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العـــامــة اإلدارة  مـجـلــة 

لســتون وا ين  لثا ا ملجلد  ا

الــــــــــعــــــــــدد األول

1443هــــــــ ــرم  ــ ــح ــ م  

ســــبــــتــــمــــر 2021م

ملخص:

هدفــت هذه الدراســة إىل محاولة تغطية الفجــوة البحثية _املتعلقة بتقنيــة )5s(_ بني املكتبات 

األجنبية واملكتبة العربية، حيث سعت الدراسة الحالية إىل توضيح العديد من املواضيع املرتبطة بتقنية 

)5s(، باإلضافة إىل توضيح أهم املؤرشات املستخلصة من الدراسات السابقة، وكذلك توضيح أهم تجارب 

الــدول واملنظامت العامليــة التي نجحت يف ترويج وتطبيق هذه التقنية.  ولتحقيق هدف الدراســة تم 

اتباع أســلوب “املراجعــة املنظمة لألدبيات”، حيث قام الباحث باالعتامد عىل الدراســات الســابقة يف 

تطويــر منوذج للمراجعة املنظمة لألدبيات، والذي يتضمن صياغة املشــكلة، تطوير بروتوكول املراجعة، 

البحث عن األدبيات، املسح والفحص لتضمني املناسب من األدبيات، تقييم الجودة، استخالص البيانات، 

لت الدراســة الحالية إىل العديد  تحليــل وتركيــب البيانات ومن ثم تقرير املراجعــة الحالية.  وقد توصَّ

مــن النتائــج منها:  هناك اهتامم كبري باســتخدام أســلوب “املراجعة املنظمة لألدبيات” يف الدراســات 

األجنبية.   واشتملت الدراسات السابقة عىل العديد من تجارب تطبيق )5s( يف مجاالت متعددة وهي:  

الرعاية الصحية، املكتبات، التعليم، مراكز االستشارات والتدريب، التصنيع، البناء، الطريان والفضاء.  كام 

 أن هنــاك اهتامماً عالياً يف الدراســات الســابقة حول تطبيــق )5s( يف مجال الرعايــة الصحية تحديداً.

وبناًء عىل نتائج الدراسة تم وضع العديد من املقرتحات منها:  رضورة العمل عىل تعميم تجربة تطبيق 

مســار )5s-Kaizen-TQM( بالتعاون مع املؤسســات اليابانية املختصة، مع التأكيد عىل تطبيقه ضمن 

منظامت الرعاية الصحية، وإجراء دراســات مقارنة مستقبلية يف منظامت من أنواع وقطاعات ومجاالت 

وأحجام مختلفة، والقيام بإجراء دراســات إضافية باستخدام أسلوب “املراجعة املنظمة لألدبيات”، سواء 

ضمن مجال العلوم االجتامعية أو يف غريه من املجاالت )الطبية، الهندســية، وغريها(، وكذلك العمل عىل 

تعميم التجارب املتعلقة بتصميم وتنفيذ ألعاب املحاكاة يف مختلف املجاالت.

املصطلحات األساسية:  املراجعة املنظمة لألدبيات، التحسني املستمر، الجودة الشاملة، تنظيم موقع 

.5s ،العمل
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مقدمة:

يف هذه األيام، ويف هذا العامل املتغري والتكنولوجي، يكمن رس نجاة أي نوع من املنظامت 

بقدرتهــا عىل التنافس والريادة يف منتجاتها أو خدماتها، وميكن تحقيق هذا التحســني عادًة    

 )Sharma, من خالل تطبيق أفضل املامرســات، والتي تم اختيارهــا ملقابلة أهداف محددة

)Singh, and Rastogi, 2014:  155.  ففــي العقــود القليلة املاضية ازدادت املنافســة يف 

ي التحسني املستمر لضامن استمرارية  السوق العاملي، مام دفع املنظامت إىل الدخول يف تحدِّ

املنافســة وإرضــاء الزبون.  فقد أنتجت املنافســة الهائلة يف األســواق ضغوطــاً هائلة عىل 

املنظامت لتحســني نوعية منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر لضامن النمو التنظيمي الثابت 

ن من خالل  ــن موقع وسمعة املنظمة، وهذا يتطلب بلوغ األداء التنظيمي امُلحسَّ الذي ُيحسِّ

الرتكيز عىل التحسينات الثابتة للجودة، تحقيق الكلفة املثىل، تحسني معدل اإلنتاج، املرونة، 

الســالمة والتسليم املناسب.  وبناًء عليه، فإن عىل املنظامت أن تتبنى املامرسات، الربامج أو 

.)Sunny and Anu, 2018:  794( الطرق التي تساعد يف عملية التحسني املستمر

وبالرغم من أن دولة مثل اليابان متتلك كمية محدودة من املصادر الطبيعية مثل النفط 

والفحم، إال أن املصدر األكرث وفرة املســؤول عن تفوق اليابان عاملياً هو شعبها.  فعىل الرغم 

مــن أن اليابان دولة صغرية مقارنة مــع الدول العظمى األخرى إال أنها مازالت تظهر كزعيم 

القطاعات الصناعية يف العامل بسبب أدواتها وتقنياتها اإلدارية.  فالقطاعات الصناعية اليابانية 

مثل هوندا، تويوتا وميتســوبييش تأيت يف صدارة املنظامت الرائدة حول العامل، ومن املالحظ 

أن اليابانيــني ال يحققون مســتوى عالياً مــن اإلنتاجية والربحية يف بالدهــم فقط، ولكنهم 

 )Randhawa and Ahuja, ًيحققــون نجاحاً ملحوظاً يف عمليات الرشكات يف الخــارج أيضا

)2017a:  4.  وقــد ظهــرت يف النصف الثاين من القرن العرشيــن أنواع مختلفة من تقنيات 

التحسني املستمر )Continuous improvement(، ومن أشهر هذه التقنيات تقنية تنظيم 

 )Takashi Osada( حيث بدأ تطوير هذه التقنية عىل يد الباحث الياباين ،)5s( موقع العمل

 وهو مستشــار يف الهندســة الصناعية والرقابة عىل الجودة، ونرشها عــام )1991( يف كتابه

)The 5S’s:  Five Keys to a Total Quality Environment(، وأكمــل العمــل الباحــث 

الياباين )Hiroyuki Hirano( عام )1995(، ثم تتالت الدراسات األجنبية التي ناقشت هذه 

.)Alfarhan, 2019:  27( التقنية وتطبيقاتها وفوائدها يف مختلف أنواع املنظامت
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وقد ازدادت يف الفرتة األخرية بشــكل ملحوظ دراســات مراجعــة األدبّيات التي اتَّبعت 

ــم، خصوصاً منذ العــام )2010( وما بعد، حيث نالحــظ مثاًل أن عدد هذه  األســلوب امُلنظَّ

الدراسات ضمن مجال بحوث العمليات لوحده يساوي )25( دراسة يف العام )2014( فقط 

)Thome, Scavarda and Scavarda, 2016:  8(، كام تزايدت يف السنوات القليلة املاضية 

مة لألدبّيات ميكن أن  عــدد املجالت التــي تختص بنرش مقاالت املراجعة.  فاملراجعــة امُلنظَّ

تزودنــا بتعريفات وفهم أفضل ملجال بحثي ُمعنيَّ مل ينضــج بعد، بحيث ميكن للباحثني أن 

 )Kraus, Breir and Dasi, يل يبــدأوا العمــل يف هذا املجال اعتامداً عىل الفهم العــام األوَّ

 )Xiao and 16-8  :2020.  أي إن املراجعة امُلنّظمة ميكن أن ُتجرى قبل البحث التجريبي(

.Watson, 2019:  94(

م، تم يف هذه الدراسة عمل مراجعة منّظمة لألدبّيات األجنبية امُلتعلِّقة  وبناًء عىل ما تقدَّ

بتقنيــة )5s( وفوائدها وأهم الدراســات امُلتعلِّقــة بتطبيق هذه التقنيــة، مع الرتكيز عىل 

دراســات مراجعة األدبّيات، وتم أيضاً مراجعــة مجموعة من تجارب الرشكات العاملية التي 

نجحــت يف تطبيق تقنية )5s(، ويف ضوء املراجعة املنّظمة لألدبّيــات تم إبراز النتائج التي 

خلصت إليها الدراســة.  وبناًء عىل النتائج تم تقديم بعض املقرتحات التي ميكن االسرتشــاد 

بها يف الدراسات املستقبلية ويف التطبيق العميل.

أواًل:  مشكلة الدراسة:

اً ورضورياً لتطويــر املعرفة يف أي مجال،  ُيعــد بناء مخــزن للمعرفة املرتاكمة أمــراً هامَّ

حيــث ُتعتــرب الحاجة إىل تجميع املعارف اإلنســانية أمراً رضورياً للنهــوض بالفهم العلمي 

، حيث ينتج عن تجميع الدراســات  من خالل دمج النتائج الرئيســية يف مجال بحثي ُمعنيَّ

يف مجــال بحثــي ُمعنيَّ “معرفة مرتاكمة” من خالل:  املســاعدة يف تطوير واختبار األســس 

دة عرب دراسات  النظرية والتنبؤات األساسية باإلضافة إىل تقييم األدلة التجريبية لعالقة ُمحدَّ

ــس هذه االختبارات والتقييامت لظهــور الحقائق أو التعميامت التجريبية  دة.  وتؤسِّ ُمتعدِّ

.  هذه “الحقائــق” بدورها تعمل عىل صقل النظريــة املوجودة ودعم  داخــل حقل ُمعنيَّ

املزيــد من الجهود التجريبيــة )Grewal, Puccinelli and Monroe, 2018:  9-10(، ويف 

الفــرتة الســابقة، الحظ الباحث أثناء بحثــه يف قواعد البيانات اإللكرتونيــة األجنبية تزايداً 
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ملحوظاً يف الدراســات األجنبية التي قامت مبراجعة األدبيات املتعلقة بتقنية )5s(، باإلضافة 

ع املجاالت التي متَّــت فيها هذه املراجعات.  وعند البحث يف قواعد البيانات العربية  إىل تنــوُّ

عن دراســات مراجعة لتقنية )5s( الحظ الباحث عدم وجود أي دراسة من هذا النوع، فضاًل 

عن ِقلَّة اهتامم البيئة البحثية العربية بالدراســات املرتبطة بتقنية )5s( عموماً، وميكن القول 

أن هــذا القصور ميثل فجوة بحثيــة حاول الباحث تغطيتها من خالل هــذا البحث، وبالتايل 

فإن هناك حاجة إلجراء دراســة ملعرفة واقع مامرســة تنظيم موقع العمل )5s( يف الدراسات 

ات التي ميكن اســتخالصها من هذه الدراســات.  وهنا ميكن للمراجعة  األجنبية، وأهم املؤرشِّ

املنظمة لألدبيات أن تساعد عىل سد الفجوات املعرفية حول تطبيق )5s(، باإلضافة إىل تحديد 

 Kraus حيث يشري ،)Kanamori et al, 2016:  6( املجاالت التي يجب دراســتها بشكل أكرب

)2020:  2( .et al إىل أن املراجعة املنظمة لألدبيات )SLR( توفر إمكانية دمج األدب الحايل 

باإلضافة إىل تشكيل تعاريف واستنتاجات قوية لألبحاث املستقبلية.  ففي العلوم بشكل عام 

هناك عدة أســباب لكتابة مراجعة األدبيــات، إحداها ألن مراجعة األدبيات تضع البداية ألي 

دراسة وتكتشف الفجوات والتساؤالت البحثية التي ميكن اإلجابة عليها بالدراسة.

وبناًء عىل ما ســبق، تنطلق إشكالية الدراســة الحالية من الفجوة البحثية الناجمة عن 

قرص الدراســات العربية عن متابعة تطبيق تقنية )5s(، وميكن التعبري عن مشكلة الدراسة 

من خالل التساؤالت التالية:

1- مــا هي تقنية تنظيم موقع العمل )5s(، وما هي عنارصها وفوائدها وخطوات تطبيقها 

وعوامل نجاحها ومعوقاتها؟

ات التي ميكن اســتخالصها من دراســات املراجعة السابقة ودراسات  2- ما هي أهم املؤرشِّ

)5s( التي قامت مبراجعتها؟

3- ما هي أهم تجارب الحكومات واملنظامت العاملية املتعلقة بتطبيق تقنية )5s(؟

ات والنتائج امُلســتخلصة من  4- مــا هي أهــم املقرتحات التي ميكن تقدميها يف ضوء املؤرشِّ

الدراسات السابقة؟

مة لألدبيات، وما هي أهم خطواته؟ 5- ما هو أسلوب املراجعة امُلنظَّ
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ثانياً:  أهداف الدراسة:

مة لألدبيات يجب األخذ بعــني االعتبار من هو  عنــد اتخاذ قرار بالقيام مبراجعــة ُمنظَّ

.)Okoli, 2015:  887( ع أن يقرأ ويســتخدم النتائــج النهائية للمراجعــة  الجمهــور امُلتوقَّ

وبناًء عليه تهدف الدراســة الحالية بشــكل أســايس إىل تغطية الفجوة البحثية الناتجة عن 

مة  ِقرَص متابعة الدراسات العربية ملوضوع تقنية )5s(، وذلك من خالل القيام مبراجعة ُمنظَّ

للدراســات األجنبية الســابقة من نوع “مراجعة أدبيات”.  وبشــكل عــام، تكمن أهداف 

الدراسة يف اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة من خالل ما ييل:

1- التعريف بتقنية )5s( وأهم املواضيع املرتبطة بها.

ات امُلستخلصة من الدراسات السابقة. 2- تحديد أهم املؤرشِّ

.)5s( 3- التعريف بأهم تجارب الحكومات واملنظامت العاملية املتعلقة بتطبيق تقنية

4- وضع مقرتحات للمنظامت املهتمة والباحثني األكادمييني العرب بخصوص البدء يف تطبيق 

تقنية )5s( وإمكانية االستفادة منها، وتحديد التوجهات املحتملة للبحوث املستقبلية.

مــة لألدبيات ميكن أن يعتمد عليه من يبحث الحقاً ضمن  5- وضــع منوذج للمراجعة امُلنظَّ

نفس املوضوع أو يف مجاالت العلوم االجتامعية وغريها عموماً.

ثالثاً:  أهمية الدراسة:  

ُتعترب هذه الدراســة من دراســات “املراجعة امُلنّظمة لألدبيــات” باللغة العربية والتي 

تســعى إىل زيادة املعرفة العلمية بشكل أســايس يف موضوع الدراسة وليس لحل مشكالت 

ل الدراســة الحالية تتويجــاً للجهود املبذولة يف  آنيــة قد تعاين منها املنظامت، حيث ُتشــكِّ

الدراســات األجنبية الســابقة ضمن العقد املايض والتي قامت مبراجعــة األدبيات املتعلقة 

بتقنية )5s(، حيث قامت مبراجعة األفكار الواردة يف الدراســات السابقة ومناقشتها ووضع 

خالصة نظرية لها تساعد وتخترص الطريق عىل من يبحث الحقاً يف املوضوع.  وتنبع أهمية 

الدراســة أيضاً من كونها تتناول إحدى التقنيات التي تساعد عىل التميُّز والتحسني املستمر 

يف مختلف أنواع املنظامت.  فتقنية )5s( ُتعد إحدى أهم التقنيات املعارصة التي يتم الرتكيز 

عليها يف الدراســات األجنبية، بينــام هناك قصور واضح يف الدراســات العربية فيام يتعلق 
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بتطبيق هذه التقنية.  لذلك تأيت هذه الدراســة لتضع أساساً مُيِكن للباحثني العرب االعتامد 

عليه يف إجراء دراســات مستقبلية عىل تقنية )5s( يف مختلف املجاالت.  كام تتمّثل أهمية 

الدراســة أيضاً يف أهمية املواضيع واألساليب التي ستتضّمنها، ومن ضمنها منوذج »املراجعة 

م  امُلنّظمة لألدبيات« امُلتَّبع يف الدراســة.  كام ينبغي اإلشــارة إىل أن الدراســة الحالية سُتقدِّ

 )5s( ات واملقرتحات التي ميكن االسرتشاد بها واالعتامد عليها لتطبيق تقنية العديد من املؤرشِّ

واالســتفادة منها يف مختلف املجاالت يف البيئة العربية.  فالدراســة الحالية ميكن أن تساعد 

املنظامت من خالل أهمية تقنية )5s( يف التطبيق العميل.  فقد أشــارت نتائج الدراســات 

السابقة إىل أن تقنية تنظيم موقع العمل )5s( تعد من أهم تقنيات التحسني املستمر التي 

تحقق الكثري من الفوائد للمنظامت ومنها:  تشــكيل قاعدة أساسية لتطبيق أنظمة الجودة 

مثــل )ISO9001(، زيــادة الجودة واإلنتاجية يف مكان العمل، التســليم يف الوقت املحدد، 

زيادة األمان يف أماكن العمل ورفع الروح املعنوية للموظفني، تحســني بيئة العمل، تخفيض 

التكاليف والهدر، تغيري الثقافة السائدة، زيادة رضا العمالء، وزيادة االنضباط لدى العاملني.

رابعاً:  حدود الدراسة:

الحــدود املوضوعية:  اقترصت الدراســة الحالية عىل مراجعة دراســات املراجعة التي 

دة مبــا يتعّلق بالكلامت املفتاحية وتقنيــة )5s(، كام اقترصت  انطبقــت عليها معايري ُمحدَّ

الدراسة الحالية عىل مراجعة الدراسات باللغة اإلنجليزية فقط.

الحدود الزمانية:  تم إجراء هذه الدراسة يف الفرتة بني أغسطس/2019 إىل فرباير/2020، 

حيث تم القيام بآخر محاولة بحث عن دراســات مراجعة لتقنية )5s( بتاريخ 2020/2/28، 

عة لغاية التاريخ السابق. وتم بعدها االعتامد عىل الدراسات امُلجمَّ

محدودية الباحث:  فمع األخذ بعني االعتبار أن مستوى الشفافية عند القيام بهذا النوع 

مــن البحوث يســعى لتقليل تأثــري الذاتيَّة قدر اإلمكان، يبقى هناك قــدر من التحيُّز لدى 

الباحثني الذين ال ميكن أن يكونوا موضوعييني بشــكل كامل عند قيامهم مبراجعة األدبيات 

.)Kraus et al, 2020:  8(
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خامساً:  أسلوب الدراسة:

 Systematic Literature( قام الباحــث باتباع أســلوب املراجعة امُلنّظمــة لألدبيــات

Review(.  وُتعــرَّف املراجعة امُلنّظمة لألدبيــات بأنها مراجعة الهيكل الحايل لألدب، والتي 

افة وقابلة لإلنتــاج يف البحث عــن األدبيات وتقييــم جودتها ومن ثم  تتَّبــع منهجية شــفَّ

تركيبهــا وتجميعهــا بدرجة عالية مــن املوضوعيــة )Kraus et al, 2020:  4(.  فاملراجعة 

تني وهام:  التوثيق الجيِّد للخطوات امُلتَّبعة واملساهمة  امُلنّظمة الصارمة تتميَّز بسمتني هامَّ

األكادميية القيمة )Okoli, 2015:  901(، وهنا يجب عىل الباحث أن يكون حذراً، مرناً، وذا 

عقــل ُمتقبِّل للحاالت واألفكار الجديدة التــي من املمكن أن تظهر خالل مراجعة األدبيات 

)Xiao and Watson, 2019:  109(.  وعنــد قيــام الباحث بالبحث يف قواعد البيانات عن 

الدراسات امُلتعلِّقة بتقنية )5s( ملراجعتها، نتج لديه عدد كبري ِجّداً من الدراسات التي يزيد 

عددها عن )4327( دراســة، وعليه قام الباحث بالبحــث عن معيار ُمعنيَّ ميكن من خالله 

تقليل عدد الدراســات امُلتعلِّقة بتقنية )5s( إىل عدد مناسب مع ضامن الوصول للدراسات 

األكرث أهمية.  وهنا وجد الباحث أن أفضل معيار هو اســتخدام دراسات املراجعة السابقة 

لتقنية )5s(.  أي إن الباحث ســيقوم يف هذه الدراســة بعمل مراجعة ُمنّظمة للمراجعات 

)Systematic Review of Reviews( باإلضافــة إىل مراجعــة الدراســات املوجودة ضمنها 

وامُلتعلِّقــة بتقنيــة )5s(.  وهنا أشــار الباحثون إىل أن املراجعات مرنة يف تقرير اســتخدام 

 Selective and( أســلوب املعاينة من عدمه، فاملراجعات ميكن أن تكــون انتقائية وُممثِّلة

، لكنَّها تتطّلب  Representative(، أي ال تتطّلــب تحديد جميع األدبيات ضمن مجال ُمعنيَّ

تضمني عيِّنة من الدراســات والتي تعترب عماًل ممثاًل، كام ميكن أن تكون املراجعات شــاملة 

 )Xiao and Watson, وهي التي تســتخدم لتقييم مجال ما بأكمله ،)Comprehensive(

)105-104  :2019.  وســنقوم بذكر الخطوات التي اتَّبعها الباحث بالتفصيل ضمن قســم 

املراجعة امُلنّظمة لألدبيات.

سادساً:  َتيُّز وأصالة الدراسة:

عىل الرغم من أن الفكرة الُكلِّية للدراســة ليست بالجديدة وقد تم تناولها يف الدراسات 

األجنبية الســابقة، إال أّن الدراســة الحالية تتميَّز عن الدراسات السابقة بأنها تناولت عدداً 
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أكرب من األبحاث التي تحّدثت عن تقنية )5s(، فيام اقترصت الدراســات السابقة عىل عدد 

أقــل من األبحاث.  كام قامت هذه الدراســة بتجميع أكرب عدد ممكــن من تجارب الدول 

واملنّظــامت العاملية التي نجحت يف تطبيق )5s( ضمــن مختلف املجاالت.  كام أّن النتائج 

التي توّصلت إليها هذه الدراسة أكرث شموالً ووضوحاً وتحديداً من نتائج الدراسات السابقة.  

ل  أما أصالة الدراسة، فتتمّثل بكون هذه الدراسة _التي متَّت باللغة العربية_ مُيكن أن ُتشكِّ

أساســاً َيعتمد عليه الباحثون العرب الحقاً ســواء بالنســبة ملوضوع تقنية )5s( أو بالنسبة 

ألسلوب »املراجعة امُلنّظمة« امُلّتبع يف هذه الدراسة.

أدبّيات الدراسة:

الدراسات السابقة:

دت الدراســات الســابقة من نوع »مراجعــة األدبّيات« امُلتعلِّقة  يف الفرتة املاضية، تعدَّ

عت املجاالت التي متَّت ضمنها هذه املراجعات.  فقد هدفت دراســة  بتقنية )5s(، كام تنوَّ

)Ghodrati and Zulkifli, 2012( إىل مراجعة الدراســات السابقة امُلتعلِّقة بفوائد تطبيق 

قات التطبيق الُكفء  )5s( وكفاءتها يف املنّظامت، حيث أشــارت الدراســة إىل أّن أهم ُمعوِّ

لتقنية )5s( هو ضعف االتصال، واعتربت أّن ضعف االتصال ســيقود نحو الهدر يف املوارد، 

قات أيضاً وجود فجوة  الوقت واملال، باإلضافة إىل تقليل الروح املعنوية للعاملني.  ومن امُلعوِّ

  .)5s( بني املســتوى اإلداري والعاملني يف أماكن العمل وضعف التدريب واالهتامم مبنهجية

كام أشارت الدراسة إىل أّن )5s( تدعم أهداف املنظمة يف تحقيق التحسني املستمر يف األداء 

واإلنتاجيــة، وأّن هنــاك حاجة ملزيد من التعاون أثناء فــرتة تطبيق )5s(، وأّن التدريب هو 

مفتاح نجاح )5s(، وأشــارت إىل أّنه ال ميكن الحصول عىل املكاســب الكاملة من )5s( دون 

قات وفهمها بشكل جيد ومن ثم تصنيفها وإزالتها. تحديد امُلعوِّ

وهدفــت دراســة )Patel and Thakkar, 2014( إىل توضيح ُطرق وتقنيات اســتخدام 

)5s( لزيادة الكفاءة يف كل عمليَّات الرشكة، واســتخدمت أسلوب مراجعة األدبّيات، حيث 

استعرضت يف البداية العنارص الخمسة الرئيسية لتقنية )5s(، ومن ثم استعرضت اإلجراءات 

والقواعــد امُلتعلِّقــة بكيفية تطبيق كل عنرص من عنارص تقنية )5s(، ثم وّضحت الدراســة 
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أهــم املزايا امُلتعلِّقة بتطبيــق )5s(، ومن ثم قامت  مبراجعة ألهم األدبّيات امُلتعلِّقة بتقنية 

)5s( لتتوّصل بعدهــا إىل ُخالصة تتضّمن أهم الفوائد التي تحصل عليها املنّظامت كنتيجة 

.)5s( لتطبيق

وســعت دراسة )Young, 2014( إىل استعراض استخدام تقنية )5s( يف خدمات الرعاية 

الصحية.  ولتحقيق ذلك قامت الدراسة باستخدام أسلوب املراجعة امُلنّظمة لألدبّيات، وذلك 

بالبحث عن الدراسات يف العديد من قواعد البيانات اإللكرتونية باستخدام كلامت مفتاحية 

ُمعّينة ُمرتبطة مبوضوع الدراسة، باإلضافة إىل البحث يف مكتبة جامعة هونغ كونغ، ومن ثم 

حرص الدراســات املطلوبة للدراسة امُلتعلِّقة باستخدام )5s( ضمن مختلف مجاالت الرعاية 

الصحية والقيام مبراجعتها.  وتوّصلت الدراسة إىل أّن تقنية )5s( مُيكن تطبيقها عىل خدمات 

الرعاية الصحية مع آثار مفيدة مثل:  النظافة، التنظيم وأماكن عمل فّعالة لتعزيز الســالمة 

وزيادة اإلنتاجية، باإلضافة إىل تخفيض تكاليف التخزين واســتعادة معظم املساحات ذات 

القيمة العالية وتقليل التكاليف العامة، وأشارت هذه الدراسة إىل أّن الخطوة األخرية لتقنية 

)5s( وهي التعزيز )Sustain( هي مفتاح النجاح.

