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في 5Sتشخيص واقع تطبيق نظام السينات الخمسة 
 المستشفيات المصرية 

 "دراسة ميدانية على عينة من المستشفيات الخاصة"
 دكتور / عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن عثمان

 مدرس إدارة األعمال بالمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان فرع مطروح

 
  ملخص البحث:

العاملين في المستشفيات المصرية الخاصة  إلى تشخيص مدى إدراك هدفت الدراسة الحالية
تصنيف ، تنظيم ، تنظيف ، تنميي  التي تمثلت في:" 5Sتطبيق نظام السينات الخمسة ألهمية 

تطبييق ، كما هدفت إلى بيان مدى وجود فروقات معنوية فيي إدراك العياملين ألهميية ، تدريب" 
بيين بعيا المترييرات الشخصيية بالخبيرة،  ييان العققيةإضيافة إليى ب5Sنظام السينات الخمسة 

المستوى التعليمي، نوع الوظيفة، الحجم(. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم تطوير استبانة 
مستشيفيات كيان ايتيارهيا وفقيا  6ة من المستشفيات المصيرية موونية مين وتوزيعها على عين

 ية:لمعيار الحجم. وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلت

أظهرت نتائج الدراسة أن المستشفيات المصرية الخاصة تطبق نظام السينات الخمسة  -

5S   .بمستويات عالية 

ة في إدراك العاملين في توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائي -

تعزى للمتريرات  5Sالمستشفيات المصرية الخاصة ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 التعليمي ، نوع الوظيفة والحجم( .رافية بالخبرة، المستوى الديموغ
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بين العوامل  (P≤0.05أظهرت الدراسة وجود عققة ذات داللة إحصائية عند مستوى ب -

دها بالخبرة، المستوى التعليمي، نوع الوظيفة، الحجم( وإدراك أهمية الشخصية بداللة أبعا

نتائج  ىوبناء علالمصرية الخاصة في المستشفيات  5Sتطبيق نظام السينات الخمسة 

الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات كان من بينها ضرورة استمرار دعم 

باإلضافة إلى تفعيل عنصر  5Sنات الخمسة اإلدارة العليا والتزامها في تطبيق نظام السي

 وفرق العمل لدى العاملين وترسيخها في ثقافتهم التنظيمية. ةالمشارك

-  

The diagnosis of the reality of the application 

system of 5S in Egyptian hospitals 

"field study on a sample of private hospitals" 

Dr. / Abd Al Rahman Osman Abd Al Rahman Osman 
Higher Technological Institute Tenth of Ramadan City Branch Matrouh 

 

Abstract 

This study aims to diagnose the awareness of the workers in the 

Egyptian hospitals for the importance of the application system of 5S 

represent at classification, organize, cleaning, stereotyping, training, it 

also aims at the statement of the extent of the moral differences in the 

understanding of application system importance of the statement the 

relationship among some of the Personal variables (experience, 

educational level, functional level, size). In order to achieve the 

objectives of this study the identification has been developed and 

distributed a sample of Egyptian hospitals which composed of 6 
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hospitals .It has been  chosen according to with the criterion of size, 

the study has came to the following results: 

- the results of the study: that the Egyptian hospitals apply the system 

of 5S high levels. 

- that there are differences of statistical significance in theperception 

of the workers in the Egyptian hospitals for the application system 

of importance of 5S because of attributable demographic variables 

(experience, educational level, the joband size). 

-The study showes a relationship of statistical significance at the level 

(P≤0.05) between personal factors in terms of its dimensions 

(experience, educational level, the job, size) and awareness of the 

application system importance of 5s in Egyptian hospitals. On the 

basis of the results of the study was to make a number of 

recommendations and proposals, including the need for permanent 

support and commitment of senior management in the application of 

the system of 5S, in addition to activating the participatory element 

of the working groups of the employees and consolidation in the 

organizational culture. 

 

 

 مقدمية

تسعى منظمات األعمال في العصر الحالي إلى إثبات وجودها، من خالل 

تقديم أفضل ما تستطيع من خدمات، بحيث تفوق هذه الخدمات توقعات الزبائن 

الذي تدخل من خالله هذه  ىومتطلباتهم، فتقديم األفضل هو المفتاح األساس

ة ك الن بيئة األعمال الحاليوالتميز على منافسيها، وذلالمنظمات إلى تحقيق التقدم 
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أصبحت بيئة تتسم بالسرعة في التغير، كما إن األسلوب أو الطريقة المعتادة في أداء 

األعمال باتت غير مالئمة لهذه البيئة. من هنا أصبحت منظمات األعمال ملزمة في 

األساليب والطرق مما  البحث عن كل ما يمكن أن يحقق لها استراتيجياتها بمختلف

األداء والتميز للوصول إلى أعلى مرتبات رضى  دها في تحقيق أعلى مستوياتيساع

الزبون، إذ أصبح الزبون في دائرة االهتمام والتركيز ومحط أنظار العديد من 

 المنظمات التي تحاول اجتذابه بشتى الطرق والوسائل الممكنة. 

 من الموضوعات التي تلقى  5Sوقد غدا موضوع نظام السينات الخمسة

م منظمات األعمال على اختالف أنواعها وأحجامها وفي قطاع اهتمامًا واسعًا في عال

 االنطالق نقطة هي الخمس السيناتالمستشفيات الخاصة على وجه التحديد، ف

 توضح بسيطة طريقة وهي . العمل فيمكان تحسينات ألية الناجح، التغيير ومفتاح

 بحيث جيد، بشكل والمنظم ضى،فو ال من الخالي النظيف العمل مكان خلق كيفية

 وقد  .تعطل دون بو  بسرعة اليها الوصول او بسهولة االشياء على العثور من يمكن

 في يتمثل الجيد اإلنتاج نظام أن"  البسيطة الفكرة على تبنى حيث اليابان، فى نشأت

 "ونظيفة آمنة عمل بيئة خلق
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عات الخدمية ويعد قطاع المستشفيات المصرية العام والخاص من القطا

صاد الكبيرة، ويعتبر وجهة مهمة تتطلع إليها النشطة والحيوية، ورافدا من روافد االقت

شعوب المنطقة،  وقد نما هذا القطاع في اآلونة األخيرة نموا سريعا نظرا للظروف 

ت المصرية العامة والخاصة ، ويسعى هذا التي ألمت بالمنطقة إذ زاد عدد المستشفيا

خدمات لى الحفاظ على السمعة التي التصقت في أذهان متلقي الالقطاع دوما إ

العالجية من داخل مصر وخارجها، وذلك من خالل الحفاظ على مستوى جودة 

 الخدمات التي يقدمها.

يمكن أن يعزز مستوى جودة   5Sوال شك أن تطبيق نظام السينات الخمسة 

المرضى والمراجعين،  الخدمات العالجية التي يجب أن تفي باحتياجات وتوقعات

الدراسة لتتلمس واقع  سواء كان ذلك على المستوى المحلي، أو اإلقليمي. وتأتي هذه

ألهمية تطبيق نظام  خاصةلين في المستشفيات المصرية الومستوى إدراك العام

 .  5Sالسينات الخمسة

 مشولة الدراسة:

واسع غير ناضجة على نطاق  5Sنظام السينات الخمسةما تزال أهمية  

قطاعات اإلنتاجية، والخدمية على وجه العموم، والمستشفيات لدى كثير من ال



 8/3/2017 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن عثماند/          ت الخمسة تشخيص واقع تطبيق نظام السينا

 18المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      
 

 

 

 

 

 

 

لتي المصرية العامة والخاصة على وجه الخصوص، من هنا فان المشكلة األساسية ا

يتطلب  5Sنظام السينات الخمسةتطرحها هذه الدراسة هو أن التطبيق الفعلي ل

نظام السينات صرية ألهمية تطبيق بالضرورة إدراك العاملين في المستشفيات الم

 ، ويمكن تحديد طبيعة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية: 5Sالخمسة

