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 پنج گام با يك قدم در صنعت
 

  محمود عبادي ، عليرضا ابراهيميان،محمد طيبي
  پتروشيمي بندر امام خميني ، تضمين كيفيت_ماهشهر : محل كار 

Tayebi_taz@yahoo.com 
 
 

  :ده يچك
  

 فنـي و چالـشهاي      -تحوالت ژرف و سريع در عرصه هاي علمـي          يكي از عمده ترين ويژگيهاي دنياي فرا روي ما تغيير و            
 اجتماعي در صحنه رقابت بين المللي است و براي اين منظور مي بايست نظام مديريت كيفيـت                  -پي در پي نظامهاي اقتصادي    

ي اين نظام موفق  از برقراريي و هدف نها   ي نقطه آرمان  يوسعه منابع انسان   را در سرلوحه كارهايمان قرار داده و ت        (TQM)جامع  
ك نقطـه  ي به عنوان 5S. جاد نمود ي آن را در سازمان ايستم هاير سيد زيت جامع بايفيت كيري به مد يابي دست يبرا . مي باشد 

ات تـك تـك افـراد را        يـ  ، دانـش و تجرب     ي كار يتواند با به مشاركت گرفتن كاركنان در قالب گروهها        ي   م ييآغاز ، خود به تنها    
 آنهـا وا داشـته و بـا         يشه راه مناسب برا   يل مختلف و اند   ئ در خصوص مسا    و پژوهش  ن راه ، افراد را به تفكر      يامبادله نموده و از     

    .د نر رشد همه جانبه قرار دهيند ، انسان ها را در مسين فرآيتكرار ا
5S ه را در   افتـ ي سـامان    يطـ يكه با جلب مشاركت كاركنـان ، مح       است   يط كار است ، نظام    ي مح ي سامانده ي برا ي نظام

 .      آورد يه سطوح سازمان به وجود ميكل
 اسـت و همـواره در صـدد    يه بر منابع انـسان ي و با تك   يزه ، با انضباط كار    يافته ، مرتب ، پاك    ي سامان   يطيجاد مح ي ا 5Sهدف از   

 ي مـ  يد بهـره ور    بهبـو  يستم هـا  ير س ي سازمان جهت استقرار سا    ي فضا يكاهش اتالف ها ، استفاده بهتر از منابع و آماده ساز          
  .     باشد 

       
      5Sيـــداتيو تمه   استي حروف اول پنج كلمه ژاپن   
  . باشد يسازمان به صورت مطلوب م  اوضـاعي نگهداريبرا      
        

  
  )1(                                                                                     شكل 

از اهميت زيادي برخوردار اسـت        5Sالي مديريت شركت و مشاركت همه افراد سازمان در فعاليت هاي            رهبري سطوح با  
رفتار و طرز برخورد مديريت در اين ميان ، ايفاگر نقشي سرنوشت ساز است ، زيرا اگر مديريت برخوردي پسنديده با فعاليتهاي                      

  . گرفت فوق نداشته باشد ، هيچ يك از افراد نيز آن را جدي نخواهد
 موقعي مي تواند شكل بگيرد كه امكان مطالعه موردي آن در يك محـيط واقعـي فـراهم                   5Sيك تفكر پژوهشي منسجم درباره      

كـه از   .  در پتروشيمي بندر امـام مـي پـردازد           5Sاين مقاله تالشي است در اين راستا و به واكاوي نتايج حاصل ازاجراي              . گردد
  :رد زير اشاره كرد مهمترين نتايج آن مي توان به موا

  به وجود آمدن محيط كار پاكيزه و سامان يافته -1
 ايجاد راحتي و ايمني در انجام وظايف محوله -2
 ايجاد و تقويت حس تعلق سازماني در افراد به دليل ايجاد محيط كاري پاكيزه و سامان يافته -3
  خلق ايده ها و نظرات جديد به دليل پديد آمدن نتايج قابل مشاهده   -4

