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مقدمه:
«پٌح اع» ًظبهي است وِ دس طاپي ثػَست ًْبديٌِ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ ٍ ًتبيح ثسيبس خَثي سا ثشاي
ٍاحذّبي غٌؼتي ٍ خذهبتي ثِ اسهغبى آٍسدُ استً .تبيدي وِ هؼوَالً ثب استفبدُ اص ايي سٍش حبغل هي گشدد سا
هي تَاى ثِ اختػبس ثِ پيطگيشي اص حَادث ،وبّص ٍلفِ وبسي ٍ افضايص ثْشُ ٍسي دس هحيظ وبس ػٌَاى ًوَد.
ثغَس ولي ّذف ًْبيي «پٌح اع» پيطگيشي اص اتالف است .ػليشغن ايٌىِ سيستن «پٌح اع» ثِ ظبّش خيلي
سبدُ ٍ لبثل فْن است ٍ اًدبم آى اغَل ًيض خيلي سبدُ ثِ ًظش هيآيذ ٍلي ػوَهبً سبصهبًْب ٍ ٍاحذّب ثشاي پيبدُ
وشدى آى دس ػول ثب هطىالت فشاٍاى سٍثشٍ ّستٌذ .دليل ايي اهش سا ثبيذ دس ظبّش سبدُ آى خستدَ وشد .دس ٍالغ
تحمك «پٌح اع» اص آى سٍ دضَاس است وِ هذيشاى ٍ پشسٌل اخشايي اص اّذاف ٍ هأهَسيتْبي آى ثػَست غحيح
اعالع وبهلي ًذاسًذ .ثٌبثشايي اخشاي ًظبم «پٌح اع» ٍ تذاسن ثستش هٌبست ثشاي اًدبم آى تب صهبًي وِ اغَل آى
ثِ خَثي ضٌبختِ ًطذُ وبسي ثسيبس دضَاس است .ثِ ّويي خبعش ثِ هٌظَس آضٌبيي هختػش ثب ايي سٍش ّش يه اص
ايي اغَل ثِ اختػبس هؼشفي هيگشدًذ.
تؼشيف پٌح اع 5S :سيستوي ثشاي ثْسبصي ٍ آساستگي دس هحيظ وبس هيجبضذ ٍ يب ثِ ػجبست ديگش ،فٌي است
وِ ثِ هٌظَس ثشلشاسي ٍ حفظ فضبي ويفيتي دس يه سبصهبى ثىبس گشفتِ هيطَد.
 5Sاص پٌح حشف اٍل ولوبت طاپٌي صيش گشفتِ ضذُ است .خذٍل صيش هؼٌي ٍ هفَْم پٌح ٍاطُ هزوَس سا ًطبى
هيدّذ:
طاپٌي

