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 امللخص 

فة  الجامعةاا ادردة ةة (  (Six Sigmaسةتددا  ماةاه   اتهدف هذه الدراسة إلى معرفةة مةد  
لةى توية أ أهم ةة تقه  هةا فة  التحسة ت المسةتمر لودةدماا والعمو ةاا ، و الحكوم ةة والداةةة ا 

 Six)سةتددا  ماةاه   احول دوت ةعوقاا الت  تةةمةلى الإعرف ةالتو التعو م ة ف  هذه الجامعاا، 

Sigma)  المذكورة لد  الجامعاا . 
 ،عوةى ع ةةة مةت مجتمةد الدراسةة زعا، و ستهاةةاولتح  ق أهداف هذه الدراسة، ف د تّ  تةم   

امعةاا ادردة ةة الحكوم ةة الج اإلدار  ت فة و مت أعياء اله ئة التدر س ة  ا  عيو ( 962) هوغا
 .والداةة

 Six))قه ق ماةاه   ةداثة تةةة إلةى حةةوا الدراسة، ف د توةالالز وهعد إجراء التحو ل اإلحةائ  

Sigma حةول ماةاه   هاوةف  هذه الجامعاا، وال  وجد ةموذج وايأ  مكةت تهة ةم مةت قهةSix 

Sigma) )،  ،يةعف المةوارد المال ةة الالزمةة و  هاإليافة إلةى يةعف الكةوادر الهةةر ة الم،هوةة
 .لتقه ق هذه المااه  

فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة   (Six Sigma)سةةتددا  ماةةاه  اوتوةةة  هةةذه الدراسةةة إلةةى أهم ةةة 
ددماتها وعمو اتها التعو م ة، وكةذل  لغةرض  الحكوم ة والداةة، لغرض التحس ت المستمر ف 

لةةد ها، لتةةتمكت  العمو ةةاا التعو م ةةة سةةتددامها كةة داة إحةةةائ ة ل  ةةات المةةةكالا والع ةةو  فةة ا
 .مت هذه الع و  ئهادال إمت ة قة الةار أو  هاه مت إزالتها أو ت ر 

 
 :فتتاحيةالكلمات اال

 (Six Sigma) ،لجامعاا ادردة ة، مةهج ة دم  ، إدارة الجودة الةاموةا. 
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Extent Use of Six Sigma Concepts in  

Government and Private Jordanian Universities 

 

 

Abstract 

This study aims to find out howto use Six Sigma concepts in the 

government and private Jordanian universities. Also it aims to 

illustrate the importance of application in the continuous 

improvement of services and educational processes in these 

universities; in addition to that, it aims to identify the obstacles that 

prevent the use of the concepts of Six Sigma at these universities. 

To achieve the objectives of this study, a questionnaire was 

designed and distributed to a sample of the population which 

included (269) faculty members and administrators of government 

and private Jordanian universities.  

Following the required statistical analysis, the findings of this 

study indicated a recent application of the concepts of Six Sigma at 

these universities, and there is no clear example can be adopted by 

the universities on the concepts of Six Sigma, in addition to that the 

study indicated weakness of qualified human resources, and limited 

financial resources, in these universities which prevent the 

application of Six Sigma concepts. 

This study recommends the importance of using the concepts of 

Six Sigma in government and private Jordanian universities, for the 

purpose of continuous improvement in its services and educational 

operations, as well as to be used as a statistical tool to measure 

problems and defects of the educational processes, to be able to 

remove or close to the zero point or free from these defects. 

 

Keywords: 
Six Sigma, Jordanian universities, DMAIC methodology, Total 

Quality Management. 
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 :مقدمة

ردةة  لمةا ت ةو  ردة ة الحكوم ة والداةةة مكاةةة مرموقةة فة  المجتمةد اد تحتل الجامعاا اد 
ت ا  و . وتح  ةق التةم ةة الةةاموة ،هم مت مس،ول ة كه رة ف  إعداد الكوادر الم،هوةة والمتدةةةة

مةةةور، ول ةةةاء ادأالقةةةال ، و ) هةةةذه الجامعةةةاا  تسةةةعى دائمةةةا إلةةةى التم ةةةز فةةة  ددمةةةة عمالئهةةةا 
إلسةةترات ج ة والتةةةغ و ة اهةةدافها أهةةدافها الةهائ ةةة و أ، وتح  ةةق (والعةةامو ت، والمجتمةةد المحوةة 

  .هكااءة وفاعو ة
قتةةةةا ة، أهعادهةةةا اال هجم ةةةدعةةةد التعوةةة   الجةةةامع  المحةةةر  ادسةةةات فةةة  عمو ةةةة التةم ةةةة و   
در الةةةرئ ت أةةةةم المةةةة جتماع ةةةة، والث اف ةةةة، وةةةةرقا مةةةت ةةةةروق التةم ةةةة اإلةسةةةاة ة، كمةةةاواال

جتماع ةةة التةة   ةةةةدها اإلةسةةات، هةةل إّت مسةةت هل الةةدول  ت ةةرر هةةةورة رئ سةةة فةة  لورفاه ةةة اال
 (.9002 هاة وة،) ،أروقة م،سساا التعو   العال 

، والت ة ةةاا داري الحةةد  ، والتحةةد اا التةة  تواجههةةا الجامعةةاا ادردة ةةة فةة   ةةل العولمةةةوفةة   ةةل الاكةةر اإل 
داء مةةت مجةةرد ، ف ةةد تحةةول ماهةةو  م ةةا  ت ادةعكاسةةاتم عوةةى سةةوق العمةةلاقتةةةاد واإلدارة، و ل  االالعالم ةةة فةة  عةةا

الةوع ة، مما  اةرض عوةى هةذه الجامعةاا تغ  ةر أسةال هها اإلدار ةة الحال ةة،  ةلى م،ةر لوجودإت     روت ة   سةوي 
اتهةا، لتةةةهأ همسةتو  التحةةد اا، وتحسة ت جةةودة مدرج تمكةهةا مةةت ز ةادة كااءتهةةا، وتهةة  ماةةاه   إدار ةة حد ثةةة،

 . مال التةمو ةواآل
أحةةد أةةةهر الماةةاه   اإلدار ةةة الحد ثةةة، والمةةدادل المعاةةةرة،  (six sigma)وتعةةد ماةةاه   

دارة يمات الجودة، والت  ت و  عوةى مهةدأ  ةالت  هرزا مت رح   إدارة الجودة الةاموة، ل  ات وا 
ممكةةةة، سةةاع ة ةحةةو ( ع ةةو )مرفويةةاا ه قةةل  تح  ةةق أفيةةل مسةةتو اا الجةةودة فةة  التعوةة  ،

عةددة لم،سسةاا التعوة   العةال  تح  ق هدف الع   الةاري، مح  ة هذل  جموة مت المزا ةا المت
وتح  ةةق  تحسةة ت جةةودة ادداء الجةةامع ، وتوح ةةد إجةةراءاا  العمةةل، وتوز ةةد المهةةا  هااعو ةةة،و 

 عهاهةةةةة،)، امعةةةاات دةةةدماا التعوةةة   العةةةال  لوجعةةة ، وسةةةوق العمةةةل، والمجتمةةةدريةةةا القوهةةةة
9000). 

