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 سازی خطاناپذیریوکه یا پوکا

کنیم باید در آغاز بدانیم در  سازیپیادهسازی را  خطاناپذیریوکه یا نکه بتوانیم در سازمان خود، پوکابرای ای

 دو نوع دید درباره خطا وجود دارد: طورکلیبهسازمان ما چه دیدی نسبت به خطا وجود دارد. 

 :ناپذیرنداجتنابخطاها  -1

مرتب  طوربهحتم در مراحل کاری ما امکان بروز خطا وجود دارد و باید  طوربهاگر با این دید به خطا بنگریم پس 

به آن  QCاز آن باشیم. در خط تولید به این معنی است که باید سیستم  یمنتظر دیدن آن و بروز مشکالت ناش

ید در انبار نیز اگر این د .کندمیو مشتری آن را پیدا  رسیدگی کند و در بدترین حالت کاالی ما با ایراد وارد بازار شده

 دهشارائه هایگزارشنمونه در شمارش تعداد و یا  انعنوبهوجود داشته باشد شاهد بروز مشکالت مختلفی خواهیم بود، 

 همیشه باید منتظر بروز مشکل باشیم.

 

 :هستند اجتنابقابلخطاها  -2

 ،به کارکنان موردنیاز هایآموزشبه کمک  توانمیقرار گرد  موردتوجهاین نوع تفکر در سازمان ما  کهدرصورتی

 میزان بروز خطا را به کمترین میزان و یا حتی به صفر رساند.

 

 از خطاها پیشگیری توانمیبر این باور است که  ذکاوت و هوش کارگران به احترام برسازی با توجه  خطاناپذیریوکه یا پوکا

 نمود.

 

 :ایوکهتاریخچه پوک

ابداع شد  Shigeo Shingo یک مهندس ژاپنی به نام توسط  میالدی 06 دههدر  سازی یا خطاناپذیریوکه پوکا

در تم نام این سیس شین گو و به همین وسیله باعث ایجاد تغییرات زیادی در مفهوم کنترل کیفیت در ژاپن گردید.

  Mistake proofingبه  آن را چون نامی نامتعارف بودولی  گذاشت( اشتباهات احمقانه) Fool proofing آغاز

 را برای آن انتخاب کرد. (خطاناپذیری)  Fail safingنام  باالخرهتغییر داد و  (اشتباهات فراموشی)

که وابسته به حافظه و احتیاط هستند، وقت و فکر کارگران را  هاییفعالیتپوکایوکه با حذف کارهای تکراری و 

 اختصاص دهند.  آفرینارزش هایفعالیتتا ایشان بتوانند وقت خود را به انجام  کندمیآزاد 

 دتوانمی کوچک پرتیحواسدهد. یک ماشین درست و دقیق انجام  مانند یکنباید انتظار داشت که انسان همه کارها را 

  یک نقصد توانمیبلکه  دانستیا قصور در کار  کاریکم عنوانبه لزوماً رااین خطا  تواننمی، ولی شود ردنباعث اشتباه ک
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  ایپایهاصول . و این مشکل بزرگی است ناز باشد، توجه و دقت عمل زیادی کاریکه باعث شده برای انجام  باشدطراحی 

ای یندهایی است که اشتباه کردن را برآو فر هاتکنیکساده ،  برخی مواقعابزارهای پیشرفته یا  پوکایوکه ، طراحی یا استفاده از

 .شودمیکالنی  هایجوییصرفه. پوکایوکه قانون ساده ایست که باعث کندمی غیرممکن کنندهاستفاده

 تواندیمایط عادی و نرمال هم نباشد، در استفاده از سیستم ندر شر کنندهاستفادهبا ایجاد خطاناپذیری در سیستم، اگر 

 .شودمیخطایی کند و این خود باعث جلوگیری از اتالف، خرابی، ضایعات و حادثه 

 

 :سازی خطاناپذیریوکه یا پوکاکمک  به خطااصالح 

اسایی کنیم. با شناسایی خطا یا خطاها باید در پی یافتن دلیل و ، در ابتدا باید خطا را شنآمدهپیشبرای اصالح خطاهای 

