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نکته و۱۰۱
ترفند برای

تحلیل علل ریشه ایبهبود



جمع آوری اطالعات

یازنمتعددیشواهدبهمشکلیکدرستفهمبرای
.کنیدپیداراآنهاوقتاسرعدربایدشما.است

۱

۲

۳

۴

۵

یددادتشخیصراحادثهیامشکلکهاینمحضبه
حس(RCA)خرابیریشهایعللتحلیلبهنیازو
آغازرابیشتراطالعاتبرایفوریجستجویشد
.کنید

جمعآوری.کنیداطالعاتجمعآوریماموررافردی
.استمربوطحادثهبهکهاطالعاتیهر

یعلتیاببهشروعدادهرخحادثه نوعاساسبر
یخچه تارقبیلازچیزهاییبایدمرحلهایندر.کنید

طراحی،مشخصاتعکسها،گزارشها،نگهداری،
ده تولیدکننشرکتتوصیههایوشاهداناظهارات
.کنیدجمعآوریراتجهیز

رامختلفشواهدواطالعاتمیتوانیدتا
ازیذخیرهسبرایفراوانیظرفیت.کنیدجمعآوری

.داردوجودآفتابپگاهCMMSدر

۲



جمعآوریکهاطالعاتیکیفیتوکمیتسریع،اقدامبا
بدتریاتهساعچندتاخیر.هستنداتکاقابلبیشترمیکنید

ریگردآواطالعاتکیفیترویمنفیتاثیرروزهچندآناز
وتجزیهمانعمیتواندرواینازوداشتخواهدشده

.شودآتیتحلیلهای

۶

۷

ابارتباطدرکارییاوبودهحادثهشاهدکهشخصیهراز۸
.بگیریداظهاریهدادهانجامحادثه

ازهاج.بامحصورکردنمنطقهازاطالعاتخودمحافظتکنید
درندهیدافرادبهتجهیزوشواهددستبزنندویاتغییری

.آنایجادکنند

هاجازافرادبهاظهاریههاگردآوریدرتاخیر.نکنیدتاخیر
دلیلوکنندفکردیدهاندکهآنچهدرباره تامیدهد
.بتراشند

۹

یکنفررامامورجمعآوری
.شواهدکنید

وردحادثهبعدپاکسازیدرراشواهدباشیدمواظب
درستیبهآنهاکهشویدمطمئن.نیاندازید
.میشوندنگهداری

۱۱

۱۰

۳



تشکیل تیم

رایبگروهاینباشدنیازاستممکن
.باشنددسترسدرطوالنیدورهای
راتمدیریحمایتبایدشمابنابراین
.باشیدکردهجلب

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶ قصدکهنیازیموردنفراتمورددر
تیمبهطوالنیدورهایبرایدارید
جلبرامدیرانحمایتکنیداضافه
.کنید

حلتیمدرماهرافرادداشتنبدون
هبجزئیاتازشماتحقیقاتمشکل،
آنهابهگزارشتاندرکهخصوصی
خواهدخالیداشتخواهیداحتیاج
.بود

،مشکلحلتیمدرماهرافرادبا
برایشماعلتیابیوتحقیق
هبعملیراهکاریکبهرسیدن
.بودخواهدعمیقکافیاندازه 

دافرادیرابرایتییمانتخیابکنیی
الکهتجربیاتمتنوعودرعینحی
از.دمرتبطیباحادثهداشتهباشین

 قبییییییلتجربیییییهدرحیییییوزه 
شمسئولیتهاییکهدرحادثهنق

داشییتهاندوافییرادیکییهشییناخت
.مستقیمیازآنحادثهدارند

بهکهافرادیانتخاببا
لتمایدیگرانحرفشنیدن
وتحقیقاتروندبهدارند

خواهیدکمکعلتیابی
.کرد

۱۷

۴



وخاصدرکبایدتیماعضای
تادباشنداشتهموضوعبامرتبطی
حلبرایخاصراهکاریکبتوانند
.دهندارائهمشکل