سةةةتددا  الةةةذل  جةةةاءا هةةةذه الدراسةةةة لتسةةةو ق اليةةةوء عوةةةى ماه ةةةة، ومةهج ةةةاا، ومزا ةةةا 
تح  ةةق الجةةودة الةةةاموة فةة  التعوةة   العةةال  فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة ل  (Six Sigma)ماةةاه  

فةةة  هةةةذه  ( (Six Sigmaاه   ةسةةةتددا  ماةةةا  لتويةةةأ مةةةدالحكوم ةةةة والداةةةةة، وكةةةذل  
 .هاستدداماعرفة المعوقاا الت  تحول دوت مو الجامعاا، 
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 :مشكلة الدراسة

اا ادردة ة الحكوم ة والداةةة العد ةد مةت اإلةجةازاا، واإلسةهاماا فة  إعةداد عتح ق الجام
أت  إال ،وتسةه  فة  تح  ةق التةم ةة الةةاموة فة  ادردت ،كوادر الهةر ة الم،هوة والمتدةةةةال

وجةود مةةكالا واةحرافةاا فة  : مةكالا، ومت أهمها، والهذه الجامعاا تواجم هعض التحد اا
، كةذل  عةد  رهةق مدرجةاا التعوة   هحاجةة السةوق، هاإليةافة ف هةاعمو ة يهق معةا  ر ال هةول 

ويةعف وترادة  اإلداراا  هةذه الجامعةاا،فة   جإلى التساهل والتراد  ف  معا  ر الت     والتدر 
ممةا  ة،ثر  ؛ا، ومت ث  يةعف معالجتهةاالعو ا عوى تةد ص مسههاا هذه المةكالا واالةحرافا

 . سوها عوى جودة التعو   العال  ف  ادردت

التحةد اا، ستمرار إلى التك ف مد هةذه الذل  تسعى الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة ه
ومد تعةدد وتةةو   .لى  درجة الكمال ف  جودة التعو   ف  ادردتإل الوةول ج، مت أوالمةكالا

  اإلدار ة الحد ثة المتعو ة هالجودة، وتةو  أسال   تقه  هةا فة  مجةال التعوة   المدادل والمااه 
 ا  متم ةةز  كوةةةم مةةددال    (Six Sigma)هتمةةا  أكهةةر لماهةةو اعقةةاء إ تقوةة  هةةذا ادمةةرالعةةال ، 

فةة  اإلجاهةةة عةةت أسةةئوة  و مكةةت تحد ةةد مةةةكوة  الدراسةةة، تح  ةةق الجةةودة فةة  التعوةة   العةةال ل
 :  ةتالدراسة اآل

 استددا  مااه   ما مد  (Six Sigma)  ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة؟ 
    هل  وجد ادةتالف دال إحةةائ ا فة  مةد  اسةتددا  ماةاهSix Sigma))  فة  الجامعةاا

ادردة ةةةة الحكوم ةةةة والداةةةةة تهعةةةا لمتغ ةةةراا ةةةةو  الجامعةةةة، الدهةةةرة، المسةةةتو  اإلداري، 
 التدةص؟

 ستددا  مااه   ا ما ه  المع  اا الت  تحول دوتSix Sigma)) امعاا ادردة ة ف  الج
  ؟الحكوم ة والداةة

 :أهداف الدراسة

- :تهدف هذه الدراسة إلى
   ردة ةة الحكوم ةة والداةةةة لماةاه   سةتددا  الجامعةاا اد امعرفةة مةد(Six Sigma) ، 

هةةذه ةحرافةةاا والمةةةكالا التةة  تتعوةةق هجةةودة الدةةدماا والعمو ةةاا التعو م ةةة فةة  ل  ةةات اال 
 .الجامعاا
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  سةتددا ا  ةااآلتحد ةد مراحةل وSix Sigma) )  ثةةاء أفة  معالجةة االةحرافةاا التة  ت هةر
 .ت د ة ددماا العمو ة التعو م ة ف  هذه الجامعاا

  سةتددا  ماةاه   الةى المعوقةاا التة  تحةول دوت إالتعةرف(Six Sigma)   فة  الجامعةاا
 .ردة ة الحكوم ة والداةةاد 

 :لدراسةاأهمية 

  هذه الدراسة ف  ققا  مه  وهو ققا  الجامعةاا ادردة ةة الحكوم ةة والداةةة، ح ة   تهح
 ةفةة  ال قةةا  التعو مةة  ادردةةة ، فهةة  مة مةةاا د ةام ك ةة ا  وكه ةةر  ا  هامةة ا   وعةة  هةةذا ال قةةا   دور 

مكاةةةاا هةةةر  فةة  تعوةة   و تةةةةئة   يةةافة لةةدورها الموحةةو إح و ةةة،  ةوماد ةةة تو ةةف قاقةةاا وا 
ةحرافةاا لةى اعتمةاد أفيةل اددواا ل  ةات اال ردة ، لةذل  فهة  هحاجةم إمد اد ج ال ف  المجتاد

 ةةز الةةةواح  ولتعز  ،ت تةةر  مةةت درجةةة الةةةاركةة  غةةرض إزالةةة هةةذه المةةةكالا، هوالمةةةكالا، 
 .  جاه ة ف  أدائهااإل

 فةةة  الجامعةةةاا ((Six Sigmaسةةةتددا  ماةةةاه   اكمةةةا أّت هةةةذه الدراسةةةة تويةةةأ  أهم ةةةة 
ة، تويةأ االةحرافةاا عةت المواةةااا المحةدد فهة  ،هةادة لمتدذي ال رار ف ردة ة، كوةها ما د ا

غةةةرض التحسةةة ت المسةةةتمر فةةة  جةةةودة الدةةةدماا والعمو ةةةاا هوهالتةةةال  تعمةةةل عوةةةى معالجتهةةةا، 
 . التعو م ة ف ها

