/2 w13 اي از کارکنان هاي دوره آزمون C13 

21716/2 w14 حقوق ذینفعان C14 

کارگيري  به

 هاي کاري گروه

226728/2 w15 ها و قوانين احترام به سياست C15 

241262/2 w16 معيارهاي اجتماعی کارکنان C16 

212227/2 w17 نظارت بر کارکنان C17 

228211/2 w18 اي خطا حذف علل ریشه C18 
شناسایی 

 مشکالت
246428/2 w19 بهبود در بعد ذاتی داده C19 

217732/2 w20 اي هاي دوره ارائه گزارش C20 

22876/2 w21 هاي مدیریتی پشتيبانی C21 هاي  توانمندي

 C22 اي ظرفيت و تسهيالت دوره w22 238228/2مدیریتی و 
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 معیاراصلی کدمعیار معیارفرعی Wi وزن شاخص

214271/2 w23 تحقيق و توسعه C23 سازمانی 

211282/2 w24 استفاده از رویکرد حل مسئله C24 

226232/2 w25 ها اي سيستم آپدیت کردن دوره C25 

روز  هاي به سيستم

 شده

234126/2 w26 ها بهبود در بعد نمایشگري داده C26 

21386/2 w27 اي داده بهبود در بعد زمينه C27 

222724/2 w28 ها روزرسانی مستمر فرایند توليد داده به C28 

212864/2 w29 بهبود در زمينه ارگونومی C29 
افزایش ایمنی 

 محيط کار
22676/2 w30 بيمه و تسهيالت C30 

22676/2 w31 شناسایی خطرات شغلی C31 

222284/2 w32 روابط بلندمدت C32 

استفاده از تجارب 

 المللی بين

223484/2 w33 کنندگان شهرت و اعتبار تأمين C33 

222148/2 w34 استفاده از سوابق گذشته C34 

22216/2 w35 المللی استفاده از دانش و تجربه بين C35 

222222/2 w36 هاي ارتباطی سيستم C36 

22218/2 w37 شهرت و اعتبار محصول در بازار C37 

استراتژي مورداستفاده در این  12دهد که از بين  بنابراین نتایج حاصل از این تحليل نشان می

ریزي مناسب  زیرمعيارهاي طرح، هاي اطالعاتی تحقيق در رابطه با خطاناپذیرسازي سيستم

، (C2تسهيالت و تجهيزات پيشرفته )، کارکنان ماهر، (C1کيفيت )هاي مدیریت  برنامه

باشند.  ترین معيارها می ( ازنظر خبرگان مهمC8استفاده از کنترلر )، (C4قابليت طراحی )

ها  ترین شاخص اهميت ( کمC36هاي ارتباطی ) ( و سيستمC32روابط بلندمدت )، همچنين

 آمده را مورد بحث قرار خواهيم داد. دست نتایج بهاند. در بخش بعدي  از نظر خبرگان بوده

 گیری بحث و نتیجه

هاي  آوري و بررسی راهکارهاي خطاناپذیرسازي سامانه پس از جمع، در این پژوهش

-بندي این راهکارها به کمك روش بهترین اولویت، ها بندي آن اطالعاتی و همچنين دسته
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هاي اطالعاتی و به  نظرات خبرگان حوزه سامانهبر پایه ، بدترین انجام شد. براي این کار

ریزي مناسب  آوري شد. نتایج نشان داد عوامل طرح کمك پرسشنامه نظرات خبرگان جمع

قابليت طراحی و ، تسهيالت و تجهيزات پيشرفته، کارکنان ماهر، هاي مدیریت کيفيت برنامه

 باشند. مطرح می ترین عوامل عنوان مهم ها به کننده درنهایت استفاده از کنترل

سازي است که باعث افزایش  ایجاد یك استراتژي پياده، هدف دیگر این پژوهش

شود. در این هاي اطالعاتی می رضایت کاربر و پذیرش کاربر در هنگام اجراي سيستم

تحقيق پس از مرور جامع ادبيات تحقيق به شناسایی عوامل مؤثر بر خطاناپذیرسازي 

عامل شناسایی شد و سپس با نظرکارشناسان و  37خته شد؛ هاي اطالعاتی پردا سيستم

هاي گروه اسمی تقسيم و  زیرمعيار به روش تکنيك 37دسته معيار اصلی با  12خبرگان به 

ترین ابعاد شناسایی شده  در ادامه به تحليل و بحث در خصوص مهم تأیيدیه نهایی شدند. 