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

مسیرانحرافازجلوگیریبرای
اهرمپیگیریمسئولیکتحقیقات

روهگیکرهبریسابقهکهتجربهباو
.کنیداضافهتیمبهداشتهرا

امیرتب بیهنگامانتخابکارشیناس
د؛احتییاطکنییمشکلبهوجودآمده

ممکییناسییتاوگییروهرابییهچییون
درایین.مسیریخاصهدایتکنید

صورتبرایاعضادشوارخواهدبیود
راکهجراتمخالفتبایککارشناس

.بهخودبدهند

بیاتعدادافرادتیمباییدمتناسیب
نونیکقیا.پیچیدگیحادثهباشد

کلیییمیگویییدبییهسییختیبتییوان
عضیودارد۱۰گروهیکهبیشتراز
اگییرتیییمشییما.رامییدیریتکییرد

بزرگترازحدمعمیولاسیتبایید
آنرابییهدوگییروهمجییزاتقسیییم

.کنید

ممکناسیتشیمابیهییک
کارشییناسمسییتقلبییرای

اشیتهپیوستنبهتیمنییازد
.باشید

۲۳

آپولوبهرهگیریازتیمیکهروشتحلیلعللریشهایخرابی
راآموزشدیدهباشدبسیارموثرترازکیاربیاگروهییبیدون

درصیدازاعضیایگیروه۵۰تالشکنیدحیداقل.تجربهاست
.افرادباتجربهوماهرباشند

۵



علل ریشه ای خرابیتحلیل 

همه .کندنگاهموضوعبههمهجانبهبایدپیگیریمسئولRCAعملیاتخاللدر
رسیدنبرایممکنسناریوهایهمه و.بپرسدراشودپرسیدهبایدکهسوالهایی

.کندپیگیریرامنطقیدلیلیکبه

۲۴

۲۵

۲۶

ممکنبعیدازرخدادنحادثیهاسیت؛کوتاهترینزماندرRCAهدفشماانجام
زمانیکهاطالعاتهنوزدرذهنافیرادتیازههسیتندوآلیودهبیهمسیائلدیگیر

.نشدهاند

شروعمناسبیبی رایوقتینقطه 
تحقیقیییاتخیییودبرگزیدیییید،
رگزینههایتانرابادقتدرنظی
نبگیریدوسپسنیامیبیرایآ

انتخییابکنیییدکییهبییهوضییو 
مشکلیباشدک هشمابیانکننده 

هدرپیحلآنهستید؛نامیک
بازتابیازماهیتخیودمشیکل

.نیزباشد

۲۹

سیبرربرایمکانوزمانداشتراجلسهتشکیلامکانگروهکهاینمحضبه
.کنیدتعیینراحادثهیامشکل

قراریبربهاعضاءتشویقودیگراننظراتبهاحتراممحورحولرادستورالعملها۲۷
.کنیدتنظیمبکدیگرباگفتگو

از.اسیییت«تعرییییفمشیییکل»اولیییینکیییاربعیییدازگیییردآوریاطالعیییات۲۸
.خودبرایهدایتگامبهگامتحقیقاتاستفادهکنیدیادداشتبرداریهای

۶



کردهایدابانتخکهشروعینقطه دراگرباشیدداشتهیادبه.نترسیدتحقیقاتشروعنقطه تغییرازوقتهیچ
پخشتلفمخنقاطدرسادگیبهکهعللی.کردنخواهیداشتباهوقتهیچباشندمرتب یکدیگرباعللمجموعه 
.باشدسازماندرشمامسئولیتیانقشازبازتابیاستممکنشماانتخابیشروعنقطه .شدهاند

۳۰

۳۲۳۳

.نییدتعریفمشکلاسیتفادهکروشآپولوبرایاز
زمییانومکییانوقییوعو ثبییتاطالعییاتیدربییاره 

.تشریحواضحاهمیتمشکلیاخرابی

میزاناهمیتمشکل،زمیانمیوردنییازومنیابع
تخصییصدادهشییدهبیرایحییلآنرامشییخص

.میکند

فادممشخصکننده حادثه،یامشکلاهمیتمیزان
یه تاییددریافتومدیرانبهارائهبرایشماطر 
.بودخواهدآنها