 :الدراسات السابقة 

 هعةةةوات ( 9000سةةماع ل،إ) دراسةةة"Six Sigma)) متم ةةز لتحسةة ت جةةودة التعوةة    مةةددل
فة  مجةال  (Six Sigma)هةدفا هةذه الدراسةة إلةى ه ةات إمكاة ةة تقه ةق ماةاه    ،"العال 

 عةد مةت الماةاه    Six Sigma))لى أت ماهةو  إوقد توةوا هذه الدراسة  ،التعو   العال 
التعو   هة الداةةة  و  عوى تحد د مستو اا متم زة ف  الجودة  إذ الحد ثة ف  إدارة الجودة

عوةةى العمةةل هوتوةةة  هةةذه الدراسةةة . وت و ةةل إجةةراءاا العمةةل ، مةهةةا تحسةة ت ادداء،العةةال 
  .ةةر فوساة هذا الماهو  لتهدأ مت مرحوة قهول القوهة ف  الجامعاا

 

  ال حد ثةةةة فةةة  إدارة التعوةةة   العةةةال  مةهةةةا أهةةةد"هعةةةةوات ( 9000، عهاهةةةةة)دراسةةةة(Six 

Sigma)" ،  هةةةدفا هةةةذه الدراسةةةة إلةةةى ت ةةةد   أد  ة ةةةري حةةةول ماهةةةو(Six Sigma) 
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وتوةةوا . وتقه  م ف  إدارة التعو   العال ، ف  مرحوة ما هعد تقه ق إدارة الجودة الةةاموة
ة ةل : ا عود عوى م،سساا التعو   العال  هاوائةد جّمةة مةهة (Six Sigma)قه ق ةإلى أت ت

 .ث افة الم،سسة التعو م ة مت ت و ل اددقاء إلى مةد اددقاء

  سةتددا  أسةوو  او ةل اإلحةةائ  هالتح"هعةةوات  (9002الةةااوي،)دراسة(Six Sigma) ،
هةدفا هةذه ، "وم ترح تقه  م ف  التعو   العال ، وهالتحد د ف  قس  اإلحةةاء والمعوومات ةم

مةت الةاح ةة التار د ةة والاكر ةة، مةد إعقةاء ( Six Sigma)الدراسة إلةى عةرض مةهج ةة 
لتقه   ةةة والرسةةو  ثوةةة اادهم ةةة لةةهعض الوسةةائل اإلحةةةائ ة مةةت دةةالل مجموعةةة مةةت ادم

، هاإليةةةافة إلةةةى ت ةةةد   م تةةةرح لتقه ةةةق هةةةذه المةهج ةةةة فةةة  التعوةةة   العةةةال ، التويةةة ح ة
أت : اادهاة جة مةةتةةوا هةذه الدراسةة إلةى ةةوتوة، ةد د ف  قس  اإلحةاء والمعوومات حوهالت

 .س جما( 9)الذي  عمل عو م قس  اإلحةاء هو هحدود ( Six Sigma)مستو  

  مةةد  تقه ةةق "هعةةةوات  (9002 ت، وعهةةد الوهةةا ،ةةةالح الةةد )دراسةةة(Six Sigma )  فةة
( Six Sigma )هدفا هذه الدراسة إلى التح ق مت مد  تقه ق ماهةو  ، "الهةو  ال قر ة

وقةد توةةوا إلةى أةةم مةت  ،المع  اا الت  تواجم هذا التقه ق، وما ه  ف  الهةو  ال قر ة
 حتةاج إلةى أدواا ووسةائل إحةةائ ة  مةد ، ق هذا الماهو  ف  الهةو  ال قر ةالةع  تقه 

  .مت الةع  تقه  ها ف  هذه الهةو 
  تقه ةةق " هعةةةوات( 9002، هةةةا الةةةامات) دراسةةة(Six Sigma) ال الترهةةويجةةفةة  الم" ،

وم ارةتةةم مةةد إدارة ( Six Sigma)هةةدفا هةةذه الدراسةةة إلةةى ت ةةد   ةةةرح ة ةةري لماهةةو  
عرفةة سةه  عةد  تدةرج هعةض قوهةة إحةد  الجودة الةاموة، كما هدفا هةذه الدراسةة إلةى م

وتوةةةوا هةةذه الدراسةةة أت مسةةتو  الةجةةاح فةة   سةة ،االجامعةةاا السةةعود ة فةة  الوقةةا المة
ما، واعتهرا الهاحثة أت سه  ذل   عود إلى وجةود دوةل فة  جس  (9)هذه الجامعة  ساوي 

 .امعةجالعمو ة التعو م ة ف  هذه ال
 دراسةةة ((Goztas et al, 2008 "Six Sigma Approach in Business 

Enterprises Schnieder Electric Turkey"،  هةةدفا هةةذه الدراسةةة إلةةى ةةةرح
 Schniederه  هةةا فةة  إقةةار الترك ةةز عوةةى ةةةركةوأدواا تق( Six Sigma) ماةةاه   

Electric)  ) لى عةاةر الةجاح الت  سةاهما فة  ةجةاح التقه ةق دادةل إالترك ة، لوتعرف
مةد الترك ةز عوةى قر  ةة  الاوائد الت  تح  ا مت هذا التقه ق،إلى والتعرف أ يا  الةركة،
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 Six)سةةتددا  مةهج ةةةاوقةةد توةةةوا هةةذه الدراسةةة إلةةى أت ، (DMAIC)تةا ةةذ هرةةةام  

Sigma) كةةات وراء التغ ةةر فةة  إدارة العمو ةةاا ههةةدف تحسةة ت وتقةةو ر دائةة  لوعمو ةةاا ،، 
ودة، والوةةةول إلةةى التم ةةز، لتحسةة ت الرهح ةةة، وت و ةةل كواةةة الجةة ا  إدار ةة ا  أسةةووههوةةةاها 

 .لتح  ق ريا العمالء
  دراسةة(Hilton et al, 2008) "Factors Critical to the success of Six 

Sigma program in an Australian Hospital"،  ى لةةإهةةدفا هةةذه الدراسةةة
ةةةاى الموكةة  لوع ةةوت تتويةة أ العالقةةة هةة ت عةاةةةر هرةةةام  الجةةودة المسةةتدد  فةة  المس

، و توةةةةوا إلةةةى أت تقه ةةةق ئهةةةاسةةةترال ا، وهةةة ت أداأ  مةق ةةةة ف كتور ةةةا ةةةةرق ذت فةةةواد
ف  ال قا  الةح   ةمو هالتدر  ، ولكت هةذا ال  عةة  أت  (Six Sigma) ستددا  هرام او 