  
  مديريت كيفيت,  مشاركت ,ساماندهي  ,TQM،   5S : كليديهايواژه 
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  مقدمه  - 1
5S           موثر ترين راه براي انجام امور ، توصيف        » تاثير اعمال بيشتر از گفتار است       «  با اعتقاد بر اين واقعيت عمل مي كند كه

ييرات را عمالً در سطح كارخانه پديد آورد        نهايي و مطلوب آنها نيست ، به جاي اين كار ، بايد به واقعيتها نظر انداخت و تغ                 
براي آگاه كردن و بيدار نگهداشتن هر فرد ، بايد او را در انجام كار ، سهيم  و احساس مشاركت ، هويت مـشترك ، دقـت            . 

ران يك تصوير ، به هـزا     « داليل بيشماري مويد اين مدعاست كه       . نظر و رضايت از انجام كار و پيشرفت را در او ايجاد كرد              
  .و اين ديدن ، همان باور كردن است » واژه مي ارزد 

5S 5 يتهـا يد مجموعـه فعال   يـ دن بـه آن اهـداف چگونـه با        ي رس يد و برا  ي آ ي به كار م   ي حصول به چه اهداف    يست برا ي چS  را 
   و اجرا كرد ؟يسامانده

5S          راري و حفـظ فـضاي كيفيتـي در    فني است كه به منظور برقـ .  سيستمي براي بهسازي و آراستگي در محيط كار مي باشد
به زبانهاي ژاپني ، انگليسي و فارسي همـراه مـصاديق آنهـا بيـان               ) 1-1(اين پنج گام در جدول        . يك سازمان به كار گرفته مي شود      

  .  شده است 
  )1- 1(جدول

   ت 5   س Five - S 5 مفهوم  ژاپني  رديف  فارسي  انگليسي
1  Seiri Sort Structure  تفكيك  ريختن چيزهاي غير ضروريسوا كردن و دور  
2  Seiton Organize Systematize نرنيب  سرو سامان دادن و مرتب كردن  
3  Seiso Clean Sanitize تنظيف  پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگاه داشتن محيط  
4  Seiketsu Hygiene Standardize تثبيت  تداوم ، استانداردسازي ، و حفظ وضع مطلوب  
5  Shitsuke Discipline Self-discipline 

 و سازمان يافتگي و 5Sآموزش كاربردي مفاهيم 
  تكليف  نظم و انضباط

                                                              
  (Seiri)تشخيص و ساماندهي  - 2

ويت ها بـراي رهـايي از غيـر         ساماندهي به معناي تشخيص ضروري از غير ضروري ، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اول               
  . ضروري هاست 

  
   S1 يهدف از اجرا

 تعيين معيارهايي براي حذف غير ضروريها •
 به كار گيري مديريت اولويتها و تعيين اولويتها •
 حذف علل آلودگي •
 استفاده بهينه از تجهيزات •
  ريشه يابي علل معايب •

ر را چرا انجام مي دهـيم ؟ هنگـامي كـه ايـن سـئوال را                 هر كا . اولين قدم در تفكيك و ساماندهي مشخص كردن اهداف است           
  .پاسخ داديد در موقعيتي خواهيد بود كه بر سر چگونگي انجام آن نيز تصميم گيري كنيد 

دور ريختن اشياء زايد و بي مصرف در اين مرحله داراي اهميت بسيار مي باشد زيرا پس از اين كار مي توان مشكالت را ريـشه يـابي     
  . را كشف كرد و بدين ترتيب سرچشمه مشكالت را از ميان برداشت و علل آنها 

  
   (Seiton)ب ي  نظم و ترت - 3

نظم و ترتيب به معني مرتب كردن اقالم ، اوراق و اطالعات در مكانهاي مناسب به نحوي كـه بتـوان از آنهـا بـه بهتـرين وجـه                              
  .شياي مورد نياز بدون انجام جستجوهاي بيهوده نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و به كار بردن ا. استفاده كرد 

  
  

 S2  اجراي هدف از

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

         

 