وســعت دراســة )Sharma et al, 2014( إىل ُمراجعة األدبّيات السابقة امُلتعلِّقة بتقنية 

نة  )5s( يف منّظــامت مختلفة، حيث قامت بتوضيح كل عنرص من العنارص الخمســة امُلكوِّ

لتقنيــة )5s( وكيفّية تطبيقه، ثم قامت بعمل ُمراجعة لألدبّيات الســابقة امُلتعلِّقة بتطبيق 

)5s( يف مختلف أنواع املنظاّمت، ومن ثم وضعت الدراسة خالصة للدراسات السابقة، حيث 

أشارت إىل أّن التدريب املستمر هو مفتاح النجاح يف إحداث التغيري يف ثقافة املنّظمة، كام 

ز عىل التحسني واالستمرارية امُلتعلِّقة بكل املدخالت يف  أّن عملية تقييم األداء يجب أن ُتركِّ

.)5s( املنظمة حتى الوصول للتأسيس الكامل لنظام

وهدفــت دراســة )Singh and Ahuja, 2015( إىل القيام مبراجعــة ُمنّظمة لألدبّيات 

امُلتعلِّقة بأسلوب )5s(، حيث أشارت إىل أّن هناك محدودّية بالدراسات التي قامت بعملية 

تبويب ُمنّظمة ألســلوب )5s(.  وقد رّكزت الدراســة عىل موضوع ُمساهمة أسلوب )5s( يف 

تحسني األداء التصنيعي، حيث تطرَّقت إىل العديد من املواضيع مثل:  تقنيات الصيانة، إطار 

 ،)5s( ومبادرات التصنيع الرشــيق، معوقات ومؤرشات نجاح تطبيق )5s( العالقة بني ،)5s(
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باإلضافة إىل الحديث عن مســاهامت الربامج اإلســرتاتيجية ألسلوب )5s( يف تحسني كفاءة 

التصنيع يف املنظامت، وتوّصلت الدراســة إىل أّن أسلوب )5s( ميكن تطبيقه يف جميع أنواع 

املنّظــامت، كام أّن نجــاح تطبيق )5s( يعتمد عىل تحديث التعليــم والتدريب للموظفني، 

واقرتحت الدراســة أنَّه عىل املنّظامت أن تقوم بتفعيل آليَّات ُمعيَّنة لتقييم نجاح مبادرات 

)5s( عرب الفرق، األقسام والرشكات املختلفة، كام يجب أن تشمل الدراسات املستقبليَّة أهم 

.)5s( الة للموّظفني يف برامج العوامل التي تؤثِّر عىل املشاركة الفعَّ

كام قامت دراســة )Shaikh et al., 2015( بعمل مراجعــة لألدبّيات التي تحّدثت عن 

تقنية )5s( يف املنّظامت الصناعية، حيث قامت الدراسة بدايًة باستعراض األدبّيات السابقة 

التــي ناقشــت تطبيق تقنية )5s( يف املنّظــامت الصناعية، ومن ثم قامت الدراســة برشح 

كل خطوة من الخطوات الخمســة لهذه التقنية، وأشــارت  إىل أّن تقنية )5s( مفيدة جداً 

ي إىل تحســني الجودة، اإلنتاجية  يف املنّظامت الصناعية، كام أّن تطبيق هذه التقنية ســيؤدِّ

والكفاءة يف املنّظامت الصناعية، باإلضافة إىل تأثريها اإليجايب عىل األداء الكيل يف املنّظمة.

 )5s( بعمل مراجعــة أدبّيات حول تقنية )Kaloniya et al., 2015( كــام قامت دراســة

للتعرُّف عىل ُطرق تطبيقها، حيث أوضحت الدراسة املزايا التي تتمّتع بها )5s( والتي تجعلها 

مناسبة لتحقيق النتائج املثالية ضمن الصناعات املختلفة، وتوّصلت الدراسة إىل أّن األدبيات 

ي بها االســتخدام الفعال لتقنيــة )5s( يف املنّظامت إىل  الســابقة عرضــت الكيفية التي يؤدِّ

تحقيق تحسني الجودة، االســتخدام املثايل ملكان العمل وتوفري بيئة عمل آمنة، باإلضافة إىل 

تقليــل الهدر وزيادة اإلنتاجية، وزيادة النظافة يف املــواد الخام واملخازن ويف املنتجات تاّمة 

الصنع، وكذلك زيادة التنســيق بني العامل، واقرتحت الدراســة بأّن عــىل املنّظامت الراغبة 

بترسيع عمليــة تطوير برنامجها الخاص للرعاية، أن تقوم بتوفري أســاليب اتصال جيِّدة بني 

اإلدارة والعاملني، باإلضافة إىل ترتيب برامج تدريب ُمجدَولة للعاملني.

وهدفت دراســة )Chourasia and Nema, 2016( إىل استعراض ومراجعة الدراسات 

امُلتعلِّقة بتطبيق منهجية )5s( كواحدة من أدوات اإلدارة الّلينة )Lean management( يف 

املجال الخدمي، حيث أشارت الدراسة إىل أّن املجال الخدمي ُيعد واحداً من أرسع املجاالت 

مُنّواً يف االقتصاد الهندي، حيث يساهم مبا يقارب 52% من الناتج املحيل اإلجاميل.   كام أشارت 
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الدراسة إىل أّن تقنية )5s( تم تطويرها من تقنيات اإلدارة اليابانية، وقامت باستعراض وضع 

االقتصاد الهندي يف الســنوات املالية 2014- 2015- 2016، ثم قامت باســتعراض منهجية 

)5s( وعنارصها األساســية، وبعدها قامت الدراســة مبراجعة ألهم األدبّيات امُلتعلِّقة بتقنية 

.)5s( ح أهم فوائد تطبيق تقنية )5s(، لتتوّصل يف النهاية إىل ُخالصة َنظرّية ُتوضِّ

وهدفت دراسة )Bhushan and Bhatia, 2016( إىل مراجعة املواضيع امُلتعلِّقة بالتصنيع 

الرشــيق مع الرتكيز بشكل أسايس عىل موضوع )5s(، واستخدمت أسلوب مراجعة األدبّيات.  

حيث قامت الدراســة بدايًة بوضع مقدمة عن التصنيع الرشــيق وموضــوع )5s(، ومن ثم 

ذكرت خطوات )5s( ومزاياها، وبعدها قامت مبراجعة األدبّيات امُلتعلِّقة مبوضوع )5s( ومن 

ثّم األدبيات املتعلقة مبوضوع التصنيع الرشــيق، وأشارت الدراســة إىل أّن املفاهيم السابقة 

تؤدي إىل تحســني العملية من خــالل تخفيض التكاليف وزيادة كفــاءة وفعالية العمليَّات، 

وصيانة وتحسني اآلالت، وزيادة السالمة واألمان والجودة، وتخفيض التلوث الصناعي.

كــام ســعت دراســة )Kanamori et al., 2016( إىل القيام مبراجعــة ُمنّظمة لألدبّيات 

امُلتعلِّقــة بتطبيــق منهجية )5s( لتحســني الجودة يف مراكز الرعايــة الصحية، حيث قامت 

بالبحــث يف قواعد البيانــات اإللكرتونية املتعلقة بالصحة العامــة باللغة اإلنجليزية، وذلك 

يف فــرتة زمنيــة ممتدة بــني 1980 إىل 2015، حيُث تمَّ اســتخدام كلــامت مفتاحية ُمعيَّنة 

مرتبطة مبوضوع الدراســة، ونتــج عن ذلك الحصول عىل )114( نتيجــة تحتوي عىل )94( 

مقالة، وبعدها تم اســتبعاد )60( مقالة لعدم ارتباطها مبوضوع الدراسة لينتج )34( مقالة.   

وبعــد القيام مبراجعــة أولّية ملنت هذه املقاالت تــم حرص )15( مقالة تــرشح التطبيقات 

العمليَّة ملنهجية )5s( يف مراكز الرعاية الصحية الرئيســية واملستشفيات يف كل من الربازيل، 

 الهند، األردن، الســنغال، ســرييالنكا، تانزانيا، اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.

ات رئيسيَّة تتعّلق بسياق وتأثريات تطبيق )5s( وهي:   ة مؤرشِّ حيث استخدمت الدراسة ِعدَّ

ات الناتجة عن التطبيق والهدف يف ســياق  مكان التطبيق، األدوات واملناهج املطبقة، التغريُّ

تحســني الجودة، وتوّصلت الدراسة إىل أّن منهجية )5s( ُتعَترب نقطة البداية لتحسني جودة 

الرعاية الصحية، باإلضافة إىل أّن )5s( ميكن تطبيقها عىل مراكز الرعاية الصحية بغضِّ النظر 

ة العاملني واملدراء باملنشــأة فقط،  عن أماكــن التطبيق، ومنهجية )5s( ليســت أداة لصحَّ
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ولكنَّها أيضاً خيار إسرتاتيجي لصانعي القرار خصوصاً يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 

ات الناتجة عن تطبيق )5s( إىل ثالثة أبعاد وهي السالمة، الفعالية  حيث تم تقســيم التغريُّ

والرتكيز عىل املريض.

 )5s( إىل بحث موضوع أسلوب )Randhawa and Ahuja, 2017a( وســعت دراســة

كأداة لتحسني الجودة يف املنّظامت، حيث قامت باتِّباع أسلوب مراجعة األدبّيات، وتطرّقت  

مة عن تقنية  يف البدايــة إىل موضوع التصنيع الرشــيق ومبادئه، ومن ثم تطرّقــت إىل ُمقدِّ

ثت عن عالقة )5s( مع  ثت الدراســة عن عنارص )5s( الخمسة، كام تحدَّ )5s(، وبعدها تحدَّ

 )ISO9001, ISO14000, Kaizen, TQM, TPM, مبــادرات إدارة الجودة األُخرى مثــل

)JIT, QCs, 6sigma، ومن ثم قامت بعمل مراجعة لألدبّيات حول املواضيع السابق ذكرها، 

قات تطبيق )5s(، باإلضافة إىل أهم عوامل نجاح )5s(، وتوّصلت  وبعدها ذكرت أهــم ُمعوِّ

 )5s( يقود إىل تحقيق نتائج رائعة للمنّظامت، كام أّن أســلوب )5s( الدراســة إىل أّن تطبيق

ميكن تطبيقه بســهولة يف مختلف املنّظامت تبعاً لبساطة هذا األسلوب وسهولة متييزه، كام 

أّن أسلوب )5s( هو رحلة مستمرة وال يجب التعامل معه كربنامج قصري املدى.

كام ســعت دراســة )Randhawa and Ahuja, 2017b( إىل استكشاف عملية تطبيق 

 )5s( يف جميــع املســتويات ضمــن املنظامت باإلضافــة إىل إبراز أهمية مســاهامت )5s(

للمنظامت، واعتمدت الدراسة عىل أسلوب مراجعة األدبّيات، حيث قامت بتوضيح وجهات 

ة دراســات حول خطــوات تطبيق تقنيــة )5s(، وبعدها قامت بذكر  النظــر الواردة يف ِعدَّ

وجهات النظر حول عقبات تطبيق تقنية )5s(، ومن ثم ذكرت الدراسة وجهات النظر حول 

عوامــل نجاح تطبيق تقنية )5s(، ثم تطرّقت إىل إنجازات األداء التصنيعي من خالل تقنية 

ر فوائد هامة للمنظامت التصنيعية والخدمية إلنجاز  )5s(، وتوّصلت إىل أّن تقنية )5s( توفِّ

تحســينات صارمة يف مكان العمل، واقرتحت الدراســة أنَّه عــىل املنظامت أن تحصل عىل 

.)5s( املزيد من املعرفة حول تقنية

وقد ســعت دراســة )Vasaiya et al., 2017( إىل مراجعة الدراســات السابقة امُلتعلِّقة 

بفوائد تطبيق )5s( وفعاليتها يف املنظامت، واّتبعت أسلوب مراجعة األدبّيات، حيث قامت 

مة عن مامرســة )5s(، ومن ثم تحّدثت الدراســة عن خطوات مامرسة  بدايًة بتوضيح ُمقدِّ
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)5s(، وبعدهــا قامت مبراجعة األدبّيات الســابقة امُلتعلِّقة بأســلوب )5s(، حيث توّصلت 

الدراســة إىل أّن مامرسة )5s( مفيدة ملختلف أنواع املنظامت، كام أّن تطبيق هذه املامرسة 

ســيؤدي إىل تحســني الجودة، اإلنتاجية، والفعالية يف املنظامت، كام أّنه يؤدي إىل تحســني 

القدرة عىل رؤية املشاكل وتحسني السالمة وتقليل الهدر، وكذلك تحسني معنويات العاملني 

وزيادة شعورهم مبلكيتهم ملكان العمل.

ة نقاط ُمتعلِّقة بتقنية  وهدفت دراســة )Gokulanaath et al., 2018( إىل مراجعة ِعدَّ

)5s( والتي وردت يف األدبيات السابقة.  ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة أسلوب مراجعة 

األدبّيــات، حيث قامــت بدايًة بتوضيح مفهــوم تقنية )5s( وعنارصها الرئيســية، ومن ثم 

قامت الدراســة بتوضيح أهم خطوات تطبيــق تقنية )5s(، ثم ذكرت أهم معوقات تطبيق 

يات حقيقية لإلدارة بسبب ما يتطلبه  هذه التقنية، حيث يتضّمن تطبيق هذه التقنية تحدِّ

ط العملية وغريها، وأشارت الدراسة إىل أنه  التطبيق من تغيري يف السلوكيات، الثقافة وُمخطَّ

مبجرَّد قيام املنظمة بتحديد املعوقات وحلها فإن النتائج ستفوق التوقعات، كام أشارت إىل 

.)5s( أّن التدريب املناسب هو مفتاح النجاح يف تطبيق

كــام هدفــت دراســة )Singh et al., 2018( إىل رشح مناهــج وتقنيــات )5s( والتي 

ُتســتخدم لزيادة فعالية جميع العمليات يف املنظمة.  ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة 

باســتخدام أسلوب مراجعة األدبّيات، حيث قامت بدايًة برشح مفهوم منهجية )5s(، وذلك 

من خالل رشح كل خطوة من خطواتها مع الفوائد املتحققة منها، ومن ثم قامت الدراســة 

قها املنظامت من تطبيــق )5s(، وبعدها قامت بعمل  بذكر أهــم املزايا التي ميكن أن ُتحقِّ

مراجعة لألدبّيات الســابقة امُلتعلِّقة مبنهجية )5s(، وتوّصلت إىل العديد من النتائج املرتتبة 

عــىل تطبيــق )5s( كان من أهمها:  تحقيق نتائج إيجابيــة ملحوظة يف مكان العمل خالل 

فرتة زمنية قصرية بعد البدء بتطبيق )5s(، وكذلك انخفاض نســبة الحوادث خالل العملية 

اإلنتاجيــة، وزيادة التدريب االحرتايف للعاملني وتنظيم أفضل لألنشــطة يف املنظمة، وزيادة 

م بالتلوث، كام  فعاليــة صيانة وإصالح اآلالت، وزيادة األمــان ودقة العمل والجودة والتحكُّ

 )5s( كام أّن منهجية ،)5s( أشــارت الدراسة إىل أن تدريب العاملني مهم جداً خالل تطبيق

ميكن استخدامها يف كل أنواع الرشكات.
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وســعت دراسة )Sunny and Anu, 2018( إىل مراجعة األدبّيات امُلتعلِّقة بتقييم مدى 

تطبيــق )5s( يف مواقع البناء، حيث قامت الدراســة بدايًة مبراجعــة األدبّيات حول تطبيق 

منهجية )5s( يف مواقع البناء، ومن ثم األدبّيات امُلتعلِّقة بتخفيض الهدر ضمن مواقع البناء 

 ،)5s( وبعدها األدبّيات امُلتعلِّقة بتحسني األداء واإلنتاجية ضمن مواقع البناء عرب ،)5s( عرب

وأخرياً األدبّيات امُلتعلِّقة بأداء الســالمة يف مواقع البناء باســتخدام )5s(، وتوّصلت الدراسة 

إىل أّن )5s( هي أداة ُتســاهم يف استمرارية منو املنظامت واملحافظة عىل تطورها يف املدى 

البعيد، وينتج عنها تحسينات كاملة من ناحية ارتباط املوظفني، االتصاالت التنظيمية، فرق 

ق العمل، الســالمة، الصيانة وموثوقية التســليم وغريها من  العمل، اإلنتاجية، الجودة، تدفُّ

التحسينات.  كام أشارت الدراسة إىل أّن )5s( هي تقنية أساسية تلعب دور العمود الفقري 

ألي منظمة تحاول تحقيق شهادة معايري اآليزو.

كام هدفت دراسة )Alfarhan, 2019( إىل القيام مبراجعة نظرية ألهم األدبّيات األجنبية 

امُلتعلِّقــة بتقنية تنظيم موقع العمل )5s( واستكشــاف فوائدهــا وتطبيقها عىل املنظامت 

الخدمية، ولتحقيق هدف الدراســة تم اتباع أســلوب مراجعة األدبّيات، حيث قام الباحث 

لع عليها، وقد تــم جمع البيانات املتعلقة  مبراجعة )17( دراســة من أصل )80( دراســة اطَّ

بتقنية )5s( باالســتفادة من الدراسات السابقة ونتائجها، وتوّصلت الدراسة إىل العديد من 

النتائج منها:  تقنية )5s( أداة ســهلة وبســيطة، وميكن تطبيقها يف مختلف أنواع املنظامت 

ة ...إلخ(، وهناك الكثري  ة أو خاصَّ )صناعية، خدمية، كبرية أو متوسطة أو صغرية الحجم، عامَّ

من الفوائد الناتجة عن التطبيق الناجح لتقنية )5s(، وبناًء عىل هذه النتائج وضعت الدراسة 

العديد من املقرتحات منها:  اســتخدام أســلوب املقارنة املرجعية )Benchmarking( من 

قبل املنظامت الخدمية الســورية للتعرُّف عــىل تجارب تطبيق تقنية )5s(، وبدء املنظامت 

الخدمية الســورية )خصوصاً منظامت الرعاية الصحية( بتطبيق هذه التقنية، كام اقرتحت 

.)5s( الدراسة عىل الباحثني األكادمييني إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية عىل تقنية

وســعت دراســة )Setiawan et al, 2019( إىل اقرتاح منوذج إلدارة وقياس األداء لدعم 

مامرســات )5s( يف املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوســطة، ولتحقيق هذا الهدف قامت 

زت  الدراسة باستخدام أسلوب املراجعة امُلنّظمة لألدبّيات وذلك لفهم األُطر النظرية التي ركَّ

عىل مقاييس االستمرارية املتعلقة مبامرسة )5s( يف املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة، 
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باإلضافة إىل اختبار وتحديد عوامل النجاح األساسية الستمرارية )5s(، وبالتايل القيام باقرتاح 

منوذج إلدارة وقياس األداء لتحقيق االســتدامة ملامرســات )5s(، وتوّصلت الدراســة إىل أّنه 

ميكن تطوير منوذج مفاهيمي قادر عىل الجمع بني مقاييس أنشطة )5s( وإدارة )5s( ضمن 

دة الختبار موثوقية  إطار االســتدامة، كام اقرتحت الدراسة القيام بدراســات ميدانية ُمتعدِّ

النموذج املقرتح.

ونالحظ مام ســبق وجود اهتامم كبري يف الدراسات األجنبية مبا يتعلَّق مبراجعة وتجميع 

الدراســات السابقة حول )5s(، والقيام باســتخالص نتائجها وتوضيح كيفية االستفادة منها، 

ل دافعاً كبرياً للباحث للقيام بهذه الدراسة، علاًم أن الدراسة الحالية تتميَّز  وهذا األمر شــكَّ

عن الدراسات السابقة بأّنها توسعت بشكل أكرب مبوضوع تقنية )5s( وضحته بشكل أفضل، 

باإلضافــة إىل النتائج التي تم الوصول إليها وطريقة عرض هــذه النتائج، وكذلك باملراجعة 

النظرية لألدبّيات السابقة، حيث اتَّبعت الدراسة الحالية أسلوب املراجعة املنظمة بدالً من 

أســلوب املراجعة التقليدية، وبهذا اّتفقت الدراسة الحالية مع ثالثة من الدراسات السابقة 

يف أســلوب املراجعة املنظمة، واختلفت عن بقية الدراسات الخمسة عرش التي استخدمت 

املراجعة التقليدية.

اإلطار النظري للدراسة:

:)5s( أواًل:  تنظيم موقع العمل

من املعروف أن الظروف السيئة يف موقع العمل قد تؤدي إىل تزايد الهدر مثل:  الوقت 

املطلــوب للبحث عن املواد املطلوبــة أو الحركة املطلوبة لتفــادي العقبات وامُلعيقات يف 

موقع العمل، وقد تؤدي الظروف الســيئة أيضاً إىل تزايد الحوادث، وهنا فالتطبيق الناجح 

 )Rojasra and Qureshi, ألي نشاط يجب أن يبدأ بتأسيس الرشوط الجيدة ملوقع العمل

)1655  :2013، وقد تم تطوير فلســفة )5s( يف اليابان وتم تقدميها بشــكل رسمي يف نهاية 

الستينيات من القرن املايض، بعدها قام )Osada( عام )1991( ومن بعده )Hirano( عام 

)1995( باقرتاح معظم اإلطار العميل لفهم وتطبيق )5s(.  فبدايًة تم تطبيق )5s( يف رشكة 

ى نظام إنتاج تويوتا )TPS(، ومن ثم مّتَت  تويوتا كجزء من نظام اإلنتاج الخاص بهم امُلسمَّ
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مامرســة )5s( باســتمرار يف مختلف الصناعات عرب قارَّات العامل بــدءاً من اليابان للواليات 
املتحدة واململكة املتحدة والدول األوروبية وآســيا وأفريقيا، وذلك بسبب العدد الهائل من 
املزايــا التي تقدمهــا )Randhawa and Ahuja, 2018:  3(، حيث ميكن تطبيق مامرســة 
)5s( يف كل الِقّطاعات أو املنظامت مثل املصارف، الصناعات، البناء، أعامل التنقيب، الدفاع 

.)Randhawa and Ahuja, 2017a:  31( وغريها

وقد قام )Osada( بتقديم )5s( كمنهجية لبناء وتوضيح بيئة الجودة يف املنظمة، حيث 
نظر )Osada( إىل )5s( عىل أنها إسرتاتيجية للتطوير، التعلُّم والتغيري التنظيمي، بينام اعترب 
 )Kobayashi, 5( هــي الصيغة الصناعية التي مُتيِّز الرشكة عن منافســيهاs( أن )Hirano(
)Fisher and Gapp, 2008:  250، كــام أشــار )Hirano( إىل أن خطــوات )5s( ُمصّممة 
 )Randhawa لتحسني الكفاءة، تقوية األداء والتزويد بالتحسني املستمر يف كل أجزاء املنظمة
)and Ahuja, 2017a:  4-5، وقد تم تطوير )5s( يف إطار الجهود املبذولة لتأســيس ودعم 
أفضــل جــودة، إنتاجية، بيئة آمنة يف املنظمة.  فربنامج )5s( يســاعد عىل ترســيخ االعتزاز 
الذايت، احرتام اآلخرين، وفرق العمل عرب جميع املوظفني من خالل حل املشــاكل التنظيمية 
بجهــود جامعية )Randhawa and Ahuja, 2017b:  50(، وقد تم تصوير )5s( كمنهجية 
 مســتمرِّة بــدون توقف لخلق/ والحفــاظ عىل تنظيم ونظافة وســالمة بيئــة األداء العايل

 .)Patwa et al., 2015: 408(

:)5s( ثانياً:  عنارص تنظيم موقع العمل

تكمــن أهمية عنارص )5s( يف تحســني موقع العمــل عن طريق تحديــد وإزالة الفواقد 
املرتبطة بنظم التصنيع بشــكل مســتمر، وتســمية )5s( تنشــأ من خمس كلــامت يابانية، 
 حيــث تبــدأ كل كلمة بصــوت )se( أو )shi(، ويتم لفــظ هذه الكلــامت اليابانية كام ييل:
.)Se-i-ri/ Se-i-to-n/ Se-i-so/ Se-i-ke-tsu/ Shi-tsu-ke( )Singh and Ahuja, 2015:  410(

وقــد الحظ الباحــث أن هذه الكلامت ُترجمت للعديد من اللغــات بنفس النمط، فمثاًل تم 
)Sasambua, Seti, Safisha, Sanifisha, Shikilia( ترجمتها إىل اللغة السواحلية1 يف تنزانيا إىل 

1- اللغة الســواحلية أو )Kiswahili(:  هي لغة تنترش عىل ســواحل أفريقيا الرشقية، وهي لغة رسمية 

لكينيــا وتنزانيا وأوغندا وإحدى اللغات الوطنية يف جمهورية الكونغو، وتســتمد هذه اللغة كثرياً من 

كلامتها من اللغتني العربية والسنسكريتية.
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  Cardoso et al.,2018:( وقد أشــار ،)Ishijima et al., 2016: 666( كام هو وارد يف دراســة

770( إىل اســتخدام أحرف )s( يف اللغة الربتغاليــة للداللة عىل كلمة )Sense(، وبالتايل تصبح 

 )Sence of Storage(و )Sence of Use or Discard(  :تســميات العنــارص الخمســة هــي

 ،)Sence of Self-Discipline(و )Sence of Health or Hygiene(و )Cleaning Sence(و

كام ترجمتها بعض الدراســات العربية مبســّمى “الســينات الخمســة” أو “التاءات الخمسة” 

)تصنيف، ترتيب، تنظيف، تنميط، تدعيم(، وقد اســتخدمت العديد من الرتجامت اإلنجليزية 

مــن قبل الباحثني للداللة عىل هذه الكلامت اليابانية، حيث الحظ الباحث بعد مراجعة عدد 

 )Warwood and Knowles, كبري من الدراســات الســابقة أن الجدول الذي أوردته دراســة

)2004 قد شــمل معظم الرتجــامت اإلنجليزية ومرادفاتها املقابلــة للكلامت اليابانية كام هو 

موضح يف الجدول التايل:

جدول )1(:  الرتجامت اإلنجليزية املرادفة للكلامت اليابانية

الكلمة اليابانيةالرتجامت اإلنجليزية

Structures, Sort, Sift, Clean up, Clear outSeiri

Straighten, Simplify, Set )in order(, ConfigureSeiton

Sanitize, Scrub, Shine, Sweep, Clean and checkSeiso

Standardize, Systemize, ConformSeiketsu

Self-Discipline, Sustain, Custom and practiceShitsuke

املصدر:  )Warwood and Knowles, 2004: 348( بترّصف من الباحث.

وقــد بدأت املصانع يف اليابــان بتطبيق )5s( منذ عــام )1973(، ويف ذلك الوقت كان يتم 

 )seiketsu( قبل أن ُيضاف إليها عنرصا )seiso(و )seiton(و )seiri( للداللة عىل )3s( تسميتها

و)shitsuke(، وقد تم اعتبار عملية تدريس )seiri( و)seiton( و)shitsuke( يف اليابان كجزء 

.)Ito, 2018: 2( هام من التعليم األكادميي يف املراحل املدرسية االبتدائية واملتوسطة

كام الحظ الباحث كرثة التســميات التي أطلقها الباحثني عىل ماهّية )5s( يف الدراســات 

األجنبية الســابقة، علاًم أّن بعض هذه التســميات تدل عىل معاٍن قريبــة ِجّداً من بعضها 

ح الباحث التســميات باللغة اإلنجليزية مع مرادفاتهــا باللغة العربية يف  البعض، وســيوضِّ

الجدول التايل:
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جدول )2(:  امُلراِدفات العربية للتسميات اإلنجليزية ملاهّية )5s( يف الدراسات السابقة

املرادف باللغة العربيةالتسمية باللغة اإلنجليزيةاملرادف باللغة العربيةالتسمية باللغة اإلنجليزية

PhilosophyفلسفةToolأداة

Wayطريق/ أسلوبProgramبرنامج

MethodطريقةApproachمسار

MethodologyمنهجيةProjectمرشوع

PracticeمامرسةLifestyleأسلوب حياة

TechniqueتقنيةIdeaفكرة

SystemنظامProcessعملية

املصدر:  من إعداد الباحث.

