مقدمه
آشنايي بانظام آراستگي درواقع آشنايي با چگونگي مديريت مطلوب محيط كاراست اين نظام درساامما
هاي توليدي وخدماتي بسياري امكشورهاي جها استقرار يافته ونتايج باارمشی درسااما دهاي ومرتا
كرد محيط هاي كاري و ايجاد عادت هاي مطلوب و فرهنگ مشتري گرايي داشته است .ايان سيسات
دربرخي امسامما هاي توليدي وخدماتي كشور ما به اجرا درآمده است اما متأسفانه درآماوم

ورارور

مورد توجه قرارنگرفته است.
آثاررواني آراستگي محيط كار
عوامل اثرگذار بر محيط هاي كار كه تعيين كننده ميزا بهره وري در يا
عوامل نرم و عوامل سخت تقسي مي شوند .سب
تكنولوژي ام ويژگي هاي سخت ي

رهبري و مديريت دري

ساامما اسات باه دو دساته
سامما ام ويژگي هاي نارم و

سامما است (كورمن  )0731ويژگي هاي فيزيكي نیاز ام جنباه هااي

سخت محيط كار به شمار مي روند و برروي كساني كه در محيط كار مي كنناد آثاار مياادي دارد  .كاورمن
( )0731بامرور تحقيقات گوناگوني كه درباره ويژگي هاي محيط هااي كاار راورت گرفتاه ماي نويساد «:
محيط هاي فيزيكي مي توانند به عنوا محدوديت هايي عمال كنناد  .ريادايق عقاياد دربااره خاود و
ديگرا را ترغي

سامندو به عنوا منبعي ام تحري

يا تامين عمل كنند يا في نفسه منبعي ام سرور و لذت

باشند .....ردا موسيقي روشنايي و درجه حرارت متغيرهاي فيزيكي ديگري هساتند كاه در بع اي ام
شرايط رفتار كار را تحت تاثير قرار مي دهند  .رفتار بهينه كار مستلزم اين است كه رادا مساتمر و ماورد
انتظار و موسيقي متناوب با شد  .روشنايي و درجه حرارت بايد با تقاضا هاي ويژه متناس

باشد تا اثرات

مثبت ام آنها حارل شود ».
در جمع بندی کورمن ام تحقيقات مربوط به ويژگي هاي فيزيكي محيط هاي كار چهاار نكتاه مها قابال
توجه است.اول این که ويژگي هاي فيزيكي ماهيت محادود كنناده روي كااركرد افاراد دارد و ماي تواناد

بركاهق بهره وري تاثير بگذارد  .ديگر اين كه ويژگي هاي سخت محيط هاي كاار عقاياد دربااره خاود و
ديگرا رارق مي مند  .شايد بتوا ام نوشته كورمن اين گونه برداشت كرد كه محيط هااي كااري كا كا
ديدگاه هاي مثبت يا منفي را درباره خود و انسا هاي ديگر ايجاد مي كنند .محيط هاي آراسته در شكل
داد عقايد و ديدگاه هاي مثبت درباره كاركنا نقق دارند و به عكس محيط هاي كاري دره ريختاه و
نا ايمن ديدگاه منفي را نسبت به خود و ديگرا رق مي منند .نكته ساوم ايان كاه ويژگاي هااي ساخت
محيط كار عاملي براي تحري

و انگيز

به شمار مي روند .و نكته مه و ارجمناد ديگار ايان اسات كاه

محيط هاي كاري مي توانند منبعي ام «سرور و لذت » باشند  .مي تواني محيط هاي كاري را به گوناه اي
طراحااااااي كنااااااي كااااااه احساااااااا ساااااارور و لااااااذت و شااااااادكامي را برانگيزنااااااد.
نظام آراستگي با تاكيد بر آراستگي جنبه هاي سخت و نرم محيط هااي كااري روحياه نشااط ایمنای
وکیفیت را به ارمغا مي آورد و باحذف محدوديت هاي محيطي كارآيي و ساممت کارکناا را افازايق
مي دهد.
نگاهي به اهداف ومفاهي و نظام آراستگي و مراحل اجراي آ و بررسي تاريخچه ونسابتق باا فرهناگ
ملي و ديني و آثار و نتايج آ

نشا مي دهدكه ررداختن باه نظاام آراساتگي ضاروري اسات .در اداماه

مروري كوتاه برموارد ذكر شده خواهي داشت .