 ب در محل كار ينظم و ترت •
 استقرار و جايدهي مناسب •
 ارتقاء بهره وري از طريق حذف زمان تلف شده براي جستجوي اشياء •
 سرعت دسترسي به اشياء و اسناد •
 كاهش ضايعات ناشي از نابساماني و درهم ريختگي •
 و دوباره كاريهاكاهش اشتباهات  •

اگر هر چيز ، با توجه به كاركرد آن و با در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار، در جاي مناسب و مشخص قرار داشـته باشـد                            
  :بدين ترتيب ما غالباً كار را با تعيين ميزان كاربرد اشياء آغاز مي كنيم . محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود 

 .ي كنيم دور مي ريزيم اشيايي را كه استفاده نم 
اشيايي را كه استفاده نمي كنيم اما در آينده ممكن است مورد استفاده ما قرار گيرد به عنوان برطـرف كننـده نيازهـاي                  

 .احتمالي ، در جايي دور از دسترس نگهداري مي نماييم 
باشند ، در اختيـار آن واحـدها قـرار    اشيايي را كه مورد نياز ما نيستند اما ممكن است مورد نياز ساير واحدهاي سازمان                

 .مي دهيم 
 .اشيايي را كه به ندرت از آنها استفاده مي كنيم ، در جايي دور از دسترس نگهداري مي كنيم  
 .اشيايي را كه گهگاه از آنها استفاده مي كنيم ، در محل قرار مي دهيم  
 .داري مي كنيم يا با خود حمل مي كنيم اشيايي را كه غالباً از آنها استفاده مي كنيم ، در محل كار نگه 

حجم اشياء مورد استفاده ، مدت زمان الزم براي تامين آنها يا زمان الزم براي دسترسي به آنها ، عوامـل تعيـين كننـده                    
  .ديگر در ذخيره سازي و نگهداري آنها مي باشد 

  
   (Seiso) پاكيزه سازي -4

 نگاه داشتن محيط ، اموال و افراد و حذف يا كنتـرل آالينـده هـا مـي       پاكيزه سازي به معني پيشگيري از كثيفي و پاكيزه        
  .باشد 

  
 S3  اجراي هدف از
 دستيابي به ميزان مطلوبي از پاكيزگي و حذف كامل آلودگيها •
 شناسايي مشكالت جزئي از طريق بازبيني •
 درك پاكيزه سازي به عنوان نوعي بازبيني •
 كاهش خستگي و آزردگي رواني ناشي از كار •
 هش خرابي ماشين آالتكا •
 تثبيت و بهبود كيفيت •
 جلوگيري از بيماري كاركنان •

پاكيزه سازي مي تواند تاثير چشم گيري بر ميزان وقفه كار ، كيفيت ، ايمني ، روحيه كاركنان و ديگر جنبه هاي توليد داشـته                         
ي ترين خطاها و كاسـتيها در نقـاط حـساس و             ، حذف آلودگيها و از ميان بردن جزئ        5Sباشد در واقع يكي از اهداف مهم فعاليتهاي         

  .كليدي است 
پاكيزه سازي ، امكان انجـام بازرسـي و بـازبيني را نيـز              . پاكيزه سازي ، تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست               

م شود ، همـه چيـز بـه دقـت           اگر پاكيزه سازي به درستي انجا     . حتي مكانهاي تميز هم بايد بررسي و بازبيني شوند          . فراهم مي كند    
مورد بازبيني و كنترل قرار مي گيرد و به همين دليل ، مي توان گفت پاكيزه سازي مـستلزم بـازبيني ، و بـه عبـارت ديگـر ، همـان             

  .بازبيني است 
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  (Seiketsu) ياستاندارد ساز - 5
  . تيب و پاكيزگي است عبارت از كنترل و اصالح دائمي ساماندهي ، نظم و تر5Sي از ديدگاه استاندارد ساز

