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هاي  در محیط وري و فرهنگ سازمانی پرسنلبر کیفیت، بهره 5sثیر نظام آراستگی أت

  شهر شیرازهاي دولتی جراحی بیمارستان

  **حسین رهبر ،*علیرضا موغلیدکتر 
  
  
  
  
  
  
  
  
      

هاي دولتیهاي جراحی بیمارستان، محیطوري، کیفیت، بهره 5sنظام آراستگی :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
. ري در اداره اثربخش سازمان دارداي است که شناخت و بکارگیري آن، تأثیر چشمگیفرهنگ سازمانی، پدیده: زمینه و هدف

هاي وري پرسنل و فرهنگ سازمانی در محیطبر بهره 5s به همین منظور هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام آراستگی
  .هاي دولتی استجراحی بیمارستان

. از نوع پیمایشی است این پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات توصیفی: ها مواد و روش
در این پژوهش با توجه به . باشدنفر می 200هاي دولتی است که تعداد آنها هاي جراحی بیمارستانجامعه آماري کلیه پرسنل محیط

گیري بدست آمدن یک نتیجه موثق و کلی، از نمونه جهت به و پرسنل کلیه بودن دسترس در چنینهم و پژوهش جامعه بودن محدود
هاي استاندارد به نام پرسشنامهسه  ،وري اطالعاتآابزار گرد. تفاده نگردید و کل جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفتخاصی اس

و کیفیت خدمات پاراسورامان و ) 1980(وري نیروي انسانی هرسی و گلد اسمیت ، بهره)2000(پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون 
هاي آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید از شاخص هدف پژوهشو تحلیل  به منظور تجزیه. بود) 1985( شهمکاران

بر سه عامل  5s و همچنین از آمار استنباطی به خصوص آزمون تی تست وابسته به منظور سنجش میزان اثرگذاري نظام آراستگی
  .استفاده شد 001/0با سطح معناداري  20نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  وري و فرهنگ سازمانیکیفیت خدمات، بهره

در کیفیت کاري پرسنل  5s دم استفاده از نظام آراستگیـاده و عـان داد که بین استفـش نشـهاي این پژوهیافته :ها یافته
تفاوت  )T = 1.498( و مقدار )sig = 0.001( داري برابر بابا سطح معنی T هاي دولتی بر اساس آزمونهاي جراحی بیمارستانمحیط

با سطح  Tدر فرهنگ سازمانی بر اساس آزمون  5sهمچنین بین استفاده و عدم استفاده از نظام آراستگی . داشتمعناداري وجود 
وري پرسنل و کاربرد نظام آراستگی بر بهرهو  داشتتفاوت معناداري وجود  )T = 1.467(و مقدار  )sig = 0.001( داري برابر بامعنی

  .داشتتفاوت معناداري وجود نیز  )T = 1.309(و مقدار  )sig = 0.005( داري برابر بازمانی با سطح معنیفرهنگ سا

در کیفیت،  کننداستفاده  5s هایی جراحی که از نظام آراستگیطـان داد که محیـها نشنتایج حاصل از یافته: گیـري نتیجه
 خصوصاً  5sبنابراین لزوم بکارگیري استفاده از نظام آراستگی. خواهد داشت ییاثیر قابل توجهأوري و فرهنگ سازمانی آنها تبهره

 .شودتوصیه جدي میهاي بیمارستانی عمل و توسعه آن در سایر بخش در محیط اتاق
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  و هدف هزمین
وري و کارایی ارزشمندترین جایگاه را در نزد روزه بهرهام

مدیران دارد و همه در جستجوي کارایی بیشتر و اثر بخشی 
هاي آنان نیز در همین راستا شکل ند و تالشهست ترفزون
گیرد تا ثبات سازمان را در دنیاي پر رقابت امروز تضمین می

رایی هاي اجوجود ساختار سازمانی مناسب، روش 1.کنند
کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضاي کار متعادل و از 

تر نیروي انسانی واجد صالحیت و شایسته از همه مهم
وري مطلوب باید مورد ضروریاتی است که براي نیل به بهره

وري در واقع، یک شاخص بهره 2توجه مدیران قرار گیرد؛
یک  عملکرد کلیدي در همه سطوح از یک کارگاه کوچک تا

