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يكي از روش هاي ارتقاي كاركنان

.  است( بهبود مستمر)كايزنيك سازمان، 

كايزن نه تنها تالشي مداوم در جهت حفظ 

استانداردها است، بلكه به منظور ارتقاي آنها

.نيز به كار گرفته مي شود

ر در به عبارت ساده تر كايزن يعني بهسازي مستم

زندگي شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كاري ، 

:از جمله روشهاي مؤثر در اجراي كايزن 

.  مي باشدپنج اس 
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ی پیدایش نظام آراستگ

5Sابتدا در ژاپنيكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني است كه از

(1985.. ) و سپس درساير كشورها بكارگرفته شده است 

توجه نمود كشور سنگاپور 5Sاولين كشوري كه پس از ژاپن به نظام 

.در كشورهاي غربي معرفي و رواج يافت5S، ميالدي 90از دهه و بود

.در ژاپن چاپ شد1986اولين كتاب در سال 
(كايزن عملي:كتاب سوزوكي)
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دندالگوهاي اولیه اي كه ژاپنی ها استفاده كر

سازمانهاي خدماتي مانند هتل ها ، 

سوپرماركتها ، كتابخانه ها و مراكز 

تفريحي ، بدليل تماس مستقيم و

نزديك با مشتريان 

صنايع بهداشتي ودارويي يا صنايع

د ميكروالكترونيك كه عموما نيازمن

بودند ، محيطي تحت عنوان اتاق پاكيزه

بدليل الزام به رعايت بهداشت و 

استانداردهاي مرتبط 

ثي سازمانهاي پيشرو كه به اهميت مباح

:مانند

كار–ماشين ، انسان -انسان 

محيط توجه مي نمودند–و  انسان 
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رانپیدایش نظام آراستگی در ای

در صنایع خودرو سازی استسازمان نوسازي صنايع 5Sدر ایران آغازگر
و سايپاآغاز شد و شرکت 74فعالیت های عملی در این زمینه از سال 

.پیشگامان این حرکت اند ايران خودرو 

جهتاین نظام را در صنعت خودرو سازی رواج داد و به همین مجتبي كاشاني مرحوم 
.  یاد می کننددر ايران 5Sپدراز او با عنوان 

. را مطرح کرد صنعتي نظامهفت سينبحث ( 1382)در کتاب نقش دل در مدیریت مجتبی کاشانی 

و سامان سر
دادن  سوا كردن 

سپيدي و
پاكيزگي

سعي در 
حفظ وضع 

مطلوب 

سازمان 
يافتگي و 
انضباط 

سخت كوشي و
ار با تمام نيرو ك

كردن 

سماجت در 
انجام يك كار 
خوب تا مرز 
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یردآراستگی در پنج مرحله صورت می گنظام
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5Sت ازحروف اول كلمات ژاپنی زیر گرفته شده اس
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ساماندهی 

مرتب کردن اشیا بر اساس قواعد یا اصولی معین

تشخيص ضروري از غير ضروري 

اتخاذ تصمیم قاطع برای رهایی از غیرضروری ها 
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بنظم و ترتی

ییر در بررسی های بعدی میتوان محل هر چیزی را بنا به ضرورت تغ

داده و اصالح نمود 

راهی برای یافتن و بکاربردن اشیای مورد نیاز بدون انجام 

جستجوهای بیهوده 

قراردادن اشيا در مكانهاي مناسب يا به ترتيب مطلوب 
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زيپاكیزه سا

دورريختن زوايد و پاكيزه كردن اشيا

از آلودگي ها و مواد خارجي 

هر كس بقدر توان خود محل كار و زندگي و بخصوص ابزار و

لوازمي را كه مستقيما با آنها سر و كار دارد را تميز كند 
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زياستاندارد سا

كنترل و اصالح دائمي ساماندهي

و نظم و ترتيب و پاكيزگي 

هم پاكيزگي و نظافت شخصي و محيط 
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انضباط

ايجاد توانايي الزم براي انجام امور
به شيوه مطلوب 

شكل دهي و ايجاد عادات صحيح
بجاي عادات نادرست 

ع زمينه سازي فردي و گروهي براي انجام دقيق،درست و بموق
استانداردها توسط كاركنان
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5Sاهداف اجراي