د التســميات الســابقة إال أّن هناك شبه اتفاق بني جميع الباحثني  وعىل الرغم من تعدُّ

.)5s( عىل املعنى املقصود والفوائد الناتجة عن التطبيق الناجح لتنظيم موقع العمل

 )5s( إىل أّن )Ghodrati and Zulkifli, 2012:11; Vasaiya et al, 2017: 79( ويشــري

هــي الفكرة التي تقوم بإعادة تشــكيل نظرتك ملكان العمل وكذلك تقوم بتوفري األســاس 

 للتحســني الواضــح، ولكنها بنفس الوقت ليســت ببســاطة مجرد تنظيــف موقع العمل.

فاملرحلــة األوىل مــن )5s( تتضّمن اتخاذ قرار حول ما هــو رضوري يف بيئة العمل وما هو 

ر فيه أفضل دعم  غــري رضوري، واملرحلة الثانية تتعّلق بوضع األشــياء يف املكان الــذي توفِّ

للعمليات، واملرحلة الثالثة تتضّمن التفتيش، إصالح وتنظيف األشــياء إليجاد وإزالة جذور 

امُلســبِّبات لألعطال واألوساخ، واملرحلة الرابعة تتضّمن عمل الفريق الذي من خالله يجب 

أن يكــون هناك إجــامع ألعضاء الفريق عىل طــرق العمل العاديــة أو الجديدة، واملرحلة 

الخامسة تتضّمن االنضباط الشــخيص التِّباع املعايري ووضع اللمسات الشخصية والتنظيف 

والتلميع للمنظمة.  وفيام ييل سنذكر هذه العنارص بيشء من التفصيل:

التصنيف )Sorting(:  هو الخطوة األوىل لنظام )5s(، والتي تتعلق بشــكل أســايس مبدى 

 ،)Rojasra and Qureshi, 2013: 1655( توافر املواد والعمليات التي تدخل يف تصنيع املنتج

 )Patel and Thakkar, فاملواد الرضورية وغري الرضورية يف موقع العمل يجب أن ُتصنف وُتفرز

)774 :2014، فالتصنيف يشــري إىل عملية تقييم موقع العمل ومن ثم عزل واســتبعاد املواد 



103مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

غري الرضورية، حيث يتم يف هذه الخطوة تقييم األدوات واملكائن واملواد األخرى يف منطقة 

عمــل معينة لتحديد ما إذا كانت كافية أو رضورية للعملية، ومن ثم يتم إزالة املواد الغري 

.)Becker, 2001: 29( منتمية إىل مكان العمل برسعة

ويشــري )Singh and Ahuja, 2015: 412( إىل أّن التصنيــف يعني القيام بالتمييز بني 

املواد الرضورية واملواد غري الرضورية بهدف خلق نظام يعمل بكفاءة، وهذا النشاط يساعد 

عىل إبعاد املواد غري الرضورية من مكان العمل، وبالتايل تسهيل فعالية استخدام املساحات 

املتوفرة يف املنظمة، وهنا يجب تخزين املواد غري الرضورية خارج مكان العمل الفعيل مام 

يؤدي إىل تقليل األخطار والفوىض.

الرتتيب )Set in order(:  هو الخطوة الثانية لنظام )5s(، والتي تتعلق بشــكل أسايس 

بالرتتيب الصحيح للمعدات واألدوات املوجودة يف أرضية العمل، والهدف األســايس للرتتيب 

 )Rojasra هو تشــكيل موقع عمل منتظم وتجنب الوقــت الضائع خالل البحث عن املواد

)and Qureshi, 2013: 1656، حيث يجب أن يكون كل شخص يف مكان العمل قادراً عىل 

فهم ترتيب العمل بسهولة، باإلضافة إىل التدفق العام للعملية )Becker, 2001: 30(، وهنا 

ر استخدامها قريباً ويف متناول اليد، أما املواد النادرة االستخدام  ميكن وضع املواد التي يتكرَّ

فتوضع أبعد، أيضاً يجب مراعاة ارتفاع الرفوف يف أماكن العمل، فاملواد املتكرِّرة االستخدام 

ل أن توضع يف مستوى الكتفني، أما املواد القليلة االستخدام فيفّضل أن توضع أدىن من  ُيفضَّ

ل أن توضع يف مــكان مرتفع جداً أو منخفض جداً  ذلــك، وبالنســبة للمواد الثقيلة فال ُيفضَّ

)Young, 2014: 242(، فالعوامــل مثل تكرارية االســتخدام، الحجــم، الوزن وتكلفة املادة 

.)Cardoso et al, 2018: 770( تؤثر جميعها فيام سبق

التنظيــف )Scrub(:  لــي يتم إدراك وفهــم املهام بفعالية، من الرضوري إنشــاء بيئة 

معيشــة وعمل نظيفة ومتناسقة، وذلك ألن الغبار، األوساخ والنفايات هي مصدر لإلهامل، 

العصيــان، عدم الكفاءة، اإلنتاج املعيب وحوادث العمل، ونحن ميكن أن نقوم مبامرســات 

التنظيف بأســلوبني:  األول يشــمل التنظيف العام ملوقع العمل، والثــاين يتضّمن تنظيف 

اآلالت، املعدات واألدوات، حيث تشــري عملية التنظيف إىل “ترميم وتجديد موقع العمل” 

)Rojasra and Qureshi, 2013: 1656(، ويجــب أن ُيرتَك املجال للتنظيف امُلنتظم وذلك 
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لتحديــد وإزالة مصادر الفوىض، وإلبقاء مواقع العمل نظيفة، ويف أثناء التنظيف يتم فحص 

نظافة اآلالت، أماكن العمل واألرضيات، جهوزية األجهزة، نظافة الخطوط واألنابيب ومصادر 

اإلضــاءة، البيانــات الحالية، وضوح املعلومات امُلســلَّمة وغريها، ومن األمــور التي ال غنى 

 )Khedkar, Theakre, عنهــا أيضاً الصيانة واالعتناء بالرتتيب والنظافة الشــخصية للعامل

ــال لــآالت من ِقَبل  )Mahantare and Gondne, 2012: 3655، فالتفتيــش الــذايت الفعَّ

لني يضمن توافر الجودة يف كل عملية ضمن موقع العمل، زيادة عمر اآلالت وأدائها،  امُلشغِّ

 ،)Singh and Ahuja, 2015: 413( وتفــادي التوقُّف القاتل أو أوقات الراحة يف العمليات

ص  فقد يكتشــف العاملون القامئون بتنظيف تجهيزاتهم عيوبــاً مل ينتبه لها الفريق امُلتخصِّ

بالصيانة )Dulhai, 2008: 116(، والتنظيف يجب أن يتم من قبل الجميع يف املنظمة، بدءاً 

من اإلدارة العليا وصوالً لقاعدة الهرم، والتنظيف ال يجب أن يكون فقط من أجل التنظيف، 

.)Khanna and Gupta, 2014: 242( وإمنا يجب أن يتم يف إطار هدف معني

التنميــط )Standardizing(:  يتــم ضــامن املرونــة لــدى ُكل العاملــني مــن 
)5s( خــالل تطوير اإلجــراءات لإلبقــاء عــىل/ ومراقبة أول ثــالث خطــوات ملنهجية 

)Chourasia and Nema, 2016 :1246(، حيــث يشــري التنميــط عموماً إىل وضع معيار 
أســايس )مرتفع( والذي يجــب أن يتحّقق من خالل مامرســة عمليــة التصنيع، واملعيار 
  .)Rojasra and Qureshi, 2013: 1657( يجــب أن يكــون رصيحــاً وســهل الفهــم
فعمليــة وضــع مجموعة قواعــد ُمتعلِّقة بالخطــوات الثالثة األوىل تســاعد املوظفني يف 
)5s( فهــم مهامهم باإلضافة إىل ماهيَّة الهدف الذي يســعون لتحقيقه مــن خالل تقنية 

)Falkowski and Kitowski, 2012:  128( ، ومن املهم أن يتم إرشاك جميع العاملني يف 
ل املبارشين( خالل عملية تحضري وتحســني املعايري،  العملية ضمن موقع العمل )أي الُعامَّ
حيث تتمّيز مجموعات العمل باملعرفة األفضل ألنشــطتها الخاصة، ومن ثمَّ فإنَّ التجربة 
تعطيهــم إمكانية فهم جوهر وســمة كل عمليــة.  وبهدف التأكد مــن إمكانية الوصول 
الســهلة يف جميع أماكــن العمل، يجب أن يكون هناك معايــري إلزامية يف األماكن الثابتة 
واملرئية، ومن املفرتض أن ال يقترص تطبيق املعايري عىل عمليات التشغيل النموذجية مثل:  
اإلنتاج، الصيانة، التخزين وغريها، ولكن أيضاً يف العمليات اإلدارية مثل:  املحاسبة، خدمة 

.)Lingareddy et al, 2013: 29( العمالء، إدارة املوارد البرشية وخدمات السكرتارية



105مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

االنضبــاط الــذايت )Self-Discipline( أو التدعيــم )Sustain(:  لوحــظ أّن املشــكلة 

الرئيســية يف الــرشكات التــي فشــلت يف مامرســة )5s( تنبع مــن االنضباط، لذلــك ينبغي 

 إيــالء االهتامم لتعزيــز االنضباط الذايت بدالً مــن االنضباط التقليدي لخلــق ثقافة الجودة.  

ر.    ولهــذا الغــرض فقد اقرُتح أن تكون بيئة العمــل منذ البداية مفتوحة عــىل التعلُّم والتطوُّ

فاالنضباط الذايت مفيد لتسهيل اعتامد تقنية )5s( من قبل املوظفني لتوجيه أنشطتهم اليومية 

)Gurel, 2013:  3040(، ويشري االنضباط الذايت إىل تشكيل العادات املناسبة واملحافظة عليها 

يف املــدى البعيد، حيث يجــب عىل الرشكة أن تخلق البيئة والهياكل املناســبة لخلق وتعزيز 

.)Becker, 2001: 30( السلوك املطلوب، والذي بدوره سيقود التحسني املستمر

ويشري )Rojasra and Qureshi, 2013: 1657( إىل أّن التدعيم )Sustain( هو الخطوة 

األخــرية لنظام )5s(، والتي تتعّلق بالحفاظ عىل املعايري املوضوعة للعمليات، ويتم إنجازها 

فقط من خالل املامرســات الدورية واتِّباع التعليامت املناسبة لتشغيل اآلالت.  فيمكننا من 

خالل اتِّباع التعليامت املناسبة بشكل دقيق أن نحافظ عىل رشوط تشغيل اآلالت يف أفضل 

مســتوى )املســتوى املعياري(، والذي بدوره قد يســاعد عىل اإلنتاج األفضل واالبتعاد قدر 

ا )Chourasia and Nema, 2016: 1246( فيشريان  املســتطاع عن األعطال والتوقفات، أمَّ

إىل أّن الخطــوة األخــرية )Sustaining( تــؤدي إىل زيادة الوعي بــني املوظفني، وانخفاض 

األخطاء والهدر، وتحسني االتصال والعالقات اإلنسانية بني العاملني.

فالتدعيم أو املســاندة يساعد املوظفني يف املنظمة عىل اكتساب عادة تعلم كل ما يتعّلق 

بني أن يقوموا بتعليم  بالخطوات األربعة الســابقة، وهنا يجب عىل األشخاص املاهرين وامُلدرَّ

 )5s( قني بتوضيح أهمية املوظفني كل يشء حول الخطوات األربعة السابقة، حيث يقوم امُلنسِّ

دة، وهنا يجب إبقاء معرفة العاملني امُلتعلِّقة بتقنية  للعاملــني من خالل برامج تدريب ُمتعدِّ

صة بتقنية )5s( ضمن مواقع العمل، وكذلك  ثة دامئاً عن طريق تشكيل لجان ُمتخصِّ )5s( ُمحدَّ

اإلبقاء عىل املعايري وبالتايل إبقاء تقنية )5s( يف أمان وترتيب فعال، وهنا يجب أن يقوم فريق 

.)Shaikh et al, 2015: 930( َمرَّة كل شهر )5s( ُمختص بعقد جلسة تعّلم لتقنية

وُيعــربِّ ) Patel and Thakkar, 2014: 774 ( عن العنارص الســابقة ملنهجية )5s( من 

خالل الشكل التايل: 
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املصدر:  )Patel and Thakkar, 2014:  774(.  بترصُّف من الباحث.

5s الشكل )1(:  منهجية

:)5s( ثالثاً:  فوائد تنظيم موقع العمل

أوردت دراســات املراجعة الســابقة عدداً كبرياً من الفوائد الناتجة عن اعتامد وتطبيق 

تقنية )5s( يف املجاالت املختلفة، وفيام ييل عرض لبعضها:

يشــري  )Ghodrati and Zulkifli, 2012: 11( إىل أّن )5s( هــي تقنيــة إلدارة الجــودة 

الشــاملة، وهــذا النظام يســاعد يف تنظيــم موقع العمل ليكــون أكرث كفــاءة، باإلضافة إىل 

ر  تقليل الخســائر وتحســني الجودة واإلنتاجية من خالل مراقبة البيئــة املنظمة، وكذلك ُيوفِّ

هــذا النظــام أدلَّة برصيــة مفيدة للحصول عــىل نتائج أكرث قــوة يف موقع العمل، ويشــري 

)Patel and Thakkar, 2014: 776( إىل أّن التنفيــذ الناجــح لخطــوات )5s( يف مختلــف 

أنــواع املنظامت يــؤدي إىل العديد من الفوائــد أهمها:  تعزيز العمــل الجامعي واالنضباط 

وزيادة الشــعور باملســؤولية، وخلق بيئة عمل ُمنِتجة ونظيفة، والحفــاظ عىل األداء املمتاز 

 )Sharma et بني جيداً، كام تشــري لتقديم الخدمــات واملنتجات، وزيادة عدد العاملني امُلدرَّ

)al., 2014: 155 إىل أّن تقنيــة )5s( هــي أداة فعالة لتحســني األداء التنظيمي ِبَغضِّ النظر 

عــن نوع املنظمة، حجمها، ســواء كانــت إنتاجية أو خدميــة.  وبناًء عىل ذلــك، فإّن تقنية 
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 )5s( تدعــم بقــوة أهــداف املنظمــة يف تحقيق التحســني املســتمر يف األداء واإلنتاجية.

كام أشــارت دراســة )Kaloniya et al., 2015:  22-23( إىل أّن )5s( هي منهجية تمَّ تنظيمها 

يف اليابان إلدارة وتحسني موقع العمل، كام أّنها تقوم بخلق بيئة مناسبة لتنميط العمل، توفري 

ظروف عمل أفضل، تحسني اإلنتاجية والرتكيز عىل إزالة الهدر وتوفري السالمة للعاملني، وكذلك 

د من التزام جميع العاملني يف املنظمة  إبقــاء مكان العمل نظيفاً واملحافظة عىل املعايري والتأكُّ

بها وجعل )5s( ثقافة عمل يف املنظمة.  وقد أشــار )Singh and Ahuja, 2015: 414( إىل أّن 

منــوذج )5s( ينجم عنه العديد من الفوائد، البعض منها اقتصادي والبعض اآلخر ُمتعلِّق برأس 

املال البرشي، وهذه الفوائد تشــمل املوظفني، البيئة، الجودة، اإلنتاج واملكاتب، كام أّن هذه 

الفوائد ميكن تقسيمها إىل فوائد ملموسة مثل:  تحسني اإلنتاجية والجودة وتخفيض األخطاء 

 واألعطال، وفوائد غري ملموســة مثل:  تحســني صــورة املنظمة وخلق بيئــة عمل محفزة.

ويشري )Chourasia and Nema, 2016: 1248( إىل العديد من الفوائد لتقنية )5s( وهي:  

توفري بيئة عمل آمنة واالستغالل األمثل للمساحات وتحسني الجودة، زيادة القدرة التنافسية 

للمنظــامت، تقليــل وقت تقديم املنتج وزيــادة رضا العمالء، وضع األُســس لخلق الثقافة 

التنظيمية لبدء العمل مع معايري التحســني املستمر، زيادة التنسيق بني املوظفني، وتحسني 

إنتاجية املوظفني.  كام يشري )Sunny and Anu, 2018: 794( إىل أّن هذه املنهجية تساعد 

عىل إدارة املســاحة، جهــود العاملني، الوقت، الجودة ورأس املــال لتحقيق ُمنتج نهايئ مع 

عيــوب قليلة، باإلضافة إىل جعل موقع العمل ُمرتَّباً وُمنَضِبطاً ونظيفاً بشــكل مثايل للعمل، 

نة يف أسلوب الكايزن  ويشــري )Singh et al., 2018: 37( إىل أّن تقنية )5s( هي تقنية ُمضمَّ

والذي يعني “التغيري لألفضل”، كام أّنها برنامج ُمهيَكل لتحقيق النظافة الكاملة والتنميط يف 

مكان العمل، حيث تكمن مزايا تقنية )5s( يف تحسني اإلنتاجية، الجودة، الصحة والسالمة، 

وقد قام )Alfarhan, 2019: 31-32( بتجميع الفوائد الواردة يف )19( دراســة سابقة حول 

)5s(، حيث أشار إىل أّن أهم فوائد )5s( تكمن فيام ييل:

- تقنية )5s( ُتســاعد يف توفري البيئة األساســية إلدارة الجودة الشــاملة، وهي قاعدة هامة 

لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة.
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- زيادة األمان والنظافة والتنظيم يف أماكن العمل وزيادة رسعة تسليم املنتجات والخدمات 
)تخفيض أوقات انتظار العمالء للحصول عىل املنتجات والخدمات(.

- اعتامد نهج وقايئ للحد من الفشل والخسائر وتطوير أساليب العمل للموظفني مبا يتامىش 
مع جميع أنواع أنظمة الجودة.

- تحســني املنتجات والخدمات وزيادة األداء العام للمنظامت، وتغيري الثقافة الســائدة إىل 
الثقافة املرغوبة.

- زيادة الجودة واإلنتاجية يف مكان العمل، واستعادة معظم املساحات ذات القيمة العالية 
يف مكان العمل.

- تخفيض التكاليف العامة )منتجات، خدمات، تخزين، صيانة، تسليم...إلخ(.

- تعزيز صورة املنظمة، زيادة رضا العمالء، وتعزيز العمل الجامعي والعالقات االجتامعية.

- السالمة يف العمل وتجنب األخطاء والحوادث، وتقليل وقت البحث عن األشياء.

ل، مام سيجعلهم أكرث إبداعاً وابتكاراً. - زيادة مهارات الُعامَّ

- ارتفاع معنويات املوّظفني وزيادة والئهم للمنظمة، وتوعيتهم باالنضباط اإليجايب.

:)5s( رابعاً:  خطوات تطبيق

د بقســم  يشــري الباحثون إىل أّنه تم تصنيف )5s( عموماً إىل تصنيفني:  األول هو امُلحدَّ
)Department-Specific(، وفيــه يقوم كل قســم بإدارة مبادرات )5s(، والثاين عىل نطاق 
الرشكــة )Corporate-Wide(، وفيه تقوم فرق معينة بنرش وإدارة مبادرات )5s( بشــكل 
ة  مســتقل عن األقســام، وهنا يكون املســار الناجح لنرش )5s( هو الذي يتامىش مع الُخطَّ
ه  واألولّيات اإلســرتاتيجية للرشكــة )Bhushan and Bhatia, 2016:  717-718(، وهنا ُينوِّ
الباحث إىل أّنه يجب التمييز بني خطوات تقنية )5s( الخمســة التي عرضناها ســابقاً وبني 
الخطــوات املطلوبــة لتنفيذ برنامــج )5s( )أي تنفيذ الخطوات الســابقة( يف أماكن العمل 

امُلستهدفة، وهي الخطوات التي سنقوم بتوضيح بعضها فيام ييل:

قام )Osada( باقرتاح مســار دائري لتطبيق برنامج )5s( وفقاً لدورة )دمينج( والتي يتم 
ح الشكل  فيها تصميم وتنفيذ جميع أنشطة )5s( تبعاً ملبادئ كايزن )التحسني(، حيث ُيوضِّ

.)Kobayashi, 2009:  24-25( يف املنظمة )5s( لتطبيق )Osada( التايل وجهة نظر
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املصدر:  )Kobayashi, 2009:  24-25( )بترّصف من الباحث(.

)5s( لتطبيق )Osada( اإلطار املقرتح من قبل  :)الشكل )2

 )Randhawa and Ahuja, 2017b:  55; Singh and Ahuja, 2015: 419(  وقد أشار كل من

:)5s( إىل الخطوات التالية لتطبيق )Ho and Cicmil, 1996; Ho, 1999( نقالً عن

- احصل عىل التزام اإلدارة العليا.

.)5s( قم بتعليم الجميع حول -

- ضع حملة ترويجية.

- استمر بتسجيل األنشطة باستمرار.

.)5s( ابدأ برنامج تدريب -

.)5s( قم بتقييم برنامج -

- ابتكر طرق لتجديد النظام.
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كام يوضح الشكل التايل خارطة الطريق امُلقرتحة من قبل وزارة التجارة الدولية والصناعة 

يف ماليزيا لتطبيق )5s( يف إطار هندسة الجودة:

.)Singh and Ahuja, 2015:  419-420(  :املصدر

)5s( خارطة الطريق لتطبيق:)الشكل )3

 )Meng Bo, 2008:  222; Kumar and Kumar, 2012:  408; Ramdass, كام قامت دراسات

)Gokulanaath et al, 2018:  8; Randhawa and Ahuja, 2018: 5 ;1914  :2015 بذكــر ِعــّدة 

وجهات نظر حول خطوات تنفيذ برنامج )5s(، وميكن العودة لهذه الدراسات لالستزادة أكرث.

وهنا يجب التنويه أيضاً أّن عدداً كبرياً من الدراسات السابقة قد ذكر كيفية تطبيق كل 

خطوة من الخطوات الخمســة لتقنية )5s( بالتفصيل، حيــث تفاوتت عملية تطبيق هذه 

الخطوات بني الدراســات الســابقة تبعاً للعديد من العوامل مثــل:  نوع املنظمة وحجمها 
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ومكان التطبيق ضمن املنظمة، كام أّن الدراســات الســابقة قد اســتخدمت عدداً كبرياً من 

مناذج وقوائم الفحص لتقنية )5s(، وميكن العودة للدراســات الســابقة لالستزادة أكرث حول 

هذا املوضوع.

:)5s( خامساً:  عوامل نجاح تطبيق

 )5s( إىل أّن أكرث العوامل تأثرياً يف استدامة )setiawan et al, 2019: 3( أشــارت دراســة

والتي تمَّ إعطاؤها أهمية كبرية يف الدراســات السابقة هي:  االلتزام، املشاركة، واالتصاالت، 

باإلضافة إىل أّن عوامل أخرى ُمرتبطة بالجانب البرشي مثل القيادة، ثقافة الرشكة، العوامل 

النفسية اإلنسانية، القدرات، املهارات واملعرفة تم ذكرها أيضاً يف الدراسات السابقة كعوامل 

.)5s( تساهم يف استدامة مامرسات

وقد قام الباحث يف الدراســة الحالية بحرص أهم النقاط املتعلقة بعوامل نجاح )5s( التي 

 )Maggie, 2006:  3; Khamis et al, 2009: 4; Gnanaguru  :ذكرتهــا الدراســات التاليــة

 et al, 2011: 239; Suarez and Ramis 2012: 89; Singh and Ahuja, 2015: 419;

 Randhawa and Ahuja, 2017a:  29-30; Randhawa and Ahuja, 2017b: 62-63-64(

وهي ُممّثلة باآليت:

نْي لتطبيق )5s( يف  - االلتــزام والدعم القوي من قبل اإلدارة العليا هام أهم عامَلني أساســيَّ

أي منظمة.  فعىل اإلدارة العليا توفري املوارد للتدريب امُلكّثف والتحســني، كام يجب عىل 

أعضاء اإلدارة العليا قيادة برنامج )5s(، وخلق بيئة من الثقة واالتصاالت املفتوحة.

- اســتخدام أســلوب املقارنة املرجعية من قبل املنظامت للتعرف عىل أفضل إسرتاتيجيات 

 )5s( يف املنظامت الناجحة األخرى، باإلضافة إىل تطوير دليل )5s( تــم من خاللها تطبيق

 ،)5s( ُمفّصل أو برنامج تطبيق يوضح الطريقة التي ســيتم بها تأســيس وتطبيق وتقييم

ووضع موعد أو جدول زمني للتمرين عىل مبادئ )5s( يف موقع العمل أسبوعياً أو شهرياً 

بهدف عدم مقاطعة عملية اإلنتاج يف الرشكة. 

- يجب تنفيذ برنامج )5s( وفقاً ألســلوب كايزن عىل شــكل تغيريات تدريجية صغرية وذلك 

لتكييف العاملني بشــكل أفضل مع التغيــريات بأقل العراقيل، وكذلــك توفري بيئة تعلُّم 

إيجابية خالل حملة الرتويج واملحارضات والعروض واملناقشات حول التطوير والتحسني.
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- التدريب الداخيل والخارجي املناسب لكامل قوة العمل بدءاً من قمة الهرم حتى القاعدة 

يف املنظمة، ومشاركة جميع املوظفني من أعىل إىل قاعدة الهرم، وتشجيع جميع املوظفني 

عىل وضع مقرتحات للتحسني.

- يجب ربط مبادرات )5s( مع أساليب حل املشاكل وتحسني الجودة األخرى، مع اعتبارها 

جزءاً أساســياً يف السياســات التنظيمية والخطة اإلســرتاتيجية، كام يجب توثيق إجراءات 

العمل واســتخدام أدوات اإلدارة املرئية ملكان العمل مام يســاعد عــىل التطبيق الناجح 

ملبادرات )5s( يف املنظامت.

- غرس أهمية استمرار التزام املوظفني باإلبقاء عىل مواقع العمل نظيفة وُمنّظمة وآمنة وتعزيز 

عادات العمل الجيدة، وغرس ثقافة العمل الجامعي، الفرق الوظيفية والتحســني املســتقل 

ر عادات لدى العاملني للقيام بأعاملهم بأنفسهم،  من قبل الفريق، فثقافة االســتقاللية ُتطوِّ

ز املوظفني ملامرسة تقنية )5s( بنجاح يف موقع العمل. وتقديم الجوائز والثناء التي ُتحفِّ

:)5s( سادساً:  معوقات تطبيق

أشار )Khamis et al, 2009:  4; Singh and Ahuja, 2015:  418-419( إىل املعوقات التالية:

- ِقّلة اهتامم اإلدارة العليا.

- عدم قدرة اإلدارة العليا عىل الرتويج ملبادرات فريق العمل.

- ِقلة توافر املوارد.

- غياب آليات االتصاالت الكفؤة يف املنظمة.

- ِقلة تحفيز املوظفني.

- ِقلة تدريب املوظفني.

- غياب سلوكيات فريق العمل والكايزن عرب املوظفني.

- اعتقاد بعض املوظفني أن دورهم فقط يف زيادة اإلنتاجية وليس تنظيم وتنظيف األشياء.

