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و   ی گزارش ده ی روش ها نیو کارآمدتر نی از موثرتر ی ک ی یدار ید  تیر یمد
از   دیتوان ی مختلف شما م یها نهیزم در .باشد ی ارشد م رانیقانع کردن مد 

 .دی استفاده کن ستمیموجود در س طیاعالم شرا یبرا وهیش نیا

 طیآن در مح یو اجرا یدار ید تیر ی اصول مد یر یادگیمقاله با  نیدر ا شما
 .شد دیکردن اطالعات در ذهن افراد خواه نه یکار موفق به نهاد

 

 Visual) ست؟یچ یدار ی د تی ر ی مد 1#
management) 
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ارتباط   یکارآمد در انتقال اطالعات و برقرار  یابزار  یدار ید  تیر یمد
 ی اطالعات سازمان  یبه اشتراک گذار  قت،یحق در .باشد ی م  یر ی تصو

 .است یدار ید  تیر یکاربرد مد نی تر  ی اساس

 یارتباط بصر  یبرقرار  یاست برا ی روش یدار ید تی ریمد گرید انیب به
 ی عملکرد، اطالع رسان ی انتظارات، بهبود و بررس ی جهت برآورده ساز 

 ی به آموزش قبل ازیآن ن ریتفس یکه برا ی هشدارها به روش ایاستانداردها 
 .نباشد

به  نیا .نگاه به شما بدهد کیواضح را در  امیپ کی دی با یدار ید  تیر یمد
در محل کار بالفاصله قابل درک   یاست که تمام اطالعات اصل ی معن  نیا

 .باشند

 یبصر  تی ریاستفاده از مد با دیکن  ی مشاهده م  ریز ریکه در تصو  همانطور
کامال مشهود و  دیبدون خطر جهت عبور و مرور در بخش تول یمحل ها

 .قابل درک است

 

 ریتاث اریبس انجام شود و دیبا ی که چه اقدامات دی گو ی به مردم م  اریمع نیا
 .گذار است

کم  لیپتانس تی ها، مشکالت، تقو نهیامکان کاهش هز  یبصر  تیر یمد
کسب  یبرا م یکل ت  کیکردن و تحر  ریعملکرد و درگ ت ی سود، قدرت هدا

 .کند ی بهتر را فراهم م جینتا
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 م؟یاستفاده کن یدار ی د تی ر ی از مد دی چرا با 2#

 قدرت  به مشارکت کارکنان است و ی اب یدر دست ی عامل اصل یبصر  تیر یمد
 .را دارد شرفتی پ یبرا اقیاهداف و اشت تیمالک  جادیا

اقتدار دوستانه  کی  یاراد خصمانه است اما ریدستور کار غ  کیروش  نیا
 .کند ی م هیمستمر را در هر گوشه از شرکت تعب شرفتیبوده و فرهنگ پ

 

 نیب فاصله دهد و ی را نشان م  تیشفاف نیهمچن یدار ید  تیر یمد
روش اطالعات   نیا در .برد ی م نیسطوح کارگران را از ب ریو سا  تیر یمد

و کل شرکت در همان اهداف متحد شده و در کنار عالئم   ستندیپنهان ن
 .مشترک قرار دارد یبصر 
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 یدار ی د تی ر ی مد یای مزا 3#

  ی عنی یبصر  تیر یمد  یایمزا ن ی از بزرگتر ی کی دیتوان ی م  ریز ری تصو در
 .دیرا مشاهده کن یرگذار یتاث زانیم

 

 ی اطالعات و داده ها به فکر فرو م  دنی: افراد با دیدار یتفکر د   جادیا •
 .روند

الزم را به افراد  ی آگاه شی: عالئم و نشانه ها، پی من یسطح ا بهبود •
 .دهند ی م

کار در سکوت با همه افراد   ی ک یزیف طی: محایگو یکار  طیمح  جادیا •
 .کند ی صحبت م 

  ی دوره زمان کی یواضح برا یانیاهداف و انتظارات: خط پا تیشفاف •
 .شود ی خص مها مش  تیاز فعال

خواهند و  ی دانند چه م  ی : همه م هیو وحدت رو یی کسو ی جادیا •
 .ابندیبه آن دست  دیچگونه با
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 یدار ی د تی ر ی انواع مد 4#