ری طراحی سیستمی نماییم که از بروز آن مشکل پیشگیاقدام به  ،یم با همفکریتوانمیعلت آن باشیم و با پیدا کردن علت اصلی 

  .کارگاه آموزشی برای بخشی از پرسنل باشد موزش همگانی، یک دستورالعمل و یا یکد یک آتوانمینماید. این سیستم 

ت و باید در سیستم شده اس گذاریپایهکارگران و هوش بر ذکاوت نیز اشاره شد پوکا یوکه  ازاینپیشکه  طورهمان

 ایهدستورالعملرا ناشی از نقصان در  پیداشدهمنظور از این جمله این است که باید خطای  .داد قرار موردتوجه آن را شدهطراحی

و عدم اجرای دقیق دستورالعمل باعث ایجاد  کاریاهمال براثرالبته امکان دارد که کارگری  پیشین دانست و نه قصور کارکنان.

ه متوجه ک درجاییکرد بلکه  پوشیچشمگران از خطای کار کالًمشکلی برای سیستم ما گردد و به این معنی نیست که باید 

 سرزنش کارگران به رفع اساسی مشکل بپردازیم. جایبهئه نکردیم اشدیم در آن بخش آموزش و یا دستورالعمل درستی ار

 

 حل خطا: برایگام هفت 

 (رخ خواهند داد.در کدام بخش خطاها  کنیدمیفکر )ایجاد کنید از مراحل کار یک فلوچارت  .1

 هر اشتباه را شناسایی کنید. منشأمنبع یا  .2

 حل پیدا کنید. چندراهبرای هر خطا یک یا  .3

 انجام درست آن پیدا کنید.را برای  هاییروششدن نیست،  حذفقابلاگر خطایی  .4

 وش برای تصحیح اشتباه فرآیند یا دستگاه را شناسایی کنید.بهترین ر .5

 .خطاهابرای پیدا کردن  عملکردبررسی  .0

 ار دهد.با کارکرد نظارتی هشد خطاهایبرای کارکنان به را تنظیم کنید که  هاییسیگنال .7

 

یعنی با رسم فلوچارت و حدس زدن جاهای  متوالی انجام شوند، صورتبهباال باید  هایقدمکه متوجه شدید  گونههمان

 حلیراهو اگر مشکلی وجود داشت که  پیداکرده حلیراهن آحذف و سپس برای  کنیممی، اقدام به شناسایی منبع آن طابروز خ

 را انتخاب هاآنپیشنهادی بهترین  هایحلراهسپس از بین  ن نبود باید روشی برای انجام درست آن پیدا کنیم.حذف آبرای 

خطایی وجود ندارد و اگر بود باید دوباره مراحل را طی کنیم و برای اینکه از بروز  اجرایی کرده تا مطمئن شویم آن راو  کنیممی

 .کنیممیهستند را ایجاد  خطا سازکه  هاییبخشئن شویم یک هشدار امنیتی برای مخطا مط
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 :نیپایاسخن 

 وانتنمیجود دارد و و فردیمنحصربهمختلف هر سازمان مشکالت  هایبخشکه در  کنماشارهدر پایان باید به این نکته 

ه بد با توجه برای آن ارائه نمود بلکه هر بخش از سامان بای االجراالزمسازمان تعمیم داده و دستورالعملی  کلبهیک مشکل را 

 نیز باشد.  فردمنحصربه هایحلراهمشکالت خاص خودش دارای 

 

 چه چیزهایی هستند؟ در انبار خطاها به نظر شما سرچشمه

 

را ارائه دهیم و بدیهی است مشکالتی وجود  هاسازماندر  یوکهدید پوکا طورکلیبهر این مقاله تالش ما بر این بود که د

 توضیح داده خواهند شد. شودمیچاپ  زودیبهدارد که مختص انبار است، این مشکالت در کتاب مدیریت انبار که 

 

 

 

 

 .دیینمامراجعه  انباریارای مطالعه بیشتر به سایت ما بر

 کنید. کلیکبرای عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداری 

 کنید. کلیکبرای عضویت در کانال اطالع رسانی سایت انباریار 
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