 )5s( ة معوقات تواجه تطبيق تقنية كام أشار )Gokulanaath et al., 2018: 8( إىل ِعدَّ
وهــي:  مقاومة التغيري، التقدم التقنــي، التأثريات األولية عىل اإلنتــاج، الحاجة للتدريب، 
ضعف التزام اإلدارة، عدم وجود رسالة ورؤية مناسبة، ضعف االتصاالت، محدودية التمويل 

وضعف التحفيز.



113مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

اإلطار العميل للدراسة:

املراجعة املنظمة لألدبّيات:

يشــري الباحثون إىل أّن املراجعــة املنظمة لألدبّيات أكرث فائدة مــن املراجعة التقليدية 

لألدبّيات.  فاملراجعة املنظمة لألدبّيات هي منهجية ُمحّددة تســمح بتشــكيل كامل املقالة 

باالعتامد عــىل مراجعة األدبّيات وبدون جمع بيانات تجريبيــة، حيث ُتحاول اإلجابة عىل 

 ،)Kraus et al., 2020: 3( تساؤل البحث، والذي عادًة ما يكون حول حالة حقل بحثي معني

واملراجعة املنظمة الناجحة يجب أن متر بثالثة خطوات رئيســية وهي:  تخطيط املراجعة، 

القيــام باملراجعة، وتقرير املراجعة.  وِبَغضِّ النظر عن اإلجراءات امُلتَّبعة يف األنواع املختلفة 

للمراجعــات األدبية، فإّن جميع هذه املراجعات ميكــن القيام بها باتباع الخطوات الثامنية 

.)Xiao and Watson, 2019: 102(  :التالية

1- صياغة مشكلة البحث.

2- تطوير بروتوكول املراجعة والتأكد من صدقه.

3- البحث عن األدبيات. 

4- املسح والفحص لتضمني املناسب من األدبيات.

5- تقييم الجودة.

6- استخالص البيانات.

7- تحليل وتركيب البيانات.

8- تقرير النتائج.

ومن املالحظ أّن بعض الباحثني يف الدراسات السابقة أعطى أهمية أكرب لعملية تصميم 

املراجعــة، يف حني قام باحثــون آخرون بإيالء اهتــامم أكرب لعملية تقريــر نتائج املراجعة 

)Kraus et al., 2020: 10(.  ويف هــذه الدراســة أعطــى الباحث أهميــة لجميع خطوات 

املراجعة، والتي ميكن التعبري عنها مبا ييل:

الخطوة األوىل:  صياغة مشكلة البحث:  ُيشري )Kraus et al., 2020: 11( إىل أّنه يجب 

عــىل الباحثــني يف املرحلة األوىل القيام بتحديــد ما إذا كان هناك حاجــة للقيام باملراجعة 
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املنظمــة لألدبّيات، من خالل التحقق فيام إذا كان هناك مراجعة منظمة منشــورة ســابقاً 

ــي موضوع البحــث، أم أّن هذه املراجعة املنظمة هي األوىل مــن نوعها.  ويف هذه  وُتغطِّ

الدراســة تم التعبري عن مشــكلة الدراسة ســابقاً بالفجوة البحثية الناتجة عن قرص متابعة 

 )5s( حيث ُتعَتــرب هذه املراجعة املنظمة ملوضوع ،)5s( الدراســات العربية ملوضوع تقنية

 )Kraus et al., هــي األوىل من نوعهــا يف اللغة العربية عىل حد علم الباحث، وهنا أشــار

)11  :2020 نقاًل عن )Palmatier et al., 2018( بأّن املراجعة املنظمة تتعامل بشــكل عام 

دة، تركيب األدبيات املوجودة واإلشــارة إىل  مــع بعض املواضيع مثــل:  وضع تعاريف ُمحدَّ

القضايا والنتائج املهمة، قياس املنهجيات، االســتفادة من األدبيات املوجودة يف تطوير أُطر 

هات البحثية املحتملة. نظرية، اإلشارة إىل الفجوات البحثية والتوجُّ

الخطــوة الثانية:  تطويــر بروتوكول املراجعة:  وهو مامثل لتصميم البحث يف دراســات 

العلوم االجتامعية، وهو يســاعد يف تعزيز موثوقية الدراســة، ألنَّه ميكن لآخرين استخدامه  

ق من الدراسة )Xiao and Watson, 2019: 103(، وقد متثَّل بروتوكول  إلعادة التدقيق والتحقُّ

املراجعة يف هذه الدراســة باملنهجية امُلتَّبعة يف الدراســة والتي تشمل يف جزء منها الخطوات 

الثامنيــة الســابقة.  وهنــا يشــري )Xiao and Watson, 2019: 109( إىل أّن القيام مبراجعة 

م يساعد عىل تعزيز جودة وثبات وصدق هذه املراجعات.  األدبيات بشكل ُمنظَّ

الخطوة الثالثة:  البحث عن األدبيات:  عند البحث عن الدراسات التي قامت مبراجعة 

تقنية )5s( الحظ الباحث وجود نوعني من الدراسات، حيث يتضّمن النوع األول الدراسات 

التــي قامت مبراجعة تقنية )5s( لوحدها، وهو النوع الذي قام الباحث بالبحث الكامل يف 

 )5s, 5-s, five قواعد البيانات عن دراساته ومراجعتها، وذلك باستخدام الكلامت املفتاحية

)s, five-s, review التــي مــن املمكن أن تتواجد ضمن عنوان الدراســة2.  أما النوع الثاين 

ن الدراسات التي قامت مبراجعة )5s( ضمن العديد من املفاهيم األخرى التي ظهرت  فيتضمَّ

 )Lean Manufacturing( والتصنيع الرشيق )Lean( يف عناوين الدراســات مثل:  الرتشيق

واإلنتاج الرشيق )Lean Production( والتفكري الرشيق )Lean Thinking( والستة سيغام 

2- هنا تم تجنُّب البحث عن الكلامت املفتاحية يف ملخصات الدراسات وكلامتها املفتاحية ضمن قواعد 

البيانات العلمية، وذلك بعد ظهور عدد كبري جداً من النتائج والتي يصعب حرصها بشكل كامل من 

قبل الباحث لوحده.
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الرشــيقة )Lean Six-sigma( ومبادئ الرتشيق )Lean Principles( وإدارة سلسلة اإلمداد 

الرشــيقة )Lean Supply Chain Management( والتحســني املســتمر )CI( والكايــزن 

)Kaizen( والصيانة اإلنتاجية الشــاملة )TPM( وإدارة الجودة الشــاملة )TQM( ونظام 

تويوتا اإلنتاجي )TPS( و)6s( و)7s( و)15s( وغريها، ويف هذه الدراسات مل تظهر الكلامت 

املفتاحية )5s, 5-s, five s, five-s( يف عنوان الدراسة، وقد استبعد الباحث الدراسات التي 

قام مبراجعتها فعلياً من هذا النوع3 باإلضافة إىل التوقُّف عن البحث عن دراســات جديدة 

وذلك لعدة أسباب وهي:

زيــادة عــدد الكلامت املفتاحية التــي اضطر الباحث إىل اســتخدامها يف البحث ضمن 

قواعد البيانات العلمية، ِمامَّ شــكل عبئاً إضافياً مل يســتطع الباحــث التعامل معه لوحده، 

حيث تحتاج عملية حرص جميع هذه الدراســات يف قواعد البيانات العلمية إىل فريق عمل 

كامل، وهذا غري متوفر للباحث ضمن املوارد املتاحة.

عدم الوضوح يف آراء الباحثني ضمن الدراسات من هذا النوع، حيث تتفاوت الدراسات 

مــن هذا النوع مبــا يتعّلق بــاألدوات والتقنيات التــي ذكرتها.  فعىل ســبيل املثال قامت 

دراســة )Bhamu and Sangwan, 2013: 883( باستخدام أدوات )5s( والصيانة اإلنتاجية 

الشــاملة )TPM( وغريها كأدوات للتصنيع الرشــيق )Lean Manufacturing(، وباملقابل 

قامت دراسة )Ahuja and Khamba, 2008: 721( باستخدام أدوات )5s( و)CI( وغريها 

.)TPM( كأدوات للصيانة اإلنتاجية الشاملة

وهنــا من املمكن أن يتواجد النوع الثاين من الدراســات ضمن دراســات املراجعة من 

النوع األول والتي وصل إليها الباحث، ويف هذه الحالة فقد أبقى الباحث عليها كدراســات 

 )Ahuja and Khamba, 2008( فرعية وليس كدراســات مراجعة أساسية، مثل دراســَتي

و)Kanakana, 2013(، ومن الجدير بالذكر أّن الباحث قام بالبحث عن دراســات مراجعة 

د من  يف قواعد البيانات أربع مرات متباعدة، كان آخرها بتاريخ )2020/2/28(، وذلك للتأكُّ

عدم سقوط أي دراسة مراجعة تنطبق عليها املعايري املطلوبة.

3- حيث قام الباحث باســتبعاد دراسة )Bhamu and Sangwan, 2013( وغريها من الدراسات، وذلك 

بعد القيام مبراجعتها واستخدامها.
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 )Young, 2014; Okoli, 2015; Kanamori et al, 2016; Xiao وعند العودة لدراسات

)and Watson, 2019; Setiawan et al, 2019 نجد أنها اســتخدمت بشكل أسايس ُمحرِّك 

البحث )Google Scholar( للبحث عن الدراسات السابقة، ويف هذه الدراسة قام الباحث 

 Google( يف ُمحرِّك البحث األكادميي )5s( يف البداية بالبحث عن دراسات املراجعة لتقنية

Scholar(، وبتطبيق املعيار الســابق امُلتعلِّق بالكلــامت املفتاحية تم الحصول عىل )231( 

نتيجة، حيث تضّمنت هذه النتائج عدداً كبرياً من املفاهيم املختلفة ومنها مفاهيم تتضمن 

 )Under 5( امُلتعلِّق بالعلوم الطبيــة والعلوم الزراعية، باإلضافــة إىل مصطلحs( مصطلــح

 iphone( والذي يشري إىل األطفال تحت سن الخامسة، وكذلك مصطلح fives, Under 5s(

5s( وعدد كبري من مراجعات الكتب )Book review( وغريها.  وبعد قيام الباحث باالطالع 

 )5s( دراسة ُمتعلِّقة مبوضوع تقنية )عىل جميع هذه النتائج توصل يف البداية إىل حرص )20

 )5s, مع إحدى الكلامت املفتاحية )review( اليابانية، والتي تضّمــن عنوان كل منها كلمة

)s, five s, five-s-5، منها )4( دراســات مل يســتطع الباحث الحصول عليها بشــكل كامل، 

وهنــا يشــري )Kraus et al., 2020: 17( إىل أّنــه يف حال عدم القدرة عــىل الوصول للنص 

الكامل إلحدى الدراسات الرضورية للبحث، فإّنه ميكن القيام مبحاولة الحصول عىل الدراسة 

باســتخدام موقع )ResearchGate( عىل اإلنرتنت، أو مبحاولة التواصل مع الباحث الرئييس 

سات أكادميية أخرى، وهنا قام  أو بطلب املســاعدة من األصدقاء العاملني أو الدارسني مبؤسَّ

الباحث مبحاولة الحصول عىل الدراسات األربعة من خالل الوسائل التالية:

- محاولة تحميل الدراسات من موقع )SciHub(، ومل يتوّصل الباحث لنتيجة.

- التواصل مع الباحثني الرئيسيني يف الدراسات عرب الربيد اإللكرتوين، ومل يحصل الباحث عىل 
أي رد.

- إرســال طلبات للباحثني الرئيســيني عرب موقــع )ResearchGate( ولغايــة تاريخ إيقاف 
البحث يف قواعد البيانات مل يحصل الباحث عىل رد.

- التواصل مع أحد األصدقاء الدارسني يف جامعة )بورتو( بالربتغال، والذي مل يستطع بالتعاون 
مع أصدقائه من الحصول عىل أي دراسة.

ثم قــام الباحث بعملية بحث إضافية يف قاعدة بيانــات )ResearchGate( والتي نتج 
عنها الحصول عىل دراسة إضافية وهي )Gokulanaath et al., 2018(، ومن ثم قام الباحث 
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بإجراء بحث يف محرك بحث )Google( يف محاولة للوصول إىل أي دراسة جديدة قد تنطبق 

عليهــا املعايري الســابقة.  وهنا توّصــل الباحث إىل دراســة )Singh et al., 2018(، كام تمَّ 

التوصل إىل دراســة )Ramanathan et al., 2018( والتي تّم اســتبعادها بعدما اتَّضح أّنها 

 ScienceDirect,( دراسة تطبيقية، ومن ثم قام الباحث بإجراء بحث إضايف يف قواعد بيانات

Emerald, DOAJ( باستخدام الكلمة املفتاحية )5s( ملحاولة الوصول إىل أي دراسة جديدة 

غري التي تم التوّصل إليها ســابقاً.  حيث نتج لدى الباحث )3034( دراســة يف قاعد بيانات 

)Emerald( و)896( دراســة يف )ScienceDirect( و)211( دراســة يف )DOAJ(، علاًم أّن 

هذه األعداد تشمل مفاهيم ليس بالرضورة أن تكون مرتبطة مبوضوع تقنية )5s( اليابانية.  

وعند إضافة كلمة )review( يف نتائج البحث مل ينتج أي دراسة جديدة غري الدراسات التي 

تّم الوصول إليها سابقاً، وبالتايل حرص الباحث دراسات املراجعة التي سيتعامل معها بشكل 

مبديئ يف )18( دراســة، ثم قام بعملية مســح لقامئة املراجع يف نهاية كل دراســة مراجعة 

وصــل إليها وهو ما يطلــق عليه البحث الخلفــي )Backward Search(، والذي يشــمل 

 البحث عن دراســات مراجعة لتقنية )5s( غري التي وصل إليها الباحث يف املرحلة السابقة. 

وهنا مل يتوّصل الباحث إىل أي دراسة مراجعة جديدة تنطبق عليها املعايري التي استخدمها 

ســابقاً، وبعدها قام بعمل بحث أمامي )Forward Search( والذي تمَّ من خالل استخدام 

ُمحــرِّك البحث األكادميــي )Google Scholar( وقاعدة بيانات )ResearchGate( ملســح 

الدراســات التي اقتبست من دراســات املراجعة التي وصل إليها الباحث سابقاً.  وهنا أيضاً 

مل يتوصــل الباحث إىل أي دراســة مراجعة جديــدة تنطبق عليها املعايري التي اســتخدمها 

ســابقاً، وبالتايل تم حرص )18( دراسة مراجعة قام الباحث باالطالع عليها بالكامل، ومن ثم 

قام بتحديد الدراســات التي مّتت مراجعتها ضمن دراسات املراجعة، وقد توّصل الباحث يف 

البداية إىل )380( دراسة متت مراجعتها ضمن دراسات املراجعة.

ن الفحص العميل تقرير أي الدراسات  الخطوة الرابعة:  املسح أو الفحص العميل:  يتضمَّ
يجب إدخالها ضمن املراجعة.  فهدف الفحص العميل هو تقليل عدد الدراسات التي سيتم 
  )Okoli, 2015: تحليلهــا إىل عدد معقــول ميكن أن يتم التعامــل معه من قبل الباحثــني
)891، ويف هذه املرحلة قام الباحث باســتبعاد الدراسات املكررة )التي تكررت يف أكرث من 
دراسة مراجعة(، حيث تم اســتبعاد دراسة )Ghodrati and Zulkifli, 2012( من دراسة 
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)Kaloniya et al., 2015(، واســتبعاد دراســة )Patel and Thakkar, 2014( من دراستي 
)Bhushan and Bhatia, 2016( و)Randhawa and Ahuja, 2017b(، واســتبعاد دراسة 
 Chourasia(و )Vasaiya et al., 2017(و )Alfarhan, 2019( من دراسات )Young, 2014(
 Randhawa(و )Chourasia and Nema, 2016( واستبعاد دراستي ،)and Nema, 2016
and Ahuja, 2017a( من دراسة )Setiawan et al., 2019(.  وبناًء عليه، تم استبعاد )182( 

دراسة مكررة، ليتبقى بالتايل )198( دراسة تم تحديدها ضمن دراسات املراجعة.

الخطــوة الخامســة:  تقييم الجودة:  بعــد انتهاء مرحلة االختيار األويل للدراســات 

لتضمينهــا يف املراجعة يجب عــىل الباحث الحصول عىل النص الكامل لهذه الدراســات 

لالنتقــال إىل مرحلة تقييم جودتها، ومرحلة تقييم جودة الدراســات مُتثِّل عملية غربلة 

املقــاالت، كام ُتعَترب املرحلة األخرية لتهيئة الدراســات الســتخالص البيانــات وتجميعها 

وتحليلهــا )Xiao and Watson, 2019:  14(.  وهنــا بدأ الباحــث بالبحث عن )198( 

دراســة ســابقة، حيث مل يستطع الحصول عىل )29( دراســة، منها )9( كتب، وبالتايل تم 

استبعادها، ليتبقى )169( دراسة استطاع الباحث الحصول عليها، ثم قام باستبعاد )19( 

دراســة منها بعد أن اّتضح عدم ارتباطها بتقنية )5s(، كام تمَّ استبعاد كتاب واحد ضامناً 

لإلبقاء عىل دراسات من منط واحد فقط )مع التنويه عىل أن الكتاب قد يكون ذا جودة 

عالية(.  وتبّقى بالتايل )149( دراسة، حيث قام الباحث يف هذه املرحلة باستخدم برنامج 

)Microsoft Excel TM( لتجميع أسامء وتواريخ الدراسات السابقة.

ويف املرحلــة التاليــة قام الباحث بعمليــة تحديد معيار لتقييم جودة الدراســات التي 

ســيتم إدخالها يف املراجعة كمرحلة أخرية لتهيئة الدراســات املناســبة الســتخالص بياناتها 

دة لجودة الدراسات التي ميكن  وتجميعها وتحليلها.  وقد تعّددت اآلراء حول املعايري امُلحدِّ

ل  إدخالهــا ضمن املراجعة املنظمة لألدبّيات، حيث أشــار بعــض الباحثني إىل أّنه من امُلفضَّ

مة، واســتبعاد األدبّيات الغري منشورة يف مجالت  اختيار األدبيات املنشــورة يف مجالت ُمحكَّ

مة )Gray Literature(، والتي قد تفتح أبواب العلم عىل منشورات غري علمية، بينام  محكَّ

 )Gray Literature( أشــار باحثون آخرون إىل أّنه مــن املمكن إدخال األدبّيات من نــوع

.)Kraus et al., 2020: 12( الناتج عن الذاتيَّة يف البحث )Bias( للتقليل من موضوع التحيُّز 
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وبعد اطالع الباحث عىل العديد من األســاليب التي استخدمتها دراسات املراجعة املنظمة 

الســابقة تم تحديد املعيار التايل لضامن أفضل جودة للدراســات التي ســيتم إدخالها يف 

عمليــة املراجعــة النهائية، حيث يجب عىل الدراســة أن تكون منشــورة يف مجلة علمية 

مة )Blind Peer Review( أو أن تكون الدراســة رســالة جامعية محّكمة أو أوراق  محكَّ

مؤمترات علمّية، كام أّن الدراســة املنشورة يف مجلة محكمة يجب أن تحقق أحد الرشوط 

التالية عىل األقل:

- صادرة عن نارش معروف:  سواء كانت مدرجة ضمن قاعدة بيانات عاملية أو قاعدة بيانات 

محلية، أو صادرة عن جمعيات، مؤسسات، جامعات وغريها.

- وجــود ُمعامــل تأثــري للمجلة:  وتــم الحصول عليه باســتخدام مواقــع متخصصة مثل:  

 )jifactor(و  ،)Thomson Reuters( مــؤرش  عــىل  يعتمــد  الــذي   )Scimagojr(

و)Citefactor(، وكذلك مواقع )Academic Accelerator( و)ResearchGate(، أو من 

املوقع الرسمي للمجلة عىل اإلنرتنت أو قاعدة البيانات امُلدرجة ضمنها املجلة.

- حصول الدراســة عىل اقتباســات:  وهنا اعتمد الباحث بشكل أسايس عىل ُمحرِّك البحث 

.)ResearhGate( وقاعدة البيانات العلمية )Google Scholar( األكادميي

وبالنســبة للرسائل الجامعية وأوراق املؤمترات يجب أن تكون صادرة عن نارش معروف 

قة لرشط وجود اقتباســات لها، باإلضافة إىل  )منظمــة ُمختّصة أو جامعــة أو غريها( وُمحقِّ

قة للرشوط الثالثة الســابقة.   أن تكون إحدى الدراســات التي اقتبســت منها الحقــاً ُمحقِّ

وكام نالحظ، فإن املعايري السابقة تضمن إدخال الدراسات ذات الجودة العالية يف املراجعة 

املنظمة الحالية.

وهنــا قام الباحث بدايًة بتقييم جودة دراســات املراجعة الـ )18( للتأكد من مطابقتها 

للمعايري السابقة قبل االنتقال إىل تقييم جودة الدراسات التي راجعتها، حيث حّققت جميع 

دراسات املراجعة املعايري السابقة، مع وجود استثناء بدراسة )Setiawan et al, 2019( من 

ناحية عدم حصولها عىل أي اقتباســات لغاية تاريخ إيقاف البحث، علاًم أّن هذه الدراســة 

منشورة بواسطة الجمعية اليابانية للهندسة امليكانيكية يف مؤمتر علمي يف شهر أيلول/2019 
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يف مدينة )Sendai( اليابانية، كام أّن الجمعية الســابقة تأسست عام )1897(، وبالتايل قام 

الباحث بإدخال الدراسة ضمن املراجعة بعد استثنائها من رشط وجود اقتباسات لها.

أمــا بالنســبة لتقييم جودة الدراســات ضمــن املراجعــات والتي بلــغ عددها )149( 

 دراســة، فقد قام الباحث بداية باســتبعاد )7( دراســات بعد أن اّتضح أنها مقاالت إنرتنت

)غري ُمحّكمة(، وتبّقى بالتايل )142( دراســة موّزعة بني دراســات منشورة مبجالت ُمحّكمة 

)109( دراســة، رســائل جامعية )6( دراســات، وأوراق مؤمترات علمية بعــدد )27( ورقة، 

وقد حّققت جميع الدراســات الســابقة املعايري املطلوبة مع وجود استثناء برسالة دكتوراه 

)Kobayashi, 2009( املنشورة بواسطة )Griffith Business School( يف أسرتاليا، وكذلك 

ورقــة )Firdaus & Widjaja( املنشــورة بواســطة )Atlantis Press, Paris, France( يف 

 )Setiawan مؤمتر علمي عام )2019(، وكال الدراســتني تم اقتباســهام الحقاً من قبل ورقة

)et al., 2019 والتــي بدورها مل تحصل الحقاً عىل اقتباســات حتــى تاريخ إيقاف البحث، 

ومع ذلك وضامناً لعدم إقصاء دراسات عالية الجودة، قام الباحث بإدخال الدراستني ضمن 

املراجعة بعد اســتثنائهام من رشط أن تكون إحدى الدراســات التي اقتبســت منهام الحقاً 

ُمحّققة للرشوط الثالثة ضمن املعيار السابق.

ويوضح الشكل التايل خطوات عملية املراجعة املنظمة التي قام بها الباحث:
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املصدر:  من إعداد الباحث.

الشكل )4(:  خطوات عملية املراجعة املنظمة التي قام بها الباحث
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 الخطــوة السادســة:  اســتخالص البيانــات:  وهنــا اعتمــد الباحث أيضاً عــىل برنامج
)Microsoft Excel TM( لتفريغ البيانات املطلوبة املســتخلصة من الدراسات السابقة، وهنا 
ل أن يقوم أكرث من باحث بعملية استخالص  أشار )Kraus et al., 2020: 13( إىل أّنه من امُلفضَّ
البيانــات ومن ثــم مقارنة النتائج بينهــم، وذلك بهدف ضامن أعىل درجــة من املوضوعية 
ــز ومنع فقدان أي بيانات هامة4.  وهذا مــا مل ُيَتح للباحث ضمن  واســتبعاد وجود أي َتحيُّ
الحدود امُلتاحة، حيث حاول الباحث يف هذه الدراســة التعامل مع هذا املوضوع من خالل 
د من النتائج، وذلك لضامن أعىل درجة من املوضوعية  القيام باستخالص البيانات مرتني للتأكُّ
واســتبعاد أي درجة من التحّيز، ويف مرحلة استخالص البيانات قام الباحث باالطالع الكامل 

عىل الدراسات الـ )142( الباقية وذلك لتحديد التفاصيل املتعلقة بكل دراسة من حيث:

- اسم الدراسة:  وذلك لتسهيل تصنيف الدراسات والبحث عنها الحقاً بحسب اسم الدراسة 
وليس عنوانها الكامل.

- تاريخ الدراسة:  وذلك لتسهيل تصنيف الدراسات والبحث عنها الحقاً بحسب تاريخ الدراسة.

- الدولة التي تتبع لها املنظمة/ات التي ُطبِّقت فيها الدراسة أو تتبع لها الجهة التي قامت 
بالبحث:  وذلك لتحديد البيانات املتعلقة بالدول التي متَّت فيها الدراســات أو التي تتبع 

لها الجهة التي قامت بالدراسة.

- نوع الدراسة:  نظرية، تطبيقية )سواء منهج كمي أو نوعي(.

- القطاع:  عام، خاص، مختلط.

- املجال:  صناعي، خدمي، مختلط.  )تم تسميته مجازاً باملجال متييزاً له عن القطاع(.

- حجم الرشكة:  صغرية، متوسطة، كبرية، مختلطة.

- مكان التطبيق )املنظمة(.

- دراسة ُمحّكمة مبجلة علمية أو رسالة جامعية أو ورقة مقدمة ملؤمتر.

- قاعدة البيانات أو النارش.

- ُمعامل التأثري للمجلة.

- عدد االقتباسات للدراسة.

4- ومع ذلك يبقى هناك درجة من الَتحّيز حتى لو قام فريق كامل باملراجعة املنظمة لألدبّيات.



123مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

كام قام الباحث أيضاً بتحديد التفاصيل املتعلقة بدراســات املراجعة التي وصل إليها 

ســابقاً من حيث:  اسم الدراسة، تاريخ الدراســة، الدولة، أسلوب الدراسة، املجال، دراسة 

ُمحّكمة مبجلة علمية أو ورقة مؤمتر، ُمعامل التأثري للمجلة، قاعدة البيانات أو النارش، عدد 

االقتباســات للدراسة.  كام قام الباحث يف هذه املرحلة باستخالص أهم املفاهيم النظرية 

املرتبطة مبوضوع )5s(، باإلضافة إىل اســتخالص أهــم تجارب الدول واملنظامت يف عملية 

الرتويج لتطبيق )5s( الواردة يف دراسات املراجعة ودراسات )5s( املوجودة ضمنها.

الخطوة الســابعة:  تحليــل وتركيب البيانــات:   مبجرَّد االنتهاء من عملية اســتخالص 

البيانات، يجب تنظيم البيانات باستخدام مزيج من امُلخّططات البيانية والجداول والنصوص 

الوصفيــة )Xiao and Watson, 2019: 15(.  ويف هذه الدراســة ســنقوم بتقســيم هذه 

الخطوة إىل قســمني؛ حيث يتضّمن القسم األول جداول البيانات املتعلقة بالدراسات التي 

قام الباحث مبراجعتها )دراســات املراجعة والدراســات ضمنها(، باإلضافة إىل التعقيب عىل 

هذه الجداول، أما القسم الثاين فيتضّمن أهم التجارب التي قامت بها الحكومات واملنظامت 

والتي تم استخالصها من الدراسات السابقة.