 

  شتریکنترل ب  امکان وجود دارد که یدار ید تی ریدسته مد  شش
 یبرقرار  قیکار از طر نی ا .کند ی را فراهم م تیفیاستانداردها، عملکرد و ک

 یبا استفاده از کنترل ها کار شود و ی ها آغاز م  تی ارتباط ساده با واقع
 .شود ی از بروز خطا انجام م یر یجلوگ یبرا یبصر 

 :موارد عبارتند از نیا

 

 به اشتراک گذاشتن اطالعات  1-4#

  نیا .اطالعات است یبه اشتراک گذار  ،یدار ید تی ری دسته مد نیاول
 کی  کرد و دیاست که شما به طور منظم در محل کار مشاهده خواه یز یچ

 .اعالنات ساده است یتابلو کی مثال معمول 
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شامل  دیاب ی ی اعالنات م  یکه در تابلو یدار ید تی ریاز مد  یی ها نمونه
  یها ی نظرسنج جیعملکرد ماهانه، نتا  خالصه است که یی نمودارها 

را نشان   میت  شنهادات یاز پ ی ستیل د یو شا میت  ی اصل یدستاوردها  ،یمشتر 
 .دهد ی م

 .رنگ است یکدگذار  د،یاستفاده کن زیکه ممکن است در خانه ن ی مثال 

آن قرمز هشدار   در است که یی چراغ راهنما  ستمیس  ستم،یس نی تر جیرا
خوب  یآگاه بودن است و رنگ سبز به معنا یدهنده است، زرد به معنا

 .است زیبودن همه چ

 

  ی بفهمند چه اطالعات دیاست که همه با نیا نجای در ا یدینکته کل اما
 .مجبور به پرسش شوند نکهی ا بدون شود، ی توسط رنگ ها منتقل م

  نیشوند، ا دنیمشخص باشد اگر آن ها مجبور به پرس دیبا فی تعار
 .است نیبلکه فقط تزئ ستین یدار ید  تیر یمد
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 استاندارد ها یبه اشتراک گذار  2-4#

 یاز به اشتراک گذار  منظور .مشترک است یاستانداردها یعدب نوع
که   ی همان روش به ارتباط با اطالعات است، یبرقرار  نجایاستانداردها در ا
  دیشود و با ی به طور منظم انجام م یکه کار  یی در جا اما  .در باال گفته شد

 .استاندارد خاص برخوردار باشد کیاز 

 .دیکن ی کار م یسراسر  یداروخانه بزرگ با شعبه ها کی که در  دیکن تصور
 نی تریخواهد و ی م  یمرکز  دفتر .است نی تری و کی جادی شما ا تیمسئول

آن ها دستورالعمل  نیبنابرا باشد،  کسانیهر فروشگاه در تمام کشور  یها
و   دمانیرا از نحوه چ یی ها ی قاشن ایو مهمتر از همه عکس  ی کتب یها

عکس  کی حالت،  نیا در .کنند ی به نظر برسد ارسال م دیکه با یجور 
 .کند ی م میواقعا هزار کلمه را ترس
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 یدار ید  تیر یساختن استانداردها در مد 3-4#

  نیاشتراک استانداردها، دشوار کردن انحراف از ا یبرا یبعد ی منطق گام
استاندارد   جادیبا ا یدار ید  تیری کار را در مد نیا ما  .استانداردها است

 .میده ی انجام م

عنوان مثال  به باشند؛ یی توانند شامل الگوها ی در محل کار م یی ها نمونه
 PowerPoint ای Microsoft Word اسناد جادی ا یبرا دیتوان  ی م

 .دیفاده کناست

 است که به آن جعبه یبصر  یز ی ابزار برنامه ر کی گر،یمثال متداول د  ای
Heijunka ایدهد چه کارها  ی نشان م  ینظر بصر  از که ندیگو  ی م  زین 

 .انجام شود بیو به چه ترت  یچه موقع، توسط چه کس دیبا ی مشاغل
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ها وجود ندارد و هر  تیدر مورد اولو  ی سردرگم  چیاست که ه نی ا تی مز
 .تواند آنچه را که الزم است انجام دهد ی کس م 

 