  
   S4 يهدف از اجرا

 ايمن شدن محيط كار و كاهش حوادث و بيماريهاي كاري •
 تكرار كارهاي درست ، براي درست انجام دادن كارها •
 كاهش زمان انجام كار •
 كاهش وابستگي امور به اشخاص و امكان ايجاد گردش شغلي در سازمان •
 افزايش جذابيت محيط كار •

 محيط سازمان به وضعيت سامان يافته ، مرتب و مـنظم تبـديل شـده و از هرگونـه                    S3 و   S1   ، S2پس از اجراي مراحل     
بـه همـين منظـور بايـد        . در اين مرحله سازمان نيازمند نگهداري وضعيت مطلوب به دست آمده است             . آلودگي پاك مي گردد     

به كمك اين استانداردها مي توان وضعيت محيط         . براي انجام صحيح فعاليت ها و استمرار در آنها ، استانداردهايي تعريف شود            
از جمله فعاليتهايي كه مي توان در اين مرحله انجام داد مي تـوان بـه مراحـل              . كار را در حد معيني از پاكيزگي نگهداري نمود          

  :زير اشاره كرد 
 استفاده از عالئم ، برچسب ها و نشانه ها براي تسهيل در كار 
 وها و برچسب ها براي افزايش ايمني استفاده از عالئم ، تابل 
 تهيه دستورالعمل هاي مرتبط با نظم و انضباط و پاكيزگي 
 تعيين استاندارد رنگ آميزي براي سطوح مختلف در سازمان 
 ايجاد تفكر انجام كار تحت يك استاندارد صحيح در كليه كاركنان 
 ك استاندارد صحيحآشنا نمودن كاركنان با تفكر سيستمي و انجام عمليات مشخص طبق ي 

بـا اسـتفاده از نـوآوري و        . تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت ديداري و استاندارد كردن مقـررات اسـت               
مديريت ديداري ، شرايط و اوضاع در محيط كار به نحوي استاندارد و كنترل مي شوند كه بتوان با سـرعت و دقـت عمـل                          

  . كرد 
  

  (Shitsuke)فرهنگ و انضباط  -6
  انضباط به معني انجام هر كار به نحو صحيح ، به كمك آموزش و فرهنگ كاري

  
 S5 يهدف از اجرا

 مشاركت كامل در ايجاد عادات صحيح و پيروي از مقررات •
 عادت به برقراري ارتباط به نحو صحيح و كنترل نتايج آن •
 زمينه سازي فرهنگ خود انضباطي •
 نهادينه شدن فرهنگ بهره وري •
 به كاركنان) خصيت دادن ش( تشخص بخشي  •
 جلب نظر مشتري •
 افزايش تعلق سازماني •

انضباط به معني انديـشيدن بـه مـشكالت ، پيـشنهاد راه حـل      . انضباط در برگيرنده چيزي بيش از يك بعد اخالقي است       
  .براي آنها ، و تالش براي به كارگيري اين راه حلها در جهت رفع مشكالت نيز هست 
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   5Sضرورت اجراي  -7
در مفاهيم مـديريت كـايزن چتـر    .  مستمر و تدريجي است  آن بهبودي است كه معنايك مفهوم ارزشي Kaizen زن يكا

 5Sيكي از مهمترين اين ابزارهـا و مفـاهيم ، موضـوع    . گسترده اي است كه مفاهيم مختلفي را در زير سايه خود جا داده است         
  .  را مشخص مي نمايد ترتيب پيشنهادي استقرار اين مفاهيم) 6-1(شكل . است 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )6-1(شكل 
  

كـه مقدمـه اي     .  است   5Sهمانگونه كه در شكل مالحضه مي گردد ، اولين مرحله توصيه شده در استقرار كايزن ، مفهوم                  
بـه   و نظام توليـد      (Tpm) ، نظام تمهيدات پيشگيرانه      (Qcc) ، دواير كنترل كيفيت      (Kss)است بر استقرار نظام پيشنهادات      

 5Sلذا به منظور شروع اين حركت در پتروشيمي بندر امام تصميم گرفته شد ابتداي اين حركت اسـتقرار مفهـوم                  . (Jit)موقع  
  .باشد 