نظام ما مدى إدراك العاملين في المستشفيات المصرية الخاصة ألهمية تطبيق  .1

 ؟ 5Sالسينات الخمسة

 ما مدى وجود فروقات معنوية لدى العاملين في المستشفيات المصرية الخاصة .2

تعزى للمتغيرات  5Sنحو إدراك أهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 ، الحجم(؟نوع الوظيفةالديموغرافية )الخبرة، المستوى التعليمي، 

ما مدى وجود عالقة بين بعض المتغيرات الديموغرافية)الخبرة ،المستوى  .3

ة ، والحجم(، وإدراك أهمية تطبيق نظام السينات الخمسنوع الوظيفةالتعليمي، 

5S  من قبل العاملين في المستشفيات المصرية الخاصة؟ 

 أهمية الدراسة:
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المبحوث من االهتمام بمستوى جودة  تنبع أهمية الدراسة في إطار الميدان

الخدمات العالجية التي تقدم للمرضى، وهو األساس الذي يضمن نجاح وتميز 

 ا يأتي:المستشفيات التي تهتم بذلك. ويمكن إجمال أهمية الدراسة بم

بالنسبة للباحثين والمستشارين في  5Sأهمية مفهوم نظام السينات الخمسة  .1

األعمال عموما، والمستشفيات الخاصة على وجه المجاالت اإلدارية ومنظمات 

تضمن تحقيق الجودة داخليًا التى تاألنظمة الحديثة والمهمة  كأحدالخصوص، 

 لعالجية المقدمة للمريض()األنشطة والعمليات(، وخارجيا )جودة الخدمات ا

زيادة إدراك إدارات المستشفيات المصرية الخاصة ألهمية تطبيق نظام السينات  .2

خاصة في ظل ازدياد حدة التنافس، وكخطوة لتعزيز مسعى  5S الخمسة

المستشفيات المصرية الخاصة في تقديم خدمات عالجية بما يتالءم 

 س تنافسي.واحتياجات، وتوقعات المرضى، والمراجعين كأسا

يعتبر قطاع المستشفيات المصرية من أهم القطاعات الخدمية كونها تقدم  .3

ي في مصر بأكملها، والمجتمعات األخرى في خدمات عالجية للمجتمع المحل

 الدول المجاورة، مما يتطلب منها االهتمام بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها. 
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فة بمفهوم نظام السينات الخمسة تبرز أهمية هذه الدراسة من أنها ستثري المعر  .4

5S .وواقع تطبيقها في المستشفيات المصرية الخاصة 

  أهداف الدراسة:

 تحاول هذه الدراسة تحقيق األهداف اآلتية: 

فرررري المستشررررفيات  5Sالتعرررررف علررررى واقررررع تطبيررررق نظررررام السررررينات الخمسررررة  .1

 المصرية الخاصة.

لمستشفيات ملين في الدى العا 5Sإلقاء الضوء على نظام السينات الخمسة  .2

 المصرية الخاصة. 

ات فرري المستشررفي 5Sالوقرروف علررى فروقررات تطبيررق نظررام السررينات الخمسررة  .3

 المصرية الخاصة في إطار تأثير الخصائص الشخصية.

بيررران مررردى وجرررود عالقرررة برررين بعرررض الخصرررائص الشخصرررية وتطبيرررق نظرررام  .4

 . 5Sالسينات الخمسة 

ضروء النتررائم لمتخرذي القررار فرري  تقرديم التوصريات والمقترحرات المناسرربة فري .5

يات المصررررررية الخاصرررررة التررررري يعتقرررررد بأنهرررررا ستسرررررهم فررررري تعزيرررررز، المستشرررررف

 . 5Sح تطبيقهم لنظام السينات الخمسة وتصحي
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 فرضيات الدراسة:

لإلجابة عن األسئلة الخاصة بمشكلة الدراسة، فقد تمت صياغة الفرضيات  

 التالية:

العاملون في المستشفيات المصرية الخاصة  كال يدر الفرضية الرئيسية األولى:  

والمتمثل 5S أهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 ."تنظيم ، تنظيف ، تنميط ، تدريبتصنيف ،  "فى:

ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات المصرية الفرضية الرئيسية الثانية: 

الخاصة في إدراكهم أهمية تطبيق نظام السينات 

تعزى لمتغير الحجم، والمتغيرات   5Sالخمسة 

نوع الديموغرافية )الخبرة، المستوى التعليمي، 

 (.الوظيفة

 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات  الفرضية الفرعية األولى:
المصرية الخاصة نحو إدراكهم أهمية تطبيق نظام 

 تعزى لمتغير الخبرة. 5Sالسينات الخمسة 
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ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات  الفرضية الفرعية الثانية:
المصرية الخاصة نحو إدراكهم ألهمية تطبيق نظام 

 متغير المستوى التعليمي.يعزى ل 5Sالسينات الخمسة 

ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات  الفرضية الفرعية الثالثة:
اصة نحو إدراكهم ألهمية تطبيق نظام المصرية الخ

 .نوع الوظيفةيعزى لمتغير  5Sالسينات الخمسة 

ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات  الفرضية الفرعية الرابعة:
نحو إدراكهم ألهمية تطبيق نظام  المصرية الخاصة
 يعزى لمتغير الحجم. 5Sالسينات الخمسة 

ذات داللة إحصائية بين بعض المتغيرات  د عالقةال توج الفرضية الرئيسية الثالثة:
( والحجم وإدراك نوع الوظيفةالديموغرافية بداللة أبعادها )الخبرة، المستوى التعليمي، 

 في المستشفيات المصرية الخاصة. 5Sة أهمية تطبيق نظام السينات الخمس

 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

عالقة ذات داللة إحصائية بين خبرة العاملين  دال توج ألولى:الفرضية الفرعية ا
في  5Sوإدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 المستشفيات المصرية الخاصة.

عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى  دال توج الفرضية الفرعية الثانية:

وإدراكهم ألهمية تطبيق نظام التعليمي للعاملين 
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في المستشفيات المصرية  5Sخمسة السينات ال

 الخاصة.

 الوظيفة نوععالقة ذات داللة إحصائية بين  دال توجالفرضية الفرعية الثالثة:

وإدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات للعاملين 

 في المستشفيات المصرية الخاصة. 5Sالخمسة 

جم عالقة ذات داللة إحصائية بين ح دال توج :الفرضية الفرعية الرابعة

المستشفى وإدراك العاملين أهمية تطبيق نظام السينات 

 في المستشفيات المصرية الخاصة.  5Sالخمسة 

 

 إلطار النظري ا

 منهجية الدراسة

 :5Sنظام السينات الخمسة  تعريف

 ومفتاح االنطالق نقطة بأنها الخمس السينات (Becker, 2001)عرف 

 خلق كيفية توضح بسيطة طريقة وهي العمل فيمكان تحسينات ألية الناجح، التغيير
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 من يمكن بحيث جيد بشكل والمنظم  الفوضى من الخالي النظيف العمل مكان

 فى نشأت وقد  تعطل. وبدون  بسرعة اليها الوصول او بسهولة االشياء على العثور

 بيئة خلق في يتمثل الجيد اإلنتاج نظام "أن  البسيطة الفكرة على تبنى حيث اليابان

 ونظيفة". آمنة عمل

 أساسي منهم بأنها الخمس السينات  (Eckhardt, 2001)كما عرف 

 .األعمال أنواع جميع في والسالمة واألمن النوعية وتحسين اإلنتاجية لزيادة ومنتظم

 برنامم بأنه الخمس السينات  فقد عرف (Kobayashi et al., 2006)أما 

 الذهن إلى يتبادر وقد .فيها نالعاملي االفراد كل فيه ينخرط للشركة واسع مشاركة

 من أكبر فوائد تحقق أن يمكن التي األعمال هي الصناعية المنشآت أن وهلة، الول

 تدخل التي المجاالت جميع وفي األعمال، وعمن أين فإن ذلك، ومع  .البرنامم هذا

 والتلفزيون، االذاعة ومحطات والمستشفيات، والخدماتية، التجارية األعمال ضمن

 هذا تنفيذ من كبيرة فوائد تحقق ان يمكن جميعها فانها الكهرباء، توليد ومحطات

 .البرنامم
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 شركة في الخبير" هيروكىهيرانو“ الياباني المهندس هو قدمها من أول وكان 

