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   و فوايد آن5Sآشنايي اوليه با كايزن ، تفكر سيستماتيك و طرح  - مقدمه
 مهمترين و ارزشمندترين عناصر موجود در آن هستيد و سامان داشـتن محـيط كـار بـه شـما                     سازمانشما به عنوان كاركنان يك      

  : سؤال زير را در نظر بگيريد  دو.بستگي دارد
  دهيد چقدر در نظافت، نظم و ايمني محيط كارتان اهميت دارد؟  دانيد كه آنچه انجام مي آيا مي •
  وري شما دارد؟ اي در سرعت انجام كار، كارايي و بهره دانيد كه محيط كار چه تأثير تعيين كننده آيا مي •

افزارها يـا   به مراتب بيشتر از حالتي است كه نرموارد مي شود    يك سازمان   ، به   ه  كه با از دست دادن كاركنان خبر      ،  در واقع ضرري    
افزارهـا و     هـايي را بـراي حفـظ و ارتقـاء كيفـي نـرم                هزينـه  سازمانهمانطور كه يك    لذا  . افزارهايش را از دست بدهد      سخت
  .انجام دهدكاركنان خود  عملكرد براي ارتقاء كيفيسرمايه گذاري مناسبي را كند بايستي  افزارهاي خود تقبل مي سخت

بهسازي مـستمر    كايزن در محيط كاري يعني       . كايزن يا بهبود مستمر است     سازمانيكي از روشهاي ارتقاء كاركنان يك       
 شـرط    . اشاره كـرد   5sتوان به     از جمله روشهاي مؤثر در اجراي كايزن مي       .  اعم از مديران و كارمندان     كليه پرسنل سازمان  

ي نتوانـد   سازماناگر  .  به صورت صحيح در مؤسسه پياده شود       5sزن در مؤسسات مختلف اين است كه در ابتدا روش           اجراي موفق كاي  
5sوري نخواهد بود گونه فعاليتي در زمينه بهره آميز اجرا كند در واقع قادر به انجام هيچ يت صورت موفق  را به.   
  

  .ر ، برگرفته از تفكر سيستماتيك نيز خالي از لطف نمي باشد زيجدول در اين خصوص توجه به اصطالحات و استانداردهاي 

  تفكر سيستماتيكسيستمهاي كاربردي در 
  فعالیت  معنی  عبارت سیستم
BSC Balance Scored Card تدوین و تسری استراتژی سازمانها  کارت امتیازی متوازن  
EFQM European Foundation of Quality management  سازمانهای متعالیارائه مدلهای   کیفیت اروپاییزیربنای مدیریت  
COQ Cost Of Quality هزینه ها را کاهش دهید  بهای کیفیت  
JIT  Just in time بموقع تولید کنید  کامال بموقع  
MSA Measurement system Analyses درست اندازه بگیرید  تحلیل سیستم اندازه گیری  
Hoshin - کنیدهدف گذاری  نام مبتکر ژاپنی   
BS  Brain Storming از نظرات بقیه استفاده کنید  طوفان فکری  
FMEA Failure Modes And Effects Analysis  اشکاالت را پیش بینی کنید  اتمودهای خطا و تحلیل اثر  
8D Eight Disciplines  کنیدمشکالت را حل  هشت انضباط   
SPC Statistical Process Control تولید را کنترل کنید  کنترل پروسه آماری 
DOE Design of Experiments بهترین تنظیم را پیدا کنید  طراحی آزمایشها 
QFD Quality Function Development می گویدببینید مشتری چه   توسعه توابع کیفی 
VE Value Engineering ارزانترین و مفید ترین راه را بیابید  مهندسی ارزش  
5S Seri/ Seition/ Seiso/ Seiketso/ Shtsuke مرتب باشید  انضباط سیستماتیک  

هر گـاه مـا بتـوانيم       . ي آن محسوب مي گردد    يزيربناسيستم   از اركان تفكر سيستماتيك و در واقع         5sمالحظه ميشود كه    
، اثر بخشي و كارايي     و همنوعان   مواره كارهاي خود و سازمان را بر اساس اين سيستمها انجام دهيم ، ضمن تأمين آرامش خاطر خود                   ه

  :اين دو مفهوم ، جهت يادآوري ، در زير آمده است . را بهبود بخشيده ايم  
  يش بيني شده و اهداف مورد انتظار شاخص و  مقياس بيانگر ميزان تحقق فعاليتهاي پ:) Effectiveness (اثربخشي

   رابطه بين نتايج بدست آمده و منابع مصرف شده مربوطه:           )Efficiency(كارايي 
  

رساني و درخواست همكاري صميمانه از شما عزيزان، درجهت  آگاهي و اطالع، هدف از تهيه اين مجموعه 
  .استازمان منافع شما و س و درنتيجه تأمين 5Sاجراي صحيح و مفيد 
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5sچیست و چه فوایدی دارد ؟   
  : شد عبارتند از ازجمله سؤاالتي كه همواره از سوي كاركنان مطرح مي