 بهبود كيفيت
 بهبود روابط انساني
 حذف اقالم و فعاليتهاي غيرضروري
 نظم و ترتيب در محل كار
دستيابي به محيطي منظم و دلپذير
 تسريع در جابجايي
دسترسي سريع به اقالم و تجهيزات
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5Sمزایاي اجراي 

آراسته شدن محيط كار                    -
لذت بخش شدن محيط كار-
افزايش كارايي                               -
ايجاد ايمني و سالمتي-
صرفه جويي                                -
كاهش هزينه ها -
رسيدن به استانداردهاي جهاني        -
رفع عيوب و نواقص-
بهبود وضعيت سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري -
ارزيابي كاركنان و در نظر گرفتن پاداش-
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يسيستمهاي سازمانربا ساي5Sارتباط 

سيستم انبارداري
سيستم برنامه ريزي توليد
سيستم حمل و نقل
سيستم تحويل كاال
سيستم استقرار تجهيزات و ماشين آالت
سيستم ارزيابي كاركنان
  سيستم پيشنهادها

. . .و
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ساماندهی: دستور اول 

آموزش 

(نظام آراستگي به كليه كاركنان  )  

جلب مشاركت كليه كاركنان 

تشكيل گروه هاي كوچك اجرا

21



نظم و ترتیب : دستور دوم 

آموزش

بررسي اقالم مورد استفاده و بررسي محيط اطراف

تعيين محل مناسب براي هر چيز

قرار دادن هر چيز در سرجاي خود
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پاكیزه سازي: دستور سوم 

آموزش

انجام عمليات روزانه بدون ايجاد بهم ريختگي و آلودگي

تميزكردن تجهيزات و محيط كار
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استاندارد : دستور چهارم 
سازي 

آموزش

انجام اصالحات الزم در مستندات قبلي

تدوين مستندات جديد مورد نياز

ابالغ و اجراي استانداردها در سازمان
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انضباط : دستور پنجم 

آموزش

بررسي محيط كار بصورت همه جانبه

شناسايي اقالم غير ضروري 

دور كردن اقالم غيرضروري از محيط
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آمادگي-1

اعالم رسمي مديرعامل-2

نانتميزكاري گسترده توسط همه كارك-3

S1اجراي-4

S3,S2,S1اجراي روزانه-5

مراحل زیر S5سازمان ملی بهره وري ژاپن براي اجراي 

راپیشنهادكرده است

S1
ساماندهي

S2
بنظم و ترتي

S3
پاكيزه سازي
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سیماي سازمانهاي مشكل دار

 كاركنان ظاهري خسته و آشفته دارند  .
 كاركنان صميمي نيستند  .
 غيبت از كار باالست  .
ند كاركنان پيشنهادي براي اصالح و پيشرفت كارها ارائه نمي نماي.

فعاليتي در زمينه حلقه هاي كنترل كيفيت به چشم نمي خورد .
 ضايعات ، دوباره كاري و بر گشتي باالست .
 تجهيزات و محيط كار ،كثيف و آلوده اند .

 ابزار و اقالم بدون نظم و ترتيب پراكنده اند .
 موجودي انبار و حجم كاالهاي نيم ساخته باالست.

 تعداد حوادث باالست.
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؟...است5Sچرا حق تقدم با   

 زمان هاي اتالف را كاهش مي دهد.

 فاصله هاي دستيابي را كاهش خواهد داد.

 دوره عمر ماشين آالت و تجهيزات را افزايش مي دهد.

 خطا و اشتباه را كاهش مي دهد .

 سرمايه گذاري محدودي را مي طلبد.

 افراد را به خود انظباتي عادت خواهد داد.

 عملكرد عمومي شركت را افزايش خواهد داد.
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QCC

TQC TPM

JIT

5Sاطساماندهي ، نظم و ترتيب ، پاكيزه سازي ، استاندارد سازي ، انظب

KSS

QCC

TQC

TPM

JIT

سيستم پيشنهادات كايزن

حلقه هاي كنترل كيفيت

كنترل كيفيت فراگير

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير

توليد به هنگام

KSS

5S
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ویژگیهای کایزن و نوآوری وجهشنوآوريكايزنويژگي