 " المرئي العمل لمكان الخمسة األركان كتابه فى” Hiroyuki Hirano تويوتا

 أساسي وعنصر المستمر، ويرتطال مدخل من متكامل جزء هو البرنامم وهذا

 .منتظمة وبطريقة تدريجيا األسلوب هذا ويطبق التكلفة، لتقليل اليابانية المدرسة في

 

 :S5عناصر نظام السينات الخمسة 

 ;Hirano, 1995)العمل مكان لتنظيم خطوات خمس من البرنامم ويتكون 

Ho et al., 1995; Hubbard, 1999)، اليابانية اللغة من وهي:  Seiri تصنيف 

 Seitketsu وتلميع؛ تنظيف Seiso وتبويب؛ وتنظيم وترتيب Seiton وتصفية؛

 االلتزام على العاملين تدريب ؛Shitsuke عليها والمحافظة المعايير ووضع تنميط

 .يمارسونها عادة وجعلها بها،

 الخطوات هذه من األولى األحرف الن الخمس بالسينات نظامال تسمية تجاء

 Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and":  وهي ،(S) سين بحرف تبدا
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Shitsuke"  بحرف وتبدأ التالية، الكلمات العربية اللغة في الخطوات هذه ويقابل 

 .(تدريب تنميط، تنظيف، تنظيم، تصنيف،) :التاء

 :S5نظام السينات الخمسة  يطوات تنفيذ

 بالتتابع وهي بنجاح، الخمس تالسينا نظام لتنفيذ بها التقيد يجب خطوات عدة هناك

 :يلي كما
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 Preparation النظام لتنفيذ التحضير: األولى الخطوة

 :(Kobayashi, 2005)ما يلى  Top Management العليا االدارة تفهم يجب

 .5Sنظام السينات الخمسة  تطبيق ومنافع فلسفة  - 1

 .النظام هذا بتنفيذ قامت اخرى  بشركات تجار على االطالع – 2

 .النظام هذا بتنفيذ العليا االدارة التزام – 3

 نظام.ال تنفيذ على لالشراف Working Committee عمل لجنة تنظيم – 4

 .بنجاح نظامال لتنفيذ Practitioners نظامال منفذي تدريب – 5

 

 نظام السينات الخمسة تنفيذ عن الرسمي اإلعقن :الثانية الخطوة

5S(Osada, 1989)  : 

 .5Sنظام السينات الخمسة  تنفيذ عن رسميا نالعاأل – 1

 .العمل في ئهمزمال لجميع البرنامم اهداف بشرح البرناممو  منفذ يقوم  - 2
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 تقسيمات تبين للشركة، الداخلي الترتيب عن بياني ورسم تنظيمية خارطة عمل – 3

 المنطقة داخل مجموعة لكل لياتسئو الم تحديد اجل من الشركة، داخل المناطق

 .حدةواال

 جدارية وملصقات Banners اعالم عمل خالل من لبرنامم الترويجل – 4

Posters ، وكتيبات Booklets ، ونشرات Brochures  …الخ. 

-Organize off- and on-theالعمل مكان وداخل خارج تدريبية برامم تنظيم – 5

job training programs، لجميع الخمس السينات نظام اساسيات عن 

 .النظام في ركينالمشا

 العاملين جميع بمشاركة كبرى  تنظيفات حملة عمل:  الثالثة الخطوة

Big Cleaning(Osada, 1991). 

 االدارة اعالن بعد مباشرة Big Cleaning Dayالكبرى  التنظيفات يوم تنظيم – 1

 .(5S) الخمس السينات نظام تنفيذ عن العليا

 من صغيرة مجموعات وتحديد صغيرة، مناطق إلى الشركة مباني تقسيم – 2

 .فيها تتواجد التي المنطقة عن لةئو مس تكون  بحيث المشاركين،

 الالزمة التنظيف ومواد بادوات المجموعات تزويد – 3
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 االدارة ترررى  الترري االشررياء ومررن المخلفررات مررن الررتخلص التنظيررف عمليررة تشررمل – 4

 .ضرورية غير انها

  .سنويا مرتين االقل ىعل الكبرى  للتنظيفات يوم تنظيم يجب – 5

 

 (.Seiriب التصنيف بعملية البدء: الرابعة الخطوة

 األشرررياء علرررى واإلبقررراء العمرررل، منطقرررة فررري الموجرررودة األشرررياء وفررررز تصرررنيف

 والرتخلص الصرحيح، مكانهرا في بها واالحتفاظ فقط، اليومية األنشطة ألداء الضرورية

 مكران مرن وإزالتهرا اليرومي، لعمال في المستخدمه غير او الضرورية غير األشياء من

 .Sort through and sort out. العمل،

 ,The Productivity Press Development Team):التصررنيف خطرروات

1996) 

1- Define what is needed  :دائمة بصفة نحتاجها التي المهمة األشياء تحديد 

 اتدو واأل المعرردات يشررمل،  (للجميررع وواضررح قريررب مكرران فرري توضررع أن يجررب)

 تحديرررررد كرررررذلك ويشرررررمل،  وحتىاألعمااللمكتبيرررررة والمهمرررررات، والخامرررررات الرئيسرررررية،

 .العمل مكان فى بها االحتفاظ يلزم التى بند كل من المناسبة الكميات
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2- Define what is occasionally needed  :والتري المهمرة األشرياء تحديرد 

 وآمررررن معررررروف مكرررران فرررري تخررررزن  أو توضررررع أن يجررررب) أحيانررررًا؟ إليهررررا نحترررراج

 .(مباشرة العمل مكان فى التكون  وأن ومناسب،

 علررررى بنرررراء ولرررريس اتفعليررررة بيرررران علررررى بنرررراء شررررىء أى اسررررتخدام تكراريررررة تحديررررد-

 .التخمين

 .العمل مكان عن تخزينه مكان بعد كلما الشىء استخدام قل ما كل-

 حدةو م نمطية قواعد مجموعة على بناء وذلك اليه، نقلها المطلوب المكان تحديد-

 .االستخدام على مبنية

3- Dispose unnecessary items  :يجررب والترري المهمررة غيررر األشررياء تحديررد 

،  (تكلفرررة واقلهرررا الطررررق، بأفضرررل منهرررا الرررتخلص يرررتم أن يجرررب منهرررا؟ الرررتخلص

 شريء   وكرل   مكران، شريء   لكرل   يكرون  بحيرث للتخرزين، مناسبة طريقة عمل ويجب

 .A place for everything, and everything in its place مكانه في

 :Take Action التنفيذ -4

 .الموجودة األشياء كل معرفة يتم -

 ،ضرورية وغير ،ضرورية: أصناف ثالث في لألشياء األهمية مدى تحديد يتم -

 .االطالق على مهمة وغير
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 .الضرورية غير األشياء من للتخلص معايير وضع -

 . الضرورية غير األشياء من والتخلص التصنيف بعملية البدء -

 الضرورية غير األشياء وتحديد المعرفة جيد بالتركيز شخص كل يقوم -

 .منها للتخلص

 القيمة بعض لها التي الضرورية غير األشياء -

 من واالستفادة لبيعها عنها إعالن اجالل من تقييمها، يتم ان يجب بيعها، ويمكن

 .ضرورية أخرى  أشياء شراء في ثمنها

 .العمل مكان من الحالية التصنيعية للعملية الالزمة غير األشياء جميع ةإزال -

 البحث يجب مكلفة، منها التخلص عملية ولكن قيمة، لها ليس التي ألشياء -

 .المخاطر وباقل التكاليف، باقل منها للتخلص طريقة عن

 االقل على منها والتخلص الضرورية غير االشياء لتحديد يوم تنظيم يجب -

 .سنويا نتيمر 

 

 :التصنيف فوائد

 .الهامة لألشياء األمثل واالستغالل رةبيك مساحات توفير-
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 .العمل بيئة ويحسن المعنوية الروح يرفع التصنيف-

 .االنتاج زيادة الى ويؤدي البحث وقت يقلل التصنيف-

 

 Why Do Unnecessary Itemsالضييرورية غييير األشييياء تتييرا م لميياذا

Accumulate? 