  
8 - 5Sدر پتروشيمي بندر امام   

تأسـيس  » ژاپـن  _شركت سهامي ايـران «  تحت نام 1352 هكتار در سال     271شركت سهامي پتروشيمي بندر امام با مساحت        
اين پتروشيمي از پنج شركت داخلي و يك        . تغيير نام يافت    » شركت سهامي پتروشيمي بندر امام      «  به   1368 اواخر سال    شد ، و در   

واحد ستادي تشكيل شده است و مقاله فوق حاصل زحمات و تجربيات كاركنان اين شركت در زمينه پيـاده سـازي نظـام آراسـتگي               
(5S) مي باشد .  

انجـام مـي گرديـد ، بـه صـورت        House Keepingايي كه در حوزه نظام آراستگي با عنـوان  ، فعاليته1385تا ابتداي سال 
خودجوش و با نگاه خالقانه پرسنل انجام مي شد ، لذا ضرورت ايجاد يك نظام منسجم براي پيگيري اين امور كامالً احساس مي شد                        

آموزش هاي الزم ، برنامـه زمـان بنـدي مـدوني طراحـي و تهيـه                  در پتروشيمي بندر امام ، و انجام         5Sلذا با تعريف پروژه استقرار      . 
گرديد و بر اساس آن فعاليتهاي اجرايي پيش بيني شده عملياتي شد كه حاصل اين فعاليتها در طـول يـك دوره يكـساله منجـر بـه                   

  . در پتروشيمي بندر امام گرديد 5Sاستقرار كامل مفاهيم 
 بر مديريت اولويتها و حذف غير ضروريها از طريق شناسايي و حذف علل و عوامـل                 در پتروشيمي بندرامام در مرحله اول تاكيد      

آنها در همان مراحل اوليه بوده در اين راستا با برگزاري كالسهاي آموزشـي و آمـوزش افـراد و بـا همكـاري و نظـارت مـشاوران بـه                               
 اطالعات الزم و كاربردي از غير آن و دور نمـودن غيـر              شناسايي اقالم ضروري از غير ضروري پرداخته و با جدا كردن اقالم ، اوراق و              

الزمها و غير كاربردها از محيط كار و همچنين با تعمير ، تعويض يا تصحيح معايب و نواقص به رفع عيوب و خرابي هاي محـيط كـار        
يل، در حيطه اختيار مديريت      با توجه به اينكه تصميم گيري براي غيرضروري بودن برخي وسا           .و وسايل موجود در آن اقدام نموديم        
 تصميم گيري نهـايي بـراي       جهت فهرست هايي از اين وسايل تهيه و پس از تكميل، آنها را              بودهارشد سازمان و يا مديران رده باالتر        

 پس از تعين تكليف كليه اقالم ، در ايـن شـركت سـعي بـر ايـن شـده تـا بـا               . صورت گرفته است     مدير ارسال و سپس اقدامات الزم     
  :نمايي درست اشياء هر شي در مكان مناسب خود قرار گيرد كه در اين راستا فعاليتهاي زير انجام شدجا
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 . براي تمامي دستگاهها ،كمدها ، كشوها ، قفسه ها ، كتابخانه و فايلها ليبل مناسب و يكساني طراحي و نصب گرديد 
 . ا و انبارها خط كشي و معين گرديدمحل تردد كاركنان ، وسايل حمل مواد و محصوالت ، در كف كارگاه ه 
  .در كارگاهها، محلي جهت قطعات بررسي نشده و دردست اقدام و انجام شده مشخص و خط كشي گرديد 

  يك دستورالعمل اجرايي تدوين كه اين دستورالعمل ارتباط مستقيم با نـوع عملكـرد                5Sبراي هر يك از بندهاي اجرايي       
هاي موجود در چهار قـسمت اداري ، انبارهـا ، سـايت هـاي بهـره بـرداري و محـيط هـاي                        سازمان ، حجم كاري و نيز فعاليت        