القسم األول:  جداول البيانات امُلستخلصة من مراجعة الدراسات السابقة:

يف البدايــة ســنقوم بتوضيح بعض البيانات امُلســتخلصة من )22( دراســة مراجعة تم 

التوصل ألســامئها أثناء البحث يف قواعد البيانات )أي من ضمنها أربع دراســات مل يستطع 

ح الجدول التايل أسامء دراسات املراجعة  الباحث الحصول عليها بشــكل كامل(، حيث يوضِّ

)22 دراسة( وفقاً لرتتيب زمني من األقدم إىل األحدث:

جدول )3(:  أسامء دراسات املراجعة السابقة وفقاً للرتتيب الزمني

أسامء دراسات املراجعةتاريخ الدراسة

2012Ghodrati and Zulkifli

2014Patel and Thakkar/ Young/ Sharma et al

2015Kaloniya et al/ Singh and Ahuga/ Shaikh et al/ Kareem and Talib

2016Chourasia and Nema/ Kanamuri et al/ Bhushan and Bhatia
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أسامء دراسات املراجعةتاريخ الدراسة

2017Randhawa and Ahuga )a, b(/ Vasaiya et al

2018Singh et al/ Sunny and Anu/ Gokulanaath et al

2019Alfarhan/ Setiawan et al/ Sharma et al/ Ponkiya/ Joshi

املصدر:  من إعداد الباحث.

ت عىل فرتة  ونالحظ من الجدول السابق أن دراسات املراجعة السابقة )22 دراسة( امتدَّ

ح الرســم البياين التايل عدد دراســات املراجعة )22  زمنية من )2012( إىل )2019(، كام يوضِّ

دراسة( التي أُجريت يف كل سنة من السنوات السابقة:

جدول )4(:  عدد دراسات املراجعة السابقة يف كل سنة

   
املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق أن عام )2019( أُجريت فيه أكرب عدد من دراسات املراجعة بعدد 

)5( دراســات، يليه عام )2015( بعدد )4( دراســات، ومن ثم أعوام )2014( و)2016( و)2017( 

و)2018( بعدد )3( دراسات يف كل عام، ومن ثم عام )2012( الذي أجريت فيه دراسة واحدة.

كام يوّضح الجدول التايل عدد وتصنيف دراســات املراجعة )22 دراســة( حسب الدولة 

التي تتبع لها جهة عمل الباحثني يف الدراسة:



125مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

جدول )5(:  تصنيف دراسات املراجعة السابقة حسب الدولة التي تتبع لها الدراسة

عدد الدراساتالدولة

16الهند

2ماليزيا

1مرص

1اليابان

1اليابان/ماليزيا

1هونغ كونغ

22املجموع

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق تفرُّد الهند بأكرب عدد من دراسات املراجعة لتقنية )5s( بعدد 

)16( دراسة، كام نالحظ وجود دولة عربية واحدة )مرص( كان من نصيبها دراسة واحدة.

كام يوضح الجدول التايل عدد وتصنيف دراســات املراجعة )18 دراســة متاحة( حسب 

املجال واألسلوب الذي متت يف إطاره الدراسة:

جدول )6(:  أعداد وتصنيف دراسات املراجعات حسب مجال وأسلوب الدراسة

العدد مجال التطبيق دراسات املراجعة

3 مجال خدمي
 Young, 2014/ *Kanamuri et al, 2016/ Chourasia and Nema,*

2016

4 مجال صناعي
 Singh and Ahuga, 2015/ Shaikh et al, 2015/ Sunny and Anu,

2018/ *Setiawan et al, 2019

11
مختلط 
)خدمي 
وصناعي(

 Ghodrati and Zulkifli, 2012/ Patel and Thakkar, 2014/ Sharma
 et al, 2014/ Kaloniya et al, 2015/ Bhushan and Bhatia, 2016/

 Randhawa and Ahuga, 2017a/ Randhawa and Ahuga, 2017b /
 Vasaiya et al, 2017/ Gokulanaath et al, 2018/ Singh et al, 2018/

Alfarhan, 2019

)Systemic Literature Review(  :األسلوب املستخدم  :)*(

املصدر:  من إعداد الباحث.
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وُيالحظ من الجدول الســابق أن هناك )3( دراســات مراجعــة مّتت يف املجال الخدمي 

 فقط، و)4( دراســات مّتت يف املجال الصناعي فقط، و)11( دراســة مّتــت يف املجالني معاً.

ا بأســلوب “املراجعــة امُلنّظمة”  وهنــا ُيالحــظ أّن دراســات املراجعة الســابقة مّتــت إمَّ

)3 دراســات( أو بأســلوب املراجعة التقليدية “الرسد القصيص” )15 دراسة(، حيث شملت 

 )5s( املراجعة التقليدية القيام بتخصيص فقرة ملراجعة األدبيات تتضّمن مراجعة كل دراسة

عىل حدة، أو القيام مبراجعة نقاط معينة ضمن دراســات )5s( بأسلوب الرسد املتواصل أو 

بتقسيم املراجعة إىل عناوين محددة5.

ولتســهيل حرص دراســات )5s( ضمن دراســات املراجعة، قام الباحــث بعملية مراجعة 

دراســات املراجعة باعتبار دراســة )Randhawa and Ahuga, 2017a( دراســة أساس ألنها 

راجعت أكرب عدد من الدراســات امُلتعلِّقة بتقنية )5s(، كام أنها أول دراسة استخدمها الباحث 

يف الدراســة الحالية، ثم قام الباحث بإضافة دراســات املراجعة إىل الجدول )أّوالً بأوَّل( ُمرتَّبة 

حسب الفرتة الزمنية التي اّطلع بها الباحث عىل هذه الدراسات، أي إّن الرتتيب فيام بعد ليس 

بحســب تاريخ الدراسة نفسها أو عدد الدراسات التي راجعتها، ومن ثم تمَّ مقارنة كل دراسة 

ح الجدول التايل  مراجعة مع الدراسات التي تسبقها الستبعاد دراسات )5s( امُلكّررة، حيُث يوضِّ

جميع دراســات املراجعة التي وصل إليها الباحث، مع العدد الكيل للدراســات التي راجعتها 

وكذلك عدد الدراسات التي تم استبعادها ألسباب مختلفة، وعدد الدراسات الباقية:

جدول )7(:  دراسات املراجعة السابقة والتفاصيل التي تتضّمنها

دراسات املراجعة
عدد الدراسات التي 

راجعتها
مستبعد

عدد الدراسات 
الباقية

1Randhawa and Ahuga, 2017a54*2133

2Randhawa and Ahuga, 2017b281018

3Alfarhan, 201917107

4Chourasia and Nema, 201617116

 )Ghodrati and Zulkifli, 2012(، )sharma et al., 2014(، )Shaikh  :5- هذا األسلوب اتبعته دراسات

.et al., 2015(، )Sunny and Anu, 2018(، )Gokulanaath et al., 2018(
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دراسات املراجعة
عدد الدراسات التي 

راجعتها
مستبعد

عدد الدراسات 
الباقية

5Patel and Thakkar, 20141486

6Kanamuri et al.  201615510

7Kaloniya et al.  201519118

8Singh and Ahuga, 201522193

9Young, 201416115

10Ghodrati and Zulkifli, 2012331914

11Shaikh et al.  201516133

12Sharma et al.  201431310

13Singh et al.  201814140

14Setiawan et al.  201923914

15Vasaiya et al.  201718180

16Sunny and Anu, 201816610

17Gokulanaath et al.  20181284

18Bhushan and Bhatia, 201615141

19Sharma et al.  2019غري متاحة--

20Ponkiya, 2019غري متاحة--

21Joshi, 2019غري متاحة--

22Kareem and Talib, 2015غري متاحة--

380238142املجموع

املصدر:  من إعداد الباحث.

)*( مع مالحظة عدم وجود دراسات مكررة هنا، العتبار هذه الدراسة »دراسة أساس«.

وســنقوم يف الجــداول التالية بتوضيح التفاصيل امُلتعلِّقة بدراســات )5s( الواردة ضمن 

)18( دراســة مراجعة وصل إليها الباحث.  وكام ذكرنا ســابقاً فقد بلغ عددها النهايئ بعَد 

ح الجدول التايل عدد دراسات )5s( ضمن دراسات  عمليَّات االســتبعاد )142( دراسة، ويوضِّ

املراجعة ُمصنَّفة بحسب تاريخ الدراسة:
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جدول )8(:  أعداد دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة ُمصنَّفة 
حسب تاريخ الدراسة

عدد الدراساتتاريخ الدراسة

19941

19951

19961

19972

19981

19992

20002

20015

20023

20044

20054

20064

20072

20089

20099

201012

201110

201213

201318

201414

201513

20166

20171

20184

20191

142املجموع

املصدر:  من إعداد الباحث.
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ت عىل فرتة  ونالحظ أّن الدراســات حول تقنية )5s( ضمن دراسات املراجعات قد امتدَّ

زمنية من عام )1994( إىل عام )2019(.  ومُيِكن متثيل الجدول الســابق بيانّياً للحصول عىل 

عدد الدراسات مقارنًة بالزمن وفقاً ملا ييل:

املصدر:  من إعداد الباحث.

الشكل )5(:  ُمخّطط بياين لتصنيف أعداد دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة 

حسب التاريخ

ونالحظ من امُلخّطط البياين السابق أّن عام )2013( هو أكرث عام أُجريت فيه دراسات حول 

تقنية )5s( ضمن دراســات املراجعة السابقة بعدد )18( دراسة وبنسبة )13%( من الدراسات، 

يليه عام )2014( بعدد )14( دراسة، ثم عام )2012( و)2015( بعدد )13( دراسة.

ح الجدول التايل قامئة بقواعد البيانات وأهم النارشين لدراسات )5s( السابقة: كام يوضِّ

جدول )9(:  قامئة بأهم قواعد البيانات والنارشين لدراسات )5s( السابقة

التكرار قاعدة البيانات أو النارش

38 Emerald

16 Elsevier )Scopus, ScienceDirect(
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التكرار قاعدة البيانات أو النارش

13 Ebsco

9 Taylor & Francis

7 ProQuest

7 IEEE

5 IndexCopernicus

4 ASCE:  American Society of Civil Engineers

3 Springer

3 University of Wisconsin-Stout

2 Wiley Online Library

2 CrossRef

2 PubMed

2 Atlantis Press, Paris, France

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق أنه تم نرش )90( دراسة يف أول )6( قواعد بيانات وبنسبة 

)63%( من إجاميل قواعد البيانات أو النارشين6، وبالنســبة لباقي النارشين )تم نرش دراسة 

واحدة يف كل منهم( فقد متّثلوا بدليل دوريات الوصول الحر )DOAJ( والجمعية األمريكية 

ملهنديس السالمة والجمعية األمريكية للطب الرسيري والجمعية األمريكية لتمريض الجهاز 

الهضمــي واملؤسســة األمريكية ملهنديس الُنظــم والصناعة والجمعيــة األمريكية للجودة 

 )IAENG( للعلوم الطبية يف الســويد والرابطة الدولية للمهندسني )Karolinska( ومعهد

والجمعية الهندية لالختبارات غري التدمريية واملؤسسة الجنوب أفريقية للهندسة الصناعية 

باإلضافة إىل نارشين يف أمريكا وأسرتاليا وماليزيا وأندونيسيا ورصبيا وإيران والهند وبولندا 

وتركيا والربتغال ورومانيا.

ح الجدول التايل قامئة بأهم املجالت التي نرشت دراســات )5s( الســابقة، مع  كام يوضِّ

قاعدة البيانات املدرجة فيها املجلة، أو نارش املجلة:

6- النارشون:  مجالت، منظامت.
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جدول )10(:  قامئة بأهم املجالت التي نرشت الدراسات السابقة، 

مع قاعدة البيانات أو النارش

املجلة وقاعدة البيانات أو النارش
عدد 

الدراسات

The TQM Journal/ Emerald9

International Journal of Quality & Reliability Management/ Emerald7

International Journal of Operations & Production Management/ Emerald3

Managerial Auditing Journal/ Emerald3

International Journal Of Scientific & Technology Research/ Elsevier3

International Journal of Lean Six Sigma/ Emerald2

Journal of Manufacturing Technology Management/ Emerald2

International Journal of Production Research/ Taylor & Francis2

Production Planning & Control/ Taylor & Francis2

Int.  J.  Lean Enterprise Research/ ProQuest2

Journal for Healthcare Quality/ Wiley Online Library2

International Journal of Modern Engineering Research/ IndexCopernicus2

Journal Of Management In Engineering/ ASCE2

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحــظ أن مجلــة )The TQM Journal( جــاءت يف املرتبــة األوىل مــن حيــث عدد 

الدراســات التي نرشتها والواردة يف دراســتنا )9 دراســات(، ويأيت من بعدها يف املرتبة الثانية 

بعــدد  )International Journal of Quality & Reliability Management(  مجلــة 

)7 دراسات(، وهنا يجب التنويه أن بعض املجالت تم إصدارها بأسامء مختلفة، فمثاًل بالنسبة 

 )Training for Quality( كانت تصدر ســابقاً تحت مســمى )The TQM Journal( ملجلة
والذي تحوَّل فيام بعد إىل )The TQM Magazine( قبل أن يتم إصدارها باسمها الحايل.

أما بالنســبة لعدد االقتباسات لدراســات )5s( السابقة فقد تم االعتامد يف حسابها عىل 
ُمحرِّك البحث األكادميي )Google Scholar(، حيث تراوحت هذه االقتباســات لكل دراسة 
بــني اقتباس واحد إىل )2144( اقتباســاً، ويف قاعــدة بيانــات )ResearchGate( تراوحت 
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االقتباسات امُلتاحة لكل دراسة بني اقتباس واحد إىل )292( اقتباساً، وبالنسبة ملعامل التأثري 
للمجالت امُلحّكمة التي ُنرشت فيها الدراســات الســابقة، فقد توفرت بيانات حول معامل 

التأثري لعدد )81( مجلة من أصل )97( مجلة، تم نرش )109( دراسة فيها.

ح الجدول التايل تصنيف وعدد دراســات )5s( ضمن دراسات املراجعة بحسب  كام يوضِّ
الدولة التي تتبع لها الدراســة حيث تم أخذ جنســية املنظمة التي ُطبِّقت فيها الدراسة أو 

جنسية املنظمة التي يتبع لها من قام بالدراسة )غالباً بالنسبة للدراسات النظرية(:

جدول )11(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة حسب دولة الدراسة

عدد الدراساتالدولة

30الهند1

22الواليات املتحدة2

11اململكة املتحدة3

7ماليزيا4

6الصني5

6هونغ كونغ6

4إيران7

4رسيالنكا8

3اسبانيا9

3اسرتاليا10

3اليابان11

3بولندا12

3تركيا13

3فرنسا14

3رومانيا15

2الربازيل16

2سنغافورا17

2املكسيك18

2الربتغال19
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عدد الدراساتالدولة

2اندونيسيا20

2تايوان21

2جنوب أفريقيا22

1فلسطني23

1كولومبيا24

1إيرلندا25

1تايلند26

1باكستان27

1بلجيكا28

1األردن29

1السنغال30

1السويد31

1ترينيداد وتوباغو32

1تنزانيا33

1الربازيل/الواليات املتحدة34

1اململكة املتحدة/الواليات املتحدة35

1اليابان/اململكة املتحدة36

1اليابان/اململكة املتحدة/الواليات املتحدة37

1رصبيا/الواليات املتحدة38

1ماليزيا/الواليات املتحدة39

142املجموع

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق أن الدراسات قد شملت )34( دولة يف كل القاّرات )األمريكيتني 

وأوروبا وأسرتاليا وآسيا وأفريقيا(، وقد حصلت الهند عىل النصيب األكرب من الدراسات بعدد 

)30( دراسة وبنسبة )21%( من الدراسات، تليها الواليات املتحدة بعدد )22( دراسة وبنسبة 

)15.5%( من الدراسات، ولو أدخلنا الدراسات املوجودة يف نهاية الجدول السابق والتي مّتت 
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يف عدة بلدان يف نفس الوقت، ســنالحظ حصول الواليات املتحدة عىل )28( دراسة وبنسبة 

)19.7%( من إجاميل الدراســات، ومن املالحظ أيضاً أن اليابان كان من نصيبها )3( دراســات 

لوحدها باإلضافة إىل دراســتني مع دول أخرى، وقد يكون تفســري ذلك بأن معظم الدراسات 

التي مّتت يف منّظامت يابانية أو مّتت من قبل باحثني يابانيني قد مّتت كتابتها باللغة اليابانية، 

كام نالحظ وجود دولتني عربيتني فقط )األردن وفلســطني( تم إجراء دراسة واحدة فقط يف 

كل منها، باإلضافة إىل وجود )6( دراسات مّتت يف منّظامت من دول مختلفة أو مّتت من قبل 

باحثني يتبعون ملنّظامت من دول مختلفة، كام ُيالحظ وجود ثالثة دراســات ماجستري تابعة 

 Wan( لجامعــة ويسكنســون يف الواليات املتحدة، إحداها تم تطبيقهــا يف تايوان يف مصنع

Cheng(، واالثنتان الباقيتان تم تطبيقها يف الواليات املتحدة، واحدة يف جامعة ويسكنسون، 

والثانية يف مصنع )Belmark(، وهنا تم أخذ مكان التطبيق لتصنيف هذه الدراسات الثالثة.

ح الجدول التايل تصنيف وعدد دراســات )5s( ضمن دراســات املراجعة بحسب  ويوضِّ

نوع الدراسة:

جدول )12(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة حسب نوع الدراسة

دراسات تطبيقيةدراسات نظريةمجموع الدراسات 

14227115

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول الســابق أن الدراســات النظرية بلغ عددها )27( دراســة بنســبة 

)19%(، بينام بلغ عدد الدراسات التطبيقية )115( دراسة بنسبة )%81(.

ويوضح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً للدراسات النظرية:

جدول )13(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة وفقاً للدراسات النظرية

الدراسات النظرية )27 دراسة(

حسب املجالحسب القطاع

غري معروفمختلطصناعيخدميغري معروفمختلطخاصعام

2232057411

املصدر:  من إعداد الباحث.
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ونالحظ من الجدول السابق أن هناك تساوياً بني أعداد الدراسات النظرية وفقاً للقطاع 
)2 عــام و2 خاص(، مع األخذ بعــني االعتبار أن زيادة أعداد الدراســات ضمن عمود )غري 

ة امُلؤرشِّ السابق بشكل نهايئ. معروف( تجعل من الصعب الحكم ِبصحَّ

ومن الدراســات املالحظة ضمن الدراســات النظرية هي دراسة )Becker, 2001( التي 
 Cooke(لصناعة الطائرات و )Boeing( يف كل من رشكتي )5s( ثت عن تجارب تطبيق تحدَّ
ثت  Brothers( لصناعة الحديد، وكذلك دراســة )Ananthanarayanan, 2006( التي تحدَّ
عــن إمكانية تطبيق )5s( يف مركــز )Vekram Sarabhai( الهندي ألبحاث الفضاء، وكذلك 
جزء من سلســلة الدراســات التي قام بها )Samuel Ho( وسنقوم بذكر التفاصيل املتعلِّقة 
بهــذه التجارب بعد جداول تصنيف الدراســات، ومن الدراســات امُلالحظة أيضاً دراســتي 

.)Ahuja and Khamba, 2008(و )Kanakana, 2013( مراجعة وهي

ح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً للدراسات التطبيقية: ويوضِّ

جدول )14(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة وفقاً للدراسات التطبيقية

الدراسات التطبيقية )115 دراسة(

حسب املجالحسب القطاع

غري معروفمختلطصناعيخدميغري معروفمختلطخاصعام

28711244159123

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول الســابق أن )61.7%( من الدراسات التطبيقية هي دراسات ضمن 

القطاع الخاص )71 دراســة( مقابل )24.3%( يف القطاع العام )28 دراســة(، كام نالحظ أن 

)51%( من الدراســات مّتت يف املجال الصناعي )59 دراسة(، و)36%( من الدراسات مّتت يف 

املجال الخدمي )41 دراســة(، مع األخذ بعني االعتبار أن أعداد الدراسات ضمن العمودين 

)مختلط، غري معروف( بعدد )16( و)15( دراســة تجعل من الصعب الحكم بصحة املؤرش 

السابق بشكل نهايئ.

وقد شــملت الدراســات التطبيقية عدداً كبرياً من تجارب تطبيق )5s( ضمن القطاعات 

واملجاالت املختلفة، وسنقوم بذكر التفاصيل املتعلِّقة بالتجارب املتاحة بعد جداول تصنيف 

الدراسات.
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ح الجدول التايل تصنيف وعدد دراســات )5s( ضمن دراسات املراجعة بحسب  كام يوضِّ

القطاع الذي أُجريت فيه الدراسة:

جدول )15(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة حسب قطاع الدراسة

غري معروفقطاع مختلطقطاع خاصقطاع عاممجموع الدراسات

14230731524

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول الســابق أّن الدراســات يف القطاع العام بلغ عددها )30( دراســة 

بنسبة )21%(، بينام بلغ عدد الدراسات يف القطاع الخاص )73( دراسة بنسبة )51%(، وبلغ 

عدد الدراســات التي مّتت يف القطاعني ســوية )15( دراسة بنسبة )11%(، باإلضافة إىل عدد 

)24( دراسة وبنسبة )17%( مل يتمّكن الباحث من التوصل للقطاع الذي مّتت فيه )منها 20 

دراسة نظرية(.

ويوضح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً للقطاع العام:

جدول )16(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة وفقاً للقطاع العام

الدراسات يف القطاع العام )30 دراسة(

حسب املجالحسب النوع

غري معروفمختلطصناعيخدميتطبيقيةنظرية

22826310

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول الســابق أّن )93%( من الدراسات ضمن القطاع العام هي دراسات 

تطبيقية )28 دراسة(، كام أّن )87%( من الدراسات مّتت يف املجال الخدمي )26 دراسة(.

ويوضح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً للقطاع الخاص:
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جدول )17(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة وفقاً للقطاع الخاص

الدراسات يف القطاع الخاص )73 دراسة(

حسب املجالحسب النوع

غري معروفمختلطصناعيخدميتطبيقيةنظرية

271165133

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق أّن )97%( من الدراسات ضمن القطاع الخاص هي دراسات 
تطبيقية )71 دراسة(، كام أّن )70%( من الدراسات متت يف املجال الصناعي )51 دراسة(.

ح الجدول التايل تصنيف وعدد دراســات )5s( ضمن دراسات املراجعة بحسب  كام يوضِّ
املجال الذي أجريت فيه الدراسة:

جدول )18(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة حسب مجال الدراسة

مجموع الدراسات
املجال

غري معروفمجال مختلطمجال صناعيمجال خدمي

14246661614

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق أّن الدراسات يف املجال الخدمي بلغ عددها )46( دراسة بنسبة 
)33%(، بينام بلغ عدد الدراســات يف املجال الصناعي )66( دراســة بنســبة )46%(، وبلغ عدد 
الدراسات التي مّتت يف املجالني سوية )16( دراسة بنسبة )11%(، باإلضافة إىل عدد )14( دراسة 
وبنسبة )10%( مل يتمّكن الباحث من التوصل للمجال الذي مّتت فيه )منها 11 دراسة نظرية(.

ح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً للمجال الخدمي: ويوضِّ

جدول )19(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة وفقاً للمجال الخدمي

الدراسات يف املجال الخدمي )46 دراسة(

حسب القطاعحسب النوع

غري معروفمختلطخاصعامتطبيقيةنظرية

541261622

املصدر:  من إعداد الباحث.
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ونالحظ أّن معظم الدراسات يف املجال الخدمي هي دراسات تطبيقية )41 دراسة(، كام أّن 

نســبة الدراســات التي مّتت يف القطاع العام )56.5%( ويف القطاع الخاص )34.7%(، كام توصل 

الباحث إىل أّن مجال الرعاية الصحية حاز عىل أكرب عدد من الدراســات ضمن املجال الخدمي 

بعدد )23( دراسة مّتت بالكامل ضمن مجال الرعاية الصحية، باإلضافة إىل دراسة نظرية واحدة 

ة تطبيقات محتملة من ضمنها املستشفيات. ثت عن ِعدَّ )Kanakana, 2013( والتي تحدَّ

وقد شــملت الدراسات التي ُطبِّقت يف املنظامت الخدمية ما ييل:  املستشفيات، مراكز 

الرعايــة الصحية )العيادات وغريها(، الجامعات وملحقاتهــا، املكتبات التقليدية واملكتبات 

اإللكرتونية، البنوك، مكاتب االستشــارات والتدريــب، املنظامت املختصة بالجودة، املطاعم 

ومحالت الوجبات الرسيعة، خدمات تصليح الدراجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

ح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً للمجال الصناعي: ويوضِّ

جدول )20(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة وفقاً للمجال الصناعي

الدراسات يف املجال الصناعي )66 دراسة(

حسب القطاعحسب النوع

غري معروفمختلطخاصعامتطبيقيةنظرية

759351210

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ أّن معظم الدراســات يف املجال الصناعي هي دراســات تطبيقية )59 دراســة( 

وبنســبة )89%(، كــام أّن معظم الدراســات يف املجال الصناعي تــم تطبيقها ضمن القطاع 

الخاص )51 دراسة( وبنسبة )%77(.

وقد شــملت الدراســات التي ُطبِّقت يف املنظامت الصناعية عــدداً كبرياً من الصناعات 

ات  ات الكهربائية وُمعدَّ وهــي:  الطائرات والفضاء وتجهيزاتها، اآلليات وقطع غيارها، امُلعدَّ

الطاقة، العنفات، الغذائيات، التبغ، املنســوجات، األخشاب، الحديد، الكيامويات، الطباعة 

والتغليف، املصاعد، املالبس، البالســتيك، األلعاب، اإللكرتونيات، األدوية، محركات الديزل، 

ات الِطبِّية واألدوات  ات العلمية، الُيخوت، األبواب، امُلعدَّ األملنيوم، الحرف التقليديــة، امُلعدَّ

الجراحية، اآلالت والرافعات، أدوات التثبيت واملطاط.
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وعنــد قيام الباحث باســتخالص املعلومــات املتعلقة بحجم املنظــامت التي مّتت فيها 

ــد ُمتَّفق عليه بني الدول  الدراســة ظهر أمامه عقبة أساســية وهي عدم وجود معيار ُموحَّ

ة معايري للتصنيفات مثل:  عدد  بخصــوص تصنيف حجم الرشكات، باإلضافة إىل وجود ِعــدَّ

العاملــني، رأس املال، حجم املبيعات وغريها، وهنا اســتخدم الباحث املعيار التايل:  يف حال 

قيام الدراســة الســابقة بذكر حجم الرشكة بشــكل رصيح )صغرية، متوسطة، كبرية، صغرية 

ملتوســطة، متوســطة لكبرية،... إلــخ(، فقد قام الباحــث بأخذ ما ذكرته الدراســة كام هو 

 بغــض النظر عن عدد العاملني املذكورين أو حجم املبيعات الســنوي أو أي معايري أخرى.  