 خواهيم پرداخت.

طاناپذیرسازي مدیریت کيفيت و استقرار آن راهکارهاي خ، از ميان ابعاد اصلی

ترین بعد داراي باالترین اهميت شناخته شد. امروزه رویکرد تحليل  عنوان یك اصلی به

سازي هر  عنوان یك استراتژي اصلی پيشگيرانه در پياده هاي مختلف به در سازمان 1ریشه

شود. این  و ... شناخته می 2مدل تعالی سازمانی، 2221سيستم مدیریت کيفيت مانند ایزو 

در ، شود کيفيت فراگير محسوب می ناپذیر مدیریت عنوان بخش جدایی موضوع که به

هاي اطالعاتی موردتوجه است  عنوان یك راهکار کليدي در سامانه هاي تازه به پژوهش

( در 2217و همکاران ) 3(. آردین2218، ؛ ارشادي و همکاران1322، فرد )پيکام و سليمی

هاي رایج مدیریت کيفيت فراگير و توليد ناب را در بهبود و ارتقاء  ش خود تکنيكپژوه

محور بسيار تأثيرگذار معرفی کرده که در باالبردن سطح  هاي اطالعاتی و دانش سيستم

طور ویژه برروي  ( به2222و همکاران ) 4هاي سازمانی نيز مؤثر هستند. داسيلوا نوآوري
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تکيه  1وتحليل خرابی و شکست ت فراگير مانند تجزیههاي مدیریت کيفي برخی تکنيك

ها را در خطاناپذیرسازي در فرایندهاي تحقيق و توسعه موردبررسی قرارداده و  کرده و آن

 هاي کارا معرفی کردند. عنوان روش در نهایت به

هاي  تواند در سامانه قابليت نوآوري و فناوري است که می، بعد دوم داراي اهميت

اي از قبل  هاي کرکره ه خطاناپذیرسازي کمك فراوانی کند. استفاده از فهرستاطالعاتی ب

هاي مناسب براي اقالم اطالعاتی و همچنين ساختارهاي بهبود  فرض ارائه پيش، شده طراحی

هاي اطالعاتی  تواند رویکردهاي فناورانه و نوآورانه را در سامانه شده مدل داده می داده

(. ازآنجاکه بهبود قابليت نوآوري و فناوري در یك 2218، رانتقویت کند )آزرول و همکا

نياز است براي ، ها آميختگی زیادي دارد سازمان با پرورش درست استعدادها و قابليت

ها نيز در  آموزش و توسعه مهارت، توسعه این بعد از خطاناپذیرسازي مباحث منابع انسانی

پژوهش خود پرورش نيروي انسانی  ( در2212) 2نظر گرفته شود. باالسوبراهمانيان

هاي خطاناپذیرسازي کاري  چندمهارته و توجه به طيف مهارتی سازمان را در توسعه برنامه

ویژه در حوزه فرایندي تأثيرگذار است. در  کند که در نوآوري سازمانی به حياتی معرفی می

ن اهميت است. قابليت این بعد قابليت طراحی نسبت به سایر زیرمعيارها داراي باالترین ميزا

CSDطراحی جمعی )
منظور بهبود توأم  ها به عنوان رویکردي است که امروزه در سيستم به (3

( و 2212با پژوهش شاه )، رود. این نتيجه استواري و قابليت خطاناپذیرسازي به کار می

 ( همراستاست.2222) 4ویجایا و همکاران

، ذیرسازي داراي باالترین اهميت استبعد سومی که از ميان ابعاد گوناگون خطاناپ

ترین  عنوان یکی از مهم استفاده از کنترلر به، شناسایی خطاهاي انسانی است. در این بعد