نظام آراستگی ( )S5چیست؟
S5ساار واژه راانج کلمااه ژارناای اساات.این کلمااات بااا ترجمااه مرحااوم کاشااانی( )0731عبارتنااد ام:
 Seiri-0یعنی سوا کرد غیر ضروری ها ا مضروری ها
 Seiton-1یعنی ساما داد و مرت

چید

 seiso-7یعنی سپیدی و راکیزگی
 Seiketsu-4یعنی سعی در حفظ وضع مطلوب
 Shitsuke—5یعنی سامما یافتگی و ان باط کاری

هدف های نظام آراستگی
اجرای S5برای رسید به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی ام مه ترین هدف ها عبارتند ام ایمنای
و بهداشاات بهره وری راارفه جااویی در هزینااه ها کیفیاات و ریشااگیری ام خراباای ها(.ابوطااالبی )0730
در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند اشیاماید و غیر ضروری وجود ندارد و اقامم
موجود با نظمی خاص مرت

می شوند و این امرتاحدمیادی موج

ررفه جویی و ایمنی محیط خواهاد

شد.اجرای منظ مراحل نظام آراستگی محیطی راکیزه وبهداشتی رافراه می آوردوامهماه مها تارتم
برای ایجاد عادت های رحیح درکارکنا مه ترین عامل درتحقق محیط های آراساته اسات وایان مها
دراجرای بند رنج حارل خواهدشد .وجودمحیطی ساما یافته املوامم تولید یاارائاه خادمات باکیفیات
است.

تاریخچه
 S 5برای اولین بار بعد ام جنگ جهانی دوم در ژارن شکل گرفت ارولی که حارل نبوغ واستعداد ژارنی
ها نیست بلکه ایده اولیه این سیست ام رو

 Keeping Houseآمریکایی گرفته شده است .ژارنی هاا

ایده اولیه را ام آمریکایی ها گرفته و بر اساا فرهنگ خاود آ را در قالا
دهی )  ( Seiton -1نظ و ترتیا

رانج ارال  ( Seiri -0سااما

)  ( Seiso -7رااکیزه ساامی ) ( Seiketsu -4اساتاندارد ساامی) -5

 Shitsukeیااا بااه عبااارتی S5و بااه قااول ژارناای هااا (( گااواا )) ارائااه کردنااد  (.عربیااا

) 0731

ژارنی ها دامنه کاربرد  s5را به همه رنایع و بنگاه های اقتصادی تسری دادند و آ را نه تنهاا در حفاظ
ایمنی و بهداشت محصول بلکه در آراستگی محیط کار و کارکنا در میبا سامی محایط و رارفه جاویی در
ف ا و مکا و نقل و انتقال و جا به جایی مواد و کاهق ضایعات و دو باره کاری ها و......به کار گرفتند (
هما )
 S 5به شیوه ژارنی ها و به رورت یک رشته خاص با ادبیاات نوشاتاری ام ساال  0835مطار

شاد و در

آغامدر قال

 s7ارائه شد  .نخستین متن در باب  S5در سال  0831نوشاته شاد  .در اواخار هماین دهاه

سوموکی کتاب (( دیباچه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپاویی عملای )) را تاالیر کارد کاه فصال
هشت ام ده فصل کتاب به  S5کاربردی اختصاص یافته بود .اما یکی ام مه ترین متاو مرباوط باه S5
تحت عنوا ((  S5رنج کلید برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار )) توسط تاکاشی اوسادا تالیر و
منتشر شد(.خا مختاری )0737
این سیست به لحاظ دستاوردهای بسیار ارمشمندی که دارد به سرعت به بنگاه های اقتصادی کشورهای
جها همچو سنگارور مالزی چین تایلند انگلیس اسپانیا و ررتقال و  ....راه یافات و ماورد بهاره
برداری قرار گرفت( .عربیا