وري یک فاکتور سازمان بسیار بزرگ است؛ بنابراین، بهره
  . اساسی و مهمترین عامل پیشرفت هر سازمان است

هاي کمی و مؤثر که بتواند از این رو، استفاده از شاخص
خروجی عملکرد پرسنل را با اهداف عملیاتی سازمان بررسی 

ع، باشد؛ زیرا که این موضوو محاسبه نماید، بسیار مؤثر می
وري، عملکرد کل سازمان و اي در بهرهعامل بسیار عمده

هاي عملکردي در گذاري شناسایی نقاط قابل بهبود در هدف
وري نیروي انسانی، هاي بهرهتدوین شاخص. سازمان است

وري نیروي انسانی را سازد تا میزان بهرهمدیریت را قادر می
  .ها افزایش دهداز طریق تقویت این شاخص

 ددي اجراـهاي متعدفـبراي رسیدن به ه 5s ياجرا
ها عبارتند از ایمنی و ترین هدفبرخی از مهم .شودمی

کیفیت و  ها،وري، صرفه جویی در هزینهبهداشت، بهره
اجراي نظام  هایی که باها در محیطپیشگیري از خرابی

زاید و غیر ضروري وجود  ءاشیا .شوندآراستگی مدیریت می
 شوند و این امرموجود با نظمی خاص مرتب میندارد و اقالم 

. تا حد زیادي موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد
 اجراي منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه و

ترتالش براي ایجاد آورد و از همه مهمفراهم می بهداشتی را
ق ـتحق کارکنان مهمترین عامل در هاي صحیح درعادت
اجراي بند پنجم حاصل  این مهم در ست وهاي آراسته امحیط
ارائه  لوازم تولید یا محیطی سامان یافته از وجود. شد خواهد

  3.کیفیت است خدمات با
سیستمی براي بهسازي و آراستگی  ،5Sنظام آراستگی یا 

کند این محیط، محیط کار است، تفاوتی نمی(محیط است 
کمک این نظام ) محیط خانه است و یا حتی خودرو شخصی

نظام آراستگی  .کند، همواره محیطی آراسته داشته باشیممی
: اندهیـسام. 1 :دـباشهاي زیر میمرحله با نام 5شامل  5Sیا 

ردن و ـمرتب ک: نظافت. 2تفکیک ضروري از غیرضروري 
: نظافت: 3زاري ـله و ابـص کردن مکان هر وسیـمشخ

: 4تمیزکاري و نگهداري محیط به صورت همواره تمیز 
ها و استانداردها براي تدوین دستورالعمل: استانداردسازي

سازي براي انجام فرهنگ: انضباط: 4حفظ و تداوم آراستگی 
  4.عادت افراد به انجام صحیح کارها

ول ابتدایی ـوزش اصـگی ضمن آمـم و آراستـنظ
وري باالتر ها را در دستیابی به بهرهکیفیت گرایی، سازمان

ن مهم از طریق اجراي نظام مدیریت رساند که اییاري می
یابد و براي اجراي این نظام تحقق می )TQM(کیفیت فراگیر 

 5sاجراي . نیز باید بستر فرهنگی الزم و مناسب را ایجاد نمود
نه تنها، باعث ایجاد محیط کاري زیبا، آراسته، منظم، منضبط 

توان شود، بلکه با اجراي اصولی آن میو عاري از آلودگی می
. ها را تحت تأثیر قرار دادمعیارها و رفتارهاي فرهنگ سازمان

یکی از بهترین اصول استانداردسازي  5sنظام آراستگی 
وري، کاهش وقفه افزایش بهره در هاي کاري است کهمحیط

این نظام از ریشه . ثر استؤکاري و ارتقاء کیفیت بسیار م
فرهنگ  تفکر بهبود مستمر در مدیریت ژاپن وارد عملیات و

اي مثل نظم سازمان شده است و اگر چه مفاهیم بسیار ساده
کند، اما در راستاي حرکت تکاملی خود و نظافت را توصیه می

با  5.باعث تبلور فرهنگ بهبود مستمر و اعتالي کیفیت است
ضروري است که به سنجش میزان  ها،دمه و توصیفـاین مق