 .الالزم من أكثر معينة أصناف من تريامشت عمل-

 .صحيحة غير شراء طلبيات عمل-

 .يةلالك والسيطرة النوعية، السيطرة نظام إلى االفتقار-

 .سليمة غير التخزين طرق  ان او /و الصحيح، غير المكان في التخزين-

 .جيد غير والتسليم االستالم نظام-

 .والمعدات اآلالت تهالك-

 .(الخاطئة) الصحيحة غير المناولة بسبب ياءشاال بعض تحطم او تلف-

 .ملفات عدة في تخزينها ، المراسالت او األوراق نفس من نسخ عدة عمل-
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 ,Whenمنها الضروري  غير من والتخلص األشياء، تصنيف يتم وأين ومن، متى،

Who and Where to Sort Unnecessary Items? 

 االفراد يقوم حيث ،(السنة في مرتين) A Big Seiri Day يوم عمل عند-

 .الضرورية غير االشياء من بالتخلص

 بالتخلص قوم شخصي كل ان حيث ،(السنة في مرتين) للتنظيفات يوم عمل عند-

 .غيرالضرورية االشياء من

 عامل كل يحاول( البرنامم تنفيذ على العاملين تدريب وبعد) اليومي العمل خالل-

 .عتراكمالمخلفاتفيمكانالعمل ومن الضرورية، غير االشياء من التخلص

، (5S) السيناتالخمسئولون واالداريون ومسئولونظامالمس-

يقومونبالتفتيشعلىمواقعالعمل،والطلبمنالعاملينفيتلكالمواقعبالتخلصمنالمخلفاتواالشياءغ

 .يرالضرورية

  



 8/3/2017 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن عثماند/          ت الخمسة تشخيص واقع تطبيق نظام السينا

 35المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 .(Seiton)التنظيم: الخطوةالخامسة

قةتمكننامنسهولةالوصوإلليهاعندوتعنيترتيباألشياءوتنظيمهاوتبويبهاوتحديدهابطري

 .(Zelinski, 2005)ممكنالحاجة،وفياقلوقت

 

 السبعة" نظيمالت" مبادئ

" مايرداواًليخرجاوالً " اتباعطريقة-

لتصنيفاالشياءوالملفاتتحديدمكانمخصصلكلشيءووضعكلشيءفىمكانه،وارجاعهلنفسال

 .مكانبعداستخدامه،لتقليلوقتالبحثعنهافىكلمرة

رعلىاال -  Systematic( الصق) نشياءومواقعهاببيايجبانيؤش 

Labelingيها،منظومومصوغفيصورةترتيباونظاميسهاللوصوالل. 

- 

وضعاالشياءبصورةتجعلهامرئيةللباحث،بحيثينخفضكثيرًاوقتالبحثعنها،ويسهاللوصوالل

 .يهاواعادتهاالىأماكنها

 .االستخدامالفعالوالكفءلمكانالعملفيتخزيناألشياءالضرورية -
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 .ئية،عنبقيةاألدواتالعاديةتاالستثنافصالألدوا -

 .وضعاألشياءالتييتكرراستعمالهابالقربمنمستخدمها -

 

 (Hubbard, 1999):مبادئالتخزينالجيد

 .األخذفياالعتباروزنوحجمالشيءالمخز ن -

 .سهولةالوصوإللىموقعالتخزينوخاصةاألشياءكثيرةاالستخدام -

 .وجودمساحةكافيةللوصولللشيءالمخزنبأمان -

- 

لثقيلةوالتييتمالتعاملمعهايدويايجبأنالتخزنعالياأومنخفضةبدرجةكبيرةلتحاشىاإلياءااألش

 .محتملةصاباتال

: سالمةالمعدات -

مثالألجهزةااللكترونيةالدقيقةالتخزنبالقربمنمساراتالمعداتالثقيلةمالمتكنمحميةبطريقةكا

 .فية



 8/3/2017 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن عثماند/          ت الخمسة تشخيص واقع تطبيق نظام السينا

 37المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      
 

 

 

 

 

 

 

: سالمةالخامات -

الشرروفىأماكنمهيأةلذلكوليسفيالهواءالمراعاةتخزينالموادالملتهبةبعيداعنمصادرالحرارةو 

 .طلق

 .عدماستخداممكانالعملكمنضدةللتخزين -

- 

ائدعنالحد،أوبأز الصيصمساحاتكبيرةللتخزين،النالمساحاتالكبيرةتشجععلىالتخزينعدمتخ

. شياءاليحتاجهاالعمل

  .فيجبتقلياللمساحةقدراإلمكان،مالميكنهناكدواعيخاصةبالسالمة

- 

طلوبتخزينها،والتعرفعلىأماكنتخزينها،حتىالاتللتعرفعلىاألشياءالماستخدامالعالماتواللوح

. يضيعوقتالعاملبطريقةالتخزينوالتداول

زيناألشياءعلىرفاوحامل،قديحتاجالعامإللىسل مللو ختكمايجبتفاديوضعاألجزاءفياكوام،او 

 .صوإلليه

 Visualاستخدمالملصقاتالمصورة -

Labelsسرعةالتعرفعلىاألشياءبدالمنمجردالكتابة،بحيثيساعدالعاملعلى. 

 .كلماكثراستخدامالشيءكلماكانتخزينهأقربإلىمكانالعمل -
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 .ترتيبالمعداتوالعددواألدواتبترتيباستخدامهافيالعمليات -

 .لسهولةالتعرفعلىاألشياءColor Codingاستخدامتنميطاأللوان -

 .Signs and Labelsاألشياءاستخدمالعالماتوالملصقاتللتعرفعلى -

 .لممراتوأماكنالعملاتوتخطيطادهناألرضي -

 

 :فوائدالتنظيم

 .تقليلوقتالتجهيزواإلعدادللعمل-

 .تقليلوقتاالنتظارللخاماتوالمعدات -

 .تقليلوقتالعمليةنفسهاوالدورةالزمنية -

 .تحسينوتهيئةمكانالعمل -

 .الترتيبلهدوربارزفيتسهياللتصنيفوالتنظيفوالتنميط -

 

 .(Kojyo Kanri Editorial Dept, 1985):التنظيف: الخطوةالسادسة
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 تنظيفكالألشياءوكالألماكنبعدالتخلصمنالمخلفاتواألشياء -

 .النحتاجهاوتمتسكينكلشيءنستخدمهفيمكانهالصحيحيمكننااآلنتنظيفمكانالعملبعنايةالتى

 .هنظيفاومرتبائبقاتنظيفمكانالعملوالحرصدائماعلى-

 .لمتسربةوالتالفوالفاقديتمتنظيفمكانالعملمناألوساخوالمخلفاتوالشحوموالزيوتا -

- 

اغيواألجزاءاألخرىالقابلةلالرتخاتنظيفاآلالتوالمعداتمناألغبرةوالزيوتوبقاياالمواد،وتفق دالبر 

 .ءبفعالالهتزازوشدهاجيداً 

 

 

 (Ho et al., 1995) : مي التن: ابعةالخطوةالس

 .موحدة )منمطة( لجميع اإلدارات واألقسام (5S)جميع إجراءات السينات الخمسة -

لجميع  (5S)قوائم الفحص القياسية تستخدم بانتظام لفحص السينات الخمسة  -

 .األقسام

 .الملصقات واإلعالنات موحدة -

 .أماكن العمل والممرات توزع طبقًا لمقاييس محددة -
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 .األنابيب والكابالت ملونة ومرقمة -

 