هفَْهي -اًگليسي

هفَْهي – ضىلي اًگليسي

فبسسي

Seiri

Sort

Sorting Out

سبهبًذّي

Seiton

Organize

Systematic Arrangement

ًظن ٍ تشتيت

Seiso

Clean

Spic and Span

پبويضُ سبصي

Sekitsu

Hygrene

Standardizing

استبًذاسدسبصي

Shitsuke

Discipline

Self - discipline

اًضجبط

دس اداهِ هجبًي ٍ اغَل ّش يه اص پٌح ٍاطُ فَق ضشح دادُ هيضَد.
 )1ساماندهي (سازماندهي  ،تفكيك و تعمير)) ( Seiri
سبهبًذّي دس ػبم تشيي هفَْم آى ػجبست است اص ًظن دادى ثِ وليِ اخضاي يه سبصهبى خْت ًيل ثِ اّذاف .اص
ديذگبُ «پٌح اع» سبهبًذّي ثِ هؼٌبي تطخيع ضشٍس اص غيشضشٍس ،اتخبر تػويوبت لبعغ ٍ اػوبل هذيشيت
اٍلَيتْب ثشاي سّبيي اص غيشضشٍسيْب است .دس ديذگبُ «پٌح اع» ،سبهبًذّي اهشي دضَاستش اص لشاسدادى اضيبء دس
گَضِاي هيثبضذ ٍ ّذف ايدبد ًظوي هغلَة ٍ هٌبست است .ثِ هٌظَس هَفميت دس سبهبًذّي هيثبيستي ثِ
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اٍلَيت ثٌذي پشداخت .ثِ عَس خالغِ ايي  Sثِ هؼٌي خذا وشدى آًچِ ضشٍسي است اص غيش ضشٍسي ّب هيثبضذ.
ًوًَِ ّبيي اص اخشاي ايي  Sسا هي تَاى ثػَست صيش فْشست ًوَد:
 تفىيه اضيبء ضشٍسي اص غيش ضشٍي (هطخع وشدى هلضٍهبت اداسي وِ دس اعشاف ضوب ٍخَد داسد ٍ
عجمِ ثٌذي اًْب ثب تَخِ ثِ اٍلَيت استفبدُ اص آى ،تفىيه فشهْبي اص سدُ خبسج ٍ فشهْبي دس گشدش)
 اضيبيي سا وِ استفبدُ ًوي وٌين دٍس ثشيضين ( دٍس سيختي ثشگْبي صائذ)
ضىل صيش هفَْم ايي  Sسا ًوبيص هيدّذ:

طبقه بندی

عمليات مورد نياز

موارد ضروری

ساماندهي ()Seiri

موارد غير ضروری

الالهي وِ فبلذ اسصش ثَدُ ٍ
ثشاحتي دٍس اًذاختِ هيطَد.

فَساً دٍس اًذاختِ ضَد.

الالهي وِ لبثل فشٍش ّستٌذ.

ثشًبهِ سيضي خْت الذام ثِ
فشٍش يب هضايذُ

الالهي وِ دس ايي ٍاحذ لبثل
استفبدُ ًجَدُ ٍ ليىي دس سبيش
لسوتْب لبثل استفبدُ است.

ػَدت ثِ اًجبس

الالهي وِ هشتجبً استفبدُ
هيطَد( .سٍصاًِ يب ّفتگي)

دس هحل وبس ٍ دسدستشع ًگْذاسي
ضذُ يب ثب خَد حول وٌيذ

الالهي وِ ثؼضبً هَسد استفبدُ لشاس

آًْب سا دس هحل وبس دس هىبًي وِ
اص هشوضيت ثشخَسداس است،
ًگْذاسي وٌيذ

الالهي وِ استفبدُ ًويطَد
ٍليىي هيجبيست ًگْذاسي ضَد.