 ها یهشدار در مورد ناهنجار  4-4#

  یابزارها نیاز معروف تر  ی کیتلفن هوشمند  یمربوط به باتر  یهشدارها 
 .ها هستند یهشدار در مورد ناهنجار  یبرا یدار ید  تیر یمد

  نی ا ست؟ی چ یر داید تی ریمد یپرسند ابزارها  ی مردم م  ی وقت اغلب
 .کنند ی هشدارها در تلفن به ذهن خطور م
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  بدون است که ینشان دادن هشدار  یو ساده برا یروش بصر  کیها  آن
ها   نیحال، ا نیا با .ردیمورد توجه همه قرار گ دیبا  ی ارتباط قبل یبرقرار 

 .دهند ی که هشدار م  ستندین یدار ید  تی ری تنها ابزار مد

 .وجود دارند زین لیمانند چراغ سوخت در اتومب  یگر ید یها مثال

 

 ها یمتوقف کردن ناهنجار  5-4#

  تی ریتوان از مد  ی از ادامه مسئله، م یر یمنظور ارائه هشدار و جلوگ به
رخ داده است استفاده   ی مشکل ای یکه خطا، ناهنجار  یدر موارد  یدار ید

 .کرد

 یکه صندوقدار برا ی باشند، مانند زمان  ی توانند دست  ی هشدارها م  نیا
  ی خود را روشن م شخوانیپ یمافوق، چراغ باال کی درخواست کمک از 
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توانند به  ی م  یکارت اعتبار  ای طیبل رشیمانند عدم پذ  یموارد ای .کند
 .چراغ قرمز چشمک زن مانند صورت خودکار انجام شوند،

اشتباه مانند  حی اقدامات تصح ر یغالبا با سا یدار ید تی ریعنصر مد  نیا
 .همراه است رهیبوق و غ یصدا
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 ها ی از ناهنجار  یر یجلوگ 6-4#

 را ارائه دهد که یهشدار  ایکه فقط اطالعات  نیا یمرحله به جا نیا
 .کند ی م یر یجلوگ ی طبق آن عمل کند، از بروز مشکل  دیبا شخص

نامه از نام و آدرس   یپاکت ها در .مثال خارق العاده پاکت نامه است  کی
نوشتن آدرس اشتباه در  از شود و ی خود نامه استفاده م  یچاپ شده رو

اشتباه   رندهیاست که نامه به گ رممکنیغ .کند ی م یر یخارج پاکت جلوگ
  ستیک حی مخاطب صح نکهیدر مورد ا  ی روشن ینشانه بصر  رایبرود، ز

 .وجود ندارد یگر ید  نهیگز وجود دارد و

  نیا در .است مای هواپ ی بهداشت سی سرو یها ی در توالت فرنگ گرید مثال
قفل نشود چراغ در اتاقک روشن   ی بهداشت  سیکه درب سرو  ی مورد تا زمان 

 .کند در را قفل کنند ی را مجبور م کاربران نخواهد شد و
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مسافران  ریزمان با استفاده از روشن شدن چراغ اطالع رسان به سا نیا در
مسافران در زمان استفاده  ریباز شدن درب توسط سا از دهد و ی اطالع م

 .کند ی م یر یآن ها جلوگ

 !هستند نیراه حل ها بهتر  نیاوقات ساده تر ی گاه

 

 یدار ی د تی ر ی مد یابزارها 5#

 یتوان از عالئم، دستورالعمل ها ی م  یدار ید  تیری مد یمنظور اجرا به
 :استفاده نمود ریو نمودارها و گراف ها به شرح ز یر ی تصو

خاص   یفضا کی  در و میدهند که کجا هست ی به ما نشان م  عالئم •
نشان  یبرا  نیزم یرو یها ی خط کش مانند .می چگونه رفتار کن دیبا

 مانند ی عالئم ،یخروج اضطرار  یدادن محدوده ها، تابلوها
 ره یو غ دنیکش گاریس تی ممنوع

کار را  منیو ا  حیما روش انجام صح به یر یتصو یها دستورالعمل •
 .شوند ی م  ادآوری
 لهیم یداده ها مانند انواع نمودارها  شینما یو گراف ها   نمودارها •