 Hirano, 1995)) تدريبعلىاالنضباطالذاتيثامنة: الخطوةال

 .)S)5متى وكيف تنفذ أنشطة السينات الخمسة  م عمل يوضحيوجد نظا -

 .من حيث اإلعتراف والموارد والقيادة S5اإلدارة توفر الدعم لنظام السينات الخمسة -

 جزء من العمل اليومى. 5Sأنشطة نظام السينات الخمسة  -

 .(5S)الفائدة اإليجابية من أنشطة  االموظفون يرو  -

 .لعملنقاط اتوضح  (5S)توجد ملصقات  -
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 مجتمع وعينة الدراسة:

الخاصة الواقعة في  المصريةيتألف مجتمع الدراسة من جميع المستشفيات ا 

( والبالغ عددها 2016لعام ) بالشرقية الصحة مديرية، والمسجلة لدى مدينة الزقازيق

ة الدراسة، وذلك ( من هذه المستشفيات لتكون عين6( مستشفى، وقد تم اختيار)15)

تم تحديد الحجم على أساس عدد األسرة، وعدد الموظفين،  ا لمعيار الحجم، وقدوفق

ووفق هذا المعيار فقد تم اختيار المستشفيات الخاصة التالية مرتبة تنازليا حسب 

 (.1) رقم معيار الحجم كما في الجدول

 

 (1الجدول رقم ب

 عينة الدراسة

 عدد الموظفين األسرةعدد  اسم المستشفى

 500 252 يرالتيس -1

 260 236 حمدى السيد -2

 240 160 العبور -3

 220 150 مستشفى الطوارق  -4
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 200 100 الحرمين -5

 190 97 المدينة -6

 المصدر: مديرية الصحة بالشرقية.
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 أسلوب جمع البيانات

الالزمررررة للدراسررررة علررررى اعتمرررردت الدراسررررة فرررري جمررررع البيانررررات، والمعلومررررات  

 مصدرين هما:

: تمثلت باألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع المصادر الثانوية .1

من كتب ومجالت متخصصة ومحكمة باإلضافة  5Sنظام السينات الخمسة 

 .المصريةإلى االستعانة بالمعلومات والتقارير التي تصدرها وزارة الصحة 

جمع البيانات  باالستبانة التي تم تصميمها لغرض المصادر األولية: وقد تمثلت .2

 من أفراد عينة الدراسة، وقد تألفت االستبانة من جزأين على النحو التالي:

ويضم البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة والمتعلقة بالجنس، العمر،  الجزء األول:

 المستوى التعليمي عدد سنوات الخبرة، نوع الوظيفة، والحجم.

والمكونة  5Sنظام السينات الخمسة بعناصر ة زء الثاني: ويضم البيانات المتعلقالج 

التي تم 5Sنظام السينات الخمسة عناصر (عبارة، وزعتهذه العبارات على 29من)

-1ممثلة بالفقرات من ) تصنيف، وهي: خمسةاعتمادها في هذه الدراسة وعددها 

ممثلة  تنظيف( من االستبانة، 14-6ممثلة بالفقرات من ) تنظيم( من االستبانة، 5
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( من 24-20ممثلة بالفقرات من ) تنميط( من االستبانة، 19-15فقرات من )بال

( من االستبانة. وقد تم االستفادة في 29-25ممثلة بالفقرات من ) ، تدريباالستبانة

و  (Kobayashi et al., 2006)و (Eckhardt, 2001): تصميم االستبانة من

(Becker, 2001)و(Hirano, 1995; Ho et al., 1995; Hubbard, 

، فقد 5Sنظام السينات الخمسة بعناصر . ولإلجابة عن العبارات الخاصة (1999

( 5( الخماسي والذي تراوح بين موافق بشدة بقيمة )Likertتم استخدام مقياس )

 درجات، وغير موافق بشدة بدرجة واحدة.

 

 متريرات الدراسة:

 على متغيرين وهما: الدراسة تاعتمد 

حيث تمثل بالخصائص الشخصية للعاملين بداللة أبعادها:  :المتغيرات المستقلة .1

 . نوع الوظيفة والحجمالخبرة، المستوى التعليمي، 

تصررنيف ، تنظرريم ،  "والمتمثررل فررى:5Sنظررام السررينات الخمسررة : المتغيررر التررابع  .2

 ".   تنظيف ، تنميط ، تدريب
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 حدود الدراسة

اصة، ولم تشمل الدراسة الخ المصريةالحدود المكانية: ركزت على المستشفيات  .1

 .الطبيةعيادات األطباء الخاصة والمراكز 

الباحررث بجمررع البيانررات الالزمررة ألغررراض هررذه الدراسررة فرري   د الزمانيررة: برردأالحرردو  .2

، وقررررررررررد تررررررررررم االنتهرررررررررراء مررررررررررن ذلررررررررررك أي بتجهيررررررررررز البحررررررررررث فرررررررررري 15/8/2016

10/12/2016. 

ظيفة " األداريون طبقا لنوع الو الحدود البشرية: شملت العاملين في المستشفيات  .3

 ، األطباء ، التمريض".
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

فررري  (SPSS)ترررم اسرررتخدام برنرررامم الحزمرررة اإلحصرررائية للعلررروم االجتماعيرررة  

التحليالت اإلحصائية المختلفة، أمرا األسراليب اإلحصرائية التري ترم اسرتخدامها لغررض 

جابررة عررن أسررئلة الدراسررة وحسررب طبيعررة كررل اختبررار الفرضرريات الترري تررم صررياغتها لإل

 فرضية كانت على النحو التالي:

للتعررررف علرررى مررردى االتسررراق الرررداخلي ( Cronbach Alphaالثبرررات )معامرررل  .1

 . 5Sنظام السينات الخمسة عناصر لعبارات مقاييس 

: وقرررررد اسرررررتخدم الختبرررررار مررررردى (K-S)(  Kolmogorov-Smirnovاختبرررررار) .2

طبيعرررري بالشرررركل الررررذي يمكررررن مررررن تطبيررررق األسرررراليب اتبرررراع البيانررررات للتوزيررررع ال

 اإلحصائية المستخدمة.

والنسرررب المئويرررة، وذلرررك لوصرررف الخصرررائص الشخصرررية ألفرررراد عينرررة التكررررارات  .3

 الدراسة.

عناصرررر المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لبيررران مسرررتويات تطبيرررق  .4

 الخاصة. ريةالمصلدى العاملين في المستشفيات  5Sنظام السينات الخمسة 



 8/3/2017 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن عثماند/          ت الخمسة تشخيص واقع تطبيق نظام السينا

 47المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      
 

 

 

 

 

 

 

وى ( لتحديد الفروقات فري مسرتOne Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) .5

 تبعا لمتغيراتهم الشخصية. 5Sنظام السينات الخمسة لعناصر تطبيق العاملين 

6. Chi-Square فرررري  نلبيرررران العالقررررة بررررين بعررررض المتغيرررررات الشخصررررية للعرررراملي

 .5Sنات الخمسة نظام السيعناصر الخاصة وتطبيق  المصريةالمستشفيات 

العاملين في وقد قام الباحث بتوزيع االستبانة المعدة لهذا الغرض على  

( إلى االستبانات الموزعة، 2) رقم المستشفيات )عينة الدراسة(، ويشير الجدول

( استبانة، وعدد المسترجع والمستبعد منها استبانتان، وبلغ عدد 210والبالغ عددها )

( من العدد %94( استبانة، وهي تمثل نسبة )198يل )االستبانات الصالحة للتحل

 ة.الكلي لالستبانات الموزع

 (2ب رقم الجدول

 االستبانات الموزعة والمستردة

 

 اسم المستشفى

عدد 

االستبانات 

 الموزعة

عدد 

االستبانات 

 المسترجعة

النسبة 

 المئوية

عدد 

االستبانات 

 المستبعدة

عدد 

االستبانات 

 الصالحة

 41 1 %93 42 45 التيسير -1

 39 - %97.5 39 40 حمدى السيد -2
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 32 - %91 32 35 العبور -3