ثِ غَست خذاگبًِ دس هحلي
دٍستش ثب داضتي ثشچست ضٌبسبيي
ًگْذاسي ضَد

هيگيشد( .هبّبًِ يب  6هبُ يىجبس)
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 )2نظم و ترتيب ) (Seiton
ًظن ٍ تشتيت ثِ هؼٌي لشاس دادى اضيبء دس هىبًْبي هٌبست ٍ هشتت ثِ ًحَي وِ ثتَاى اص آًْب ثِ ثْتشيي ٍخِ
استفبدُ وشدً .ظن ٍ تشتيت ساّي است ثشاي يبفتي ٍ ثىبس ثشدى اضيبي هَسد ًيبص ،ثذٍى اًدبم خستدَّبي ثيَْدُ.
ٌّگبهي وِ ّش چيض ثب تَخِ ثِ وبسوشد ٍ دس ًظش گشفتي ويفيت ٍ ايوٌي وبس دس خبي هٌبست ٍ هطخع لشاس
داضتِ ثبضذ ،هحل وبس ّوَاسُ هٌظن ٍ هشتت خَاّذ ثَد .ثذيي هٌظَس ثبيذ ّوِ ٍسبيل ،الالم ٍ فشهْبي هَسد ًيبص
سا وِ لجال دس ثٌذ  1ضٌبسبيي ًوَدُ ٍ وبسوشد ّش يه اص آًْب سا ًيض هطخع ًوَدُاين سا دس خبي هٌبست لشاس
دّين ثِ ًحَي وِ ثب سشػت ٍ سَْلت لبثل دستشع ثبضٌذ .ثِ ػجبست ديگش لشاس دادى اضيب دس ثْتشيي هىبى ثِ
ثْتشيي عشيك هوىي ٍ اهىبى دستشسي ثِ آى ثب حذاوثش سشػت (صيش  03ثبًيِ)ً .وًَِ ّبيي اص اخشاي ايي  Sسا
هي تَاى ثػَست صيش فْشست ًوَد:
 اضيبيي سا وِ غبلجبً استفبدُ هي وٌين ،دس هحل وبس لشاسدّين (تدْيض هيضّبي افشاد ثِ هلضٍهبت اداسي)
 اضيبيي سا وِ ثِ ًذست استفبدُ هي وٌين دس خبيي دٍس اص دستشع لشاس دّين (استفبدُ اص سيستن ثبيگبًي
هٌبست ثِ عَسي وِ سَاثك وبسي سبلْبي گزضتِ دس خبّبي دٍستشي لشاس گيشد ،استفبدُ اص وتبثخبًِ يب
لفسِ ّبي هخػَظ خْت لشاس گشفتي وتبثْب ٍ خضٍات ٍ دستَسالؼولْب)
 ثشچست گزاسي ٍ ضٌبسبيي وليِ صًٍىٌْب ،فبيلْب ،لفسِ ّب (ثشچست گزاسي فبيلْب ثِ ًحَي وِ ًطبى دٌّذُ
هحتَيبت آى ثبضذ)
 استمشاس ّش چيض دس خبي هطخع ٍ هخػَظ ثِ خَد (استفبدُ اص فبيلْب ٍ لشاس دادى هلضٍهبت اداسي دس خبي
خَد ،استمشاس ٍ عجمِ ثٌذي فشهْب دس لفسِ ّبي هخػَظ ،استفبدُ اص وبصيِ خْت عجمِ ثٌذي ًبهِ ّب ٍ يب
وبسّبي دس دست اخشا)
 آٍسدى ٍ ثبصگشداًذى ّش چيض دس حذالل صهبى (ثبصگشداًذى صًٍىي سَاثك ثِ هحل ثبيگبًي ،هشتت وشدى الالم
ٍ ٍسبئلي وِ سٍصاًِ ثب آى سش ٍ وبس داسين ،لشاس دادى غٌذلي پطت هيض وبس دس ٌّگبم تشن هحل وبس)
ػالهت گزاسي هحذٍدُ ّب ٍ هحل استمشاس اضيبء ٍ ضٌبسبيي افشاد (تبثلَ ّبي هطخع وٌٌذُ ًبم افشاد ٍ يب
استفبدُ اص تگْبي ضٌبسبيي ،هطخع ضذى هحل استمشاس خَدسٍّبي ضشوت ،عشاحي خبًوبيي هيض وبسي
افشاد)
ً ظن ٍ تشتيت دس تبثلَي اػالًبت ( ًػت پالوبسدّبي تجليغبتي ضشوت دس خبّبي هٌبست)
 عشاحي اػالًبت ثِ ًحَي وِ خَاًذى آًْب آسبى ثبضذ (استمشاس هٌبست هبًٌذ دس هؼشؼ ديذ ثَدى ،عشاحي
صيجب ٍ خَاًب ثَدى)
 )3پاكيسه سازی ) ( Seiso
دس ديذگبُ «پٌح اع» پبويضُ سبصي ػجبست است اص دٍس سيختي صٍائذ ٍ پبويضُ وشدى اضيبء اص آلَدگيْب ٍ هَاد
خبسخي .ثِ ػجبست ديگش پبويضُ سبصي ًَػي ثبصسسي است .ثبصثيٌي ٍ پبويضگي هحيظ وبس ثشاي حزف آلَدگي هَسد
تأويذ دس ايي ثخص اص ًظبم «پٌح اع»لشاس داسد .ثشخي اص لَاصم ،تدْيضات ٍ هىبًْب لضٍهبً ثبيذ ثسيبس پبويضُ ٍ ػبسي
اص ّش ًَع آلَدگي ًگْذاسي ضًَذ .ثٌبثشايي الصم است وِ آًْب سا دليمبً ضٌبسبيي ًوَدُ ٍ ثش ايي ثبٍس ثَد وِ پبويضُ