م بر کیفیت، ـبه عنوان یک مه 5sگی ـر نظام آراستـتأثی
رهنگ سازمانی پرداخته شود تا ضمن ـوري پرسنل و فبهره
اي با ایسهـها، مقانـت این سازمـن شدن وضعیـروش

 ،کنندگی پیروي نمیـهایی که از این نظام آراستسازمان
 5sهمچنین پژوهش هاي مرتبطی که از نظام آراستگی . باشد

نوان پیشینه در محیط هاي گوناگون استفاده کرده اند به ع
تأثیر نظام آراستگی  ،پژوهشی. گردداین پژوهش ذکر می

) ع(رکز آموزشی درمانی امام رضاـرا در م 5sسازمانی 
هاي آنان یافته. ه استکرمانشاه را مورد بررسی قرار داد

مندي پرسنل و بیماران در قبل و بعد نشان داد میزان رضایت
پزشکی و بخش  در هر سه بخش تغذیه، مدارك 5sاز اجراي 

  6.دهدداري را نشان میبستري تفاوت معنی
ر به بررسی رابطه فرهنگ ـهمچنین پژوهشی دیگ

هاي انـروي انسانی در سازمـوري نیرهـسازمانی و به
هاي یافته. ه استدهی عمومی استان تهران پرداختخدمات

پژوهش نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی با تعدادي از 
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هاي انی در سازمانـروي انسـوري نیرهـي بههالفهؤم
خدمات دهی عمومی استان تهران ارتباط مثبت و معناداري 

هاي ؤلفهـوان پیش بینی مـوجود دارد؛ به عبارت دیگر ت
در  4.ابعاد فرهنگ سازمانی وجود دارد قطریوري از بهره

ر به تأثیر فرهنگ سازمانی و نقش آن در ـپژوهشی دیگ
ي انسانی در شبکه بهداشت و درمان زنجان وري نیروبهره

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کلیه . پرداخته شد
هاي تحقیق تأیید شده و بین متغیر فرهنگ سازمانی فرضیه
داري وجود وري نیروي انسانی رابطه مستقیم و معنیبا بهره

در تشریح نتایج پژوهش خود تأکید کرد که اجراي  7.دارد
اما آید، استگی هنگام صحبت از آن ساده به نظر مینظام آر

سازي آن بسیار متفاوت و سخت است، مگر به امکان پیاده
واسطه ایجاد ساختارهاي مناسب، تدوین درست قوانین و 

 همچنین 8.هاي آموزشی در رابطه با استقرار آناجراي برنامه
یک نقطه مناسب در سازمان وجود  5sبراي شروع اجراي 

و آن زمانی است که اجازه دهید کارمندان در درك دارد 
فقط  5sزیرا  ،چیستی آن و چرایی انجام آن موفق شوند

تکنیک تغییر در فضاها و روشی در کار نیست، بلکه تغییر 
به تأثیر  شمارتینز و همکاران 9.فرهنگ کار را نیز همراه دارد

وري پرسنل و فرهنگ سازمانی در بر کیفیت، بهره 5sنظام 
سنجش در دو سطح قبل و . پرداختند )Usaquen(اوساکوئین 

نتایج پژوهش . انجام شد 5sبعد از برگزاري کارگاه آموزشی 
آنها نشان داد که ارتباط معناداري بین عوامل مورد مطالعه و 

زایش ـوجود دارد و این عامل باعث موجب اف 5sنظام 
  10.کیفیت، بهره وري و بهبود فرهنگ سازمانی شده است

  ها واد و روشـم
جهت . توصیفی از نوع پیمایشی بود مقاله،این روش 

بررسی وضعیت موجود از روش میدانی و ابزار پرسشنامه 
هاي جامعه آماري کلیه پرسنل محیط. استفاده شداستاندارد 

که تعداد آنها  شهر شیراز بودهاي دولتی جراحی بیمارستان
مورگان حجم نمونه که با استفاده از جدول  نفر بودند 418
وري اطالعات شامل سه آابزار گرد. نفر انتخاب شد 200

وري نیروي ، بهره)2000(پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون 
و کیفیت خدمات ) 1980(انسانی هرسی و گلد اسمیت 

