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مقدمه



.ا استتولید کاال یا خدمت با کیفیت باال هدف اکثر سازمانه

از طرف دیگر شرکتی وجود ندارد که از اشتباه یا  کاالی 
.مشکل دار مصون باشد

جه به همین دلیل حذف محصول معیوب و اشتباهات مورد تو
.سازمان ها قرار گرفت
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تاریخچه
4



شیجئودکتر۱۹۶۱سالدر
عرفیمراپوکایوکهمفهومشینگو

.کرد

ارت دکتر شینگو در ابتدا از عب
(  fool proofing)باکا یوکه

.استفاده کرده بود

امناپراتورها،ناراحتیدلیلبه
.کردیرتغییوکهپوکابهباکایوکه
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Poka yoke

Pokaاشتباهیمعنیبه
کسیهرازاستممکنکه
.بزندسر

Yoke  به معنی
جلوگیری کردن
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شینگودکترتوسطپوکایوکهمفهوممعرفیازقبل
داشتهوجودخطاازجلوگیریازنمونه هاییهم

.است
هبمی توانشده،ثبتنمونه هایقدیمی ترین از

.نموداشاره(۱۸۵۳)اوتیسآسانسورترمز
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:تعریف پوکایوکه
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ارزیابیومشکالتدرباره یفکرکردنبرایروشیپوکایوکه•
.استآنها

عمدهبمردمکهاستاستوارفلسفهاینبریوکهپوکا•
.نمی دهندانجامنادرستراکاریانمی کننداشتباه

باهاشتیاونادرستکارباعثاستممکنزیادیدالیل•
.شود
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.پوکایوکه در اصل در بخش تولید توسعه پیدا کرد•

ع در ابتدا شامل دستگاه هایی فیزیکی می شد که مان•
.رخداد خطا می شدند

ناخته امروزه پوکایوکه به عنوان یک فلسفه کیفیت ش•
.می شود
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:به طور خالصه
یند،فرایکرونددرکهاستمکانیزمینوعهرپوکایوکه•

.می شودخطارخدادمانع
وسیله  یبهمحصوالتدرعیبحذفپوکایوکههدف•

شرفدرخطایبهتوجهجلبیاوتصحیحجلوگیری،
.استوقوع

استSQCوبازرسیچونروشهاییمقابلدرپوکایوکه•
.می کنندشناساییوقوعازبعدراخطاکه
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واجتنابغیرقابلانسانیاشتباهاتبینشینگودکتر
.شدقائلتفاوتمحصولدرعیب

بهکهمی افتداتفاقوقتیمحصولدرعیب
یمشتردستبهتاشوددادهاجازهپیش آمدهاشتباه
.برسد

کهاستنحویبهفرایندطراحیپوکایوکههدف
فعر منبعازعیوبوشدهشناساییسریعااشتباه
.شوند
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شتداانتظارفردیازنمی توانوجائزالخطاستانسان
کهاینیاشودمتمرکزکارشرویبرهموارهکه

الکامراشدهدادهاوبهکهدستور العملهاییهمیشه
.بفهمد
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:طبقه بندی خطاهای انسانی

خطاهای انسانی به ده نوع مختلف تقسیم 
:می شوند
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فراموشی
1

ی از گاهی اوقات هنگامی که تمرکز نداریم بعض
.چیزها را فراموش می کنیم
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ت گاهی اوقات به دلیل این که قبل از آشنایی با موقعی
.مپیش آمده نتیجه گیری می کنیم دچار اشتباه می شوی

2
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خطای ناشی از فهم اشتباه



نیممی کقضاوتاشتباهموقعیتیکدرباره یاوقاتگاهی
ازاینکهیاکرده ایمبررسیراآنسریعخیلییازیرا

.هستیمدوربسیارموقعیت

3
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خطای شناسایی



گاهی اوقات به دلیل نداشتن تجربه خطا می کنیم

4
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خطای تازه کارها



نمی تواخاصیشرایطدرکهمی کنیمتصوراوقاتگاهی
طاخدچاردلیلهمینبهگرفتنادیدهرامقرراتوقوانین

.می شویم

5
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خطای خودسرانه



ون گاهی اوقات به دلیل حواس پرتی دچار خطا می شویم بد
.این که بدانیم چگونه خطا پیش آمده است

6
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خطای سهوی



دررتاخیخاطربهعملیاقدامکهایندلیلبهاوقاتگاهی
.می شویمخطادچاراستشدهکندقضاوت

7
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خطا به دلیل کندی



دستور العملهایوجودعدمدلیلبهخطااوقاتگاهی
.می آیدوجودبهکاریاستانداردهاییامناسب

8
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خطا به دلیل عدم وجود 
استاندارد