 Sixإةمةةةا تقه ةةةق هرةةةةام  ،هرةةةةام  الجةةةودة والتحسةةة ت المسةةةتمر المستةةةةا اا لةةة  تتةةةهت  

Sigma) ) الةةةاموة المماثوةةة لهةةا أد  إلةةى تحسةة ت  ف هةةا هاإليةةافة إلةةى هةةرام  الجةةودة
 .أدائها

  دراسةةةة(Cheng, 2008) "Comparative Study Of Local and 

Transnational Enterprises In Taiwan and Their Implementation 

of Six Sigma،  لى عمل م ارةةة فة  تقه  ةااإهدفا هذه الدراسة(Six Sigma)   هة ت
ها ةةةةركاا محو ةةةة تمةةةارت ةةةةةاقها فةةة  السةةةوق هعيةةة ( (Taiwanعةةةدة ةةةةركاا فةةة  

ح ة  توةةوا الدراسةة  ،عالم ةة تمةارت ةةةاقها فة  عةدة دول التا واة ، وهعيها ةةركاا
ف  الةةركاا المحو ةة تتمثةل فة  ة ةص التةدر    (  (Six sigmaإلى أت المع  اا لتقه ق

سةةها  اد فةة  حةة ت كاةةةا ،وةةةعاوعةةد  وجةةود ق ةةادة فوالحاجةةة إلةةى امةةوال كث ةةرة، والتعوةة  ، 
هةة ت أقسةةا  هةةذه  لعةةاتةةةال فاالمع  ةةة فةة  الةةةركاا الدول ةةة تتمثةةل فةة  عةةد  وجةةود ة ةةا  

 .د هالعوة االةركاا، وعد  وجود ق ادة ف
  دراسةة(Davision and Al-Shagana, 2007) "The Link Between Six 

Sigma and Quality Culture : An Empirical Study"  ،ا هةةذه ةهدفةة
عوةى مسةتو  تقةور ث افةة  ( (Six Sigmaر ممارسةااةح ق عمو ةا مةت أثةةلتة إلى اةالدراس
 ،وهعةةد إجةةراء التحو ةةل اإلحةةةائ  الةةالز  ،سةةتهاةة لهةةذا الغةةرضاوقةةد تةة  تةةةم    ،الجةةودة

لتةزا  امثةل   (Six Sigma)توةوا هذه الدراسة إلى أت العةاةر التة  م ةة فة  ممارسةاا
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درا  أهم ةةة الجةةودةاإلدارة ومةةةاركة العةةامو ت، وم ةةا  ت ادداء، والت  ةة  ، ، والتةةدر  ، ، وا 
التةال  ف  تحس ت وتقو ر ممارساا موجهة ةحةو الجةودة فة  المة مةة، وه ا  كه ر  ا  هوغا دور 

 .هاف  تحس ت ث افة الجودة ف 
 دراسةة (PrabbuShankar, 2007) Six Sigma In Indian Automotive 

Components" Sector" ،سةة واقةد حةالهدفا هذه الدراسة إلةى درا(Six Sigma)  
تة  عمةل مسةأ ةةامل  إذ ،ف  ةةاعة ققد الس اراا ف  الهةد وال يةا ا المتعو ةة هتقه  هةا

تهعةا    (Six Sigma)الرئ سةة لتقه ةق وقد أةارا الةتائ  إلى أت المحدداا ،ةركة (92)ةل
هةةذه  ، تتمثةةل هعةةد  تةةوفر المةةوارد المال ةةة الكاف ةةة، كمةةا أ هةةرامحةةدداا مال ةةة وع ةةةة هةة ل

 ة،دي إلةى ز ةادة الرهح ةة، وت و ةل تكواةة الجةودة  ( (Six sigmaتقه ةق الدراسة ه ت فوائةد
واقترحةةةا هةةةذه الدراسةةةة أت ت ةةةو  مةةةةاةد ققةةةد السةةة اراا فةةة  الهةةةةد هتقه ةةةق  ،الرد ئةةةة
 .لد ها ( (Six sigmaماهو 

 :اإلطار النظري للدراسة

ت والممارسةة ت فةة  اإلدارة هتمةةا  العد ةةد مةةت الماكةةر اه  (Six Sigma)د ح ةة  ماهةةو ل ةة
ف ةد تعةددا  ،ةةو  المة مةة التة  تقه ةمل تهعةا  م  ةالةةاع ة والددم ة، ودةم ماهو   دتوف تقه 

 :(Diana،9002) وه  ،تجاهاااو مكت إ جازها ف  أرهعة  ،تعر ااتم
   ماهةو((Six Sigma  إت ماهةو : ا  إحةةائ  ا  ماهومةهوةةامSix Sigma) )   عةود فة 

مت الدقة، والع ة  أو الدقة  ال  %( 22. 22266) حةاء و ة ر إلى ادةل إلى عو  اإل
 :ه ةةةةم( VanHook 2007,)م ةمةةةت كةةةل مو ةةةوت عمو ةةةة أو مةةةةت ، وعرفةةة (4.3) تجةةةاوز 

 ،"مةحةى  عتمد اله اةاا اإلحةائ ة لت د ر الع و  ف  أي عمو ة وذل  هتداة ض التها ةةاا"
 Threeفاة  هوجودهةا فة  المةةت ،قوا الع و  المسموح ( Sigma)اد مستو  تر اوكوما 

Sigma) )  ل مو ةةوت مةةةت ، ةلكةة (9200) كةةوت عةةدد الع ةةو  المسةةموح ههةةا ال  ز ةةد عةةت
لكةةل مو ةوت مةةةت  ،  (4.3)ال تز ةد فرةةةة  هةور الع ةةو  عةت  ((Six Sigmaه ةمةا فة  

 .  فه  المع ار المثال  لوجودة
   ماهةةو(Six Sigma)  إّت  :ا  إدار ةة ا  مةهجةةهوةةةام(Six Sigma)  هةة  فوسةةاة إدار ةةة

تداذ ال راراا، وه  أةجأ وس وة إدار ة عرفهةا التةار ل لووةةول إلةى ا ةحو وة رة مةيهقة
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 Sixفالهةةدف مةةت  .(Harry and Schroder, 2005)أرقةةى درجةةة مةةت الجةةودة 