کوتاه مدت و هیجان انگیزدراز مدت و بدون هیجان تاثیر

بلندکوتاه  گام

متناوب و ادواریپیوسته و صعودی چارچوب زمانی

ناگهانی و انفجاریتدریجی و مداوم  تغییرات

ایده ها وتالش های شخصیتالش گروهی روش دستیابی

افراد منتخب و معدودهمگانی سطح درگیری

تخریب و ساختنگهداری و بهبود حالت

گشایش تکنولوژیک و خاصدانش و مهارت معمول دانش و مهارت

سرمایه گذاری کالنسرمایه گذاری اندك  الزامات انجام کار

تکنولوژیمردم  هدف گیری

نتایج برای کسب منافعفرآیندها وتالش ها  ارزیابی
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5Sچهار هدف اصلی برنامه 

ارگسترش و توسعه تفكر بهپويي مداوم و پيگير در محيطهاي ك. 1

گسترش تيم سازي و روحيه كار جمعي از طريق مشاركت همگاني.  2

گسترش كاركردهاي مديران رهبري عملي در محيط هاي كار.  3

بهبود زيرساختارهاي الزم براي ارائه روشهاي پيشرفته بهپويي.  4

31



32



33

انواع اقالم

اقالم 
غیر ضروري

اقدامات الزموضعیت

اقالم ، ارزشي ندارند و 
دبراحتي جدا سازي ميشون

براي فروش مقداري ارزش 
دارند

اقالم ، ارزشی ندارند ولی 
جداسازی آنها هزینه دارد

اقالم به دفعات استفاده
مي شوند

اده اقالم بعضي اوقات استف
مي شوند

اقالم چندان استفاده نمی 
دشوند ولی مورد نیاز هستن

سريعا حذف گردند

نهادفروش به بهترين پيش

راه ارزانتر و كم خطرتري 
بررسي شود

ر بايد در نزديكي محل كا
نگهداري شوند

دورتر از محل كار 
نگهداري شوند

ت بايد جداگانه با مشخصا
واضح نگهداري شوند

اقالم 
ضروري



5S دوازده نكته محوري براي ممیزي

؟...نندآيا مديريت ارشد و مديران مياني از برنامه هاي تدوين شده پشتيباني ميك.1
؟...آيا افراد به محل كار خود مباهات ميكنند و نسبت به آن احساس غرور دارند. 2
؟...آيا محل كار تميز و سامان يافته است. 3
؟...آيا افراد در محل كار ايمن هستند. 4
؟...آيا ماشين آالت و تجهيزات در وضعيت مناسب و پاكيزه هستند. 5
؟...آيا اقالم و مواد به سهولت قابل شناسايي و بازيابي هستند. 6
؟...آيا ماشين آالت و تجهيزات و ابزارآالت در محل مناسبي قرار گرفته ا ند. 7
؟ ...استفاده شود FIFOآيا موجودي ها به نحوي مستقر شده اند تا از روش . 8
؟...آيا محصوالت فاقد گرد و خاك هستند. 9

؟...آيا افراد بدون اجبار و يادآوري نظافت روزانه را انجام ميدهند. 10
؟...آيا لباسهاي كار تميز، آراسته و فاقد پوسيدگي است. 11
؟...آيا سازمان تصوير مناسب و راضي كننده اي از خود نشان ميدهد. 12
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بعد از اجرا قبل از اجرا
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بعد از اجراقبل از اجرا
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بعد از اجراقبل از اجرا
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بعد از اجراقبل از اجرا
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بعد از اجراقبل از اجرا
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قبل از اجرا

بعد از اجرا
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قبل از اجرا

بعد از اجرا
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قبل از اجرا

بعد از اجرا
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قبل از اجرا

بعد از اجرا
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پاكيزه سازينظم و ترتيب

ساماندهي

انظباط استاندارد سازي

تكرار همیشگی چرخه 
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شروع را 5Sچرا از امروز 
؟؟.....!!نكنیم
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:منابع 

 آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای گمبا کایزن در واحدهای خدماتی و صنعتی
1383اسفند ، رضا  پورخردمند،عزیزاله جعفری

ایران خودرو ، کمیته تدوین وپنج اصل دسترسی به ساماندهی محیط کار ،
استاندارد سازی تولید ناب

SITES :

www.google.com

www.e-modiran.com

www.myindustry.ir 

www.aftabir.com 
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ینده از آن كسانی است كه درآ

!..!!بهترند،بهتر شدن

عزیزانبا تشكر از توجه شما

ســرائـيعـلـي 
گروه مهندسين پوران مهر سپنتا

www.pooranmehr.com
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