۳۱

۷



.سنجیدبیکدیگربهنسبتراراهکارهاآنوسیله بهتاکنیدتعیینراسنجشمعیارهایازمجموعهای

۳۴
ازیککدامبابگیریدنظردرهستیدروبرومحتملراهکارهایاززیادیتعدادبانهایتدرشمااگر

.میرسیدنظرموردنتیجه بهشدهصرفهزینه وتالشزمان،کمترینباآنها ۳۵

متوجهشمازمان،همیندر.داشتخواهیددستدرمشکلازروشنتصویریگروهکلکمکبا
.شدخواهیددارند،بیشترتحقیقاتبهنیازکهمواردیوناشناختهموارد

۳۶
برایاستشدهخارجمسیرازگروهشدیدمتوجهکهاینمحضبه.کنیددنبالراRCAفرایند

.برگردیدآغازنقطه بهدرست،مسیربهگروههدایتوتمرکزبازگرداندن
۳۷

 «یییچرا»تازمانیکهنیازمیدانیدپرسشدرباره 
.مشکلبهوجودآمدهراادامهدهید«علت»و

۳۸
ارزشکلییییدیهیییر«قابلییییتکیییارتیمیییی»

.درگروهاستمشارکتکنندهای 39

چنینموردایندرنداردهملزومیپسباشیدآمدهوجودبهمشکلحوزه متخصصشمانبایدحتما 
.باشیدداشتهادعایی

.نکشیددستپرسیدنسوالاززودخیلی40

41

۸



نای.استاصالحیاقدامهرمسئولکسیچهکهکنیدروشن
رایبشفافغیرومبهمفضایازکهندهیدنیروهابهرافرصت
.کننداستفادهدیگریدوشبهخودوظایفانداختن

۴۲

پیگیریرااصالحیاقداماتازیکهر
صیشخمسئولیتبهتوجهبا.کنید

رداصالحیاقداماتکهشویدمطمئن
.هستندپیشرفتحال

اجرای راهکار

تاسردیابیقابلاصالحیاقدامکداماجرایکهایناساسبر
کنیدوضعخودراهکاراجرایبرایمناسبسازوکاریک
۴۳

کینهبسپارید؛شخصیکبهراراهکاریکاجرایمسئولیت
.دپارتمانیاگروه

۴۴

.دکنیمشخصمعینتاریخیکاصالحیاقدامهربرای ۴۵

پشتیبانیوحمایتاصالحیاقداماتانجامهنگامنیروهااز
.کنید

۴۶

۴۷

۹



بانشاندادنبهثمررسییدنتالشهایتیانشیمابیهصیراحت
رابییهنمییایش(RCA)ارزشتحلیییلعلییلریشییهایخرابیهییا

.گذاشتهاید

۴۸ اندازهگیری

میزانموفقیت

اقداماتاصالحی
دردرصحبتعمومی،گفتنازافزایشتوناژتولییدییاکیاهش

زمییانتوقفهییاویییامیییزاننقییدینگیذخیییرهشییدهمیتوانیید
موفقیتشما .باشدنشاندهنده 

۴۹

بیاربااثباتموفقییتاقیداماتاصیالحی،فراینیدتحقیقیاتاعت
بیشتریخواهدداشت؛وشیمابیرایتحقیقیاتآتییحماییت

.بیشتریازتیمهایمدیریتدریافتخواهیدکرد

۵۰

.دشاخصهایکلیدیعملکردرابرایاندازهگیریمیزانموفقیتتعیینکنی ۵۱
ایجی ادبرایاندازهگیریاثربخشیازعواملیمثلتعیدادحیواد ،هزینیه 

«بعید|قبیل»شدهبراثرحواد ومتوس زمانوقوعحواد درقالیب
.استفادهکنید

۵۲

۱۰



یبیهباتبیینارزشیکهتییمشیمابیرایکمپیان
ارمغییانآورده،ورودافییرادمناسییببییهتیییم
رتحقیقاتبرایمواردبعیدیاحتمیالیسیادهتی

