مجموعه آموزش فشرده
کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور

آنچه باید یک آتش نشان بداند

شماره 18 :

انضباط یا  SHITSUKEآخرین اصل ساماندهي در محيط كار
است .آخرین مرحله از  5Sبه انضباط در آوردن و شکل دهي
عادات افراد در محيط كار بوده كه با آموزش كاربردي مفاهيم 5S
به تمامي كاركنان ،جلب مشاركت عمومي  ،تدوین و اجراي
مقررات سازمان ،آماده سازي كاركنان براي رعایت اصول
ساماندهي محيط كار و فرهنگ سازي ميسر ميشود .منظور از
انضباط حفظ نظم و تبدیل ساماندهي به عنوان یك رفتار و عادت
عمومي و ایجاد رقابت در بين افراد است .
در دیدگاه  S5انضباط عبارت است ازآموزش و نهادینه كردن عادات صحيح جهت انجام درست وظایف
مطابق این اصل ،وظایف هر یك از افراد در اجراي شيوه هاي ساماندهي و پيروي از دستورالعملها ،تعيين شده
و بر نحوه انجام فعاليتها ،نظارت مي شود .عالوه بر موارد فوق از روشهاي ایجاد انگيزه مانند فراهم آوردن
شرایط رقابت سالم بين افراد و بخش ها ،انتخاب و تشویق افراد و بخش هاي موفق در اجراي  S5و سایر شيوه
هاي مناسب استفاده مي شود .با رعایت این اصل ،مشاركت و همکاري تمام افراد در پاكسازي ،حفظ پاكيزگي
و انضباط محيط كاري جلب مي گردد .بنابراین در هر محيط كاري باید شيوه هاي مناسب براي برآوردن این
هدف ،شناسایي ،طراحي و اجرا گردد.
نمونه هایي از اجراي این  Sرا مي توان به صورت زیر فهرست نمود:
 نصب پوسترهاي آموزشي ،پيام هاي آموزشي  S5و  ...بر روي تابلوهاي اعالنات تمرین نظم و ترتيب  :آموزش ،نظارت مستمر ،ارزیابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط تمرین وقت شناسي  :آموزش استفاده بهينه از زمان -توجه به زیبایيها و رعایت ظواهر  :استفاده از لباسهاي كار یکدست و تميز
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در اینجا تاكيد خاصي روي عمل كردن به قوانين ميشود نکته مهم این است كه درباره بهترین راه انتقال عقاید و
افکار به دیگران فکر كنيم چرا كه ما مرتبا دستورات و گزارشات را دریافت ميکنيم ولي هميشه این موثرترین راه
نيست عالئم و نشانه ها نيز روش بسيار خوبي براي انتقال افکار هستند .
براي اینکه قوانين ثابتي را براي مرحله پنج توسعه دهيد باید اهدافي را مشخص كنيد و تمام سعي تان را براي رسيدن
به آن اهداف صرف كنيد  .البته براي شروع اهداف ساده اي را دنبال كنيد  ،بعد عادتهائي را بين كاركنان خود پرورش
دهيد كه هيچ وقت آنها را فراموش نمي كنيد .
دنبال كردن تمام روشها و برنامه هائي كه تعيين شده اند هميشه كار ساده اي نيست ،هميشه عادت داریم راحت
ترین راه را انتخاب كنيم ولي هدف اصلي مرحله پنج پرورش دادن عادتهاي خوب و تشویق كاركنان به خلق محيطي
است كه همه آزادانه بتوانند نظر بدهند و یکدیگر را ارزیابي كنند  .مجموعه اي كه با ظرفيت كامل كار ميکند براي
مطمئن شدن از پيگيري و انجام صحيح مراحل پنجگانه  5Sبه آموزش مناسب و نظم خاصي نياز دارد.
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