مطابقتجهیزات،کهدهندمیرخزمانیخطاهاگاهی
.کنندنمیکارانتظار

9
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خطای غیرمنتظره



مان ممکن است فردی عمداً اشتباه کند تا ضرری به ساز 
خود وارد کرده باشد

1

0
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خطای عمدی 



وقوعمثالهایی از دالیل دسته بندی خطا

خستگی، نور کم فاکتورهای تصادفی

...طراحی، مونتاژ ،  پروژهمرحله های

ادراک، تصمیم گیری، عمل، مهارت، تمرین انسانیفاکتورهای

عملکرد انسان احتمال خطای انسانی

فشار کاری، تغییر شغل عوامل استرس زا

صدمات، جراحت ها نتایج خطاها

بازرسیجوشکاری، مته کاری، عملکرد یا وظیفه

ادراکارتباط، عوامل رفتاری

دوباره کاری، تعمیر اقدام های اصالحی
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هدف از طبقه بندی خطاها

طبقه بندی نوع خطاها و علل آنها، استفاده از 
و  Root cause analysis ،FMEAروش هایی چون 

که طوفان فکری را در روند طراحی و به کارگیری پوکایو
.آسانتر می کند
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انواع سیستم های پوکایوکه
ی پوکایوکه به طور کلی سه نو عملکرد مفید در جلوگیر

:از خطا دارد

هشدار: خطا در شرف وقوع است•

:خطا اتفاق افتاده اما هنوز منجر به عیب نشده•
کنترل

خاموشی: خطا منجر به عیب شده است•
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هشدار نشان می دهد که یک ناهنجاری، خطا یا عیب 
.کشف شده است

رحله کنترل مانع انتقال خطا، عیب یا شئ معیوب به م
.بعدی پروسه می شود

تم خاموشی، هنگام کشف خطا یا عیب، عملکرد سیس
.را قطع می کند
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هشدار
.ستاضعیفتردیگرعملکرددوبهنسبتعملکرداین•
طاخازتاشودجلباپراتورتوجهکهاستایننیازمند•

.شودجلوگیری
یاخطاتاثیرکهمی شوداستفادهجاییدرمعموال•

.استناچیزفراینددرناهنجاری
عملکرداینمثال هایازهشداردهندهنورهایوصدا•

.هستند
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کنترل و خاموشی
.هستندپوکایوکهعملکردهایقدرتمندترین•

مراحلهبخطاکنترلی،عملکردباپوکایوکهیکنصببا•
.نمی یابدانتقالفرایندبعدی

کلمی دهدرخخطاکههنگامیخاموشی،عملکرد•
یشتربخسارتوخطابروزازومی کندمتوقفراسیستم

.می شودجلوگیری
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کنترل، هشدار و خاموشی عملکردهایی هستند که هر
.کدام تکنیکهای خاصی را به کار می برند

م این تکنیکها را به سه دسته تقسی( ۱۹۶۸)شینگو
:می کند

(contact)تماسی•

(Fixed-value)مقدار ثابت•

(motion-step)توالی حرکت•
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روش تماسی
ه در این روش از دستگاه های حسگری استفاده می شود ک
.ندناهنجاری در شکل یا ابعاد محصوالت را شناسایی می ک

در این روش، ناهنجاری توسط این که آیا بین حسگر و
.محصول تماس برقرار شده یا نه مشخص می شود
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روش مقدارثابت

مقداربرنظارتباناهنجاری،وخطاروش،ایندر
تعداددربایدعملیاتهاکهمواردیدرحرکاتمشخص

شناساییشوندانجامپیش تعیین شده ایازدفعات
.می شوند
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روش توالی حرکت
حرکتتوالییککهداردکاربردمواردیدرروشاین

روشایندر.استشدهتعیینپیشازاستاندارد
امانجدرستیبهحرکتتوالیآیاکهمی شودکنترل
.نهیااستشده
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اصول طراحی پوکایوکه
، سه عنصر اصلی زیر را که در هنگام۱۹۸۶دکتر شینگو در 

:ردشروع طراحی روش های پوکایوکه مفید هستند معرفی ک

مشخصات•

انحراف از فرایند•

تفاوت در مقادیر•
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Characteristics