.خواهدبود

۵۳

موفقیتخودراتبلیغکنید
نیدیدهشدننتایجکیارشیماحماییتوپشیتیبا

رابهوجیودخواهیدRCAمدیریتدرموردفرایند
همچنینباعثخواهیدشیدهمکیارانهیم.آورد

.شوندوازآنحمایتکنندRCAمتوجهاهمیت

۵۴

پگیاهCMMSبرایتولیدگزارشهامیتوانییداز
آفتییابکمییکبگیریییدوبییرایاشییتراکگذاری

ازفراینییدهایگزارشهییایتولیییدینمودارهییاو
دمانندفراینیپگاهآفتابBPMSطراحیشدهبا

.استفادهنماییدمحدودیتهاحواد و

55
دستاوردهاونتایجرادرقالبیکپوستردر

.محلیمهمبچسبانید 56

ذینفعانسازمانبی هگزارشکاملخودراباهمه 
.اشتراکبگذارید

۵۷
.باشدکوتاهبایدگزارش ۵۸

دوگزارشموفقیتهایخودرابهگونهایتهیهکنی
.دنمایشدهیدکهدرکآنبرایدیگرانآسانباش

۵۹

۱۱



نکتهها

وترفندهاییبرای

RCAمسئولپیگیری



ایاگیرتختیهواییتبیردندارییدازدییواروپنجیرهبیر.یکتختهوایتبردبزرگداشتباشید
کافی.چسباندنیادداشتهایخوداستفادهکنید ابیزاردردرمجموعمطمئنشویدکهبهاندازه 

.اختیاردارید

۶۰

نکتههاوترفندهاییبرای

RCAپیگیریمسئول

وتوقفشروع،زمانشاملRCAبرایروشنیودقیقزمانیبازه 
.کنیدمشخصپایان

۶۱

تکیههمچنینمهماس.کنیدهمراهوایمیلرادرخاللبرگزاریجلساتمحدودتلفناستفادهاز
.داشتهباشید«ممنوعیتاختاللدربحث»قوانینیدررابطهباخودبحثهاازجمله

۶۲

تاطالعاهمه بدهیداجازهوکنیدتشویقآزادانهبحثهایبهراافراد
.شودبیاناحتمالی

۶۳

۱۳



مالکیییتاطالعییاتبییاکسییی دربییاره 
مهییمایییناسییتکییه.بحییثنکنییید

.اطالعاتواضحباشند

۶۴
ایینموضیوع.«چیهکسیی؟»تمرکزکنییدنیه«چرا؟»روی

باعییثکییاهشبییاراحساسییاتوکییاهشدرگیریهییاو
.مشاجرههاخواهدشد

۶۵

گاهیاوقاتممکناستافیرادیکیهبیه
ردصورتمستقیمباحادثهیاخرابییمیو

حضورنظرمرتب باشندفردمناسبیبرای
امااگیرحضیورآنهیا.درتیمشماباشند

موجبدخییلشیدناحساسیاتوبیروز
.اختاللمیشودآنهاراانتخابنکنید

۶۶

کهحلیراه.باشدموثرراهحلهایدنبالبهبایدRCAتیم
.باشدآیندهدرمشابهوقایعازپیشگیریآنهدف

67

.کنیددعوتگروهدرحضوربرایارشدمدیرانازاحتیاطبا
قانهصادوآزادگفتگوییکشکلگیریمانعمیتوانندآنها
دفرایندرآنهادادنمشارکتبرایباشدبهترشاید.شوند
RCAهداشتجداگانهمرورجلسه آنهاباراهکارکردنپیداو
.باشید

۶۸

۱۴



؛مهیملزومینداردکارکنانبانظریکیدیگرموافیقباشیند
.بگذارندایناستکههمهبهنظریکدیگراحترام

۶۹

ورودیهاراثبتوآنهارارویکاغذهایبرچسبی همه 
یاجداولونمودارهامشخصخواهندکردکهآ.بنویسید

.عللمرتب هستندیانه

۷۰

تداشوجودمتفاوتنظراتدرباره ابهامیگونههراگر
زهنواگر.بدهندتوضیحراآنمجددا بخواهیدافراداز