أّمــا يف حال عدم وجود عبارة رصيحة عن حجــم الرشكة فقد قام الباحث مبحاولة الوصول 

إىل موقــع الرشكة الرســمي عىل اإلنرتنــت للحصول عىل معلومات عــن حجم الرشكة، ويف 

حــال عدم وجود املعلومــة ضمن موقع الرشكة عىل اإلنرتنت أو يف حــال كان يتم التعامل 

 مــع رشكات ُمتعــددة فهنا اســتخدم الباحــث معيــار الدولة التــي مّتت فيها الدراســة.

ففــي الواليات املتحدة تــم تعريف الرشكات الصغرية واملتوســطة من قبــل مكتب معايري 

حجم إدارة الرشكات الصغرية، والذي أشــار إىل أّن الرشكات ُتعترب صغرية ومتوســطة يف ِعّدة 

حــاالت منها أن ال يتجاوز عدد العاملني )500( عامل يف املصانع، ويف اململكة املتحدة أخذنا 

فقــط معيــار عدد العاملني وفقاً لآيت:  ُتعترب الرشكة متوســطة إذا كان عــدد العاملني فيها 

)Deshmukh and Chavan, 2012: 159( عامــاًل )أكــرث من )50( عاماًل وال يتجاوز )250 

ويف السنغال تم استخدام تعريف البنك الدويل للصناعات يف السنغال، حيث ُتعترب الرشكات 

صغــرية إذا كان لديهــا حتى )19( موّظفــاً، وُتعترب متوســطة إذا كان لديها بني )20( و)99( 

موّظــف، وُتعترب كبــرية إذا كان لديها )100( موّظف فأكــرث )Cissokho, 2015: 4(، أّما يف 

تركيــا فُتعترب الرشكات متناهية الِصغر إذا كان لديها أقل من )10( موّظفني، وُتعترب الرشكات 

صغــرية إذا كان لديهــا بني )10( و)49( موّظفــاً، وُتعترب متوســطة إذا كان لديها بني )50( 

 )Sener, Savrul and و)249( موّظفــاً، وُتعتــرب كبــرية إذا كان لديها )250( موّظفاً فأكــرث

)Aydin, 2014:  214، ويف إيران ُتعترب الرشكات متناهية الصغر إذا كان لديها أقل من )10( 

موّظفــني، وُتعترب الرشكات صغرية إذا كان لديها بني )10( و)49( موّظفاً، وُتعترب متوســطة 

إذا كان لديهــا بــني )50( و)99( موّظفــاً، وُتعترب كبرية إذا كان لديهــا )100( موّظف فأكرث 

)Molanezhad, 2010:  6(، ويف أســرتاليا ُتعترب الــرشكات صغرية إذا كان لديها حتى )19( 
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موّظفاً، وُتعترب متوسطة إذا كان لديها بني )20( و)199( موّظفاً، وُتعترب كبرية إذا كان لديها 

)200( موّظــف فأكرث )ASBFEO, 2019:  6(، ويف الهنــد ُتعترب الرشكة متناهية الصغر إذا 

كان حجم اســتثامرها يف املنشــأة واآلالت ال يتجاوز )25( لكحا7ً، وُتعترب الرشكة صغرية إذا 

كان حجم استثامرها يف املنشأة واآلالت أكرث من )25( لكحاً وال يتجاوز )5( كروري، وُتعترب 

متوســطة إذا كان حجم استثامرها يف املنشأة واآلالت أكرث من )5( كروري وال يتجاوز )10( 

.)Deshmukh and Chavan, 2012: 158( كروري

ويجــب التنويــه أيضاً بأن الرشكات مــن نوع )مختلط( يف الجــدول تضم الرشكات من 

مختلف األحجام والتي ُطبِّقت عليها الدراســة )صغرية ملتوســطة، متوسطة لكبرية، صغرية 

ومتوسطة وكبرية... إلخ(، ويوضح الجدول التايل تصنيف وعدد دراسات )5s( ضمن دراسات 

املراجعة بحسب حجم املنظامت التي مّتت فيها الدراسة:

جدول )21(:  تصنيف دراسات )5s( الواردة ضمن دراسات املراجعة حسب حجم املنظمة

مجموع الدراسات
حجم املنظمة

غري معروفمختلطكبريةمتوسطةصغرية

142129262570

املصدر:  من إعداد الباحث.

ونالحظ من الجدول السابق أّن الدراسات يف املنظامت الصغرية بلغ عددها )12( دراسة 

بنســبة )8.5%(، بينام بلغ عدد الدراســات يف املنظامت املتوسطة الحجم )9( دراسة بنسبة 

)6.4%(، كام بلغ عدد الدراســات يف املنظامت كبرية الحجم )26( دراســة بنسبة )%18.2(، 

وبلغ عدد الدراســات التي مّتت يف منظامت مختلفة األحجام )25( دراسة بنسبة )%17.6(، 

باإلضافة إىل عدد )70( دراسة وبنسبة )49.3%( مل ُيذكر فيها حجم املنظامت بشكل رصيح 

أو مل يتمكن الباحث من التوصل لحجم املنظامت فيها )من ضمنها 24 دراسة نظرية(.

ح الجدول التايل تصنيف دراسات )5s( وفقاً لحجم املنظامت مع ربطها مبتغريات  ويوضِّ

أخرى وهي )نوع الدراسة، القطاع، املجال(:

7- كل )1( لكح يســاوي )100( ألف وحدة هندية، وكل )1( كروري يساوي )10( مليون وحدة هندية، 

وبالتايل كل )1( كروري يساوي )100( لكح.
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جدول )22(:  تصنيف دراسات )5s( وفقاً لحجم املنظامت

حجم 
املنظمة

حسب املجالحسب القطاعحسب النوع

مختلطخاصعامتطبيقيةنظرية
غري 

معروف
مختلطصناعيخدمي

غري 
معروف

--148-11-111صغرية

--27--927-متوسطة

121211-1257181كبرية

-322212922167مختلط

غري 
معروف

244619255212623813

142142142املجموع

املصدر:  من إعداد الباحث.

وقد أشار )Gapp et al, 2008: 568( إىل أّنه يف املامرسة العملية فإنَّ جهوداً صارمة 

قــد تكون مطلوبة ملامرســة )5s( ضمن نظــام اإلدارة املتكامل، وعليــه فإّن املنظامت 

الصغرية واملتوســطة قد ُتقــاوم هذه الفكرة تبعاً لحجم القطاع، وقد أشــارت دراســة 

)Bayo-Moriones et al, 2010:  12-13( التــي مّتــت يف )203( منظمــة تصنيعيــة 

إســبانية إىل أّن الــرشكات التصنيعيــة الكبرية أكــرث قابلية لتطبيــق )5s(، حيث قامت 

املصانع املتوســطة والكبرية بتطبيق )5s( إىل أبعد حد ممكن، وهذا ميكن تفســريه بأنه 

بزيادة حجم الرشكة تزداد الجهود املبذولة للقيام بأنشــطة التحســني.

:)5s( القسم الثاين:  تجارب الدول واملنظامت يف تطبيق

يســتعرض هذا القســم مجموعة من تجارب الدول والرشكات العاملية التي نجحت يف 

تطبيق تقنية )5s(، حيث تم اســتخالص هذه التجارب كنتيجة ملراجعة األدبيات الســابقة 

امُلتمثِّلة بدراسات املراجعة ودراسات )5s( ومن أهمها:
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:)5s( جهود الحكومة املاليزية يف تطبيق

بــدأت البوادر األوىل للرتويج لتطبيــق )5s( يف ماليزيا مببادرات معهد البحث الصناعي 
واملعايــري يف ماليزيــا )Ho and Cicmil, 1996: 52( )SIRIM(8. حيــث قــام املعهد عام 
تها خمس  )1993( بالطلــب مــن الباحث )Samuel Ho(9 بتطوير خّطة جــودة وطنية ُمدَّ
ســنوات، وبعد قيام )Ho( بقضاء شــهر كامل يف تحليل تطوير الصناعة املاليزية، توّصل إىل 
اســتنتاج مفاده أّن أول خطوة باتجاه برامج الجــودة يف املعهد يجب أن تكون )5s(، ومن 
 )Ho( بعدها قام ،)5s( أن يقــود برنامج )Ho( ــق العام للمعهد بالطلب من ثم قام امُلنسِّ
بتطويــر قامئة فحص لتقنية )5s(، باإلضافة إىل تلخيص كتاب )Osada( ووضع خطة لتنفيذ 
ــق  )5s(، كل ذلك من خالل )30( صفحة قياس )A4(، ويف يوم البدء بتنفيذ )5s( قام امُلنسِّ
العام للمعهد بأخذ زمام املبادرة من خالل تنظيف مكتبه، وقام )Ho( بإعطاء جلسة حول 
)5s( مدتها )40( دقيقة وذلك لثامنني موظفاً أساســياً يف املعهد، وتضّمنت الجلســة عرض 
مقطــع فيديو حــول )5s( مدته )20 دقيقة(، ويف نفس الوقت تــم إعطاء جميع املوظفني 
الباقــني )900 موظف( دليل من صفحة واحدة للقيام بالتخّلص من األشــياء غري الرضورية 
والقيام بالتنظيف بشــكل جامعــي )Ho, 1999: 349(، وبعد انتهاء اليوم األول من تطبيق 
)5s(، تم ملء ثالث شاحنات بجميع املواد غري امُلستخدمة يف املنظمة وذلك للتخلص منها، 
ومــع االســتمرار يف تطبيق كامل خطوات هــذه التقنية وتحقيق النتائــج الجيدة، حصلت 
املنظمــة عىل عدد كبري من الطلبــات من مختلف املنظامت لتقديم الخدمة االستشــارية 

.)Ho and Cicmil, 1996: 52( )5s( بخصوص تطبيق تقنية

:)5s( جهود الحكومة يف هونغ كونغ يف الرتويج ملامرسات
تم تكليف قسم الصناعة الحكومي اإلداري يف هونغ كونغ مبسؤولية نقل األفكار اإلدارية 
الجديدة وامُلفيدة امُلتعلِّقة بالجودة لهونغ كونغ، ويف عام )1994( قامت وحدة ضامن الجودة 
بتنظيم ندوات وورشات عمل حول تقنية )5s(، وكان اإلقبال عىل هذه الورشات هائاًل جداً، ويف 
 )5s( بوضع الدليل العميل ألسلوب )Samuel Ho( قام القســم السابق بتكليف )عام )1996
بالتطبيق عىل عرش حاالت مختلفة من املنظامت ضمن القطاعني الصناعي والخدمي، وهذه 

- ُيعترب هذا املعهد منظمة خدمية حكومية مسؤولة عن برامج التصنيع يف االقتصاد املاليزي.  8

9- سامويل هو:  باحث ماليزي يشتهر بأنه أول من نقل تجارب تطبيق تقنية )5s( للدول اآلسيوية واألوروبية.
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الرشكات هي:  مصنع )C&K Systems( ألنظمة الحامية ورشكة )Central Textiles( للغزل 
ورشكة )CKFC( للبناء ومصنع )Computer Products Asia( لتجهيزات الطاقة للحواسيب 
ورشكة )Communication Services( لالتصاالت ومصنع )Elec & Eltek( لطباعة البطاقات 
Kowloon-( اإللكرتونية وقســم الصيانة يف إدارة الســكن يف هونغ كونغ ورشكة سكة حديد

Canton( ورشكــة )Sogo( ومصنع ألعاب )Sunnyside(، وقد كان الكتاب الســابق )الدليل 
العمــيل( هو أول كتاب ُينرش خارج اليابان حول )5s(، حيث تمَّ نرشه يف شــهر أيار )1997(، 
  Ho, 1998:( 10نسخة )وبحلول شهر أيلول )1997( تم بيع جميع النسخ البالغ عددها )5000
59-58(، وقــد أشــار )Samuel Ho( إىل أّنه يف العام )2010( كان هنــاك ما ُيقارب )8000( 
منظمة توظف حوايل )100( ألف شــخص فيام ال يقل عن )20( دولة من ضمنها )أســرتاليا، 
كندا، الصني، فنلندا، هونغ كونغ، إندونيســيا، ماليزيا، الفلبني، ســنغافورا، إســبانيا، السويد، 
تايوان، تايلند، اململكة املتحدة والواليات املتحدة وغريها( تســتخدم مخرجات األبحاث التي 
قام بها لتحســني تجارتهم من خالل تطوير إسرتاتيجيات فّعالة وتحقيق تحسينات واضحة يف 

.)Ho, 2010:  150( السالمة، الجودة، اإلنتاجية، التسليم والسمعة

:)5s( التجربة السرييالنكية يف تطبيق

 Taiki( مــن قبل الدكتــور )5( لســرييالنكا عــام )1990s( بــدأ تقديــم فكرة مفهــوم

 The Castle Street hospital for ( الــوالدة Akimoto(11، وُتعتــرب حالــة مستشــفى 

 women( يف ســرييالنكا هــي أّول حالــة ُموّثقــة لتطبيق )5s( يف املستشــفيات الحكومية

يف البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل )Kanamori et al, 2016:  5(، حيث بدأ املستشفى 

 The Castle( ومستشــفى ،)بتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشــاملة بدءاً من العام )2000

Street( هو مستشفى حكومي وهو أحد املستشفيات التعليمية لتدريب الطالب الخريجني 

 )Withanachchi, Karandagoda and والطــالب الجامعيني عىل التوليد والطب النســايئ

)Handa, 2004:  363، ويف شــهر يناير/2000 تم تعيني دكتــور )Karandagoda(12 مديراً 

 Ho, S.  )1995(.  TQM:  An integrated approach implementing TQ through(  :10 - راجع

.)Japanese 5-s and ISO9000.  Kogan Page, London

11 - مامرس مشهور ملفهوم )5s( يف الصناعة اليابانية.

12 - باحث سرييالني يف مركز إدارة الخدمات الصحية بجامعة )برمنغهام(.
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ة أشهر من تسلُّم مهامه، تفاجأ املدير التنفيذي الجديد  تنفيذياً جديداً للُمستشفى، وبعد ِعدَّ
ل الوفّيات امُلرتفع يف املستشــفى، والحظ أيضاً أّن معظم حاالت الوفيات سببها انتشار  مبعدَّ
العدوى ضمن املستشــفى أو بسبب ســوء الرعاية بعد العمليات الطبية، وقّرر أّن الوفيات 
ميكن منعها بجهود جامعية للموظفني، وهنا ويف إطار تخفيض معدل الوفيات يف املستشفى 
قام الدكتور )Karandagoda( بتقديم أنشــطة إدارة الجودة الشاملة املستندة عىل مفهوم 
  )Kaluarachchi, 2009: 5( يف أبريــل/2000 كجهود مبذولة باتجاه تحديث املستشــفىs(

)60، والجدول التايل يعرض عملية تطبيق )5s( ضمن املستشفى:

جدول )23(:  تسلسل زمني لعمليات تطبيق )TQM( يف مستشفى التوليد 

)The Castle Street hospital for women(

األنشطة/ األحداثالسنة

تطبيق برنامج )5s(/ تطبيق أنشطة كايزن2000

2001

تدريب رؤساء األقسام عىل تحسني اإلنتاجية/ تدريب موّظفي الدعم واألرشيف عىل 
تحسني اإلنتاجية/ تجديد الرُدهات/ تحسني كل األقسام/ تجهيز أثاث املستشفى امُلتعلِّق 
بالجراحة/ تجديد غرف العمل A و B/ نرش التقارير الفصلية والسنوّية/ تنظيم وحدة 
معلومات الصحة ألنشطة مراقبة العدوى/ تدريب موّظفي الدعم واألرشيف عىل إدارة 

املكاتب والعالقات العامة

2002

بناء غرفة العمل C/ تجديد غرف العمل A و B/ تحسني املكاتب واملخازن/ تدريب 
موظفي الرعاية والتوليد عىل إدارة أماكن العمل/ تعريف بآالت التشخيص الطبي/ 

تحسني وحدة الوالدة/ تحسني العيادات الخارجية/ تحسني السجالت املحفوظة/ تطوير 
أدوات لحفظ السجالت/ تأسيس نظام لتقييم األداء/ حواسيب جديدة ملوظفي األرشيف

2003
تقديم ملواضيع تنظري البطن واألعضاء/ تحسني املطابخ/ تدريب رؤساء األقسام واألطباء 

ات جديدة لغرف العمليات/ تحسني وحدة العناية املركزة عىل TQM/ ُمعدِّ

2004
تدريب موظفي الدعم عىل مراقبة العدوى/ تحسني املختربات/ تدريب موظفي الرعاية 

عىل العناية املركزة والتوليد/ تشغيل نظم معلومات محوسبة

املصدر:  )Kaluarachchi, 2009:  58( )بترصف من الباحث(.
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وقد أّدى تطبيق )5s( يف املستشفى إىل تخفيض معدل الوفيات الناتج أساساً عن تخفيض 

معــدالت انتقال العدوى، باإلضافة إىل خفض اســتهالك املضــادات الحيوية وكذلك خفض 

األنواع املختلفة من الهدر والفاقد يف املساحة، النقل، وقت الحركة وزمن االنتظار، باإلضافة 

إىل تخفيــض الحــوادث واألخطاء البرشية وحــاالت العجز للمرىض، وقد ُمنح املستشــفى 

العديــد من جوائز الجودة من قبــل وزارة الصحة الرسيالنكية والوكالــة اليابانية للتعاون 

الــدويل )Kaluarachchi, 2009:  60-62(، بعدهــا قامت عرشة مستشــفيات حكومية يف 

اإلدارة اإلقليميــة للخدمات الصحية يف منطقة )كورونيجاال( يف ســرييالنكا بتطبيق برنامج 

)Kendangamuwa et al, 2015: 84(  .)2007( عام )5s(

نقل التجربة السرييالنكية للدول األفريقية:

بدءاً من العــام )2007( تم تقديم )5s( للمستشــفيات الحكومية يف البلدان األفريقية 

تحت إطار )برنامج تشــارك املعرفة آسيا-أفريقيا( لوكالة جايكا اليابانية )AAKCP( والذي 

ر الربنامج املساعدة الالزمة يف  يهدف لنقل التجربة الرسيالنكية الناجحة ألفريقيا، حيث ُيوفِّ

تقديم )5s( وكايزن وإدارة الجودة الشاملة لقيادة املستشفيات الحكومية، وامتّد الربنامج يف 

الفرتة )2009-2013( ليتضّمن يف املرحلة األوىل )8( بلدان وهي )تنزانيا، السنغال، أريترييا، 

كينيــا، مدغشــقر، ماالوي، نيجرييا وأوغنــدا(، ويف املرحلة الثانية )7( بلــدان وهي )بينني، 

 )5s( وأظهــرت نتائج التطبيق أّن ،)بوركينا فاســو، بوروندي، كونغو، مايل، املغرب والنيجر

التي استخدمت بفعالية يف البلدان مرتفعة الدخل ميكن استخدامها لتحسني جودة الرعاية 

.)Kanamori et al, 2016:  5-6( ًالصحية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أيضا

وقد أشــارت وزارة الصحــة والرفاه االجتامعي يف تنزانيا عــام )2009( إىل أّن تطبيق 

)5s( يتم عادة بالتدريج، غالباً خالل فرتة ســنة أو ســنتني، حيــث أوصت الوزارة بخطة 

تنفيــذ مــن أربع مراحل من أجل تطبيق فعال وكفوء كــام هو موضح يف الجدول التايل:  

.)Randhawa and Ahuja, 2017b:  60(
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جدول )24(:  خطة التنفيذ ملفاهيم )5s( و)Kaizen( بكفاءة وفعالية

املراحل
فرتة الوقت 

التقريبية
الخطوات املطلوبة

ثالثة أشهراملرحلة التحضريية1

TQM-5(-كايزنs( س املوظفني ملفاهيم الخطوة 1:  َتحسُّ

الخطوة 2:  تدريب موّظفي املستوى اإلداري

الخطوة 3:  تشكيل فريق تحسني الجودة

5s الخطوة 4:  تنفيذ تحليل الحالة قبل نشاط

الخطوة 5:  اختيار املجال/ات املستهدفة

ستة أشهراملرحلة التمهيدية2

الخطوة 6:  تدريب جميع املوظفني

الخطوة 7:  تأسيس فريق تحسني العمل

الخطوة 8:  مامرسة التصنيف، الرتتيب، التلميع

سنتانمرحلة التطبيق3
الخطوة 9:  املامرسة الصحيحة للتصنيف، الرتتيب، والتلميع 

لتوليد نظام الصيانة، تطوير املعايري والتعليامت

الخطوة 10:  اجعل أنشطة 5s ثقافة ملؤسستكمستمرةمرحلة الصيانة4

.)Randhawa and Ahuja, 2017b:  60(  :املصدر

ويف عــام )2011( تــم البدء بــأول برنامج تدريب مدربني )TOT( عىل مســار )5s( يف 
مثانية مستشــفيات حكومية يف مقاطعتي )Kilimanharo( و)Manyara( يف شامل تنزانيا، 
وهدف هذا الربنامج إىل قياس تأثري مســارات )5s( وكايــزن و)TQM( عىل جودة الرعاية 
وغريهــا من املجاالت يف ســياق مؤسســات الرعاية الصحية يف تنزانيا، وقــد توّصلت نتائج 
الربنامج إىل أّن مامرســة مسار )5s( له أثر إيجايب عىل تقليل زمن انتظار املرىض، كام له أثر 
 )Ishijima, إيجايب عىل تقليل وقت اإلعداد بالنســبة للخدمــات املتعلقة بالرعاية الصحية

.Eliakimu and Mshana, 2016:  667-669-677(

وبناًء عىل الخربات الناتجة من التجارب العملية السابقة، تم البدء مبرشوع جايكا لتعزيز 
 )5s( وقد هدف املرشوع إىل القيام بتأسيس منوذج ،)ي يف السنغال عام )2011 النظام الصحِّ
ملعالجة املشــاكل املزمنة الشائعة يف بيئة العمل يف املراكز الصحية، مثل ِقلَّة ترتيب الوثائق 
ات التصنيف والتوجيه املعيبة للوحدات الخدمية، والنظافة غري الثابتة  والتجهيزات، ومؤرشِّ
عمومــاً، وقد نتج عن هذا املرشوع تضمني )5s( يف اإلســرتاتيجية الوطنية لتحســني جودة 

.)Kanamori et al, 2015: 2( خدمات الرعاية الصحية يف السنغال



147مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

تجارب تطبيق )5s( يف مجال الرعاية الصحية:

باإلضافة إىل تجارب تطبيق )5s( يف املستشــفيات التابعة للدول الســابقة )ســرييالنكا، 

تنزانيا والســنغال(، يســتعرض الباحث فيام ييل عدداً إضافياً من الحاالت التي ُطبِّقت فيها 

تقنية )5s( ضمن مجال الرعاية الصحية:

تجربة مستشفى )Seattle( لألطفال:

ُيعترب مستشفى سياتل مؤّسسة رعاية باألطفال ومؤّسسة طبية فرعية من مدرسة الطب 

بجامعة واشنطن بسياتل، وبعد قيام إدارة املستشفى بزيارة إىل أحد املختربات املحلِّية الذي 

 )ValueMetrix( بنجاح، تم التعاقد مع مستشار من مجموعة )Lean( قام بتطبيق مبادئ

إلجــراء تقييم إلمكانيــة تطبيق هذه املبادئ _والتي من ضمنهــا )5s(_ يف املخترب الرئييس 

باملستشــفى، وقد كانت نتيجة التقييم بأّن تطبيق هذه املبادئ سيؤدي إىل تحسني الجودة 

وتخفيض التكاليف، بعدها قام املستشفى بتوظيف مستشار من املجموعة السابقة للقيام 

بني، وقد هدف  ن من ِستَّة ُمتدرِّ مبرشوع ميتد ألربعة شهور بهدف قيادة وتوجيه فريق ُمكوَّ

املرشوع بشــكل أســايس إىل تخفيض الفاقد، حيــث نتج عن هذا املــرشوع ثالثة تغيريات 

أساســية يف املخترب الرئييس وهي:  تأســيس نظام )5s(، بناء خلية عمل آلية، تأسيس العمل 

ط )Rutledge, Xu and Simpson, 2010(، وقد ســاعد تطبيق )5s( يف املستشــفى  امُلنمَّ

ــن واضح يف  عــىل توحيد مســاحات العمل يف املكاتب وغــرف االختبارات، وقد نتج تحسُّ

جميــع العمليات بعد تطبيــق )5s(، حيث أظهرت البيانات أّن الــكادر الطبي أصبح لديه 

معرفــة أفضل عن مكان تواجد املعدات والتجهيــزات املطلوبة أو تواجدها يف نفس مكان 

اســتخدامها عند الحاجة إليها، كام أّن هناك وقتاً أقــل يف البحث عن املعدات وفرتات أقل 

خارج غرف االختبارات، ِمامَّ يسمح بقضاء وقت أكرب مع املرىض، حيُث تسمح هذه املنهجية 

بالقيــام بخطــوات تغيري صغرية والتي مع تراكمها مبرور الوقت ســتؤدي إىل تأثريات هائلة 

يف املؤسســة بالكامل.  وهنا كانت أولوية كل عيادة جراحة هي أن يتم تجهيز وتنظيم كل 

الغرف بنفس الطريقة، فاملواد التي نادراً ما ُتستخدم يجب إبقاؤها يف مخزن العيادة، ويتم 

تحديد التجهيزات واملواد األكرث اســتخداماً ووضعها ضمن عيادة الجراحة، ِمامَّ يساعد عىل 
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التأكد مــن توافر هذه املواد دامئاً وعدم قيام مزود الرعاية مبقاطعة عملية الرعاية للبحث 
عن املواد املطلوبة، وهذا ما ساعد يف النهاية بتقليل الوقت املطلوب لتقديم خدمة الرعاية 

.)Waldhausen et al., 2010( للمرىض

:)Nord 92( تجربة مستشفى

هو مستشــفى يقع شــامل العاصمة باريــس، ويف عام )2004( قامت رئيســة املمرضني 

س مركز )Project Lean Enterprise( الرائد يف املبادرات األكادميية  باملستشفى بدعوة ُمؤسِّ

للتحســني _التي مّتت ســابقاً يف )Telecom Paris(_ للقيام مببــادرة تطبيق أدوات ومبادئ 

التحســني يف املستشــفى، وذلك بعد التطبيق الناجح لهذه املبادرات يف عدة مستشــفيات 

دة يف املستشــفى مثل:   فرنســية، وقد َميَّز طاقم املمرضني العديد من قضايا التمريض امُلعقَّ

أخطــاء توزيع الــدواء، االلتهابات الناتجة عن القســطرة، اإلصابات الخاصة باملستشــفيات 

واألنــواع املختلفــة من الصداع.  فبعد ســنوات من معالجة هذه املشــاكل بشــكل مبارش 

ــم طاقم املستشــفى عىل حل هــذه القضايا بشــكل مختلف والرتكيز عىل املســببات  َصمَّ

الرئيســية، وقد قرَّرت رئيسة املمرضني وكذلك املدراء البدء بتطبيق أساليب التحسني يف بيئة 

 عملهــم املبارشة ومن ثم االنتقال إىل تحســني األعامل التي تتطلَّب احتــكاكاً أكرب باملرىض.