مشخصات می توانند شامل فاکتورهای کمی یا کیفی
.همچون وزن، شکل و یا ابعاد باشند

.دوزن در مونتاژ به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیر 

ل یا به عنوان مثال، شناسایی کمبود یک قطعه در محصو
.ودبسته بندی ناقص با وزن  کردن محصول ممکن می ش
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:ادامه مشخصات، شکل و ابعاد
ازمی توانراهنماریل هایوبست هاازاستفادهبا

رویاشتباهموقعیتدرمونتاژچونخطاهایی
.کردجلوگیریمحصول

به.هستندکاربردیپوکایوکه هاطراحیدرنیزابعاد
دوار برایرایانه  هادرمختلفسوکت  هایمثالعنوان
هساختمختلفابعاددراشتباهپورتبهنشدن

.می شوند
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انحراف از فرایند
بهکهدارداشارهموقعیت هایبهفرایندازانحراف
طوربهخاصفرایندیکازفازچندمثال،عنوان

نقصبهمنجرکهنشدهانجامناآگاهانهیاآگاهانه
.می شود

تپرینعدمموقعیتهانوعاینبرایرایجراهکاریک
ازقبلتا(shiping)محصولارسالبرچسب های

.استتستهاتمامیانجام
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تفاوت مقدار

مونتاژیکدرکهمواردیدرمی تواندمقدارتفاوت
تفادهاسشوندوصلهمبهبایدقطعهچندینپیچیده

.ودشجلوگیریقطعاتازبعضیماندنجاازتاگردد
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Zero Quality Control

ZQC صول سیستم تولید ایده آل است، این سیستم هیچ مح
.معیوبی تولید نمی کند

سه جزء اصلی دارد که باعث حذف ZQCطبق گفته ی شینگو، 
:خطاها می شوند

.Iبازرسی در منبع

.IIبازرسی صد در صد

.IIIاقدام اصالحی فوری
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از اینکه شناسایی تمام خطاها در منبعشان، قبل: بازرسی منبع
.تبدیل به نقص شوند

رسی استفاده از پوکایوکه های ارزان برای باز :بازرسی صددرصد
.خودکار به منظور کشف خطاها یا شرایط عملیاتی نقص زا

قطع فوری عملیات در هنگام رخداد خطا و: اقدام اصالحی فوری
.عدم بازگشت به عملیات تا هنگام رفع خطا
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فرایند به کارگیری پوکایوکه
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شناسایی

شناسایی و انتخاب •
تمشکال

جمع آوری داده  های مربوط •
به کیفیت

FMEAاستفاده از، •

Brainstorming



اولویت بندی•
تعیین سطح جلوگیری از مشکل•
وکهطوفان فکری درباره ی طراحی پوکای•

برمبنای تجربیات گذشته•
می تواند شامل بیش از یک •

مکانیزم باشد
مقایسه راهکارهای جایگزین •

سادگی/قیمت•
سرعت پیاده سازی      /پیچیدگی•
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تحلیل



بهبود طراحی دستگاه یا •
روش پوکایوکه

برنامه ریزی و زمان بندی •
پیاده سازی برای حداقل 
کردن تاثیر بر روی تولید

44

برنامه ریزی



نصب•
معتبرسازی•
آموزش اپراتورها•
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پیاده سازی
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ارزیابی نتایج



سطوح جلوگیری از خطا
حذف احتمال خطا: حذف•

د انتخاب یک فراین: جایگزینی•
بهتر

دآسانتر کردن فراین: تسهیل•

نبعشناسایی خطا از م: شناسایی•

حداقل کردن تاثیر خطا: کاهش•
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:اهداف پوکایوکه
راکیفیتبهرسیدنهزینهپوکایوکه:رقابتیمزایای•

.می آوردپایین
وندر درراکارنیرویپوکایوکهاجرای:مطلعنیروی کار•

می کنددخیلخطاحذف
نیاز،خطاحذفباپوکایوکه:بودنپیش بینیقابل•

کاهشرادوباره کاریوسنتیبازرسی هایبه
.می دهد

کم شدنباعثپوکایوکه:ناسازگاریشدنکم•
.می شودهمبامونتاژیقطعاتناسازگاری
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مزایای پوکایوکه
.پوکایوکه ها معموال ساده و ارزان هستند•

.پوکایوکه بخشی از فرایند است•

پوکایوکه نزدیک محل وقوع خطا به کار گرفته  •
.می شود و بازخورد نسبتا سریعی ارایه می کند

اقلی بعد از بکارگیری پوکایوکه، نیاز به نظارت حد•
.دارد
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