وبشنویدراطرفدوهرداستاننداردوجودتوافقی
.کنداثباتراآنهاازیکیشواهدبدهیداجازه

اجیازهدهیید.ییارقابتهیاراتحمیلنکنییدمشاجرهها
شایسییتگیدنبییالکییردنیکیی یازشییواهدتعیینکننییده 

.مسیرهایعلتیابیباشند

۷۲

مهارتهایغیرکالمیخودبرایکنترلگیروهبهیر هازهمه 
رکیتبهعنوانمثالاستفادهازارتباطچشمیوح.ببرید

.کنددستبرایتعییننفربعدیکهمیخواهیدصحبت

۷۳

بیاییکعالمیتسی.پلیسراهنماییرانندگیباشید اده 
دنحیرفزدستمیتوانیدفردیکهبیصیبرانهمنتظیر

المتهمچنینبانشاندادنیکع.راکنترلکنیداست
باعیثایین.دستدیگرمیتوانیدپیامتوقفبفرسیتید

.خواهدشدافرادازصحبتکردندستبکشند

۷۴
۷۱

۱۵



اشیدبداشتهیادبهوبگذاریداحترامشدنشنیدهبرایکسهرحقبه
مههکهکنیدکسباطمینان.نیستاتاقدردلیلبیکسهیچکه

.باشندداشتهزدنحرففرصت

۷۵

دنب.کنیداستفادهنگاههاوتوجههاجریانهدایتبرایخودبدناز
دکنصحبتمیخواهیدکهگروهدرشخصیصورتسمتبهراخود

.برگردانید

حقیقاتتکنیدکنترلراگروهبتوانیدبهترقدرچههر۷۶
.داشتخواهیدموثرتری

۷۷

خیوبیا تمرکزمنحرفشدیدایده  سیتاگرازنقطه 
آغازبرگردید .کهبهنقطه 

۷۸
محرکنخستین،RCAفرایندخاللدربایدپیگیریمسئول
درباره سوالحالدردائما گروهتمرکزحفظبرایبایداو.باشد
.باشدحادثهوقوعدلیلوچرایی

۷۹

اشییدمیتوانیدیککامپیوترداخلاتاقجلساتداشیتهب
کهازطریقآنامکانچکنمودنگزارشهاواطالعاتدر

CMMSپگاهآفتاببرایهمهمیسرباشد.

۸۰

۱۶



وعسواالتشماازخارجشدنگروهازمسیراصلیموض
همچنینازاضیافهشیدنمیواردبیی.جلوگیریمیکند

رب وتحتالشیعاعقیرارگیرفتنموضیوعاصیلیهیم
.جلوگیریخواهدشد

۸۱
دغییرمیرتب راآغیازکیرصیحبتیاگرشخصیدراتاق

عیدیبالفاصلهاورارویصندلیداغبنشانیدوسیوالب
یداگرهموارهایناصلرارعایتکن.راازخوداوبپرسید

.همیشهتوجهگروهراخواهیدداشت

۸۲

وفیزیکیتحرکگروهتوجهحفظبرایعالیراهیک
.استبدنزبانازاستفاده

۸۳
ُتن.دکنیپایینوباالراخودصدایافرادتوجهحفظبرای

.دهیدتغییرراصدایتان

۸۴

.کنیداجتنابیکنواختکردنصحبتاز
۸۵

اشدگروهبهیادداشتهباشیداگرمسئولپیگیریساکتب
نیزسیاکتخواهیدشیدوایینچییزینیسیتکیهییک

.مسئولپیگیریبخواهد

۸۶

۱۷



.برایزنگتفریحهیایمعمیولزمانبنیدیکنیید
 ساعته،یکتوقفچنیددقیقیهایو۱برایجلسه 
 .دقیقیهای۱۵الیی۱۰ساعته،توقف۲برایجلسه 