وعليه تم البدء باستخدام )5s( ضمن املمرَّات من خالل استخدام قامئة فحص ملعرفة ما هي 

األشــياء امُلحَتفظ بها وأين يتم اإلبقاء عليها، حيُث تم الكشــف عن وجود أشــياء زائدة عن 

الحاجة وبنفس الوقت عدم كفاية أشياء أُخرى، باإلضافة إىل الكشف عن أماكن خطرة مثل:  
ِقَمم الرفوف والزوايا.  فمثاًل تمَّ تفكيك وإزالة رف كتب قديم لتأمني مســاحة تسمح بوضع 
الة، كام تمَّ الكشــف عن وجود عدد من املنتجــات منتهية الصالحية كامنة  ة كرايس نقَّ ِعــدَّ
ضمن املخزون املرتاكم، حيث تمَّ إزالة جميع املواد منتهية الصالحية باإلضافة إىل متييز املواد 
باً لرتاكمها أو انتهاء صالحية  م الستالم وتخريج املواد تجنُّ بشكل واضح، وتم وضع جدول ُمنظَّ
بعضها قبل استخدامها، كام تمَّ استبدال الصناديق الكرتونية تدريجّياً بالحاويات البالستيكية 
األقل احتفاظاً بالجراثيم، استبدال مســاند الكرايس املكسورة، إصالح األثاث التالف وغريها.  
وبعد عام كامل من مامرسات التحسني واملحافظة عىل االنضباط األسايس ضمن املمرَّات، تم 
البدء بنقل التجربة إىل مجال الرعاية بحد ذاته، حيث وافق موظفو التمريض عىل العمل مع 
مدراء التمريض لوضع قامئة فحص لتقييم أساســيات الرعاية باملرىض، حيث تم تحديد أهم 
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املشــاكل املوجودة يف العملية التمريضية، وبعد عدة شــهور من العمل مع فرقهم عىل حل 
املشاكل قام مدراء التمريض باستطالع ثاٍن، حيث انخفضت املشاكل التي تمَّ تحديدها سابقاً 
د كيفية عمل  دة باســتخدام منــوذج ُيحدِّ بنســبة )80%(، وهنا تمَّ تطوير معايري رعاية ُمحدَّ
موّظفــي الرعاية مع املرىض، وبعد النجاحات الســابقة باســتخدام )5s( تمَّ تعميم التجربة 
ــن ملحوظ  عىل أقســام أخرى يف املستشــفى تدريجياً، وقد نتج عن الربنامج الســابق تحسُّ
يف العالقــة بــني طاقم املمرضني واملــرىض، وأصبحت بيئة العمل أكرث هــدوءاً، وكذلك ازداد 
تركيــز العاملني عىل األعامل املطلوبــة منهم، كام اطأمن املرىض عىل رسعة رد املمرضني عىل 

.)Balle and Regnier, 2007( طلباتهم، باإلضافة إىل الرضا العام عىل بيئة العمل

تجارب تطبيق )5s( يف ِقطاعي املكتبات والتعليم:

تجربة مكتبة جامعة هونغ كونغ:

تم توضيح هذه التجربة يف دراســة الباحثة )Maggie Liu(13 التي أشــارت إىل أّنه من 
املهم ِجّداً الحصول عىل مهارات أساسية ُمتعلِّقة بإدارة بيئة املكتبات.  ومن أجل ذلك فمن 
املالئم ِجّداً ألي مكتبة أن تبدأ بتطبيق تقنيات إدارة بيئية ُمنظّمة ِجّداً وسهلة االتباع، وقد 
قرَّرت مكتبة جامعــة هونغ كونغ البدء بتطبيق نظام )5s( عام )2001(، وهي بذلك ُتعترب 
ة تطبيق ملرشوع  أول مكتبــة يف هونغ كونغ ُتطبِّــق هذا النظام.  يف البداية تمَّ وضــع ُخطَّ
نت الُخّطة العديد  )5s(، وتــمَّ عرض الُخّطة عــىل اإلدارة العليا للموافقة عليها، وقــد تضمَّ
مــن األهداف املطلوب تحقيقها بعد تطبيق )5s(، وقد تمَّ تقســيم املوظفني يف املكتبة إىل 
أربعة مســتويات لتطبيــق )5s(، كام تمَّ تصميم ُملصقات ُمتعلِّقــة بربنامج )5s( وتوزيعها 
عىل جميع أقســام املكتبــة ولصقها يف أماكن بــارزة وذلك بهدف زيــادة اهتامم العاملني 
بربنامــج )5s(، حيث تمَّ تطبيــق الربنامج يف املكتبة عىل مرحلتــني:  املرحلة األوىل ُطبِّقت 
نت تطبيق الخطوات الثالث األوىل لتقنية )5s(، وُطبِّقت املرحلة الثانية  عام )2002( وتضمَّ
عامــي )2003( و)2004( وتضّمنت تطبيق خطويت التوحيــد واالنضباط الذايت، وتم تقييم 
العمل يف املرحلتني السابقتني من خالل لجنة التنسيق التي قامت بجمع البيانات من خالل 
يصــاً لهذا الغرض، باإلضافة إىل التقاط صــور ألماكن العمل قبل  مة خصِّ قامئــة فحص ُمصمَّ

13 - هي األمينة املســاعدة يف مكتبة جامعة هونغ كونغ، ومســؤولة عن التواصل اإلعالمي والعمليات 

.)5s( التقنية يف املكتبة، وكذلك مسؤولة عن لجنة تنسيق تم تشكيلها يف املكتبة لتطبيق نظام
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وبعد تطبيق الربنامج، وبعدها تمَّ إعطاء القسم الفائز باملركز األول يف التطبيق جائزة أفضل 
ن باألداء، وقد واجهت  أداء، باإلضافة إىل تقديم شــهادات تقدير لألقسام التي حّققت تحسُّ
عملية التطبيق يف البداية بعض الصعوبات منها:  عدم اهتامم نســبة من العاملني بتطبيق 
هذه التقنية، واختالف درجة الحامسة بني األقسام لتطبيق هذه التقنية.  ومع مرور الوقت 
ازداد عدد العاملني امللتزمني بتطبيق التقنية وذلك مع ازدياد الدعم والتحفيز من ِقَبل إدارة 
املكتبة، وأصبحت تقنية )5s( يف املكتبة ناضجة ومتطورة، والقى ذلك ترحيباً كبرياً من أمناء 
املكتبــات األخرى الذيــن أبدوا اهتامماً كبرياً بإمكانية نقل تجربــة تطبيق هذه التقنية إىل 
ى تطبيق الربنامج إىل العديد من الفوائد مثل:  تحسني بيئة  املكتبات املسؤولة عنها، وقد أدَّ

.)Maggie, 2006( العمل، تحسني جودة الخدمات وتحسني ُسمعة املكتبة

:)Jianghan( تجربة مكتبة جامعة جيانغان

نت  قامت مكتبة جامعة جيانغان )Jianghan( يف الصني بتطبيق أسلوب )5s(، وقد تضمَّ
الخطــوة األوىل لتطبيــق )5s( تصنيف التجهيــزات مثل حاويات الكتــب املهملة، املناضد 
والكرايس عدمية الفائدة، الحواسيب العاطلة وغريها، حيث يتسبَّب إهامل تصنيف العنارص 
د بخســارة وهدر يف املساحة باإلضافة إىل هدر يف الوقت والطاقة  الســابقة يف الوقت امُلحدَّ
أثنــاء تحريك ونقل هذه العنارص.  كذلك تمَّ تصنيف مــوارد املكتبة، والتي تعني تصنيف 
مصادر الكتب بحســب رشوطها، أوقــات اإلعارة، قيمتها وغريها.  وهنــا يتم إبعاد الكتب 
ذات الطلــب املعدوم من قبل القارئني، بعدها يتم وضــع الكتب الجديدة يف أماكن إعارة 
ل الخدمة للقارئني.  وبالنســبة للكتــب ذات معدل اإلعارة املرتفــع يجب وضعها يف  ٌتســهِّ
 أماكن واضحة ومكشــوفة وقريبة لتسهيل الحصول عليها وتقليل املسافة بينها وبني القراء. 
فالهدف األســايس من الرتتيب يكمن يف وضع الكتب يف أماكن مناسبة تبعاً لحاجات الُقرَّاء، 
باإلضافة إىل تشــكيل بيئة عمل مريحة للحفاظ عىل وقــت الُقرَّاء أثناء بحثهم عن الكتب.  
طــات توضيحية يف مدخل غرفة املطالعة، باإلضافة إىل تجنُّب  كذلــك تمَّ القيام بوضع ُمخطَّ
تكديــس املواد عدمية الفائدة، توضيح تعليــامت اإلخالء للطوارئ، وضع طّفايات حريق يف 
أماكن مناســبة وإعطاء الُقرَّاء تعليامت حول السالمة بشكل متكرر، وبعدها قام العاملون 
املســؤولون عن نظافــة املكتبة بتنظيف األرضيات واملقاعــد والطاوالت، حيث يجب أن ال 
يكون هناك أي غبار أو نفايات أو أوساخ.  كام تمَّ يف هذه املرحلة فحص املعدات والكتب 
لصيانتها والحفاظ عليها، وهذا يســاعد عىل تحقيق شــعور مريح لدى الُقرَّاء وأُمناء املكتبة 
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عىل حد ســواء، وتمَّ بعدها القيام بتنميط اإلجراءات الســابقة ملامرســتها بشكل مستمر، 
 حيث يتم تعليم الُقرَّاء العادات الجيدة لتشــكيل/ والحفاظ عىل بيئة االنسجام يف املكتبة.  
وهنا ميكن تشكيل مجموعة من الُقرَّاء وأمناء املكتبات للبحث عن األخطاء وتصحيحها وحّلها 
يف الوقــت املناســب.  ويف النهاية تمَّ التوصية برضورة االلتزام مبامرســة )5s( يومياً وجعله 
ة مثل إدارة  أسلوباً للحياة، كام يجب عىل أمناء املكتبات امتالك مجموعة من الصفات امُلِهمَّ
الوقت وااللتزام باملعايري الســلوكية ولوائح وتعليامت املكتبة ولبس األزياء الرسمية ووضع 
بطاقات التعريف واملشــاركة بنشــاطات املكتبة بفعالية وامتــالك األدب واللطافة واحرتام 

.)Chuanjie, 2013( الُقرَّاء وخدمتهم مبودة

تجربة مخترات كلية الهندسة الصناعية يف مدريد:

تــم تطبيــق )5s( يف أربع مختربات يف الكلية وهي:  تشــكيل الصفائــح املعدنية، ُنُظم 

التصنيع املتكاملة، اللحام والقياس، وقد كان الهدف األســايس من التطبيق محاولة تخفيض 

الت ســالمة عالية، حيث تــمَّ تجربة التطبيق األولية يف فرتة  عــدد الحوادث والوصول إىل ُمعدَّ

امتدت )3( أشــهر، وقد اشــتمل كل موقع تطبيق عىل أستاذين من املخترب وعامل تقني واحد 

وطالب واحد، حيث كانت املهام املطلوب القيام بها هي التدريب عىل منهجية )5s(، جدولة 

املرشوع، استخدام الدليل املوضوع لتحسني االتصاالت بني العاملني والتدريب يف مواقع العمل، 
جمع وتحليل املعلومات، اقرتاح األفكار لتحسني وتجميع الحلول باستخدام فرق العمل، ورصد 
وتحليل مؤرشات تطبيق )5s(.  وقد اســتخدمت العديد من املؤرشات لقياس مدى النجاحات 
املتحققــة من التطبيق وهي:  درجة وجود شــكاوى من الربنامج املوضــوع، األخطاء الناتجة 
عن االســتخدام الخاطئ للمعــدات، وقت اإلعداد للعملية، الوقــت الضائع، تكاليف الصيانة، 
النواتــج الغري مطابقة ومعدل الحوادث، وقد نتــج عن تطبيق املرشوع الكثري من الفوائد من 
أهمها:  تشــكيل فريق عمل بعقلية جديدة ِمامَّ أّدى إىل زيادة االلتزام لجميع املشــاركني من 
األســاتذة واملوظفني والطالب، الفهم األفضل للموارد املتوفِّرة يف املخترب، تقليل عدد التوقفات 
والحوادث، تقليل النواتج املعيبة، تقليل وقت اإلعداد للعملية بنســبة )30%(، زيادة املساحة 
امُلتاحــة املخصصــة للمعدات بنســبة )25%(، إزالة املــواد واألدوات الغــري رضورية، تصنيف 
بات الوســاخة، تنظيف اآلالت يف وقت أقل، زيادة االلتزام  وتعريف املوارد، القضاء عىل ُمســبِّ

.)Jimenez et al., 2015( بالنتائج والتحسني املستمر
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تجارب تطبيق )5s( يف مراكز االستشارات والتدريب:

:)Milad( تجربة رشكة

ف )15( موظفاً، تعمل يف مجال خدمات التسويق  هي رشكة خاصة صغرية الحجم ُتوظِّ
ونشــاطها الرئييس يف مجال استشــارات األعامل، وقد ظهر لدى الرشكة مشكلة يف املكان 
ص لحفظ امللفات والوثائق امُلتعلِّقة بالعمل.  فاملسؤول عن ذلك املكان ليس عنده  امُلخصَّ
مســاحة كافية، كام أّن بيئــة العمل مكتظة بالكثري من الصناديــق وامللفات والتجهيزات 
امُلامثلة األخرى، وكان هناك صعوبة بالنسبة لإلدارة واملوظفني يف إيجاد الوثائق املطلوبة.   
وقد قرَّرت الرشكة بعد استشارة خبري بتقنية )5s( أّنه من املمكن استخدام هذه التقنية لحل 
املشكلة، وقامت الرشكة عام )2012( بتطبيق تقنية )5s(.  وتوّصلت الدراسة بعد تطبيق 
تقنية )5s( يف الرشكة، إىل أّن تقنية )5s( سهلة وبسيطة وميكن تطبيقها عىل جميع املستويات، 
وهي تؤدي إىل تعزيز العمل الجامعي واالنضباط والشعور باملسؤولية، كام تساهم يف خلق 
 بيئة عمل آمنة ونظيفة ومنتجة، وتؤدي إىل الحفاظ عىل األداء املمتاز لتســليم الخدمات.

م من قبل اإلدارة العليا، وعىل  ولزيادة فعالية تقنية )5s( يجب أن يتم زيادة الدعم امُلقدَّ
الرشكة أن تضع نظاماً للمقارنــة املرجعية )Benchmarking( مع الرشكات األخرى التي 

  .)Sorooshian et al., 2012:  3857-3859( )5s( نجحت بشكل أكرب يف تطبيق تقنية

تجربة مكتب مجموعة )MaST( الدولية:

ست عام )1971(، وقد  هي رشكة أســرتالية لالستشــارات اإلدارية وأعامل التدريب تأسَّ

قــرَّرت الرشكة القيــام بتصميم إطار عمل لدعم االتجاهات اإلســرتاتيجية، حيث تم اختيار 

إطار عمل )5s(، وبعد فرتة تدريب قصرية عىل )5s( تم تشــجيع أعضاء املنظمة عىل وضع 

أفكارهم موضع التنفيذ، وقد كانت أوَّل مشــكلة هي األثاث الزائد عن الحاجة والذي مّتت 

إزالته وإرســاله للبيع مع كل التجهيزات الغري مســتخدمة أيضاً، ومن ثم تمَّ القيام بحفظ 

صة خارج موقع العمل، كام  امللفــات واألعامل الورقية الغري مطلوبة حالياً يف أماكــن ُمخصَّ

تــمَّ غربلــة العديد من امللفــات املخزنة ضمن خزائــن مخصصة ِمامَّ نتــج عنه بيع نصف 

ت عملية إزالة املواد الزائدة عن الحاجة إىل تحرير املســاحة يف  الخزائــن املوجودة، وقد أدَّ

املكتــب وكذلك يف غرفة االجتامعــات، ومن ثم تمَّ القيام بإعادة ترتيب مســاحات العمل 
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لُتقابــل امُلتطلَّبات الجديدة للعمل، حيث تمَّ القيــام بإعادة ترتيب خزائن امللفات ورفوف 

الكتــب لينتج عن ذلك إمكانية الوصول الرسيع إليها، وتمَّ نقل اللوحات البيضاء من أماكن 

تخزينها إىل أماكن العمل الستخدامها من جديد يف تجميع أفكار العاملني حول العمل، وتمَّ 

تشــجيع جميع العاملني لالجتهاد والتعامل مع أي مشــاكل تظهر بشكل فوري دون تأخري.  

ويف املرحلة التالية تمَّ البدء بتنظيف أماكن العمل بشــكل كامل، حيث تمَّ تكليف العاملني 

ن أنشطة ُمعيَّنة  مبســؤولية تنظيف أماكن عملهم، بعدها تمَّ القيام مببادرات جديدة تتضمَّ

لتوحيد أماكن العمل، حيث تمَّ إنشــاء نظام ورقي ُمعَتِمد عىل األلوان لتمييز الربيد الوارد 

عن الربيد الصادر وكذلك الرســائل واملذكرات، كام تمَّ استخدام حاويات الكتب بشكل أكرب 

ى إىل تســهيل عملية الوصول للملفات واملعلومات املطلوبة واستعادتها  من الخزائن ِماّم أدَّ

برسعة، كام تمَّ وضع ملصقات توضيحية حول ما هو موجود ضمن الخزائن بشكل عام، وقد 

كان التزام جميع العاملني معروضاً بشكل واضح باملوازاة مع القيام بأنشطة تطوير مشرتكة 

وتطبيق نظام اســتجابة باســتخدام الهاتف وكذلك إجراءات جديــدة للتعامل مع العميل، 

وقــد أصبحت )5s( يف النهاية جزءاً مــن أجندة اجتامعات العمل، حيث يتم يف كل اجتامع 

 )Bryar and جمع معلومات من خالل قامئة فحص واســتخدام نتائجها يف تحسني األعامل

.Walsh, 2002(

تجارب تطبيق )5s( يف املصانع:

:)Wellex( تجربة رشكة

ست عام )1986( من قبل ثالثة  ة بصناعة الربمجيات تأسَّ هي رشكة صناعية أمريكية ُمختصَّ

ر بحوايل  مهاجرين من تايوان، وبحلول عام 1990 كانت الرشكة تحصل عىل عائد سنوي ُيقدَّ

)13.5( مليون دوالر أمريي، باإلضافة إىل حصول الرشكة عىل سمعة طيبة لدى عمالئها مثل 

)IBM( و)Sun Microsystems( و)Silicon Graphics(.  ومع اســتمرار منو أعامل الرشكة 

وصــل عدد املوّظفني لديها إىل )300( موّظف من )30( دولة ُمختلفة يف العامل، وبحلول عام 

)1991( انخفض الطلب عىل صناعة الربمجيات بشكل مفاجئ، وكان الحل الوحيد ألي رشكة 

للنجاة هو تخفيض التكاليف، ولكن بالرغم من ذلك مل تقم رشكة )Wellex( باالســتغناء عن 

أي من موظفيها، وبدالً من ذلك قامت الرشكة يف عام )1991( باالتجاه نحو التجربة اليابانية، 
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حيث قامت باســتخدام تقنية املقارنة املرجعية )Benchmarking( لالســتفادة من تجربة 

رشكة )Miyoshi Electronic( اليابانية يف تطبيق تقنية )5s(، وبعد عامني من تطبيق رشكة 

)Wellex( لهــذه التقنية ارتفع معدل إنتاج الرشكة إىل أكــرث من )26%(، وتجاوزت مبيعات 

.)Ho and Cicmil, 1996:  52-53( مليون دوالر )الرشكة )23

:)Cooke Brothers Ltd( تجربة رشكة

ســت عام )1872( يف برمنغهام يف اململكة  هي رشكة عائلية صغرية لصناعة الحديد، تأسَّ

املتحدة وتم نقل مقرَّها عام )1960( إىل )Walsall(، وتختص هذه الرشكة بصناعة املفّصالت 

املعدنية امُلستخدمة يف البناء واآلليات وتجهيزات املكاتب، وقد حصلت الرشكة عام )1988( 

عىل شــهادة )ISO9002( ِماّم يدل عىل امتالكها الخربة يف العمليات املطابقة للمواصفات، 

ويف عــام )1993( حصلــت الرشكة عىل شــهادة )Investors in People( ِمــاّم جعلها أوَّل 

رشكــة يف اململكة املتحدة تحصل عىل شــهادة ُمطاَبقة للمعايري الربيطانية لتطوير وتدريب 

مة لتطبيق )5s(، حيث هدف  املوظفني، وقد بدأت الرشكة بربنامج تدريبي للموظفني كُمقدِّ

الربنامج التدريبي إىل تقديم التقنيات املستخدمة يف العمليات وتحسني الجودة، وبالتدريج 

ن التدريب  حصل جميع موّظفي الرشكة عىل تدريب رســمي حول تقنيــة )5s(، وقد تضمَّ

املواضيع امُلتعلِّقة بتقنيات تحسني العمليات والجودة، باإلضافة إىل الصحة والسالمة وإدارة 

البيئة، وقد شــمل التدريب تدريبــات جامعية باإلضافة إىل مهام فرديــة، وقد تمَّ تدريب 

ة  األفــراد ضمن مجموعات مكونة مــن 8 إىل 10 أفراد، وهدف برنامج تدريب )5s( إىل ِعدَّ

أمــور منها:  التعريف مبفهوم )5s( ومدى أهمية اســتخدامه يف التحســني املســتمر ملكان 

ل مســؤولية  العمل والصحة والســالمة وإدارة البيئة، وكذلك الرتكيز عىل قيام األفراد بتحمُّ

مواقع عملهم وترصُّفاتهم باإلضافة إىل تحضري أنفسهم لبدء عملية التغيري املرتقبة وتشجيع 

اآلخرين عىل بدء التغيري، باإلضافة إىل تشجيع املشاركة والعمل الجامعي عرب املنظمة، وبعد 

انتهاء كل مرحلة من برنامج التدريب كان يتم الحصول عىل نتائج التدريب سواء من حيث 

آراء العاملني وانطباعاتهم حول الربنامج باإلضافة إىل مدى تحقيق الربنامج ألهدافه وغريها، 

 )5s( يف الرشكة إىل الكثري من النتائج منها:  عندما متارس تقنية )5s( وتوّصلت تجربة تطبيق

بشــكل صحيح فهي تساعد عىل التحسني املســتمر، اختصار الوقت، انخفاض الفاقد يف كل 



155مجلة اإلدارة العامة

مراجعة منظمة لألدبيات املتعلقة بتقنية )5s( اليابانية

املســتويات، منع التلوث املحتمل وتعزيز معايري الصحة والسالمة.  كام توّصلت النتائج إىل 

أّن أهم معوقات تطبيق )5s( كانت:  االتصاالت، درجة مشاركة العاملني ومواقف العاملني، 

كام أشــارت النتائج إىل أنُّه يجب إجراء دراسات مستقبلية تفصيلية حول مساهمة )5s( يف 

.)Eocha, 2000:  321-330( تحسني نظم االتصاالت يف السياق العميل

:)Krishna( تجربة رشكة

هي رشكة هندية صغرية لصناعة البالســتيك )الثريمــو بوليمر( عن طريق الحقن، حيث 

قامت الرشكة بتطبيق نظام )5s( باإلضافة إىل إجراء القياسات حول تطبيق النظام عىل مدى 

عرشة أســابيع باســتخدام قامئة تقييم )5s(، والتي تساعد عىل تحديد واقع تطبيق منهجية 

)5s( يف الرشكــة، من خــالل إعطاء )25( نقطة لنظام )5s( بالكامــل، بحد أقىص )5( نقاط 

 ،)5s( ومن ثّم إجراء الحســابات املناســبة لتحديد مدى تطبيق ،)5s( لكل خطوة ملنهجية

قة  وباإلضافة إىل إجراء الحســابات الالزمة املتعلقــة مبنهجية )5s( تمَّ قياس الفعالية امُلتحقِّ

ن األداء بنهاية كل شهر، وأظهرت النتائج بعد  يف نهاية كل أســبوع باإلضافة إىل قياس َتحسُّ

تطبيــق منهجيــة )5s( أّن منهجية )5s( تؤدي إىل تحقيق الكثري من الفوائد مثل:  تحســني 

األداء العام للرشكة، االســتخدام األمثل ملســاحة العمل، تحسني بيئة العمل، تقليل حوادث 

ت إىل تحســني فعالية نظام اإلنتاج يف  العمــل وغريها من الفوائد، كام أّن هذه املنهجية أدَّ

.)Rojasra and Qureshi, 2013( خالل عرشة أسابيع )%الرشكة من )67%( إىل )88.8

:)D10( تجربة مصنع

نات، عالجات الــربد( والكيميائية )أدوات  هو مصنــع لبعض املنتجات الدوائية )ُمســكِّ

العنايــة والتجميــل وغريها(، يقع مقر املصنــع يف مدينة )نوتنغهام(، وهــو يتبع ملجموعة 

)Boots Manufacturing(14، ويف شــهر أيلول )2002( كان مصنع )D10( يف ســباق قبل 

حلــول نهاية العام، حيــث يزداد الطلب يف هذه الفرتة عىل منتجــات املصنع تبعاً لظروف 

الطقــس، وهو ما يتطلب العمــل بالطاقة القصوى للمصنع، أي العمل )24( ســاعة يومياً 

باإلضافة إىل العمل يف ُعطلة نهاية األســبوع، وقد وجدت إدارة املصنع إىل أّنه من الصعب 

.)Favera( إىل مجموعة )BM( من مجموعة )14 - انتقلت ملكية املصنع يف عام )2017
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خالل هذه الفرتة الحفاظ عىل بعض األساسيات بشكل كامل مثل:  الصحة والسالمة، أفضل 

ي  مامرســات التصنيع، تدريب املوظفــني والعناية الكاملة مبكان العمــل، وهنا كان التحدِّ

بتطبيــق برنامج )5s( يف املصنع من خالل الضغط عىل خطــوط اإلنتاج العرشة خالل فرتة 

ى إىل  ِتســعة أســابيع من نهاية العام )2002(، وبعدها تــّم تطبيق برنامــج )5s( الذي أدَّ

الت اإلنتاجية من ِقَبل األقسام يف املصنع، باإلضافة إىل تحسني بيئة العمل  تحقيق أعىل ُمعدَّ

ق بعمل احتفالية  وتحسني فرق العمل ومشاركة العاملني، وقد قام املصنع بعد النجاح امُلتحقِّ

للموظفني مع تقديم مبلغ مايل تشجيعاً لهم عىل االستمرار بالجهود اإليجابية، وقد أصبحت 

 )BM( معياراً أساســياً اعتمدت عليه الحقاً مجموعة )D10( قة يف مصنع النجاحات امُلتحقِّ

.)Lucey et al., 2004( يف كامل أعاملها

تجارب تطبيق )5s( يف ِقّطاع البناء:

:)Walbridge Inc( تجربة رشكة

اع صناعة األبنية يف الواليات املتحدة األمريكية،  رشكة )Walbridge( هي رشكة رائدة بِقطَّ