پرسشنامه فرهنگ . است) 1985( شپاراسورامان و همکاران
 چهار ندهبرگیر گویه است و در 60سازمانی دنیسون شامل 

شدن  کار درگیر یعنی: سازمان فرهنگ اصلی ویژگی
پذیري انطباق ،)هاتوانمندسازي، تیم گرایی و توسعه قابلیت(

 ثبات ،)مداري و یادگیري سازمانیایجاد تغییر، مشتري(
هماهنگی و انسجام، توافق و ارزش (شامل  )یکپارچگی(

نیت و جهت (که شامل ) رسالت( ماموریت و )بنیادین
روایی و  .است )ستراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم اندازا

روایی و پایایی : پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون بارها در مطالعات 
داخلی و خارجی با استفاده از آزمون آلفباي کرونباخ به 

براي مثال در پژوهش مبلغی و دانش . دست آمده است
ارزیابی شده است و روایی مورد نظر با  81/0ایایی پ) 1393(

نظران و سؤاالت موجود در تحقیقات مشابه مشورت صاحب
وري نیروي انسانی پرسشنامه بهره. به دست آمده است
یکی از مشهورترین نظریات، متعلق به : هرسی و گلد اسمیت

وري هرسی و گلد اسمیت است که بر اساس این نظریه، بهره
د یا متغیر مربوط به مدیریت ـبع 7سانی، شامل نیروي ان

دانش و (وانایی ـت: رد اثربخش است که عبارتند ازـعملک
حمایت (ک ـ، کم)ور نقشـدرك یا تص(وح ـ، وض)مهارت

وزش و بازخورد ـآم(، ارزیابی )تمایل(، انگیزه )سازمانی
و محیط ) اعمال معتبر و حقوقی پرسنل(ار ـ، اعتب)ردـعملک

 5این پرسشنامه نیز با استفاده از طیف ). یتناسب محیط(
، 3ندارم نظري ،2موافقم، 1موافقم کامالً(رت ـاي لیکدرجه

شود و ش واقع میـورد سنجـم )5مـمخالف کامالً، 4مخالفم
رفته ـسؤال در نظر گ 3د ـؤال و براي هر بعـس 21شامل 

روي ـوري نیروایی و پایایی پرسشنامه بهره. شده است
روایی این پرسشنامه در : د اسمیتـی و گلانسانی هرس

و بردبار، منصوري و ) 1387(ري ـهاي سید عامپژوهش
ده است؛ همچنین پایایی این ـتأیید ش) 1387(جمالی 

در مقاله بردبار،  765/0پرسشنامه با ضریب آلفاي کرونباخ 
اي قابل قبول وان نمرهـو به عن) 1387(منصوري و جمالی 

  . انجام شده است
: شسشنامه کیفیت خدمات پاراسورمان و همکارانپر

پاراسورمان  توسط (SERVQUAL) مقیاس کیفیت خدمات
گویه  44که  ،ساخته شده است 1988ر سال د شو همکاران
   .روددمات بکار میـور سنجش کیفیت خـبه منظدارد و 

  اي نقطه 7گذاري پرسشنامه بصورت طیف لیکرت نمره
پرسشنامه کیفیت خدمات روایی و پایایی . باشدمی

روایی این پرسشنامه در مقاله : شپاراسورمان و همکاران
 .تأیید شده است) 1389( شرنجبر عزت آبادي و همکاران

همچنین پایایی آن در همین مقاله با ضریب آلفاي کرونباخ 
  . به اثبات رسیده است 946/0
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هاي آمار از شاخص ها،دادهزیه و تحلیل ـور تجـبه منظ
راف معیار استفاده شد و همچنین ـن و انحـفی، میانگیتوصی

ون تی تست وابسته به منظور ـاز آمار استنباطی مانند آزم
بر سه عامل  5sذاري نظام آراستگی ـش میزان اثرگـسنج

وري و فرهنگ سازمانی استفاده ات، بهرهـکیفیت خدم
  .گردید

  ها یافته
در  5sبین استفاده و عدم استفاده از نظام آراستگی 

هاي دولتی تفاوت هاي جراحی بیمارستانکیفیت محیط
  . معناداري وجود دارد

یی بین آجدول یک آزمون تفاوت میانگین کیفیت کار
در کیفیت  5sگی ـدم استفاده از نظام آراستـاده و عـاستف
ان ـی یکسـهاي دولتانـارستـراحی بیمـهاي جطـمحی
ت آمده بر اساس نتایج بدس. نشان داده شده است، باشدمی