اینتوقفهابهحفظانرژیگیروهمنجیرخواهید
شدوبهافراداجازهمیدهدتاایمیلوپیغامهای

کزمهماستکهتمر.تلفنهمراهخودراچککنند
.گروهراحفظکنید

۸۷
.اشیدپیشبردنتحقیقاتنبایددلهرهآوروسختب
من»:شمادرواقعبایداینجملهرابهگروهبگویید

اشیماایینجی.نمیدانمچراایناتفاقافتادهاست
جیاهستیدکهرویاینموضوعکارکنیدومیناین

«.فق مسئولپیگیریهستم

۸۸

وبییبهیادداشتهباشیدییکمسیئولپیگییریمسیتقل
.طرفمیتواندمنجربهتحقیقاتیمتعادلترشود

۸۹

آن«فرایندکار»بهعنوانیکمسئولپیگیری، چییزیهمه 
ناگیرحیسازدسیتداد.استکهبایدبهآنتکیهکنیید

شیروعبهنق.کنترلوکالفگیراداریدبهفرایندبرگردید طه 
به«؟چراایناتفاقافتد»برویدوتوجهوتمرکزراباسوال

.افرادبازگردانید

۹۰

کنداگریکیازاعضایگروهپرحرفاستوداستانسراییمی
راهحلایناستکهبهدقتبهاوگوشبدهیدودراولیین

نراراشینیدیدآ«چرا؟»فرصتکهاززباناوپاسخبهسوال
علتوقوعاین.یادداشتکنید ازاودرباره  رخدادسپسفورا 

گردانیدواینموضوعشمارامستقیمبهفرایندبرمی.بپرسید
.ازاتالفوقتتوس عضوپرحرفجلوگیریمیکند

۹۱

۱۸



هتعیییندربعضیمواردشمابهعنوانمسئولپیگیریتصمیمب
توقفخواهیدگرفت باهاتامامراقبباشیدیکیازاشیت.نقطه 

دازرایجمسئولینپیگییریکمتجربیهاییناسیتکیهخیلییزو
.دستمیکشند«چرا؟»پرسیدن

۹۲
،درچارچوبعلتومعلولیشمابایدمعنیدارباشد
گیاهغیراینصورتهرکسیمیتواندآنرابایکن

.بهچالشبکشدیاردکند

۹۳

.شودغرقجزئیاتدرزودخیلیتحقیقاتندهیداجازه

انیکجدولزمانیوثبترویدادهایکلیدیبراساسزم
مناسیبیبیرایشیروعاسیت .رخدادنآنها،اغلبنقطه 

«چراییی»چنینجیدولیبیه پاسیخنمیدهیدامیاقطعیا 
میتواندپیشزمینهایبرایییکجسیتجویجیامعبیرای

.یافتندالیلباشد

۹۵
گوشهایشمابایدمثیلرادارعمیلکنید،متوجیه

سیگنالهایاطرافخودباشید درهنگامیکیه.همه 
حالگوشدادنبیهفیردیهسیتیدازواکنشهیای

.دیگرانغافلنشوید

۹۶

۹۴

۱۹



خوببودنبهمعنیبیطرفبیودناسیت نیارک،یعنییشنونده 
.گذاشتنقضاوتوحفظمثبتاندیشی

۹۷

فادهروشآپولواسیتشخصیراملزمکنیدکهبهصورتموازیاز
شیماثبتاطالعاتاگرمنجربهبهتیرگیوشدادنتفویض.کند

.واقعشودشودمیتواندمفید

۹۸

فرایندونقشخوددرف راینیداینیکایدهعالیاستکهدرباره 
بازخوردارزشمندی.ازاعضاءسوالکنید بیودبهبیرایآنهاقطعا 
.شماخواهنددادنقشآفرینیتانبه

۹۹

همه شماباشیدداشتهیادبه
کی.داریدنگهبازنبایدرامسیرها
یحالعیندرماهرپیگیریمسئول

یمعلول-علترواب ومسیرهاکه
فتوقنقطهبایدمیکنددنبالرا

ظرندرنیزمسیرهربرایرامعقولی
.باشدداشته

۱۰۰

۲۰



۱۰۱

راحفظRCAدرآخرباورخودبهفرایند
کنیدددوازهددرتربددهایبددرایارتقددای
مهارتهایخودبهعنوانیکمسدئو 

.استفادهکنیدRCAپیگیریتیم

۲۱
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