 حيث قامت هذه الرشكة ببدء تطبيق مبادئ اإلنتاج الرشــيق ضمن أعاملها وذلك من أكرث

مــن عقد ونصــف من الزمن، ومن هذه املبادئ تقنيــة )5s(.  وقد هدفت الرشكة من وراء 

ذلك إىل تحقيق تحســني بالتكاليف وكذلك جدولة أداء املشاريع من خالل تحسني الفعالية 

والقضاء عىل الهدر، حيث تمَّ تطبيق )5s( ضمن مرشوع لتصميم وبناء مركز لطالء اآلليات، 

وقــد بلغت ميزانية املــرشوع )100( مليون دوالر أمريي، وتمَّ تطبيــق )5s( للتأكد من أّن 

مواقــع العمل ُمنّظمة جيــداً، وتم بناء موقع حفظ وتنظيم امللفات والتصميامت بأســلوب 

د من أّن جميع امللفات امُلتعلِّقة بالبناء ُمنّظمة جيداً وســهلة الوصول، ومن ثمَّ  ُمنّظــم للتأكُّ

م عىل برنامج  تم تنظيم وترتيب معلومات وملفات التصميم باســتخدام دليل موحد وُمصمَّ

“أوتوكاد”، وتمَّ أيضاً تصميم وتحديث التعليامت واإلجراءات امُلتعلِّقة بالتصاميم والتغيريات 

عة امُلّتفق عليها مع مالك املرشوع، وتمَّ أيضاً مراجعة النظام كل ثالثة أشــهر من قبل  امُلتوقَّ

مهندس مختص، وتّم كذلك تطبيق الدروس املتعلمة والتحسينات عىل امتداد عمر املرشوع، 

وتــّم تحديد جميــع الدروس امُلتعّلمة وتخزينها عىل قاعدة بيانــات مركزية، حيث امتلكت 
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الرشكــة بعد انتهاء هذا املــرشوع أكرث من )4000( فكرة وتجربة ضمن قاعدة البيانات، أكرث 

من ثلث هذه الدروس ُمتعلِّقة بالهندسة والتصميم.  ونتيجة لهذه الجهود تم إكامل املرشوع 

.)Deshpande et al., 2012( من التكاليف املتوقعة )%يف الوقت املحدد وبتكاليف أقل )5

:)KBC( تجربة رشكة

ــف الرشكة )200(  هــي رشكة تصنيــع مباين أمريكية تم تأسيســها عــام )1927(، ُتوظِّ

ُموّظف وُتنِتج تشــكيلة واسعة من أنواع املباين ُمســبقة الصنع، حيث يتم تصنيع وتجميع 

املباين ضمن منشــآت الرشكة، وقد بدأت الرشكــة برنامج لتطبيق مرشوع عميل ضمن خط 

ن املرشوع تطبيق ُكل مــن )5s( والعمل القيايس  تجميع األســطح يف الرشكة، حيــث يتضمَّ

ق القيمة )Value Stream Mapping(، وتم البدء  )Standardized Work( وخرائــط تدفُّ

بعمل ورشــات عمل مع العاملــني يف الخطوط األمامية وذلك لتوضيح املفاهيم األساســية 

حــول )5s( باإلضافة إىل أنواع الهدر املختلفة.  كام تــمَّ تقديم تجارب رشكات عاملية رائدة 

يف تطبيــق مبادئ إدارة مكان العمل، بعدها تمَّ عمل عصــف ذهني لتحديد أكرث املناطق 

احتواًء عىل هدر ومن ثم القيام بوضع وتنفيذ الحلول باملشــاركة مع مدير اإلنتاج ومدراء 

الخطوط الذين حرضوا ورشات العمل إلظهار التزامهم ودعمهم الكامل، ويف خالل أسبوعني 

تــمَّ تنظيم العاملني يف خط توصيل األســطح إىل مثــاين مجموعات عمل، لــكل منها ُخّطة 

ن ملحوظ يف أرضّية العمل،  لتنفيذ )5s( واجتامع أســبوعي، وقد نتج عن ذلك حدوث َتحسُّ

وبعد شــهر واحد من تطبيق )5s(، تم تشــكيل فريق مهام لتأسيس ُخّطة عمل مستقبلية، 

وبعد ِســّتة أشهر من تطبيق الُخّطة، َتحّســنت الطاقة اإلنتاجية من )1.1( وحدة لكل يوم 

عمل إىل )1.73( وحدة لكل يوم عمل، وقد َتحّســنت فعالية العمل بنســبة )10%( ُمقاسة 

بســاعات العمل لكل وحدة، وانخفضت تكاليف العمل بنسبة )18%( بدون االستغناء عن 

أي من العامل، وقد ازداد عدد الطلبيات بنســبة )50%(.  وبدالً من توظيف موظفني جدد 

قامت الرشكة بعمل برامج تدريب لتخفيض غيابات العاملني والرتويج ألسلوب كايزن، وبعد 

 هذا النجاح امللحوظ قامت الرشكة بالبدء يف تطبيق برنامج التحســني يف ثالثة أماكن عمل

.)Yu, Al-Hussein et al., 2013:  104-105-110-111(
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تجارب تطبيق )5s( يف صناعة الطريان والفضاء:

:)Boeing( تجربة رشكة

رشكــة )Boeing( هــي رشكة أمريكيــة لصناعة الطــريان والفضــاء وتجهيزاتها، حيث 

اســَتخدمت الرشكة أداة )5s( ضمن عملّياتها امُلتعلِّقة بتصميم وصناعة وتخديم الطائرات 

املدنية والعســكرية وكذلك مشــاريعها الفضائية، وكان التطبيق ظاهــراً بوضوح يف مصنع 

الرشكــة يف )Auburn( يف واشــنطن.  وللرتويج ألداة )5s( ضمــن املصنع تمَّ نصب وعرض 

ات  لوحــات تتضّمن صوراً حول كيفية إجراء خطوات )5s( بشــكل صحيح إىل جانب مؤرشِّ

دة ضمن أماكن العمل لتوضيح مواقع اآلالت  دة، وكذلك تمَّ طالء مناطق ُمحدَّ األداء امُلتعــدِّ

والتجهيــزات وكذلــك األدوات عىل الجــدران.  ويف حالة عدم الحاجــة إىل أداة معينة يتم 

د ُمســبقاً )Becker, 2001: 30(، وقد قامت الرشكة باستخدام  تخزينها يف مكان معني ُمحدَّ

الت السالمة يف أماكن العمل، وقد  )5s( بشــكل أســايس ضمن مرشوعها لتحقيق أعىل ُمعدَّ

ق كل عملية عىل حدة والقضاء عىل األنشطة  ساعد تطبيق )5s( يف الرشكة عىل اختبار تدفُّ

الروتينيــة التي تؤدي إىل زيــادة األخطار امُلحتملة.  فمثاًل قام املركز املســؤول عن أجنحة 

ى ببساطة إىل إزالة خطوة كاملة من عملية التصنيع، وبالتايل  الطائرات بتطبيق )5s( ِمامَّ أدَّ

تخفيض ســاعات العمل وإعادة العمــل، وكذلك تمَّ إزالة املواد الكياموية املســتخدمة يف 

ت النشاطات السابقة إىل  أماكن العمل وتخفيض الحوادث واألخطار بنســبة )98%(، وقد أدَّ

.15)Ansari and Modarress, 1997( زيادة معرفة وقدرات املوظفني امُلتعلِّقة بالسالمة

:)Hindustan Aeronautics Limited( تجربة رشكة

رشكة )HAL( هي رشكة هندية ُمختّصة مبجال واسع من األنشطة التي تتضّمن تصميم 

امات وملحقاتهــا وامُلحرِّكات التوربينية  وتطويــر وتصنيع وتصليح وترقيــة الطائرات والحوَّ

نات الهيكلية  وتوربينــات الغاز البحرية والصناعيــة وكذلك اإللكرتونيات واألنظمــة وامُلكوِّ

لألقامر الصناعية وعربات اإلطالق، وُتعَترب الرشكة من بني أفضل تسع رشكات أداًء يف القطاع 

 العــام الهنــدي، وكذلك ُتعَتــرب من الرشكات الرائــدة مبجال الطريان يف جنوب رشق آســيا.

.)https://www.youtube.com/watch?v=-y0U1Qux9EA(  :15- راجع مقطع الفيديو التايل
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حيث قامت الرشكة بتطبيق مناذج تقارير )A3( لدعم أنشطة )6s( يف قسم تجميع األدوات 

يف مصنــع الطائــرات القتالية الخفيفة، حيث ُتســتخدم تقارير )A3( يف تحديد املشــاكل 

املوجــودة يف أماكن العمل وتحديد جذور ُمســبِّباتها ومن ثم العمــل عىل َحلِّها، ويف هذه 

 ،)5s+Safety( والتي يقصد بها )6s( التجربة تمَّ استخدام هذه التقارير لدعم تطبيق أنشطة

نت املرحلة األوىل القيام باســتقصاء نظري  وتــمَّ تطبيــق التجربة عىل مرحلتني، حيث تضمَّ

حــول مواضيع )5s( و)6s( وتقرير )A3(، ومن ثم تمَّ الحصول عىل موافقة اإلدارة العليا يف 

الرشكــة لتطبيق التجربة، وبعدها تمَّ تنظيم التدريب الالزم لتطبيق أنشــطة )6s( وتحضري 

تقارير )A3(، ثم تطبيق مبادئ )6s( يف قســم تجميع األدوات يف املصنع املســتهدف، ومن 

ــن بيانات تطبيق )6s( خالل أول أربعة أســابيع  ثــم تــمَّ تجميع مثانية قوائم فحص تتضمَّ

من التطبيق.  ويف املرحلة الثانية تمَّ تحضري مثانية تقارير )A3( من قبل العاملني يف قســم 

.)6s( تجميع األدوات تحت إرشاف باحث ُمختص، وذلك بهدف اســتخدامها لدعم أنشطة 

وبعد انتهاء عملية اســتخدام التقارير تمَّ تجميع معلومات عن أنشــطة )6s( للمرة الثانية 

ــد مــن النتائج التي تحّققــت، وتوّصلت تجربــة تطبيق أنشــطة )6s( يف الرشكة إىل  للتأكُّ

أّن اســتخدام تقارير )A3( ُيســاعد عىل تحسني أنشــطة )6s( وبالتايل تحسني أداء الرشكة 

.)Gnanaguru et al, 2011: 248-249(

 :)APPH Ltd( تجربة رشكة

ــم لقطاع صناعة الطريان،  ات الهبوط وأنظمة التحكُّ هــي رشكة بريطانية لصناعــة ُمِعدَّ
ســت عام )1952( ويقع مقرّها يف )Runcorn( بالقرب من مدينة ليفربول، ومن أبرز  تأسَّ
عمالئها رشكات )Boeing( و)BAE Systems( و)Saab(.  حيث تمَّ تقســيم مواقع اإلنتاج 
إىل مشــاريع عىل شــكل خاليا عمل اعتامداً عىل من هو العميــل.  وللحفاظ عىل عمالئها 
الحاليني وعمالئها املحتملني قرَّرت الرشكة منذ البداية أّن بيئة العمل يجب أن تكون نظيفة. 
وبناًء عليه تمَّ البدء بتطبيق )5s(، حيث مل يقترص التطبيق عىل أماكن العمل ضمن املصنع 
فقــط، وإمّنا تــمَّ تطبيق )5s( يف املكاتب أيضاً، حيث متتلك الرشكــة عدداً كبرياً من الوثائق 
عىل شــكل ورقيات تحتل مكاناً ومساحة كبرية من أماكن التخزين، بسبب اضطرار الرشكة 
لالحتفــاظ بها التزاماً بالقوانني.  وللقيــام بتقليل هذا “الجبل” الورقي قامت الرشكة بجلب 
ناســخات ضوئية لتحويل كل الوثائق إىل نسخ إلكرتونية الســرتجاعها بسهولة عند الحاجة 
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إليهــا، وقامت الرشكة أيضاً بتنميط األثاث يف جميع أماكن العمل ليصبح بألوان متشــابهة، 
كــام تمَّ بيع األثاث القديم باملزاد، وتمَّ الســامح للعاملني أيضــًا بامتالك خزانة أضابري بكل 
مكان عمل باإلضافة إىل ســلة مهمالت.  وقد ســمحت عملية التنميط هذه بإعادة تنظيم 
املكاتب وإعطاء مساحات عمل إضافية للعاملني، كام سمحت للعاملني بتمييز أماكن العمل 
بسهولة حتى يف حال نقلهم ألماكن أخرى ضمن الرشكة.  كام احتفظت الرشكة بسجل صور 

.)Douglas, 2002: 5-6( )5s( فوتوغرافية قبل وبعد تطبيق عملية

:)5s( تجربة تصميم لعبة محاكاة لتقنية

األلعاب تدفع الالعبني إىل حــدود قدراتهم لتحقيق أهداف طموحة قابلة لإلنجاز، ومن 
املعــروف أنَّ معظم األلعاب يتم تصميمها للتســلية، إال أنَّ هناك بعــض األلعاب التي يتم 
ى  تصميمهــا بهــدف زيادة التعليــم، التدريب، التســويق أو االهتامم، هذه األلعاب ُتســمَّ
يــة )Serious Games(، وهــذا النوع من األلعاب ُيســتعمل يف العديد من  األلعــاب الِجدِّ
 املجاالت مثل الهندسة، الصحة، التعليم، الدفاع، إدارة الطوارئ واالكتشافات العلمية وغريها.

ية، حيث مُيكن تطبيق هذه األلعاب يف العديد  وُتعترب اإلدارة من مجاالت تطبيق األلعاب الِجدِّ
من النواحي مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة ويف جميع املســتويات اإلســرتاتيجية 
والعملياتيــة والتكتيكية، ومبدأ عمل هذه األلعاب هو خلق ســيناريوهات الختبار قدرات 
االستجابة لالعبني، ولتهيئهم وتدريبهم عىل الحاالت التي مُيكن أن تحدث يف الحياة الواقعية.  
وقد قام ثالثة مهندســني يف كلية الهندسة امليكانيكية بجامعة بورتو بالربتغال بتصميم لعبة 
)5s(، حيث هدفت هذه اللعبة إىل زيادة أداء املوّظفني عرب التدريب عىل التصنيع الرشيق، 
خصوصاً منهجية )5s(، وفكرة اللعبة هي تزويد املستخدم مبهمة لينفذها، حيث يتم تزويده 
بقامئة بكل املواد املتوفرة والتي سيقوم الالعب باختيار املواد الرضورية منها، ومن ثم اختيار 
األماكن املناسبة للمواد األخرى لحني الحاجة إليها، ولتقرير ما إذا كان مكان العمل يحتاج إىل 
نــوع من التنظيف، وهنا ميكن لالعب أن يلعب ضمن أربعة احتامالت:  مخزن، مكان عمل 
ات ووثائق  ة موّظفني، مكتب رشكة، ســطح املكتب لجهاز حاسوب عليه ملفَّ ُمشــرَتك بني ِعدَّ
وســلَّة مهمالت وغريها، وتمَّ تقييم اللعبة عن طريق )15( فرداً من املهندســني امليكانيكيني 
وُطاّلب املاجســتري الذين ميتلكون معرفة ُمسبقة بالتصنيع الرشيق، حيُث أظهرت النتائج أن 
)80%( من الالعبني اّتفقوا عىل أّن اللعبة واقعية وإيجابية، كام أّن )53%( من الالعبني اتفقوا 
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عىل أّن اللعبة ســاعدتهم يف فهم )5s( بشــكل أفضل، باإلضافة إىل اّتفاق )67%( من الالعبني 
ز الَتعّلم.  كام أشار جميع الالعبني إىل أّن هذا النوع من األلعاب لها فائدة  عىل أّن اللعبة ُتحفِّ
كبــرية يف التدريب )Gomes, Lopez and Carvalho, 2013(.  وميكن اســتعامل الروابط 

:)5s( التالية للوصول إىل إحدى ألعاب املحاكاة املشهورة لتقنية

- http://leantools.info/5sgame/.

- https://www.100pceffective.com/5-min-demo/5S-game/story_html5.html.

- https://www.100pceffective.com/5-min-demo/5s/story_html5.html.

االستنتاجات والتوصيات:

أواًل:  االستنتاجات:

لنا يف هذه الدراســة إىل تصميم منوذج ألسلوب املراجعة املنظمة لألدبّيات باالعتامد  - توصَّ

صة يف هذا املجال. عىل الدراسات األجنبية السابقة امُلتخصِّ

- ُيالحــظ ازدياد عدد الدراســات األجنبية من نوع “املراجعــة املنظمة لألدبيات” يف الفرتة 

األخــرية، وكذلك ازدياد عدد املجــالت األجنبية التي تختص بنرش مقاالت املراجعة، حيث 

 )5s( لتقنية )توّصلنا ضمن معايري ُمعيَّنة لعدد )18( دراســة مراجعة )ُمنّظمة أو تقليدية

ت عىل فرتة زمنية من )2012( إىل )2019( وقامت مبراجعة )142( دراســة مقبولة  امتــدَّ

ت عىل فرتة زمنية من )1994( إىل )2019( ومتَّت يف )34( دولة. امتدَّ

- اتَّفقت ُمعظم الدراســات الســابقة امُلتعلِّقة بتقنية )5s( عىل أّن هناك الكثري من الفوائد 

الناتجة عن التطبيق الناجح لهذه التقنية، وهذه الفوائد تشــمل:  بيئة العمل، العاملني، 

العمالء، املنتجات والخدمات، التكاليف، التسليم، الصيانة، األداء العام، ثقافة املنظمة.

- مُيكــن تطبيق تقنية )5s( يف املنظامت الصناعّيــة والخدمّية بنجاح، كام مُيكن تطبيقها يف 

املنظامت العاّمة والخاّصة، وكذلك يف املنظامت الصغرية واملتوّســطة والكبرية الحجم، مع 

وجــود زيــادة ملحوظة يف التطبيق عىل الرشكات الكبرية الحجــم.  وعليه، اّتفقت نتيجة 

الدراســة الحالية بشــكل جزيئ مع الدراسات السابقة بالنســبة ملوضوع حجم الرشكات، 

علاًم أن زيادة عدد الدراسات يف خانة )غري معروف( بالنسبة لحجم املنظامت تجعل من 
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املبكر الحكم عىل ِصّحة املعيار الســابق.  كام وجدنا أّن الدراسات السابقة ضمن املجال 

الخدمي قد رّكزت بشكل أسايس عىل مجال الرعاية الصحية.

- شــملت الدراســات التي ُطبِّقــت يف املنظامت الخدمّيــة ما ييل:  املستشــفيات، مراكز 

الرعاية الصحية )العيادات وغريها(، الجامعات وملحقاتها، املكتبات التقليدية واملكتبات 

اإللكرتونية، البنوك، مكاتب االستشارات والتدريب، املنظامت امُلختّصة بالجودة، املطاعم 

ومحاّلت الوجبات الرسيعة، خدمات تصليح الدراجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

- شــملت الدراســات التي ُطبِّقت يف املنظامت الصناعية عدداً كبــرياً من الصناعات وهي:  

ات  ات الكهربائية وُمعدِّ الطائــرات والفضــاء وتجهيزاتها، اآلليات وقطــع غيارها، امُلعــدِّ

الطاقة، العنفات، الغذائيات، التبغ، املنسوجات، األخشاب، الحديد، الكيامويات، التغليف، 

املصاعد، املالبس، البالســتيك، األلعاب، اإللكرتونيات وأنظمة الحامية، األدوية، ُمحرِّكات 

ات الطبية  ات العلمية، الُيخوت، األبواب، امُلعدِّ الديــزل، األملنيوم، الحرف التقليدية، امُلعدِّ

واألدوات الجراحية، اآلالت والرافعات، أدوات التثبيت واملّطاط.

- هناك اهتامم واســع برتويج وتطبيق تقنية )5s( اليابانية عىل املستوى الحكومي الوطني 

للعديد من الدول، ومن أمثلة ذلك يف الدراســات الســابقة تجارب ماليزيا، هونغ كونغ، 

ســرييالنكا، تنزانيا، الســنغال، أريترييا، كينيا، مدغشــقر، ماالوي، نيجرييا، أوغندا، بينني، 

بوركينا فاسو، بوروندي، كونغو، مايل، املغرب والنيجر.

- اســتخلصنا من الدراســات الســابقة تفاصيل العديد من التجارب العملّية لتطبيق تقنية 

دة وهي:  الرعاية الصحية واملكتبات والتعليم ومراكز االستشــارات  )5s( يف مجاالت ُمتعدِّ

والتدريب والصناعة والبناء والطــريان والفضاء، باإلضافة إىل تجربة تصميم لعبة ُمحاكاة 

.)5s( للتدريب عىل تقنية

- أوردت الدراسات السابقة عدداً كبرياً لنامذج خطوات تطبيق )5s( والتي ذكرنا بعضاً منها 

.)5s( وكذلك أهم معوقات تطبيق )5s( يف دراستنا، كام أوردت أهم عوامل نجاح تطبيق

لة لتطبيق  واعتــامداً عىل النتائج الســابقة، وعىل اعتبار أن البيئة العربيــة ُعموماً مؤهَّ

تقنية )5s( واالستفادة منها، تمَّ وضع التوصيات التطبيقية واملقرتحات للدراسات املستقبلية 

يف الفقرة التالية.
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ثانياً:  التوصيات:

م  - إيــالء أهمّيــة قصوى بتطبيق هذه التقنيــة وااللتزام بها يف جميع املنظــامت التي ُتقدِّ

خدمات الرعاية الصحية )املستشــفيات والعيادات وغريها(، وذلك لحساســّية الخدمات 

مة من ِقَبل هذه املنظامت. امُلقدَّ

 )5s-Kaizen-TQM( اع الحكومي مبحاولة نقل تجربة مسار - قيام الجهات املَعنّية يف الِقطَّ

 )Ishijima et al, بالتعاون مع املؤّسســات اليابانية امُلختّصة، حيُث ظهرت مؤخراً دراسة

)2020 والتي متَّت بالتعاون مع وزارة الصحة املرصية، وتمَّ فيها عرض تجربة تطبيق مسار 

)5s-Kaizen-TQM( يف خمســة مستشفيات مرصية بدءاً من شهر يناير/2016 إىل شهر 

فرباير/2017، وأشارت الدراســة إىل أّنه مُيكن االستفادة من نتائجها لتعميمها يف مختلف 

املجاالت.

ية، ســواء األلعاب امُلتعلِّقة  - تعميم التجارب امُلتعلِّقة بتصميم وتنفيذ ألعاب املحاكاة الِجدِّ

بتقنية )5s(، أو غريها من األلعاب ضمن املجاالت املختلفة، باإلضافة إىل قيام املتخصصني 

ية تتوافق مع البيئة الداخلية سواء عىل مستوى املنظمة أو الدولة. بتصميم ألعاب ِجدِّ

- عىل املنظامت الحكومية والخاصة العربية أن تقوم باســتخدام أســلوب املقارنة املرجعية 

)Benchmarking( للتعــرُّف عــىل تجارب املنظــامت العاملية امُلاَمِثلــة التي نجحت يف 

تطبيق تقنية )5s(، حيث تكمن أهمية هذا األسلوب يف تجنيب املنظمة ألسلوب التجربة 

والخطأ، وبالتايل توفري الجهد والوقت والتكاليف.  وهنا األمر مرتوك لكل منظمة بحسب 

تخّصصها ومجالها أن تبحث عن الطريقة األنســب لتكييف هذا األسلوب ملساعدتها عىل 

تحقيق النتائج اإليجابية. 

ــني باالّطالع عىل خطوات تطبيق )5s( الواردة يف هذه الدراســة،  - قيــام املنظامت واملهتمِّ

باإلضافــة إىل االطــالع عىل تجارب الــرشكات امُلامثلة مبا يتعلق بالخطــوات التي اّتبعتها 

لتطبيــق )5s( بنجــاح، وكذلك االّطالع عىل عوامــل نجاح تطبيق )5s( الــواردة يف هذه 

ن فعلياً أهم التوصيات التي مُيكن اّتباعها لتحقيق النجاح يف تطبيق  الدراسة والتي تتضمَّ

)5s(، وكذلك االّطالع عىل معوقات تطبيق )5s( الواردة يف هذه الدراســة مع العمل عىل 

تجّنبها قدر اإلمكان.
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الدراسات املستقبلية:

تقرتح الدراسة الحالية عىل الباحثني ما ييل:

- إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية التطبيقية عىل تقنية )5s(، وعالقة هذه التقنية مع 

مختلف املتغريات املدروسة، وتوضيح تجارب املنظامت التي مُيكن أن تنجح يف تطبيقها.

- إجــراء دراســات ُمقارََنة يف منظامت من أنواع وقطاعات ومجــاالت وأحجام مختلفة، وذلك 

بهدف التحديد الدقيق ملدى إمكانّية تطبيق )5s( ضمن كل نوع أو قطاع أو مجال أو حجم، 

مع محاولة القيام باملوازنة يف أعداد الدراسات التي ميكن إجراؤها تبعاً للمتغريات السابقة.

- القيام بإجراء دراســات مراجعة عىل مختلف املفاهيم امُلتعلِّقة بالجودة الشــاملة بشكل 

عام، وذلك نظراً القتصار الدراسة الحالية عىل مراجعة تقنية )5s( وحدها.

- القيام بإجراء دراســات إضافية باستخدام أسلوب امُلراجعة املنظمة لألدبّيات، سواء ضمن 

مجال العلوم اإلجتامعية أو يف غريها من املجاالت )الطبية، الهندسية، وغريها(.

صة بعد تدريبها  - القيام بدراسات »امُلراجعة املنظمة لألدبّيات« عن طريق فرق عمل ُمتخصِّ

عىل أساسيَّات هذا األسلوب، وذلك ضامناً لتحقيق أعىل درجة ُممكنة من املوضوعية.
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Abstract

Systematic Literature Review of Japanese Related (5s) Technique

Mr. Mohannad Mohammad Saeed Alfarhan

This study aimed to bridge the research gap between foreign libraries and Arab 
libraries in terms of the )5s( technique, with the current study attempting to clarify 
many topics related to the )5s( technique, as well as the most important indicators 
drawn from previous studies and the most important experiences of countries and 
international organizations that have used it. The “systematic literature review” method 
was used to achieve the study’s goal, in which the researcher used previous studies to 
develop a model for systematic literature review, which includes the formulation of 
the problem, development of the review protocol, search for literature, scanning to 
include the appropriate literature, quality assessment, data extraction, analysis, and 
synthesizing. 

Many of the results of the current study have been reached, including a strong 
interest in using the “systematic literature review” method in foreign studies. Previous 
studies have included numerous implementation )5s( experiences in a variety of 
fields, including health care, libraries, education, consulting and training centers, 
manufacturing, construction, aviation and space.

Several recommendations were made as a result of the study’s findings, including 
the need to work with specialized Japanese institutions to generalize the experience 
of applying the path )5s-Kaizen-TQM(, with a focus on applying it within healthcare 
organizations, and to conduct future comparative studies in organizations of various 
types, sectors, fields, and sizes.

Keywords: Systematic literature review, continuous improvement, total quality, 
workplace, organization, 5s.
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