5s چيست؟   
  اي به همراه دارد؟  چه نتيجه

  هدف نهايي و فوايد اجراي آن چيست؟ 
  : و در نهايت اينكه 

  نقش و وظيفه كاركنان در اجراي آن چيست؟ 
  

   :شود ميدر پاسخ اينچنين گفته 
اي از مفاهيم ايـن پـنج كلمـه و نتـايج       خالصه زير، در جدول       مخفف پنج كلمه ژاپني بوده كه به زبان انگليسي و فارسي برگردانده شده             5sواژه  

  .حاصل از آن آورده شده است

 5s  مفاهيم و نتايج 

  نتيجه  مفهوم  فارسي  انگليسي  ژاپني  رديف

1  Seri Sort  العات و فضاهاي تشخيص اقالم، اط  پاكسازي
  .يابي ضروري يا غيرضروري و نيز عيب

آنچه در اطراف شماست  هر
ضروري و در عين حال سالم 

  .است

2  Seition Set in order نظم و ترتيب  
بندي  اي رده گونه بايد اشياء و اسناد به

شوند كه هركس قادر به يافتن آنها 
  .باشد بدون انجام جستجوهاي بيهوده

ه نحوي مرتب اشياء و اسناد ب
شوند كه در وقت نياز، به  مي

  .توانيم آنها را بيابيم فوريت مي

3  Seiso Sweeping 
or Shine 

  نظافت
دگرگون ساختن محيط كار به يك 
محيط تميز و درخشان، بدون وجود 

  .كثيفي يا آشغال

شود  محيط كار به نحوي تميزمي
جا كثيف نيست و همه جا  كه هيچ

  .زند از تميزي برق مي

4  Seiketso Standardization  
استاندارد سازي و 

   نخستsحفظ سه 
كنترل و اصالح دايمي و تدوين 

  .استانداردهاي پاكيزگي و نظم وترتيب
وضعيت حاصل از گامهاي اوليه 

  .صورت پابرجا حفظ خواهد شد به

5  Shitsuke Sustaine انضباط  

رعايت احترام و ادب، برقراري نظام 
كاراي ارتباطات، احترام به حقوق 

يكديگر، وضع مقررات و پيروي جدي 
  .از آنها، آموزش كاركنان

ايجاد عادات و خوهايي كه 
تضمين كننده حسن انجام 

فعاليتها به بهترين شيوه است و 
  .ايجاد روحيه مناسب

  
  .الف است پیشگیری از اتS5دف نهایی از هطور كلي  به

  : صورت صحيح پياده نمود شاهد نتايج مفيد زير خواهيم بودترتيب و ب را به 5sاگر بتوان روش 
  : شدن محيط   آراسته-الف 

  .وري خواهد شد اگر محيط كار آراسته و منظم باشد، كاركنان انگيزه بيشتري براي فعاليت دارند و اين مطلب منجر به افزايش بهره
  : يط كار  لذت بخش شدن مح-ب 

  .شوند اگر محيط كار آراسته و منظم باشد، كاركنان با اشتياق بيشتري از خواب برخاسته و در سر كار حاضر مي
  :  افزايش كارايي -ج 

د يا اطالعات و يـا      آيا زمانيكه كاركنان اسنا   . تر است   بخش  چنانچه هر چيزي در جاي مناسب قرارداشته و در دسترس باشد، انجام كارها آسانتر و نتايج آن لذت                 
  .شود تا با گشتن در اطراف خود آنها را بيابند كنند؟ آيا وقت آنها و همكارانشان تلف نمي يابند احساس يأس و سرخوردگي نمي شئ مورد نياز خود را نمي

  :  ايجاد ايمني و سالمتي -د 
تـري بـراي كـار        ورالعملهاي الزم در دسترس باشد، محـيط كـاري امـن          محيط كاري مرتب و تميز كه درآن هر چيزي در جاي مناسب خود قرار داشته و دست                

همچنين رفع آلودگيها به حفظ سالمتي كاركنان كمك نموده و با اصالح مسايلي نظيـر گرمـا، سـرما و تهويـه محـيط كـار بـيش از پـيش مطلـوب و                             . خواهد بود 
  .بخش خواهد شد آرام
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  :جويي  صرفه–ه 
  .جويي شده كه به نفع مؤسسه خواهد بود و زمان منجر به صرفهكاهش اسراف در مواد، وسايل، فضا 

  : ها  افزاري و كاهش هزينه افزاري و نرم  بهبود وضعيت دستگاهها و سيستمهاي سخت–و 
هـا     تجهيزات، هزينـه    با كاهش نرخ خرابي و در نتيجه كاهش نياز دستگاهها و سيستمها به تعميرات، وضعيت آنها بهبود يافته و با كاهش مدت از كارافتادگي                       