هاي پيشين در حوزه صنعت  زیرمعيارها داراي اهميت باالتري است. این بعد در پژوهش

توان به  ونه میعنوان یك بعد مهم در خطاناپذیرسازي مورد توجه بوده است. براي نم به
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شده توسط  هاي روتاري و همچنين به نتایج ارائه ( در حوزه ماشين2212) 1پژوهش موهارام

استفاده از ، ( در حوزه صنعت جوشکاري اشاره کرد2222ویجانا و همکاران )

 اند. عنوان یك معيار موردتوجه قرار داده ها را در چارچوب خطاناپذیرسازي به کننده کنترل

هاي  هاي گوناگون تکنولوژیك داراي پيچيدگی ر که در حوزهدر عصر حاض

وکارها در سراسر جهان رویکرد استفاده از راه و روش  ها یا کسب انسان، روزافزون است

اند. در این  آسان را در انجام وظایف خود یا اجراي فرایندهاي خود موردتوجه قرار داده

اند تا روشی درست براي  زیادي مواجه بوده هاي هاي اطالعاتی نيز با پيشرفت سامانه، ميان

یافتن اطالعات یا پردازش یك کار فراهم کنند تا دسترسی درست و وظيفه صحيح به 

اند و  هاي اطالعاتی تا حدي پيش رفته دهندگان سامانه کاربران داده شود. هرچند توسعه

هاي اطالعاتی  ي سامانهساز اند که هيچ مشکلی در توسعه یا پياده کاربرده هایی را به تکنيك

که در  اما در عمل همواره مشکالت زیادي وجود دارد. باوجود این، ایجاد نشود

هاي اطالعاتی  هاي گوناگونی براي توسعه سامانه هاي دیگر راهکارها و متدولوژي پژوهش

در این پژوهش مسئله از دیدگاه دیگري )خطاناپذیرسازي( ، اند موردتوجه قرار گرفته

برپایه مطالعات پيشين راهکارهاي خطاناپذیرسازي ، رو ی قرارگرفته است. ازاینموردبررس

هاي قبلی اشاره  گونه که در بخش بندي شدند. همان هاي اطالعاتی شناسایی و اولویت سامانه

ناپذیر از مدیریت کيفيت  عنوان یك بخش جدایی شد راهکارهاي خطاناپذیرسازي به

سازي دارند.  ر صنایع گوناگون قابليت توسعه و بومیفراگير چارچوب مشخصی دارد که د

بندي ابعاد گوناگون خطاناپذیرسازي  ازآنجاکه رویکرد اصلی این پژوهش معرفی و اولویت

الزم است پژوهشگران آتی در زمان کاربست نتایج این ، هاي اطالعاتی است در سامانه

 پژوهش موارد زیر را موردتوجه قرار دهند.

سيستمی و ، هاي انسانی کيفيت فراگير ازآنجاکه جنبهاصول مدیریت  .1

دهند در زمان طراحی باید موردتوجه  زمان پوشش می طور هم ها را به افزاري سامانه سخت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Muharam 
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قرار گيرند. باالبودن ضریب اهميت این بعد نشان از اهميت بسيار باالي این موضوع در 