و مقدار  )sig = 0.001(داري برابر با با سطح معنی Tآزمون 
)T = 1.498( بنابراین بین . گرددمی ییدأفرضیه فوق ت

در کیفیت  5sاستفاده و عدم استفاده از نظام آراستگی 
هاي دولتی تفاوت معناداري هاي جراحی بیمارستانمحیط

 5sه از نظام آراستگی بین استفاده و عدم استفاد .وجود دارد
هاي دولتی هاي جراحی بیمارستاندر فرهنگ سازمانی محیط
  .تفاوت معناداري وجود دارد

  
  5sآزمون تفاوت میانگین کیفیت کارایی بین استفاده و عدم استفاده نظام آراستگی  ـ1جدول 

  
  داريسطح معنی Tمقدار   انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیر

  46/0  67/3  100  استفاده
498/1  001/0  

  35/0  45/3  100  عدم استفاده

  5sآزمون تفاوت میانگین فرهنگ سازمانی بین استفاده و عدم استفاده نظام آراستگی  ـ2جدول 

  سطح معنی داري Tمقدار   انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیر

  45/0  86/2  100  استفاده
467/1-  001/0  

  63/0  15/3  100  عدم استفاده

  5sوري بین استفاده و عدم استفاده نظام آراستگی آزمون تفاوت میانگین بهرهـ 3 جدول

  داريسطح معنی Tمقدار   انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیر

  17/0  98/2  128  استفاده
309/1  005/0  

  26/0  50/2  128  عدم استفاده

  



48  1397، سال 2، شماره 26ریه جراحی ایران، دوره نش

گ سازمانی بین ـآزمون تفاوت میانگین فرهن 2دول ـج
نشان داده  5sدم استفاده از نظام آراستگی ـاده و عـفاست
با سطح  Tون ـنتایج بدست آمده بر اساس آزم. ده استـش

 )T = 1.467(و مقدار  )sig = 0.001(داري برابر با معنی
اده و ـن استفـبنابراین بی. گرددیید میأوق تـرضیه فـف
رهنگ سازمانی ـدر ف 5sدم استفاده از نظام آراستگی ـع
هاي دولتی تفاوت معناداري هاي جراحی بیمارستانحیطم

   .وجود دارد
و  5sاده نظام آراستگی ـدم استفـاده و عـبین استف

هاي دولتی هاي جراحی بیمارستانوري پرسنل محیطبهره
  .تفاوت معناداري وجود دارد

وري بین آزمون تفاوت میانگین میزان بهره 3جدول 
نشان داده شده  5sاستفاده و عدم استفاده نظام آراستگی 

داري با سطح معنی نتایج بدست آمده بر اساس آزمون . است
یید أفرضیه فوق ت )T = 1.309(و مقدار  )sig = 0.005(برابر با 

بنابراین بین استفاده و عدم استفاده نظام آراستگی . گرددمی
5s هاي اي جراحی بیمارستانهوري پرسنل محیطو بهره

  .دولتی تفاوت معناداري وجود دارد

  بحث
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام آراستگی 

5s هاي وري پرسنل و فرهنگ سازمانی در محیطبر بهره
هاي دولتی بود و نتایج نشان داد که بین جراحی بیمارستان

فیت در کی 5sاستفاده و عدم استفاده از نظام آراستگی 
هاي دولتی تفاوت معناداري هاي جراحی بیمارستانمحیط

استفاده  5sبدین معنی که اگر از نظام آراستگی . وجود دارد
ثیر داشته و کار آنها را أنشود در کیفیت کارایی پرسنل ت

  . دهدثیر قرار میأتحت ت
ش نتایج این بخش از پژوهش با نتایج دهقان و همکاران

بنابراین بهتر . وانی داردـهمخ) 2011( و هانگ این) 1390(
هاي هاي جراحی بیمارستاناست که دست اندرکاران محیط