Sigma)) - لةى مةا ال  عرفةم، إالتعةرف  فة هةو مسةاعدة اإلداري  – ا  إدار  ا  عتهاره مةهجاه
(. Diana, 2007)تدةاذ اإلجةراءاا لت و ةل اددقةاء ا ةهغة  أت  عرفةم، و  والترك ةز عوةى مةا

ّت العامو ت ف  مدتوف المستو اا اإلدار ة ف  الم،سسةاا التة  تقهةق  ، (Six Sigma)وا 
 جدوت أّت فهمه  لوعمالء  جعل اإلجراءاا والعمو اا أكثر ويةوحا، ومعةا  ر ق ةات ادداء 

 .عائد أكهر عو ة، وذااالعمل أكثر فو ذاا داللة، 
 (Six Sigma)  عتهةر اف ةد : ا  ة م ة ا  فكةر هوةةام(9006Anand,  ) ّأت(Six Sigma)  

هةة  قر  ةةة ة م ةةة فةة  التقةةو ر اإلسةةترات ج ، تعتمةةد القر  ةةة العوم ةةة، إلحةةدا  داةةض 
 .درامات ك  ف  معدالا اددقاء ف  المةت 

 (Six Sigma)  ح ةة   عتهةةر ماهةةو : ا  مةهجةةهوةةةام(Six Sigma)  لوتقةةو ر  ا  مةهجةة
والتحسةة ت، فهةةو إسةةترات ج ة تمكةةت المة مةةة مةةت التحسةة ت المسةةتمر هةةةورة كه ةةرة ف مةةا 
 دةص عمو اتهةا ادساسةة ة وه كوهةا مةةت دةالل تةةةم   ومراقهةة أةةةةقة ادعمةال ال وم ةةة، 

 مةاسةة ، وفةة  الوقةةاسةةتغالل ادمثةةلاالتسةةتغل المةةوارد المتاحةةة هح ةة   ةةت  ت و ةةل الااقةةد، و 
 .(9002 الحك  ،) ق ال ةاعة والريا لد مل وتح حت اجاا العم ا توه 
 ،ساسة ة عوةى اله اةةااتمثل قر  ة ة ام ة تستةد هالدرجة اد( 6)ت أمما ت د   تيأ     

دارة هواسةةةةقة الح ةةةةائق سةةةةوو  اإلأهةةةة  اعتمادهةةةةا ( 6)ت أهةةةة  الدةةةةةائص التةةةة  تم ةةةةز إإذ 
((Management by Facts  لوم ارةةة  ا  ةةرو  أساسةداء العمو ة ف  هدا ةة المأعهر تسج ل

داء العمو ةة كومةا ت ةد  المةةرو ، ممةا  سةه  فة  ك ا ةة أالمرجع ة مد تحد د ة اق إياف ة عت 
جةةراءاا التحسةة ت المةاسةةهة، كمةةا  سةةاعد ت ةةد   اله اةةةاا هواسةةقة المدققةةاا والرسةةو  إادت ةةار 

 . (www.aluenet.com) داء العمو ةأاله اة ة ف  توي أ أثر التحس ت ف  

http://www.aluenet.com/
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 :بإدارة اجلودة الشاملة ( (Six Sigmaعالقة 

دارة الجةودة الةةاموة وتتمثةل هةذه العالقةة  (Six sigma) هةا  عالقة وق دة ه ت كل مت وا 
هةةل  ،متةةداد قه عةة  لجهةةود إدارة  الجةةودة الةةةاموةامةةا هةةو إاّل   (Six Sigma)ت  هةةورأ فةة 

  إدارة الجةةودة هةةو فكةةر إداري حةةد   هةةرز مةةت رحةة Six Sigma))   مكةةت ال ةةول أّت ماهةةو 
ةت ةةال مةةت مرحوةةة ا جذر ةةة، واال اعوةةى إحةةدا  تغ  ةةر  ت هةةذا الماهةةو  قةةادرا  الةةةاموة ةاسةةها، و 
وهةو هةدف ) إلى مرحوة مةد وجود اددقةاء ( وهو هدف إدارة الجودة الةاموة)داض اددقاء 
(Six Sigma حةةائ ة لومةةكالا، ، فه  أداة لتقو ر الجودة، ولو وةول إلى حوةول مهتكةرة وا 

همعزل عت الجةودة، ح ة  تةوفر   (Six Sigma)ال  مكت أت تعمل، و توقعاا العمالءك  تح ق 
اددواا والت ة ةةاا الالزمةةة إلحةةدا  التغ ةةراا الت ة ةةة وتقةةةور  (Six Sigma)إدارة الجةةودة لةةة

 .(9009دود ت،)، العمو اا دادل اإلدارة
 Six)تهاعهمةةا عةةةد تقه ةةق ماةةاه  ا ةةت   (Six Sigma) ات لةةة هةةةا  مةهجةةات أساسةةو 

Sigma)  ةت ف  المة ماا المدتواة وهما معروفات هاالدتةاراا اآل: 

: التال ةةة ااوهةةو مدتةةةر لودقةةو  ،ا الحال ةةةاو سةةتدد  لتقةةو ر العمو ةة (:DMAIC)منووو    .0
والتحسةةةةةةةةةةة ت  ،(Analyze) ، والتحو ةةةةةةةةةةل(Measure)وال  ةةةةةةةةةةةات ، (Define)التعر ةةةةةةةةةةف 

(Improve)واليهق ، (Control) ،(،  9002الحك.) 

جةةةاا الجد ةةةدة أو لتةةةةم   العمو ةةةاا، وهةةةو او سةةةتدد  لوةت (:DMADV) منوووو   :الثوووا    .9
، (Analyze)والتحو ةةةةل  ،(Measure)، وال  ةةةةات (Define)التعر ةةةةف : اادتةةةةةار لعمو ةةةةا

 .(9002السال مة،)، (Verify)، والتح ق (Design)والتةم   
مت أكثر القةرق أو المةةاه  المعروفةة كوةها  (DMAIC)عوى الةو  ادول  زوس ت  الترك 

 كةاآلت تكوت هذا الةةو  مةت دمةت مراحةل، وهة  ، و ( (Six Sigmaوالمستددمة ف  تقه  اا
(VanHook, 2007): 

 : (Define)التعريف .1

 ((Boundariesتهةت  هةةذه المرحوةة هتحد ةةد الهةةدف مةت التحسةة ت ومجالةم، وت ةةد ر حةةدود 
 سةةاعد فةة  ذلةة  التواةةةل مةةد  ،مو ةةة ستديةةد لوتحسةة ت مةةد مراعةةاة متقوهةةاا العمةةالءكةةل ع