 .يابند نيز كاهش مي

  : رفع عيوب و نواقص –ز 
 .عيب و نقص خواهد بود هر چيزي در اطراف شما سالم و بي

  : ارزيابي كاركنان و در نظر گرفتن پاداش –ح 
افـراد  . جا تفـاوت دارد     ض بجاست و با تبعيض بي     اين تبعي . براي ارزيابي كاركنان دستورالعملهايي تهيه گرديده و به بهترين آنان پاداشهايي تعلق خواهد گرفت             

 .شود ديگر ارزش كار آنها ناديده پنداشته نمي. گيرد سختكوش شناسايي شده و براي آنان امتياز خاص مد نظر قرار مي

  : تدابير الزم –ط 
 .شود در رابطه با ورزش صبحگاهي، زمان صرف صبحانه و نهار و مانند اينها تدابيري انديشيده مي

  : رسيدن به استانداردهاي جهاني – ي
 Iso / Ts     در اجراي ساير روشهاي كايزن است و در نهايت بازشدن راهي براي استانداردهاي سازمان منجر به آمادگي 5sاجراي روش 

16949 , Iso 14000, Iso 9000.  
 

   :5Sنقش و وظیفه شما در اجرای طرح 
5S   5همكاري و كوشش در اجراي    . اص همه است نه كار فرد يا افراد خ         كارS                عنـوان يكـي از        توسـط هـر فـرد در محـيط كـارش را بايـد بـه

 بطور غير 5S بخش و يا بخشهايي از محيط كار از نظر رعايت 5Sممكن است در جريان اجراي . معيارهاي ارزشيابي و پاداش دهي عملكرد قرارداد      
  .كار آنها را مورد ستايش قرار داد اچيز باشد كه البته بايد كوشش خودشان ن رسمي وضع مثبتي داشته باشند و نيازهاي تغييراتي

 برايتان بـه   5Sباتوجه به منافع وافري كه. باشد  ميسازمان هماهنگي كليه كاركنان و همكاري ،  تعهد ، اراده، خواست 5Sنكته مهم در اجراي 
  . دهي محيط كار اقدامي با ارزش است توانيد سامان دهيد و سامان د را ميايد كه محيط كاري خو  تاكنون متقاعد شده همراه خواهد آورد حتماً

  :موارد زير را در نظر بگيريد . ه كار مولد و موثر و براي هركس در هر مكان و زمان استئاين برنامه تنها به منظور كمك به ارا
ايد؟ در آن زمان با      وقت بيهوده صرف كرده    ي از اطالعات يا اسناد مورد نياز فوري         ا  حال براي يافتن مجموعه     آيا تا به   •

  ايد؟  خود چه انديشيده
نكـه شـخص ديگـري آن را برداشـته و ديگـر سـرجاي خـود                 آآيا تاكنون مشكل گم كردن يك پرونده را به دليـل             •

  ايد؟  برنگردانده تجربه كرده
هاي مورد نياز آنهـا   از پروندهآيا تاكنون مشكل منتظر گذاشتن ارباب رجوع را هنگامي كه به مسافرت رفته و برخي    •

  ايد؟  ايد، تجربه كرده را دركشوي ميز خود قرارداده
حال به دليل خراب شدن و نياز به تعمير سيستم كامپيوتر خـود، كارهـاي خـود را تـا چنـدين روز معـوق                           يا تا به  آ •

  ايد؟  گذاشته
  استنشاق هواي آلوده به دود سيگار چقدر شما را آزرده است؟  •
  برايتان به همراه داشته است؟را ها چه مشكالتي  قفلها و دستگيرهخراب بودن  •

تنها راه رهايي از اين  مشكالت شما هستيد چرا          . اي از مشكالتي بود كه هر كارمند يا مدير با آن مواجه شده است               مطالب گفته شده تنها گوشه    
محيطي لذت بخش و پاكيزه تغيير دهيد و همچنين از مزايا  و پاداشهاي          ، خواهيد توانست محيط كاري خود را به          5Sكه با اجرا و عمل به قوانين        

  . برخوردار گرديد5Sطرح 
سازمانها و واحدهاي  رسد ولي عموماً       به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام اصول آن خيلي ابتدايي به نظر مي                 5Sعليرغم اينكه سيستم    

دليل اين امر به احتمال زياد در ظاهر ساده اين طـرح اسـت و از آنجـا كـه          . الت فراوان روبرو هستند   توليدي براي پياده نمودن آن در عمل با مشك        
در واقع  . آورد   عمل نمي   كس  به واقع براي انجام آنها تالش جدي به           شود انجام اين عوامل با يك چشم بر هم زدن ميسر خواهد بود،  هيچ                تصور مي 

اطالع بوده و نيز تمايلي براي اجراي مقـررات آن از خـود    ان و پرسنل اجرايي از اهداف و مأموريتهاي آن بيرو دشوار است كه مدير    از آن  5Sتحقق  
  . دهند نشان نمي

  خواهیم  میشماآنچه از 
  .و همکاری صمیمانه شماست، هماهنگی عهد ت