 33 1 %97 34 35 مستشفى الطوارق  -4

 28 - %93 28 30 الحرمين -5

 25 - %100 25 25 المدينة -6

 198 2 %95 200 210 المجموع
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 صدق وثبات أداة الدراسة:

قرد ترم عررض االسرتبانة علرى (  فValidityصردق األداة: للتأكرد مرن صردق األداة ) -

االختصراص،  للتأكرد مرن الصردق الظراهري محكمرين األكراديميين مرن ذوي العدد من 

(ValidityFace ) لالستبانة، حيث كان لهم بعض وجهات النظر والمالحظات، وترم

أخررررررذها  بعررررررين االعتبررررررار، إذ ركررررررز معظمهررررررا علررررررى الصررررررياغات اللغويررررررة، وبعررررررض 

( علررى PilotStudyيح. كمررا تررم إجررراء دراسررة أوليررة )المصررطلحات مررن حيررث التوضرر

مبحوثة للتأكد من وضوح العبارات الواردة في االستبانة، وأنهرا عدد من المستشفيات ال

 قياس متغيرات الدراسة ككل. استطاعتفعال 

( وذلك للتأكد Chron-bach Alpha: لقد تم استخدام معامل الثبات )ثبات األداة -

(، وهذا 0.7943) اتمستخدم، وقد بلغت نتيجة االختبار للمتغير من ثبات المقياس ال

االستبانة بفقراتها المختلفة، إذ تجاوزت النسبة المقبولة إحصائيا  يؤكد ثبات

(0.60)(Zikmond,2000). 
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 وصف الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة

(، أمرررا %63.6نسررربته ) ( أي مرررا126( أن عررردد الرررذكور بلرررغ )3يتبرررين مرررن الجررردول رقرررم )       

ما فيما يتعلق بمتغير العمر فيالحظ أن %(. أ 36.4( أي ما نسبته )72اإلناث فقد بلغ عددهن )

( أي مرا نسربته  107سرنة( حيرث بلرغ عرددها ) 30النسبة العالية تميل إلى الفئة العمريرة )أقرل مرن 

غالبيرة أفرراد عينرة الدراسرة  %(، أما فيما يتعلق بعدد سنوات الخبررة فتشرير النترائم إلرى أن 54.0)

(، كمررا %49.0( أي مررا نسرربته )97غ عررددهم )( سررنوات أو أقررل، وقررد بلرر5هررم ممررن لررديهم خبرررة )

يتضح من الجدول نفسه أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من حملرة درجرة البكرالوريوس حيرث بلرغ 

أفرراد عينرة الدراسرة  (، وتشير نترائم الدراسرة إلرى أن معظرم%57.1( أي ما نسبته )113عددهم )

( ، أمررا فيمررا يتعلررق بمتغيررر %55.6( أي مررا نسرربته )110، حيررث بلررغ عررددهم ) األطبرراءهررم مررن 

( أي مرا 90( حيرث بلرغ عرددها )150-90الحجم فإنه يالحظ أن النسبة العاليرة تميرل إلرى الفئرة )

 %(. 45.5نسبته )
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 (3جدول رقم بال

 فية والحجميلوظواالشخصية  لدراسة تبعًا للخصائصا زيع أفراد عينةو ت

 متريرال تكرارال ئويةنسبة المال

 رذك 126 63.6
 جنسال

 ثىأن 72 36.4

 نةس 30أقل من 107 54.0
 

 عمرال
 نةس 40–نة  س31 73 36.9

 نة فما فوق س41 18 9.1

 ات أو أقلو سن 5 97 49.0

 

 خبرةال

 اتسنو 10  –نوات س6 32 16.2

 ةسن 15 -نواتس 10 62 31.3

 نة أ وأ ثرس16 7 3.5

 نويةثا 8 4.0
 

مستوى ال

 يالتعليم

 لومدب 61 30.8

 الوريوسبو 113 57.1

 يات علاسار د 16 8.1

 األداريون  24 12.2
 

 نوع الوظيفة
 األطباء 110 55.6

 التمريا 64 32.2

45.5 90 90-150 

 200-151 36 18.2 الحجم

36.4 72 201-300 
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 .SPSSتحليل اإلحصائي لالمصدر: نتائج ا
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 ايتبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 الفرضية األولى:

Ho :" العاملون في المستشفيات المصرية الخاصة أهمية تطبيق نظام السينات  كال يدر

 ".والمتمثل فى:" تصنيف ، تنظيم ، تنظيف ، تنميط ، تدريب 5S الخمسة 

 (4ب رقم جدولال

 تطبيق نظام السينات الخمسة الطبيعي ومستويات للتوزيع   (K-S)تائج ايتبار ن

5S  الخاصة المصريةفي المستشفيات 

 المتريرات

الوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

K-S 

 (Z)قيمة

مستوى 

 الداللة

 مستوى التطبيق

 عال 0.000 2.852 0.20 4.59 تصنيف

 عال 0.001 1.990 0.16 4.41 تنظيم

 عال 0.000 3.018 0.21 4.50 تنظيف

 عال 0.000 2.759 0.21 4.43 تنمي 

 عال 0.000 2.221 0.25 4.51 تدريب

 عال 0.04 1.398 0.11 4.48 المتوس  العام للمتريرات

 .SPSSتحليل اإلحصائي المصدر: نتائج ال
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للتأكد من أن بيانات الدراسة موزعة توزيعا  (K-S)تم استخدام اختبار  

يانات تتبع التوزيع الطبيعي لجميع متغيرات ( أن الب4) رقم طبيعيا، ويبين الجدول

، (P≤0.05الدراسة، وإن إجابات المبحوثين ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( لتحديد كما تم استخدام اإلحصاء الوصفي )الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري 

الخاصة ألهمية تطبيق نظام  المصريةمستوى إدراك العاملين في المستشفيات 

، وذلك وفقا للقيم التي تم تحديدها في المنهجية حيث إن 5S السينات الخمسة 

( 2.5( تكون القيمة عالية، وأقل من )4.5-3.5الوسط الحسابي الذي يقع بين) 

 تكون ذات قيمة متدنية.

فرضية األولى فقد تم استخراج المتوسط الحسابي العام ولغرض اختبار ال 

، وقد بلغ المجموع العام 5S ام السينات الخمسة لإلجابات المتعلقة بأبعاد نظ

( وهذا يعد مستوى عال من اإلدراك 0.11( وبانحراف معياري )4.48للمتغيرات )

( إلى إجابات 4) رقم ، كما يشير الجدول 5S ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

م الخاصة والمتعلقة بمستويات تطبيق نظا المصريةالعاملين في المستشفيات ا

ويتبين أن إجابات المبحوثين كانت متقاربة وبمتوسطات  5S السينات الخمسة 

،  وبانحراف التصنيف( لبعد 4.59تراوحت بين أعلى قيمة كانت) حسابية عالية
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(، وبانحراف 4.41بقيمة بلغت ) التنظيم( وبين أدنى قيمة لبعد 0.20معياري بلغ )

المتوسط الحسابي للمجموع الكلي (، كما يتبين من الجدول نفسه أن 0.16معياري)

بحوثة تدرك أهمية تطبيق (، مما يعني أن المستشفيات الم4.48لألبعاد مجتمعة بلغ )

 وبدرجة موافقة عالية.  5S نظام السينات الخمسة 

  

وبناًء على النتائم يتم رفض الفرضية العدمية األولى وقبول الفرضية البديلة التي 

ي المستشفيات المصرية الخاصة أهمية تطبيق نظام العاملون ف كتنص على " يدر 

 ".تنظيم ، تنظيف ، تنميط ، تدريب  تصنيف ،" والمتمثل فى:5S السينات الخمسة 

  



 8/3/2017 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن عثماند/          ت الخمسة تشخيص واقع تطبيق نظام السينا

 56المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 الفرضية الرئيسة الثانية: 

Ho ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات المصرية الخاصة في إدرا هم :

لمترير الحجم، والمتريرات  تعزى   5Sأهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 (.نوع الوظيفةالديموغرافية بالخبرة، المستوى التعليمي، 