رحوة فةةة  ةأمةةةا الهةةةدف ادسةةةات لهةةةذه المةةة .كوهةةة  المعة ةةة تو العمةةةالء المسةةةاهم ت والمةةةو ا ت 
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 Six  مةهج ةةاتددةسةاةد ة، عة( VanHook،9002)مةا ذكةره  مثوساا التعوة   العةال  ةم،سة

Sigma) )ستددا  ةموذج ا، ه(DMAIC)  تحد ةد : فة  تقةو ر وت  ة   تحةة ل القوهةة، فهةو
ةةةوات  تعوةة  القوهةةة، وتحد ةةد اددوار والمسةة،ول اا لومةةةرو ، ووةةةف المعرفةةة الحال ةةة حةةول 

 .لتعو   الحرجةاعمو اا تعو  القوهة وأدائه ، ورس  در قة عمو اا التعو  ، وتحد د ة اق 

 : (Measure)القياس .2

 ةا  ال ةةائ  فعو ةةا  وعمو اتةةم، وهةةةاء م ةةا  ت ةةةالحة الهةدف مةةت هةةذه المرحوةةة هةةو ق ةةات الة
وتوث ةةق  ، عتمةةد عو هةةا لومسةةاعدة فةة  مراقهةةة ادهةةداف التةة  سةةهق تعر اهةةا فةة  الدقةةوة ادولةةى

والت كد مت أت ة ا  ال  ات مالئ ، وف  مجةال التعوة   ، اإلجراءاا الاعو ة لوعمو ة محل الدراسة
تعو  الحرجةةةة فةةة  عمو ةةةة التعوةةة  ، وتحد ةةةد ا ة ةةةاق الةةةاالعةةةال   ةةةةمل ال  ةةةات تقةةةو ر ق اسةةة

 اةاا هةمد الةةالمستو اا الدة ا الم هولة لألداء، وتقه ق ق اساا الت  ة   فة  عمو ةة التعوة  ، وجة
 .و اا الت    ةمةمت ع

 (: (Analyzeالتحليل .3

قةرق مدتواةة إلزالةة إلةى وتعةرف لالهدف مت هةذه المرحوةة هةو تحو ةل الة ةا  أو العمو ةاا، 
فة  هةذه الدقةوة ، و اإلةجاز الحال  لوة ا  أو العمو ة، والهةدف المةراد الوةةول إل ةم الاجوة ه ت

التةة   ((Internal Processأ يةةا   جةة  إةةةةاء عالقةةة هةة ت ريةةا العم ةةل والعمو ةةاا الدادو ةةة
وك ا ةة الت كةد مةت أةهةا فعةال   (Root Causes) جة  تعر ةف ادسةها  الجذر ةة و  ،ةسةتددمها

المرحوةة فة  م،سسةاا التعوة   العةال   هوالغرض مةت هةذ .ا   سا أعرايه  ادسها  الجذر ة ول
ةتاج تسةااةةاا المتعو ةة همجموعةة التوقعةاا لوحةدود الةدة ا الم هولةة مةت ادداء، و  هو تحو ةل اله
  .ةةقة عمو ة التعو  أ اةاا، ومةاقةة ةواح  الهدر ف  هالةمق ة ف  ال

 (: (Improveالتحسني  .4

المرحوةةة هةةو محاولةةة سةةد الاجةةوة هةة ت الويةةد الحةةال  والويةةد إت الةةدور ادسةةات فةة  هةةذه 
كةةوت قةةد تحةةددا هدقةةة توالقةةرق المسةةتددمة فةة  هةةذه الدقةةوة  جةة  أت  ،المسةةتهدف لوعمو ةةاا

(Verified)   أمةا  ،ةجز تماما  و مو  ةةاة االسةتمرار ةألوت كد مت أت الهدف المرغو  ف م قد
جةراء عةةف ذهةة  لاةرص التحسة ت والةتدوص فتةمل هذه المرحوةة إ ال التعو   العال ،جف  م
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دت ةةار امةةت ةةةواح  الهةةدر فةة  أةةةةقة عمو ةةة التعوةة  ، ومةاقةةةة ةتةةائ  هةةذا العةةةف الةةذهة ، و 
 .وتقه ق أفيل الحوول والتحس ةاا لتقو ر عمو ة التعو  

 (:(Controlالرقابة  .5

ح هةذا إت العمل ال  ةته  عةد التحس ت ف ق ولكةت الهةد مةت عمةل الرقاهةة حتةى ةيةمت ةجةا
فةة ت العةةاداا  ((DMALCةذه الدقةةوة الحرجةةة وادد ةةرة مةةت الةةهةةدوت هةة ،التحسةة ت واسةةتمراره

لةذل  ، والقرق ال د مة سوف تعود هسرعة وهةذل  ةكةوت قةد فةةوةا وكواةةا المة مةة هةدوت فائةدة
السةةتمرار ة عمو ةةة  ( (Standardize جةة  أت ةيةةد ادسةةت ليةةمات العمةةل هةةالمةه  الجد ةةد

وعمةل دقةة جد ةدة  ،يا  توث ق القرق الجد دة والعمو اا ليمات اسةتمرارهاو ج  أ  ،التحس ت
. (Standard Operating Procedure) (SOP)لورقاهة وتعو مةاا جد ةدة  جة  اتهاعهةا 

أما ف  م،سسةاا التعوة   العةال  فتةةمل هةذه المرحوةة أ يةا ويةد ق اسةاا لوتغ ةراا المقووهةة 
 .لجد دة واإلجراءاا المرتهقة ههاف  عمو ة التعو  ، وتوث ق التحس ةاا ا

  :يف التعليم العال   (Six Sigma)أهداف

 :(Anand, 2006)  ت  وأه  هذه ادهداف ما   (Six Sigma)هداف لةأهةا  عدة 
  تحسةة ت الجةةودة فةة  الدةةدماا والعمو ةةاا العوم ةةة وفةة  كةةل عةةةةر مةةت عةاةةةر الجةةودة

 . ت فاعو ة العمو ااجم  ستهدف تحسالداةة هالم،سسة التعو م ة، فه  تو 
 عت قر ةق ال يةاء عوةى الدوةل ( الوقا، والمجهود، وادموال) كافة الت و ل مت أةوا  الهدر

 هةدف إلةى تدةر   قوهةة  Six Sigma))ت مهةدأ إذ إ ،أو الاةل ف  أّي مت دقواا العمل
 .وه قل ع و ، ذوي جودة عال ة،  ح  وت توقعاا العمالء وه قل تكواة