)0731

در ایرا آغامگر  S5سامما نوسامی رنایع در رنایع خودرو سامی اسات  .فعالیات هاای عملای در ایان
ممینااه ام سااال  34آغااام شااد و شاارکت سااایپا و ایاارا خااودرو ریشااگاما ایاان حرکاات انااد .
مرحوم مجتبی کاشانی این نظام را در رنعت خودرو سامی رواج داد و کار بزرگ ام(( گاراژ تا کلینیک )) را
به انجام رساند و به همین لحاظ ام او با عنوا ردر  S5در ایرا یااد مای کنناد ( هماا ) .آ مرحاوم در
کتاب نقق دل در مدیریت ( )0731به منظاور باومی ساامی مفااهی  S5و ارتبااط داد آ باا مفااهی
فرهنگی بحث هفت سین رنعتی را مطر

کرد .ایشا با توجه باه کاار ژارنای هاا کاه مفهاوم House

 Keepingرا امفرهنگ آمریکایی گرفته و در قال

فرهنگ ژارنی ارائه دادند مفهوم  S7را ام شارکت هاای

ژارنی اخذ کرد و آ را با مفهوم هفت سین نوروم ایرانی دره آمیخات و باا ناام (( هفات ساین نظاام
راااانعتی )) مطاااار

کاااارد .ام نظاااار ایشااااا هفاااات سااااین راااانعتی چنااااین اساااات :

 -0سوا کرد  -1سرو ساما داد  -7سپیدی و رااکیزگی  -4ساعی در حفاظ وضاع مطلاوب  -5ساامما
یافتگی و ان باط  -1سخت کوشی و با تمام نیرو کار کرد  -3سماجت در انجام یاک کاار خاوب تاا مارم
عادت .
نظام آراستگی(  )S5در بخق رنعت و خدمات تا حدودی جای خود را بام کارده اسات اماا درآماوم
وراااارور

و واحااااد هااااای آمومشاااای اقاااادام قاباااال تااااوجهی رااااورت نگرفتااااه اساااات.

نظام آراستگی در فرهنگ ایرا
رذير

اجتماعي و فرهنگي ي

سيست و ه خواني آ با فرهنگ ميزبا شارط اساساي مانادگاري آ

سيست است  .براي اجراي موفق نظام آراستگي بايد بتوا عنارر موجود در آ را با عناراري ام فرهناگ
ملي و ديني ريوند مد.
نظام آراساتگی درغارب رایاه گاذاری شادودرژارن تکامال یافات وساپس باه اقصای نقااط جهاا راه
یافت.گستر

و رذیر

نظام آراستگی در کشورهای مختلر باداشتن فرهنگ های متفاوت نشا می

دهااااد کااااه مفاااااهی نظااااام آراسااااتگی بااااا فرهنااااگ هااااای گوناااااگو سااااامگار اساااات.
در فرهنگ دینی و ملی ما ایرانیا آمومه هایی وجود دارد که نظام آراستگی باا آ عنارار ساامگار اسات
ورذیر

آ راساده می سامد.تعالی دینی مامشحو

تاکیددارد وآ رانشانه ایما

به مکت

امدستورات ظریار ودقیقای اسات کاه بررااکیزگی

می داند.سفار

تقوااهمیت نظ درمندگی رانشا می دهد.نظ وترتی

ح رت علای ())باه نظا راس امسافار

باه

و وقت شناسي دراجارای برناماه هاای عباادی و

دستورات دینی ام جمله نمام به حدی روشن است کاه نیاام باه توضایح نادارد  .رسااله هاای عملیاه کاه
بیانگربخشی امدستورات اسمم است تحات عنااوین مطهارات ونجاساات مفااهیمی برجساته تروعاالی
ترامراکیزگی در s5رامطر

