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 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

 

 آنچه باید یک آتش نشان بداند 18شماره : 

 

محيط كار  در آخرین اصل ساماندهي SHITSUKE یا انضباط  

 يبه انضباط در آوردن و شکل ده 5Sمرحله از  نیآخر .است

 5S مفاهيم كاربردي آموزش بوده كه باكار  طيعادات افراد در مح

 و اجراي تدوین ، عمومي مشاركت جلب كاركنان، تمامي به

آماده سازي كاركنان براي رعایت اصول  ،سازمان مقررات

 از منظور. ميسر ميشود فرهنگ سازي ساماندهي محيط كار و

 ادتو ع رفتار یك عنوان به ساماندهي تبدیل و نظم حفظ انضباط

 . است افراد بين در رقابتایجاد  و عمومي

  فیجهت انجام درست وظا حيكردن عادات صح نهیانضباط عبارت است ازآموزش و نهاد S5 دگاهیدر د

 دهش تعيين، دستورالعملها از پيروي و ساماندهي هاي شيوه اجراي در از افراد یك هر وظایف اصل، این مطابق

 آوردن فراهم مانند انگيزه ایجاد از روشهاي فوق موارد بر عالوه. شود مي نظارت فعاليتها، انجام نحوه بر و

شيوه  سایر و S5 اجراي در موفق هاي بخش و افراد تشویق و انتخاب ها، بخش و افراد بين سالم رقابت شرایط

 زگيپاكي حفظ  پاكسازي، در افراد تمام همکاري و مشاركت اصل، این رعایت با. شود مي استفاده مناسب هاي

 ینا برآوردن براي مناسب هاي شيوه باید كاري محيط هر در بنابراین. گردد مي جلب كاري محيط انضباط و

 .گردد اجرا و طراحي شناسایي، هدف،

 : نمود فهرست زیر صورت به توان مي را S این اجراي از هایي نمونه

  اعالنات تابلوهاي روي بر...  وS5  آموزشي هاي پيام آموزشي، پوسترهاي نصب -

  انضباط و نظم جهت پرسنل به پاداش و ارزیابي مستمر، نظارت آموزش، : ترتيب و نظم تمرین -

  زمان از بهينه استفاده آموزش : شناسي وقت تمرین -

  زيو تم کدستیكار  ياستفاده از لباسها :ظواهر  تیو رعا هایيبایتوجه به ز -
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و  دیراه انتقال عقا نیاست كه درباره بهتر نینکته مهم ا  شوديم نيعمل كردن به قوان يرو يخاص ديتاك نجایدر ا

راه  نیموثرتر نیا شهيهم يول ميکنيم افتیما مرتبا دستورات و گزارشات را در چرا كه ميفکر كن گرانیافکار به د

 هستند .  انتقال افکار يبرا يخوب اريروش بس نيز عالئم و نشانه ها ستين

 دنيرس ياتان را بر يو تمام سع ديرا مشخص كن ياهداف دیبا ديمرحله پنج توسعه ده يرا برا يثابت نيقوان نکهیا يبرا

رورش پ بين كاركنان خود را ي، بعد عادتهائ ديرا دنبال كن يشروع اهداف ساده ا ي. البته برا ديبه آن اهداف صرف كن

 .  ديكنمي وقت آنها را فراموش ن چيكه ه ديده

راحت  میعادت دار شهيهم ،ستين يساده اكار  شهيشده اند هم نييكه تع يكردن تمام روشها و برنامه هائ دنبال

 يطيكاركنان به خلق مح قیخوب و تشو يمرحله پنج پرورش دادن عادتها يهدف اصل يول ميراه را انتخاب كن نیتر

 يبرا دکنيكامل كار م تيكه با ظرف يكنند . مجموعه ا يابیرا ارز گریکدیو  داست كه همه آزادانه بتوانند نظر بدهن

 دارد. ازين يبه آموزش مناسب و نظم خاص 5Sمراحل پنجگانه  حيو انجام صح يريگيمطمئن شدن از پ

 