 ت تقه ةق مةهج ةةإت الهةدف ادسةات مة (Six Sigma)  سةترات ج ة لتحسة ت إتهةا  اهةو
 .ةحل المةكالا ف  الم،سسة التعو م م درة العامو ت، ورفد مهاراته  عوى 

  والمجتمةد القوهةة، وأول ةاء ادمةور) :تحس ت مستو اا ريا العمالء، والترك ز عو ه  وهة ،
 .(9009دود ت ،) ،(ذاا العالقة كافة وادقراف ،هةكل عا 

 اةةاا لةةةاعة ال ةراراا، سةتددا  الها(Data for making decision) ،   ح ة  تسةتدد
فترايةاا ممةا أد  وال ت هةل االاله اةاا هوةةاها قةوة محركةة لوعمةل،  (Six Sigma)ث افة 

 .((Management by factsإلى  هور ما  سمى اإلدارة هالح ائق 
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  العمةل الجمةاع  لوحةةول عوةى أع ة  الاوائةد(people have to work together 

for maximum gain)،  تركةةز مةهج ةةةإذ(Six Sigma)   ، عوةةى العمةةل الجمةةاع
 .والتةار  ف  الواجهاا والمس،ول اا

  :يف التعليم العال  (Six Sigma) معوقات تطبيق

عق ةةاة ، )ت  فةة  وزارة التعوةة   العةةال  مةةا  ةة   (Six Sigma)تتمثةةل أهةة  معوقةةاا تقه ةةق
 :(9000دروت،آو 
 سةةتددا  ماهةةو اد  قةاعةةة اإلدارة العو ةةا فةة  الم،سسةةة التعو م ةةة ه هم ةةة تقه ةةق و عةةSix 

Sigma) )   مةتجاتها وعمو اتهاف. 

  ستددا  ماهو اوأدواا هد وة تغة  عت  وجود هرام(Six Sigma) . 

  سةتددا  وتقه ةةقة الةالالزمة( المال ةةة، والهةةر ة، والماد ةة، والمعوومةةاا)عةد  تةوفر المةوارد 
(Six Sigma). 

   ستددا  وتقه ق االدوف مت الاةل ف((Six Sigma. 

 ددا ةستا م ة لاكرة ة،سسة التعوةل المةو ة مت ادفراد والجماعاا دادةالم اومة الداد ((Six 

Sigma. 

  ستددا االكواة المرتاعة لتقه ق و(Six Sigma) . 

  :الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

 Six))تحو وة  والةذي  حةاول دراسةة مةد  اسةتددا  ماةاه   ت  استددا  المةه  الوةةا  ال

Sigma  ةةةو  ) :االدةةتالف تهعةةا لمتغ ةةرااق ةةات فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة، و
 . (الجامعة، الدهرة، المستو  اإلداري، التدةص
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   :جمتمع الدراسة

فةة  الجامعةةاا  ه جمةة عاإلدار ةة ت  اةةةتمل مجتمةةد الدراسةةة عوةةى أعيةةاء اله ئةةة التدر سةة ة
إلحةةائ اا الرسةم ة ل تهعةا  ، وذلة  (3220)والةذي   ةدر عةدده  ، ادردة ة الحكوم ةة والداةةة

  (.9009-9000)الةادرة عت وزارة التعو   العال  لوعا  الجامع  
 :عينة الدراسة

( 322)مةةت المجتمةةد اإلحةةةائ  والهةةال  %( 00)أدت ةةرا ع ةةةة قه ع ةةة عةةةوائ ة هةسةةهة 
اسةةتهاةة، وكةةات المسةةترجد ( 322)عيةةو ا، تةة  توز ةةد ( 322)ة الدراسةةة وعو ةةم أةةةهحا ع ةةة

اسةتهاةة؛ ة ةر ا لعةد  دقةة ( 33)وتة  اسةتهعاد %( 50.2)وكاةا ةسهة اإلسترجا  ( 309)مةها 
المعووماا الواردة ف  هعيها، والة ص ف  المعوومةاا فة  الةهعض اآلدةر، وههةذا  كةوت ةةاف  

  .عيو ه ئة تدر ت( 962)الع ةة 
 متغ راا الدراسة وفقفراد ع ةة الدراسة أالتوز د التكراري لتوز د : (0)جدول
 الةسهة المئو ة التكرار الائة المتغ ر

 65.0 053 حكوم ة ةو  الجامعة

 39.0 56 داةة 

 94.2 62 سةواا 2قل مت أ الدهرة

 95.3 26 سةواا 2-00 

 46.5 096 سةواا ف كثر 00

 93.5 64 عم د المستو  اإلداري

 32.5 002 ةائ  عم د 

 36.4 25 رئ ت قس 

 96.0 20 عوم  التدةص

 24.0 022 ةساة إ 

 :ةدر ت أساس  ت لومعوومااكم الثاةو ةادول ة والمةادر المةادر ت  استددا  
فةة  الكتةة  والمراجةةد العره ةةة وادجةه ةةة ذاا العالقةةة، والةةدور اا  الثاةو ةةةالمةةةادر  اتمثوةةف -

 ، وادهحةةا  والدراسةةاا السةةاه ة التةة  تةاولةةا مويةةو  الدراسةةة الحةةال والم ةةاالا والت ةةار ر،
، أمةةا ة التةة  لهةةا عالقةةة همويةةو  الدراسةةةةترةةةا المدتواةةوالهحةة  والمقالعةةة فةة  مواقةةد اإل 

 .المةادر ادول ة فت  إدراجها يمت أداة الدراسة
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  :لدراسةاأداة 

تهاةاا والمراجةةد التةة  تهةةت  قةةا  الهاحثةةات هةةالرجو  إلةةى الهحةةو  والدراسةةاا وعةةدد مةةت االسةة
هتةم   استهاةة السةتددامها فة  جمةد المعوومةاا واله اةةاا،  ا، ث  قام((Six Sigmaهدارسة 

متغ راا تتعوق هالدةةائص الد مغراف ةة ثالثة أجزاء، ح   تحّد  الجزء ادول عت توزعا عوى 
، وةةةمل الجةةزء صةةةو  الجامعةةة، والدهةةرة، والمسةةتو  اإلداري، والتدةةة :لع ةةةة الدراسةةة وهةة 

، ال  ةةةات، و التعر ةةةف: )وفةةةق اآلتةةة موزعةةةة وهةةة  االلتةةةزا  الةةةو  ا  غقةةةا ف ةةةرة ( 39)الثةةةاة  
مجموعةةةة مةةةت الا ةةةراا والتةةة  ت ةةة ت ، وةةةةمل الجةةةزء الثالةةة  (والتحو ةةةل، والتحسةةة ت، والسةةة قرة