 

 وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات المصرية الفرعية األولى:الفرضية 

 زى لمتغير الخبرة.تع 5Sالخاصة نحو إدراكهم أهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

غيرررر  الخبررررةالمحسررروبة لعامرررل  (F)( أن قيمرررة معامرررل التبررراين 5) رقرررم يبرررين الجررردول

ة إحصرائية حيرث بلرغ مسرتوى وهي ليست ذات دالل 0.099معنوية، وقد بلغت قيمتها 

، ممرررا يعنرررري عرررردم وجررررود فروقررررات (P≤0.05( عنررررد مسررررتوى داللررررة )0.960الداللرررة )

تعررزى لمتغيررر  5Sنظررام السررينات الخمسررة ميررة تطبيررق معنويررة فرري إدراك العرراملين أله

 ، وعليه تقبل الفرضية العدمية والتي تنص على عدم وجود فروقات. الخبرة
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ال تختلف اتجاهات العاملين في المستشفيات المصرية الفرضية الفرعية الثانية: 

يعزى لمتغير  5Sالخاصة نحو إدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 ستوى التعليمي.الم

 المستوى التعليميالمحسوبة لعامل  (F)باين ( أن قيمة معامل الت5) رقم يبين الجدول

وهرري ليسررت ذات داللررة إحصررائية حيررث بلررغ  1.656غيررر معنويررة، وقررد بلغررت قيمتهررا 

، ممررررا يعنرررري عرررردم وجررررود (P≤0.05( عنررررد مسررررتوى داللررررة )0.178مسررررتوى الداللررررة )

تعررزى  5Sنظررام السررينات الخمسررة لين ألهميررة تطبيررق فروقررات معنويررة فرري إدراك العررام

، وعليه تقبل الفرضرية العدميرة والتري ترنص علرى عردم وجرود المستوى التعليمىلمتغير 

 فروقات.

 

ال تختلرررف اتجاهرررات العررراملين فررري المستشرررفيات المصررررية الفرضيييية الفرعيييية الثالثييية

نرروع عررزى لمتغيررر ي 5Sالخاصررة نحررو إدراكهررم ألهميررة تطبيررق نظررام السررينات الخمسررة 

 .الوظيفة

غيرررر  نرروع الوظيفررةالمحسرروبة لعامرررل  (F)التبرراين  ( أن قيمررة معامرررل5يبررين الجرردول )

وهي ليست ذات داللة إحصرائية حيرث بلرغ مسرتوى  2.749معنوية، وقد بلغت قيمتها 
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، مما يعني عدم وجود فروقرات معنويرة (P≤0.05( عند مستوى داللة )0.07الداللة )

ع نررررو يعررررزى لمتغيرررر  5Sنظرررام السررررينات الخمسرررة ين ألهميرررة تطبيررررق فررري إدراك العررررامل

 ، وعليه تقبل الفرضية العدمية والتي تنص على عدم وجود فروقات.الوظيفة

 

ال تختلررف اتجاهررات العرراملين فرري المستشررفيات المصرررية  الفرضييية الفرعييية الرابعيية:

 لمتغير الحجم.يعزى  5Sالخاصة نحو إدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

المحسرروبة لعامررل الحجررم  (F)التبرراين  معامررل( أن قيمررة 5) رقررم يبررين الجرردول

ث بلغ (، وهي ليست ذات داللة إحصائية حي0.345غير معنوية، وقد بلغت قيمتها )

، ممررررا يعنرررري عرررردم وجررررود (P≤0.05(عنررررد مسررررتوى داللررررة ) 0.709مسررررتوى الداللررررة )

يعررزى  5Sتطبيررق نظررام السررينات الخمسررة ة فروقرات معنويررة فرري إدراك العرراملين ألهميرر

 ، وعليه تقبل الفرضية العدمية والتي تنص على عدم وجود فروقات. لمتغير الحجم

 

 ( 5ب رقم الجدول
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اليتبار مدى وجود فروقات  One-Way ANOVAحادي نتائج تحليل التباين األ

تبعا  5Sمسة نظام السينات الخمعنوية في إدراك أفراد عينة الدراسة ألهمية تطبيق 

 لبعا العوامل الشخصية

 ، الحجم(".نوع الوظيفةبالخبرة، المستوى التعليمي، 

مصدر 

 التباين

 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس  

 المربعات

 قيمة

(F) 

مستوى 

 الداللة

(Sig.) 

 

 النتيجة

 الخبرة

 بين المجموعات

 دايل المجموعات

 المجموع

0.003 

 

2.036 

 

2.039 

3 

 

194 

 

197 

0.001 

 

0.010 

0.099 0.960 

ال توجد 

 فروقات

المستوى 

 التعليمي

 بين المجموعات

 دايل المجموعات

 المجموع

0.051 

 

1.988 

 

2.039 

3 

 

194 

 

197 

0.017 

 

0.010 

1.656 0.178 

ال توجد 

 فروقات

نوع 

 الوظيفة

 بين المجموعات

 دايل المجموعات

 المجموع

0.056 

 

1.983 

 

2.039 

3 

 

194 

 

197 

0.028 

 

0.010 

2.749 0.07 
ال توجد 

 فروقات
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 الحجم

 بين المجموعات

 دايل المجموعات

 المجموع

0.007 

 

2.032 

 

2.039 

2 

 

195 

 

197 

 

0.004 

0.010 

0.345 0.709 
توجد ال 

 فروقات

 .SPSSتحليل اإلحصائي المصدر: نتائج ال

 الفرضية الرئيسية الثالثة:

Ho" :: ض المتغيرات الديموغرافية بداللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بع

( والحجرم وإدراك أهميرة تطبيرق نظرام نروع الوظيفرةأبعادها )الخبررة، المسرتوى التعليمري، 

 في المستشفيات المصرية الخاصة. 5Sالسينات الخمسة 

ولغرض اختبار الفرضية لبيان وجود عالقة بين بعض المتغيرات  

، 2، فقد تم استخدام اختبار كاي5S نظام السينات الخمسةلديموغرافية، وتطبيق ا

نظام ل 2( أن هناك عالقة حيث بلغت قيمة كاي6) رقم حيث يتضح من الجدول

، (P≤0.05( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )127.495)5Sالسينات الخمسة

البديلة التي تنص على  مما يعني رفض الفرضية العدمية الرئيسة وقبول الفرضية

 وجود عالقة.  
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 بثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:وين

عالقة ذات داللة إحصائية بين خبرة العاملين  د: ال توجالفرضية الفرعية األولى
في المستشفيات المصرية  S5وإدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 الخاصة

 

تطبيرق  (  أن هنراك عالقرة برين الخبررة وإدراك أهميرة6) رقرميتبين من الجردول 
( وهررري ذات داللرررة  91.414)  2وقرررد بلغرررت قيمرررة كررراي5Sنظرررام السرررينات الخمسرررة 

، ممررررا يعنررررري رفرررررض الفرضررررية العدميرررررة، وقبرررررول (P≤0.05إحصررررائية عنرررررد مسرررررتوى )
 لى وجود عالقة. الفرضية البديلة التي تنص ع

عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي  دال توجالفرضية الفرعية الثانية:
في المستشفيات  S5للعاملين وإدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 .المصرية الخاصة

(  أن هنررراك عالقرررة برررين المسرررتوى التعليميررروإدراك 6) رقرررمتبرررين مرررن الجررردول ي
( وهرري 141.596) 2وقرردبلغت قيمررة كرراي 5Sنظررام السررينات الخمسررة أهميررة تطبيررق 

ما يعنيرفض الفرضية العدميرة وقبرول م (P≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  )
 الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة.
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 نوع الوظيفةعالقة ذات داللة إحصائية بين  دال توجالفرضية الفرعية الثالثة:
في المستشفيات  S5للعاملين وإدراكهم ألهمية تطبيق نظام السينات الخمسة 

 .المصرية الخاصة

وإدراك أهميرررة نررروع الوظيفرررةن هنررراك عالقرررة برررين (  أ6) رقميتبرررين مرررن الجررردول 
(، وهررري ذات 56.121) 2وقررردبلغت قيمرررة كررراي 5Sنظرررام السرررينات الخمسرررة وتطبيرررق 

، ممرررا يعنيررررفض الفرضرررية العدميرررة وقبرررول (P≤0.05داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى )
 الفرضية البديلة التي تنص على وجودعالقة.          

عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم المستشفى  دال توجالفرضية الفرعية الرابعة: 
في المستشفيات المصرية    S5نظام السينات الخمسة  وإدراك العاملين أهمية تطبيق

 .الخاصة

أن هنرراك عالقررة بررين الحجررم وإدراك أهميررة  ( 6) رقمالجرردولتضررح مررن نتررائم ي
ت (، وهررري ذا22.909) 2وقررردبلغت قيمرررة كررراي، 5Sتطبيرررق نظرررام السرررينات الخمسرررة 
، ممرررا يعنيررررفض الفرضرررية العدميرررة، وقبرررول (P≤0.05داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى )

 الفرضية البديلة التي تنص على وجودعالقة.   

 (6برقم الجدول 

لبيان مدى وجود عققة بين بعا المتريرات  Chi-Square)ب2نتائج تحليل ايتبار كاي

جم( وإدراك أهمية تطبيق نظام السينات بالخبرة، المستوى التعليمي، نوع الوظيفة، والح الشخصية

 5Sالخمسة 
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 المستوى  الخبرة 

 التعليمي

 نوع

 الوظيفة

نظام السينات الخمسة  الحجم

5S 

           2 اي

Chi-Square 

91.414 141.596 56.121 22.909 127.495 

 15 2 2 3 3 درجة الحرية

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللةمستوى 

 .SPSSتحليل اإلحصائي ائج الالمصدر: نت

 مناقشة النتائج والتوصيات

 النتائج: -أوال

فررري    5Sنظرررام السرررينات الخمسرررة تناولرررت الدراسرررة تشرررخيص واقرررع تطبيرررق  
، وفيما يلي عرض ألهم ما توصلت إليره الدراسرة مرن  المستشفيات المصرية الخاصة

 نتائم:

نظررررام ة تطبررررق الخاصرررر المصررررريةأظهرررررت نتررررائم الدراسررررة أن المستشررررفيات  .1
بمسرررتويات عاليرررة، ممرررا يسرررتدل علرررى أن المستشرررفيات 5Sالسرررينات الخمسرررة 

 .5Sنظام السينات الخمسة تعي أهمية تطبيق  المصرية

)الخبررة، عزى للمتغيرات الديموغرافية تلم تتوصل الدراسة إلى وجود فروقات  .2
فرررررري تطبيررررررق العرررررراملين فرررررري والحجررررررم(  ،نرررررروع الوظيفررررررةالمسررررررتوى التعليمرررررري 

 .5Sنظام السينات الخمسة لالخاصة  المصريةفيات المستش
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المتغيرررات  بينررت نتررائم الدراسررة إلررى وجررود عالقررة ذات داللررة إحصررائية بررين .3
( نرررروع الوظيفررررةالتعليمرررري،  الديموغرافيررررة بداللررررة أبعادهررررا )الخبرررررة، المسررررتوى 

الخاصرررة.  المصرررريةفررري المستشرررفيات 5Sنظرررام السرررينات الخمسرررة وتطبيرررق 
ن المتغيررررات الشخصرررية لهرررا عالقرررة فررري تطبيرررق نظرررام وتررردل النتيجرررة علرررى أ

 .5Sالسينات الخمسة 

بين متغير الخبرة وتطبيق أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية  .4
 الخاصة. المصريةالمستشفيات في 5Sنظام السينات الخمسة 

برين متغيرر المسرتوى توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصرائية  .5
 المصرررريةفررري المستشرررفيات 5Sنظرررام السرررينات الخمسرررة وتطبيرررق  التعليمررري،
 الخاصة.

نرررروع بررررين متغيررررر بينررررت نتررررائم الدراسررررة وجررررود عالقررررة ذات داللررررة إحصررررائية  .6
 المصررررريةفرررري المستشررررفيات 5Sنظررررام السررررينات الخمسررررة وتطبيررررق  الوظيفررررة

 الخاصة.

برين متغيرر الحجرم أظهرت نترائم الدراسرة وجرود عالقرة ذات داللرة إحصرائية  .7
 المصررريةفرري المستشررفيات 5Sنظررام السررينات الخمسررة دراك أهميررة تطبيررق وإ

 الخاصة.
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 التوصيات: -ثانيا

 في ضوء النتائم التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يلي: 

يعتمد بالضرورة على مدى 5Sنظام السينات الخمسة إن نجاح تطبيق  .1
، لذا لسينات الخمسة ا لمنهمقناعة اإلدارة العليا أوال والتزامها، ودعمها 

الخاصة أن ترعى  مصريةالينبغي على اإلدارة العليا في المستشفيات 
 حق الرعاية ويمكن أن يتحقق ذلك 5Sنظام السينات الخمسة تطبيق 

 لنظامتنظيملجنةعمللالشرافعلىاعبر  نظاماالدارةالعليابتنفيذالبالتزام
باإلدارة العليا كحلقة  ، ويكون اتصالهابنجاحلنظامالتنفيذلنظاماتدريبمنفذىو

وصل مع المستويات اإلدارية األخرى، ومن أجل التأكد من تنفيذتطبيق 
 بصورة فضلى.5Sنظام السينات الخمسة 

تطبق في المستشفيات  5Sنظام السينات الخمسة نتائم الدراسة أن  تأظهر  .2
بمستويات عالية، األمر الذي يتطلب منها بذل المزيد  المصرية الخاصة

ز تلك المفاهيم ومحاولة ترسيخها بصورة كبيرة لدى العاملين في من تعزي
 الخاصة.  المصريةالمستشفيات 

 تنظيميومالتنظيفاتالكبرىمباشرةبعداعالناالدارةعنتنفيذبرنامجالسيناتالخمس .3
لتىترىاالدارةانهاغيرضروريتشملعمليةالتنظيفالتخلصمنالمخلفاتواالشياءاو

ان ينظم يوم التنظيفات يجبو ظيفالالزمةتزويدالمجموعاتبادواتوموادالتنو ة

 .علىاالقلمرتينسنوياالكبرى
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افر جهود عال من جودة الخدمات هو نتيجة تض إن الوصول إلى مستوى  .4
العاملين، لذا ينبغي ترسيخ وتعزيز مبدأ عمل الفريق الواحد خاصة في ظل 

بين الرئيس  ال المستشفيات، مما يتطلب فتح قنوات اتصال أكثرطبيعة أعم
، باإلضافة إلى إشراك المستويات اإلدارية األخرى كضمان سو والمرء

 .لتعاون أكثر

إن االهتمام بالتحسين المستمر أمر ضروري تفرضه مجموعة عوامل  .5
وأهمها عامل التنافس مما يستدعي االعتناء بهذا الجانب والعمل على 

مؤتمرات ب وتأهيل وتمكين العاملين أكثر، وعقد المزيد من الندوات والتدري
وندوات العصف الذهني لتوليد أفكار جديدة بشكل مستمر بحيث تسهم في 

 عملية التحسين المستمر.

لتكون أكثر انغماسا في   5Sالعمل على تجسيد نظام السينات الخمسة  .6
الثقافة التنظيمية لدى المستشفيات المصرية الخاصة بشكل محوري لتكون 

اس في إنجاح تطبيقها، ألن أداء سمة من سمات ثقافتها التنظيمية، وكأس
من قيم، ومعتقدات،  بصورة مباشرة لما يحمله العاملون  األعمال يعكس

 وأعراف.

ية في نفس القطاع وفي قطاعات يوصي الباحث بأجراء دراسة مستقبل .7
خدمية أخرى كدراسة مقارنة للتأكد من نتائم هذه الدراسة، ومدى ظهور 

 تباين في النتائم. 
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