سبصي تٌْب تويض وشدى هحل وبس ٍ لَاصم هَخَد دس آى ًيست ثلىِ پبويضُ سبصي اهىبى اًدبم ثبصسسي ٍ ثبصثيٌي سا
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ًيض ثبيستي فشاّن آٍسد .ثِ ػجبست ديگش پيطگيشي اص وثيفي ٍ پبويضُ ًگِ داضتي هذاٍم هحيظ ،اهَال ٍ افشاد ٍ
حزف ٍ يب وٌتشل آلَدگي ٍ يبدآٍسي ايي ًىتِ وِ هحل وبس خَد سا ّوبًٌذ خبًِ خَد ثذاًين ً.وًَِ ّبيي اص
اخشاي ايي  Sسا هي تَاى ثػَست صيش فْشست ًوَد:
 تؼشيف هسئَليتْبي توبهي افشاد ثشاي پبويضگي هحل وبس (حفظ ًظبفت ٍ پبويضگي هحيظ وبس ّش يه اص
پشسٌل ،پبويضگي ٍ ًظبفت الجسِ پشسٌل)
 اًدبم ثبصثيٌي ٍ پبويضُ سبصي هستوش تَسظ هدشي اسائِ خذهبت
 ضٌبسبيي ٍ سفغ خشاثيْبيي وِ دس اثش ًطتي ّب فشسبيص ّب ،تشن ّب ٍ غيشُ ثَخَد آهذُ است
 ضٌبسبيي هٌبثغ آلَدگي ٍ سؼي دس حزف ٍ يب وٌتشل آى
 تويض وشدى هحل وبس (ضستطَي هشتت ثب هَاد ضذػفًَي وٌٌذًُ ،ظبفت دس اًجبس ،خوغ آٍسي لَاصم هستؼول،
تويض وشدى ّش چيض ثالفبغلِ ثؼذاص وثيف ضذى)
 حزف آلَدگيْبي گشد ٍ غجبس (استفبدُ اص تَْيِ هغلَة دس اًجبس ٍ سبلي ّب ،استفبدُ اص فيلتشّبي غبفي َّا،
استفبدُ اص وبٍسّب ،لشاس دادى الالم ٍ اضيب دس هحفظِ ّبي دسثستِ)
 پبويضُ وشدى هحلْبيي وِ اص چطن افشاد ثِ دٍس است (صيش هيضّب ،گَضِ ّبي اتبق ،صيش هلضٍهبت اداسي ٍ
تدْيضات فٌي ،پطت پشدُ پٌدشُ ّب ،فبيلْب ،وطَّب ٍ ) ...
 )4استانداردسازی ) ( Sekitsu
استبًذاسدسبصي ػجبست است اص وٌتشل ٍ اغالح دائوي سبصهبًذّي ً ،ظن  ،تشتيت ٍ پبويضگي .تبويذ اغلي دس
استبًذاسدسبصي هتَخِ هذيشيت است وِ ثب استفبدُ اص چه ليستْبي هٌبست ٍ استبًذاسد وشدى همشسات ثب استفبدُ
اص ًَآٍسي ٍ خالليت ،هحيظ وبس سا ثِ ًحَي استبًذاسد ٍ وٌتشل ًوبيذ وِ ّوَاسُ ّوِ ػَاهل ثب سشػت ٍ دلت
الصم هَسد استفبدُ لشاس گيشًذً .وًَِ ّبيي اص اخشاي ايي  Sسا هي تَاى ثػَست صيش فْشست ًوَد:
 ثبصثيٌي دٍسُ اي (تطىيل وويتِ ثبصسسي ،ثبصسسي ٍ ثبصديذ اص هدوَػِ تحت پَضص ،ثشگضاسي هويضي داخلي)
 استفبدُ اص ػالئن ٍ ًطبًِ ّب (ػالئن ًطبًذٌّذُ خْت ٍ ساٌّوب)
 ػالهتگزاسي هحذٍدُ ّبي خغش ٍ يب هشالجت خبظ (دس اًجبس هَاد ضيويبيي ،تدْيضات ثب فطبس وبسوشد ثبال)
 ػالين هشثَط ثِ تدْيضات خبهَش وٌٌذُ (ػالئن هشثَط ثِ صًگ خغش ٍ ٍسبيل ايوٌي ٍ ساٌّوبي سيستن
اعفبي حشيك ،تبثلَّبي سيگبس وطيذى هوٌَع)
 توْيذات پيطگيشي اص خغب ٍ اضتجبُ (آهَصش پشسٌل دس خػَظ ثشٍص خغش ،تذٍيي دستَسالؼولْبي وبسي
ثشاي استفبدُ اص تدْيضات ٍيظُ)
 ثشچسجْبي ًطبًذٌّذُ هيضاى دلت اثضاس (ًػت هيضاى دلت تدْيضات ٍ تبسيخ اػتجبس ٍ وٌتشل ثشاي آًْب)
تذٍيي دستَسالؼول اخشاي سيستن
 تطىيل خلسبت وويتِ ساّجشي ،ثشسسي ًتبيح ثبصسسي ّبي دٍسُاي ٍ اخز تػويوبت الصم ثشاي پيطجشد
اّذاف «پٌح اع»
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فؼبليتْبي الصم تَام ثب هسبثمبتي ثشاي سبهبًذّي ،هشتت وشدى ٍ تويض وشدى ّش چِ ثْتش (دس ًظش گشفتي يه
هؼيبس دس اسصيبثي ًوبيٌذگيْب ٍ تؼييي ٍاحذ ًوًَِ دس ضشوت ٍ اختػبظ يىي اص پبساهتشّبي اسصيبثي هبّيبًِ
پشسٌل ثِ اهش پبويضگي هحل وبس)