می کنند  .رهنمود هاي ریشوایا دین درمورد لبااا مساکن ظااهر فاردی

بهداشت ونظافت روشنگرتوجه اسمم به آراستگی است.
ارم روابط بین فردی واجتماعی وتقویت بنیا های برادری ووحدت درجامعه اسممی امطریاق مدود
موانع فرهنگی واخمقی بخق عظیمی امتعالی اسمم است و بسيار فراتر ام مفااهي و رو

هااي طار

شده در نظام آراستگي است .
درفرهنگ ملی ماایرانیا جشن نورومامجایگاه واهمیت ویژه ای برخوردار است.خانه تکانی قبال امعیاد و
توجه به میبا سامی محیط مندگی وظاهرفردی و روشید لباا ناوورفتن باه دیدارخویشاا ودوساتا و
رعایت ادب واحترام وخمره نوشد

انسا

ومحیط مندگی همگام بانوشد طبیعت ودورشد امرلیادی

هااااا ورلشااااتی هااااای دروناااای وبیروناااای امهاااادف هااااای برگاااازاری آ اااان نوروماساااات.
بانگاهی گذرابه دستورات انسا
وجودداردکه رذیر

ساماسمم وفرهنگ ملی خویق درمی یابی کاه عنارارمتعددی درآنهاا

نظام آراستگی راآسا می سامد.افزوده براین به مفاهیمی برمی خوری که می توانی

درتکمیل و ارتقا نظام آراستگی وبومی سامی امآنهاستفاده کنی  .نظام آراستگي سيستمي است كه انعطاف
المم براي رذير

شر

عنارر ديگر فرهنگ ها را دارد.

کوتاهی ریرامو

( S5نظام آراستگي)

( Seiri-1سوا کرد غیرضروری ها ام ضروری ها)
هااادف ساااواکرد

مااادیریت اولویااات هاااا و مباااارمه باعلااال مساااائل ومشاااکمت اسااات.

در این مرحله تشخیص اقمم ضروری ام غیرضروری و دور کرد غیرضروری ها اممحیط کاار و تعميارات
جزيي و برطرف ساختن نواقص رورت مي گيرد .اشیاء غیر ضروری لزوما اشیاء بی فایاده وبای مصارفی
نیستند اما دليل وضرورتي براي نگه داشتن آنها در محيط وجود ندارد  .بنابراین بارای هرکادام برحسا
فایده ای که دارند تصمی گیری می شود  .تصمي ممكن است بخشيد به ديگرا

فروختن باميافات

دور انداختن يا ذخيره كرد در مكاني دور تر باشد  .بارای تشاخیص اقامم ضاروری ام غیرضاروری بایاد
ممک هایی درنظرگرفته شودو براساا آنها تفکیک رورت گیرد.
به طور كلي مبارمه باعلل آلودگی جلوگیری امنشت ها و تعمیرخرابی هاا سااماندهي انباار هاا و
حذف گرد وغبار امفعالیت های اساسی این مرحله اند.اجراي اين مرحله به دليل تأثير ميادي كه بر
روي مراحل بعدي دارد مه ترين مرحله محسوب مي شود.
ارل فقط يكي كه در نظام آراستگي ام آ نام برده مي شود با اين مرحله تناس
ك كرد ابزار ها و لوامم در حد ضرورت است.
( Seiton-1ساما داد

ومرت

چید )

دارد و به معناي

رس امسواکرد ضروری هاامغیرضروری ها ودورکرد غیر ضروری ها اممحل کار آنچه بااقی مای
ماندبایددر وضعیتی ساما یافته ومرت
ومرتاا

اساتقراریابد.هدف اماجارای ایان مرحلاه«اساتقرارمنظ

ماشااین هاواشاایا بااه گونااه ای اساات کااه اشاایاء موردنیامدرممااا موردنظروبااه

مقدارموردنظردردسترا باشد(».اوسادا ) 0737
نتيجه اجراي اين ارل يعني ساماندهي محيط كار وابزارها و لوامم و روشه ها و ...دستيابي سريع
به آنها است بنابر اين حذف مما تلار شاده بارای جساتجوی اشایاءهدف مرحلاه دوم اسات.
برای ساما دهی اشیاالمم است جای مناسبی باراي اشايا در نظار گرفتاه شاود.یکی ام راه هااي
مرت