  .  مي باشد (S3) و پاكيزه سازي (S2) ، نظم و ترتيب (S1)كارگاهي دارد كه هدف از آن استمرار در ساماندهي
  :همچنين جهت ترويج فرهنگ نظام ساماندهي اقداماتي به شرح زير انجام گرفت 

   سوم اسفند ماه به عنوان هفته آراستگينام گزاري هفته 
  5Sتهيه عكس از وضعيت قبل و بعد از اجراي فعاليتهاي  
 برگزاري كالسهاي آموزشي براي رؤسا ،مديران و مسئولين در راستاي آشنايي بيشتر با نظام ساماندهي 
 برگزاري كالسهاي آموزشي جهت كاركنان  
 ي انجام شده در بندر امام از كارها5Sتهيه فيلم آموزشي  
 تهيه بروشور ،پوستر و استند هاي تبليغاتي  
 انجام ديوار نويسي در سطح شركت 
 انجام مسابقاتي در رابطه با نظام ساماندهي و اهداء جوايز به برگزيدگان 
 معرفي كاركنان و گروههاي فعال  
  معرفي بهترين واحد اجراكننده نظام ساماندهي  

 مطلوب و عملكرد مناسب نظام ساماندهي ، اقدام بـه تـشكيل جلـسات مـنظم و                  اين شركت به منظور رسيدن به وضعيت      
  .تهيه گزارشهاي آماري منظم و مدون نمود

همچنين با برنامه ريزي دقيق به مميزي ديداري از كليه قسمت ها و واحد هاي شركت پرداخته و ضـمن راهنمـايي افـراد بـه                          
  .ه نحوه اجرا و عملكرد افراد به پياده سازي آن داشته است اجراي صحيح نظام ساماندهي در شركت نظارت كامل ب

  .يك نمونه از كارهاي انجام شده در پتروشيمي بندر امام به صورت عكس نشان داده شده است ) 8-2(و ) 8-1(در شكلهاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )8-1(             شكل )                                                       8-2(                شكل 
  5S ي                                  قبل از اجرا                                                           5S يبعد از اجرا            

  جمع بندي و نتيجه گيري نهايي - 9
نابع مورد نياز در شركت پتروشيمي بنـدر امـام و       در حذف اتالفات و بهينه سازي م       5Sبا توجه به اثرات ارزشمند اجراي پروژه        

همچنين فرهنگ آراستگي كه اين پروژه در پي داشته است ، شواهد موجود حاكي از آن است كـه در حـال حاضـر ، پـروژه مرحلـه                             
 مـوارد و نتـايج      لذا با عنايت به ايـن     . تثبيت و نهادينه شدن را در ميان اعضاي مختلف خانواده بزرگ پتروشيمي بندرامام مي گذارد                

مثبت فوق الذكر ، به نظر مي رسد اجراي اين پروژه و استقرار نظام آراستگي در ميان ساير واحدهاي پتروشـيمي مـي توانـد گـامي                           
  . باشد NPCارزشمند در راستاي حذف اتالفات و بهينه سازي منابع خانواده بزرگ 
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  تشكر و قدرداني

مامي مديران ، دست انـدركاران ، مجريـان و مـشاوران ايـن پـروژه بـويژه مـديريت            وظيفه خود ميدانيم از همراهي و حمايت ت       
  .محترم عامل پتروشيمي بندر امام نهايت تشكر و قدرداني را بعمل آوريم 

  
  مراجع 

  ت بخشعلي رضا علينقي و احمد رضا زين: تاكاشي اوسارا  مترجم : پنج اصل براي دستيابي به كيفيت عالي در محيط كار   نويسنده 
5S مباني پياده سازي TQM و رسيدن به Business Excellence رضا ابوطالبي:    نويسنده  

  (5S)پنج گام به سوي موفقيت در ساماندهي محيط كار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  كارشناس بهره وري: محمد طيبي 
  سرپرست امور سيستمها و بهبود روشها :  علي رضا ابراهيميان 

  در پتروشيمي بندر امام 5Sمشاور پروژه : محمود عبادي 
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