 هاي اطالعاتی است. خطاناپذیرسازي سامانه

یك سامانه اطالعاتی   هاي نوین و رویکردهاي پيشرفته در طراحی وريامروزه فنا .2

ها ایجاد شود. این موضوع  شوند تا امکان هماهنگی با سایر سامانه کاربرده می به

اما ممکن است براي سایر ، اي دارد باوجوداینکه در افزایش رضایت کاربران تأثير ویژه

 شده مشکالت امنيتی ایجاد کند. طراحی طراحان سامانه جذابيت داشته و براي سامانه

هاي کاربران براي هر سامانه اطالعاتی همواره در حال تغيير  ازآنجاکه نيازمندي .3

موانع فرهنگی کاربران در ، پذیرد است و حتی از موقعيت جغرافيایی کاربران تأثير می

سازي باید  هاي اطالعاتی چه در زمان طراحی و چه در فازهاي پياده استفاده از سامانه

 ازپيش موردتوجه قرار گيرد. بيش

عنوان یك بخش  هاي تحليل ریسك به هاي آتی استفاده از تکنيك در پژوهش

هاي اطالعاتی و همچنين توسعه  کليدي قابل افزوده شدن به پوکایوکه در سامانه

هاي این رویکردها در خطاناپذیرسازي  کنش رویکردهاي امنيت و کيفيت اطالعات و برهم

 ها ارائه شود. توانند موردتوجه قرار گرفته و نتایج آن یم
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 منابع
ها و فنون نوین مدیریتی مؤثر  بندي روش (. اولویت1323شهرام. )، موسی و ميرزائی دریانی، امينی

هاي دولتی و خصوصی شهر تبریز(.  وري )مطالعه موردي: شعب بانك بر بهبود بهره

مرکز ، موسسه همایشگران مهر اشراق، تهران، حسابداري و مدیریتالمللی  کنفرانس بين

 هاي دانشگاه تهران. همایش

سازمانی  (. ارائه چارچوبی براي بررسی عوامل درون1322خداکرم. )، عليرضا و سليمی فرد، پيکام

مطالعات  هاي اطالعاتی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی فازي. مؤثر بر امنيت سامانه
 .147-176، (16)4، وکار هوشمند دیریت کسبم

( برروي POKA YOKE(. تأثير مدیریت ضدخطاسازي پوکایوکه )1322کيميا. )، ترکمنی

چهارمين هاي توليدي )مطالعه موردي شرکت نورسازان مشهد(.  عملکرد شغلی و شاخص
اه شهيد دانشگ، تهران، هاي کاربردي در مدیریت و حسابداري المللی پژوهش کنفرانس بين

 بهشتی.

هاي  بررسی کارایی و چالش(. 1382بهمن. )، مهدي و امانی بابادي، سعيد؛ کرباسيان، رضایی مقدم

هاي نوین در صنایع نفت و  اولين همایش ملی فناوريموجود در سيستم اطالعاتی مدیریت. 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اميدیه.، اميدیه، گاز

استفاده از تکنيك پوکایوکه در سيستم (. 1322زهره. )، مقدمحامد و جرجانی ، شخصی دربند

هشتمين اجالس ها.  شهري با رویکرد کاهش حوادث و خرابی ونقل ریلی درون حمل
شهرداري ، مشهد، 2217اي جامعه ایمن مشهد  آسيایی جامعه ایمن و اولين اجالس منطقه

 مشهد.

هاي  ثير تکنيك پوکا یوکه بر روي شاخصبررسی تأ(. 1323عليرضا. )، محمود و مينو، صفی خانی

المللی  کنفرانس بينتوليد در صنعت خودروسازي )مطالعه موردي: شرکت سایپا(. 
 موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.، تهران، 21 مدیریت در قرن

کارگيري  بررسی مسائل و مشکالت ایجاد و به(. 1382سيد ضياءالدین. )، زاده فرد قاضی

هاي  ( در کشور )با تمرکز بر موانع انسانی در سازمانMISاطالعات مدیریت ) هاي سيستم

هتل ، تهران، المللی مدیریت فناوري اطالعات و توسعه دومين کنفرانس بيندولتی(. 

 المپيك.
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تعيين و بررسی عوامل مؤثر ، 1324، سميرا و محسن محمد نوربخش لنگرودي، ميرقاسمی پيرمحله

کارگيري مفاهيم توليد ناب مطالعه موردي بيمارستان  ي خدماتی در بهها در ارزیابی سازمان

، شيراز، ها و راهکارها المللی مدیریت چالش سومين کنفرانس بينشهيد انصاري رودسر. 
 .هاي علمی همایش نگار مرکز همایش
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