کرد وجای دهی مناس

اشیانام گذاری آنهااست.نامی برای هار شایءونامی بارای جاای

نگهداری آنها.
نظ وترتي

داد به تابلو هاي اعمنات روشه ها رمكادرها تهيه نام اتاق ها وتهيه تابلو هاي

نشا دهنده مسئوليت افراد نظ وترتي

درو كمد هاا و ميزهاا و فايال هاا مرتا

كارد و

چيدما مرت

اتاق ها و انبارها وكارگاه ها ودفترها وكتاب هاي كتابخانه ذخيره سامي مناسا

اطمعات درو

رايانه ها و...امجمله فعاليت هايي است كه در اجراي اين مرحله رورت مي گيرد.

( Seiton-7سپیدی وراکیزگی)
رس امآ که اشیاءغیرضروری اممحل کار خارج شدند واشیاءضروری درجای خودقرارگرفتند نوبت
به راکیزه کرد

وراکیزه نگهداشتن آنها می رسد  .مرحاوم کاشاانی ()0731مای نویساد « :ایان«

سین» شاید به دالیل گوناگو یکی ام مه ترین معیارهای نظام باشد.این معیاربه همه چیزوهمه
کس وهمه جامربوط می شود...راکیزگی یعنی راکیزگی انسا ماشین وابزار ومواد و محیط کاار».
راكيزه سامي وظيفه اي عمومي است وهركس در هر ساطحي ام ساامما كاه قارار داشاته باشاد
راكيزه سامي جزيي ام وظاير او محسوب مي شود.براي راكيزه ساامي مسائوليت هاا و وظااير
افراد بايد روشن شود .
نكته اي كه نبايد ام نظر دور بماند اقدام به راكيزه سامي همه جا است نه فقط جاهايي كه بيشاتر

در در معرض ديد قرار دارند .حذف آلودگي ها و گرد و غبار ام محيط كاار باياد باه راورت كامال
رورت گيرد.
راكيزه سامي نوعي بامبيني نيز محسوب مي شود  .در هنگام راكيزه ساامي اشاكال هااي جزياي
آشكار مي شود گ شده ها ريدا مي شوند ونيام هااي تعميراتاي جزياي مشاخص ماي شاوند.
( Seiketsu-4سعی درحفظ وضع مطلوب)
آیایک بارسواکرد ومرت

کرد وراکیزه سااختن کاافی است؟روشان اسات کاه بارای داشاتن

محیطی ایده آل وآراسته بایستی ریوسته و بابرنامه ای مشخص اقدام کرد .هادف اماجارای ایان
مرحله نگهداری همه چیزدر وضعیتی ساما یافته مرت
است .تدوین و نوشتاری کرد رو

وراکیزه حتی در ممینه هاای شخصای

ها و تهیه بروشورها و دفترچه های راهنما امجملاه کارهاای

ضروري است.
برای داشتن وضعيتي مطلوب استانداردکرد رو

ها ضارورت دارد .هار ساامماني ماي تواناد

استانداردهايي باراي خاود تعريار كناد .باراي ايان كاار المم اسات چناد اقادام راورت گيارد.
اولين گام يافتن رو

هايي است كه بايد استاندارد شوند.