 .ی رنگ یها ج یگ ایو  ی و خط یا

  د،یاز زمان نشان ده یرا در بازه ا یاد ی ز یداده ها دیخواه ی که م  ی هنگام
از  چگاهیکه ه دیکن دقت .هستند ی گراف ها و نمودارها ابزار مناسب
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آن  ریو تفس درک چون دیچارت استفاده نکن یمانند پا  یبعد 3  ینمودارها
 .ستیها معموالً ساده ن

 

اطالعات   دی با دیکن ی که استفاده م  ی که از هر روش دیداشته باش ادی به
  3آن را از فاصله  ی بتوانند به راحت دیبا افراد .واضح و فهم آنها ساده باشد

 .کنند ریتفس ی مربوطه را به آسان اطالعات  بخوانند و یمتر 

کار   طیدر مح یکند که با گشت زن  ی کمک م  رانیبه مد ی موضوع حت  نیا
  دیبا ریاوتص نی باشد که ا ادمانی البته .باخبر شوند ی به سادگ  تیاز وضع

 .انحرافات را هم با همان وضوح نشان دهند

 



 

15 www.namatek.com 

  اثربخش در حوزه یداده ها یاشتراک گذار  6#
HSE 

 :اطالعات عبارتند از نیباشد ا ی آنچه در سطح جهان معمول م  براساس

 بدون حادثه  یروزها تعداد •
 عاتیضا زانیم •
با سال  (ASR, AFR) شدت و تواتر حوادث یا  سهیمقا   ینمودارها •

 متوسط صنعت  ایقبل  یها
 HSE یها  ی ابیواحدها در ارز یدوره ا ازات یامت •
 ی داده م  ص یمهم تشخ  ی که با توجه به فرهنگ سازمان یموارد ریسا •

 شوند
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 S5 و یدار ی د تی ر ی اشتراک مد 7#

 

کردن استانداردها و معطوف کردن  ی الزام  یبرا ی روش یدار ید  تیر یمد
با  یدار ید تی ر یمشترک مد بخش .باشد ی ها م  ی نظم  ی توجهات به ب

  تیو تثب یاستاندارد ساز  همان باشد که ی مورد م  نیدر هم  5Sاستاندارد  
 .استانداردها به عنوان فرهنگ کار است یاجرا

 :در صنعت عبارتند از یکاربرد  یدار ید  تیری مد یمثال ها  ریسا

و  سکیسازمان براساس سطح ر یواحدها و فضاها یبند بخش •
عنوان  به .مشخص یها یمخاطره به کمک استفاده از رنگ بند

منطقه هشدار   ایمنطقه زرد  من، یا یمکان ها یمثال: منطقه سبز برا 
 یقرمز برا منطقه که حد فاصل منطقه سبز و منطقه قرمز است و

 .ی آتش سوز  ایانفجار  سکیبا ر ی مناطق
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خطوط  ی عالمت گذار  ی( برای)رنگ بند color coding زا استفاده •
 .سرد ایداغ   االت یو س یی ایمیحامل مواد ش یلوله 

مربوطه   یبا استفاده از رنگ ها االت یجهت حرکت س یگذار  نشان •
 .گرم االت یس  یسرد و قرمز برا االت یس یبرا ی مثال آب

 .یی ایمیمخازن نگهداشت مواد ش یخطر بر رو یها  یاز لوز  استفاده •
به محل  دینقطه قابل د نی کتریحادثه در نزد ن یآخر ری تصو نصب •

 .یکار  یعواقب نقض استانداردها یادآور ی یوقوع حادثه برا
 .یکار  یها ستگاهیدر ا HSE نفرات برتر ری تصو نصب •
کار در مجاورت محل   حیانجام صح یر یتصو  یدستورالعمل ها نصب •

 سک یپر ر  یها تیانجام فعال
خروج    یرهایو مس ادهیپ ن یو عابر فتراکیمحل تردد ل  ی کش  خط •

 استاندارد یبا رنگ ها ن یزم یرو یاضطرار 
 افراد یاز برخورد سهو یر یشگی پ یبرا زات ی مرز تجه  ی کش  خط •
به  ی حفاظت فن ینامه ها ن ییکه اغلب در آ یگر ید  اریموارد بس و •

 به آنها پرداخته شده است.  لیتفص