 )5انضباط ) ( Shitsuke
اًضجبط ػجبست است اص آهَصش ػبدات ٍ تَاًبيي ّبيي خْت اًدبم يه ٍظيفِ خبظً .ىتِ اغلي دس ايٌدب ايدبد
ػبدات دسست ثِ خبي ػبدات ًبدسست است .ايي وبس سا ثبيذ اص عشيك آهَصش ضيَُ ّبي دسست اًدبم وبس ثِ افشاد
ٍ توشيي دادى آًبى دس ايي صهيٌِ آغبص ًوَدّ .وچٌيي ايي توشيٌْب اص عشيك ٍضغ همشسات ٍ پيشٍي خذي اص آًْب
تحمك هي پزيشد .ثِ ػجبست ديگش اًضجبط فشآيٌذ تىشاس ٍ توشيي اًدبم يه وبس است .هثالً وبهالً ضشٍسي است وِ
سػبيت همشسات ايوٌي ثشاي افشاد ثِ غَست يه ػبدت دسست دسآيذً .وًَِ ّبيي اص اخشاي ايي  Sسا هي تَاى
ثػَست صيش فْشست ًوَد:
 توشيي ًظن ٍ تشتيت (آهَصشً ،ظبست هستوش ،اسصيبثي ٍ پبداش ثِ پشسٌل خْت ًظن ٍ اًضجبط)
 توشيي ٍلت ضٌبسي (آهَصش استفبدُ ثْيٌِ اص صهبى ،ثخػَظ دس ثخص تؼويشات دس سبلٌْب ٍ ثشلشاسي خلسبت)
 تَخِ ثِ صيجبييْب ٍ سػبيت ظَاّش (استفبدُ اص لجبسْبي وبس هٌبست دس اداسُ ٍ يب سبصهبى)
ً گشش هذيشيت ثِ فضبّبي ػوَهي (ايدبد فضبّبي سجض ٍ يب اهىبًبت سفبّي دس هحل وبس)
 استفبدُ اص تبثلَّبي اػالًبت ٍ يب تبثلَ ّبي ػوَهي ثشاي دسج پيبهْبي آهَصضي «پٌح اع»
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