دولتی نسبت به بکارگیري و عملیاتی کردن نظام آراستگی 

5s نتایج در مورد فرضیه دوم نیز نشان داد که . اقدام نمایند
در فرهنگ  5sبین استفاده و عدم استفاده از نظام آراستگی 

هاي دولتی تفاوت هاي جراحی بیمارستانطسازمانی محی
بدین معنی که استفاده و عدم استفاده . معناداري وجود دارد
بر فرهنگ سازمانی این  اًـمستقیم 5sاز نظام آراستگی 

شود که این ر دارد و بنابراین پیشنهاد میـثیأها تطـمحی
ها به خوبی اجرا شود تا فرهنگ سازمانی طـنظام در این محی

هاي این مراکز هت مثبت و در جهت اهداف و ماموریتدر ج
کننده این است که فرضیه سوم بیان. ثیر قرار گیردأتحت ت

وري پرسنل و فرهنگ سازمانی کاربرد نظام آراستگی بر بهره
در واقع فرضیه محقق بدین گونه بوده . داري داردتأثیر معنی

ل در ـنوري پرسگی، بهرهـاست که با بکارگیري نظام آراست
واهد ـزایش خـهاي دولتی افهاي جراحی بیمارستانمحیط

گویان، مقوله ساماندهی در نظام یافت که از دید پاسخ
. ر داردـثیأراکز تـوري پرسنل در این مآراستگی با بهره

و  4شدهقان و همکاران 12،هاي پژوهش بیضایی نژادهـیافت
. انی داردنیز با نتایج این پژوهش همخو 13پیترز و واترمن

ها است هاي آنها بیانگر ارتباط مثبت این مؤلفهنتایج پژوهش
است که  5sاد ـب یکی از ابعـاند نظم و ترتیداده که نشان

ت، ضایعا ها،کاهش هزینه وري،بهره ودـبه بهب منجر محیط
 که گرددآلودگی می و وقت اتالف ها،کاريدوباره و خطا

  . است پژوهش این در به دست آمده نتایج مشابه

  گیرينتیجه
گی در ـراري نظام آراستـنتایج نشان داد که با برق

راز، ـر شیـهاي دولتی شهانـراحی بیمارستـهاي جمحیط
ادي، رضایت و ـافع اقتصـتوان انتظار داشت کارآیی، منمی
وري پرسنل و به دنبال آن رضایتمندي بیماران افزایش رهـبه

ود تا با تشکیل کمیته نظام ـشاد میـبنابراین پیشنه. یابد
م اقدام نموده ـت به این مهـی، هر چه سریعتر نسبـآراستگ

هاي بیمارستانی نیز مستقر ام را در سایر بخشـو این نظ
  .نمایند
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Abstract: 

 
Effect of 5s Discipline on Quality on Efficiency of Employees 

and Organizational Culture in Surgical Environments 
in State Hospitals 

Mooghali A. R. Ph.D*, Rahbar H. ** 

(Received: 9 June 2018 Accepted: 18 Sep 2018) 

 
Introduction & Objective: The purpose of this study is assessing Effect of 5s discipline on quality 

on efficiency of employees and organizational culture in Surgical environments in state hospitals. 

Materials & Methods: This study is descriptive both in applied target and data collecting. Statistical 
society in this study includes all of employees in the local branch of the centre of science and technology 
which is 200 people. Because statistical society is limited and all of them were available, the whole society 
was studied to achieve a certain result and no special sampling was needed. Questionnaire was data 
collection tool and Descriptive statistics indexes, mean and Standard deviation, were used to analyse 
study’s default assumptions. Also Inferential statistics and specialy dependent T test was used in order to 
measure amount of 5s discipline on quality of services, efficiency and organizational culture. 

Results: Results showed a meaningful difference between using and not using 5s discipline on 
quality of services in the local branch of the centre of science and technology. Results of third assumption 
shows that application of discipline system has a significant effect on efficiency and organizational culture. 

Conclusions: The results of the findings showed that the surgical environments that use the S5 
adornment system have had a significant impact on their quality, productivity and organizational culture. 
Therefore, the necessity of using the 5s system of adornment, especially in the operating room 
environment, is strongly recommended. 

Key Words: 5s Discipline, Efficiency, Quality, Surgical Environments State Hospitals 
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