گام دوم توافق با افراد براي اجرا است .
گام سوم انتشار استانداردها است .
گام چهارم اجراي استانداردها و
گام رنج بهبود آنها است.
تهييه تقوي و سر رسيد هاي فعاليت ها و تكرار سه مرحله ريشين سب

مي شاود كاه وضاعيت

ايجاد شده محفوظ بماند و بامگشت به وضعيت قبل اتفاق نيفتد.
ام رو

هاي مؤثر در اجراي اين مرحله "به كار گيري مديريت ديداري اسات  .ماديريت دياداري

يعني كاري كني كه ايراد ها و مشكمت به راحتي خود را نشا بدهند وتوساط افاراد ساامما و
مراجعه كنندگا به راحتي قابل تشخيص باشند و افراد براي بيا ونشا داد اشكال ها نه تنهاا

مورد ب ي مهري قرار نگيرند بلكه ام آنها به خاطر لطفي كه كرده اند وفررت هااي بهباود را نشاا
داده اند قدر داني شود.
( Shitsuke-5سامما یافتگی و ان باط کاری)
سامما یافتگی و ان باط يعني تمرین تا جایی که افرادبه طورطبیعی کارشاا رادرسات انجاام
دهند.دراین مفهوم ان باط مسااوی باتغييرعاادت هاای نادرسات وایجادعاادت هاای مطلاوب
است «.سامما

یافتگی وان باط چیزی است که شمادرارتق ورادگا

هاای نظاامی مای توانیاد

نشانه های ظاهری آ رابه خوبی ببینید.گاهی دراهمیت این «سین»آ قدرتاکید می شودکه می
گویندنظام آراستگی باادب ونزاکت آغام می شودوباآ رایا می یابد(.کاشانی )0731
ررداختن به ظواهر وميبا سامي ف ا و تمرين هاي مختلر مربوط به رعايت نظ

مما و آمادگي

براي رويا رويي با حوادثي چو آتق سومي و ملزله تدوين دفترچه هاي راهنما ام فعاليت هااي
مه اين مرحله است.
مشاركت همگاني اع ام كاركنا و دانق آموما و اوليا در فعاليت هاي مربط به نظام آراستگي و
فرهنگ سامي و ايجاد عادت هاي رحيح در كاركنا ودانق آموما مها تارين هادف و مام
براي موفقيت استقرار نظام آراستگي در مدرسه است .به عبارت ديگر هنگاامي ماي تاواني ادعاا
كني كه نظام آراستگي در مدرسه استقرار يافته است كه دانق آموما وكاركنا آگاهانه و به طاور
مستمر نظام آرستگي را اجرا نمايند .
 S5مفاهی و رو

های المم برای داشتن یک محیط مطلوب را در چارچوب نظامی روشن و باه

ه ریوسته ارائه می دهد.این ارول ساده و منطقی در اجرا چندا ساده نیستند و بارای اجارای
آنها همت و تمشی گسترده المم است و قبل ام همه تعهد مدیرارشاد ساامما بارای اجارای آ و
تم

و مشارکت همه اع ا.رو

اجاراي  S5در ساامما هااي مختلار متفااوت اسات و هار

سامماني با توجه به شرايط و موقعيت و نو) كار خود مي تواند با حفظ ارول رو
خود را طراحي كند.

هاي خااص

مراحل اجرا
ساااامما ملااای بهاااره وری ژارااان بااارای اجااارای S5مراحااال میااار راریشااانهادکرده اسااات.
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یکی اممراحل و فعالیت های ارلی برای بررانگه داشتن و بهبود نظام آراستگی ممیزی است.المم
است طبق برنامه ای مشخص اممحیط هایی که درآنهاS5اجراشده است ممیازی راورت گیارد .
منظورامممیزی«فرایندی سیستماتیک مستقل ومدو
بر واقعیت آ

به منظورتعيين میزا

برآورده شد

برای کس

شواهد ممیزی و ارمیابی مبتنی

معیارهاای ممیازی اسات)ISO8111:1115 (».

برخی ام هدف های ممیزی عبارتندام تعيين تطابق یانامنطبق بود اجزای سیست باویژگی های
مشخص شده تعيين میزا اثربخشی اجزای اجراشده یک سیسات دربارآورد هادف هاا فراه
آورد

فررت های بهبود برآورده سااختن خواساته هاای قانونی دریافات گواهیناماه(.ابوطالبی

)0737
اجرای ممیزی باعث حفظ سيست می شود و قوت ها و ضعر ها را آشاکارمی ساامدو ممیناه را
برای بهبود آ فراه می آورد.
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