 .ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة  (Six Sigma)مع  اا تقه ق 
فةة  جمةةد اله اةةةاا ادول ةةة مةةت والتةة  تمثوةةا  ،المةةةادر ادول ةةةى كمةةا اعتمةةد الهاحثةةات عوةة

عوى عدد مةت العهةاراا تعكةت  ةرئ سة لوهح ، وقد ةموا االستهاة ةداهوةاها أ ةدالل االستهاة
  (Likert)وتة  اسةتددا  م  ةات أهداف الدراسةة وأسةئوتها، لإلجاهةة عةهةا مةت قهةل المهحةوث ت،

وفةق الجةدول  (2-0)مةت اإلجاهةة تةراوح مةد  ةسةه ة، وت الدماس  هح   ت دذ كل إجاهة أهم ةة
(9.)   

 م  ات ل كرا الدماس  :(9)جدول 
 معارض جدا معارض غ ر مت كد موافق موافق جدا

2 4 3 9 0 

 :صدق أداة الدراسة

لغا اا التح ق مت ةدق أداة الدراسة، ف د ت  عريها عوةى مجموعةة مةت الدهةراء فة  مجةال 
دارة الجةةودة اإلدارة المحكمةة ت هعةةض المالح ةةاا، وقةةد تةةّ  أدةةذها هعةة ت   هةةدأ، ح ةة  الةةةاموة وا 

 .عتهار، وتّ  إجراء التعد الا المقووهةاال
 : ثبات األدوات

، ولكل (تساق الدادو  لألداةاال ) معادلة ألاا كروةهاخستدراج اف د تّ   لوتح ق مت ثهاا ادداة،
 .(3)الجدول رق   وفقهعد مت ادهعاد الارع ة، 
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 :(3)جدول 
 عدد الا راا كروةهاخ الاا المتغ ر

 2 0.50 التعر ف

 6 0.25 ال  ات

 6 0.22 التحو ل

 6 0.53 التحس ت

 2 0.22 الس قرة

 39 0.52 الدرجة الكو ة

ت ثهةةاا أو ( 0.53-0.22)هةة ت  ت قةة   معامةةل الثهةةاا تراوحةةا مةةا  تيةةأ هةة( 3)مةةت الجةةدول 
 (.0.52)الدرجة الكو ة هو  

 :اإلحصائية املستخدمةاملعاجلة 

سةةتددا  الرزمةةة اإلحةةةائ ة لوعوةةو  االجتماع ةةة الغا ةةاا اإلجاهةةة عةةت أسةةئوة الدراسةةة، ف ةةد تةةّ  
(spss)وتودةةةةا ، هةةةالجم ع سةةةئوتهادلوحةةةةول عوةةةى مدرجةةةاا ، ة، لتحو ةةةل ه اةةةةاا االسةةةتهاة

 :ادسال   والمجاالا الت  ت  استددامها ف  الدراسة هما  و 
 .ةلمعرفة ثهاا ف راا االستهاة ( (Cronbach alphaادتهار -
  .واالةحرافاا المع ار ة المتوسقاا الحساه ة -
  .لع ةت ت مست وت ت( ا)ادتهار  -

 . لوم ارةاا الهعد ة ما  حادي وادتهار ةتحو ل التها ت اد -

 

 :ستبا ةاألهمية النسبية لفقرات اال

سةتهاةة، لدراسةة عوةى ف ةراا االأفراد ع ةةة ا لغا اا تحد د مستو  ادهم ة الةسه ة الستجاهاا
مةةا ت هةةر فةة  الجةةدول رقةة  كمسةةتو اا،  ةف ةد تةة  ت سةة   تةةدر   اسةةتجاهاا المهحةةوث ت إلةةى ثالثة

(4). 
 :(4) جدول

 كثر  ف 3.65 3.62-9.34 قل ف 9.33

 مرتاد  متوسق  مةداض 



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

08 

 : تائج الدراسة

ردة ةةةة فةةة  الجامعةةةاا اد  (Six Sigma)مةةةا مةةةد  اسةةةتددا  ماةةةاه   : السةةة،ال ادول
 الحكوم ة والداةة؟ 

واالةحةراف المع ةاري، وترت ههةا هةةةكل  لإلجاهةة عةت هةذا السة،ال، ف ةد تة  حسةا  المتوسةقاا،
 .الةتائ  المرتهقة ف  ذل ( 2)تةازل  و ه ت الجدول 
 المتوسقاا الحساه ة واالةحرافاا المع ار ة الستجاهاا : (2)جدول 

 أفراد ع ةة الدراسة ف  مجال التعر ف
 المستو  االةحراف المع اري المتوسق ةالا ر 

 ت  دراسة مددالا العمو ة ادكاد م ة ف  سه ل تحد د . 2
 .المدرجاا الةهائ ة لوتعو  

 متوسق 0.67 2.57

تعتمد الجامعة ف  تقو ر دققها عوى تجار  الجامعاا . 6
 .العر  ة

 متوسق 0.82 2.53

  ف  الجامعة هةا  تحد د دق ق لومراحل الت   مر هها القال. 2
مه ةة مت دالل ةهكة عالقاا القال  مد مدتوف دوائر 

 .الجامعة وأقسامها

 متوسق 1.05 2.51

تحدد اإلدارة الجامع ة الةتائ  المتوقعة لعمو ة التقو ر اإلداري . 4
 .وهةكل مسهق

 متوسق 0.99 2.35

هةا  دراسة متعم ة لمدتوف المةاه  الدراس ة وتيم ةها . 5
 .هالدقة

 مةداض 1.08 2.31

ت و  اإلدارة الجامع ة هتحد د المس،ول اا هةكل دق ق لوعامو ت . 9
 .يمت مدتوف المستو اا اإلدار ة وادكاد م ة

 مةداض 0.71 2.26

ت و  الجامعة هتحد د أولو اتها التقو ر ة هةاء عوى التقوراا . 0
 .ف  اله ئة الجامع ة

 مةداض 0.65 2.25

تقو ر اإلداري ف  مراحل ويمت إقار تحدد الجامعة عمو ة ال. 3
 .زمة  محدد

 مةداض 0.89 2.21

تةكل الجامعة فرق أو لجات لدراسة الواقد وتحد د ال يا ا . 2
 .ذاا ادولو ة ف  العمل

 مةداض 0.98 2.16

 متوسق 0.87 2.35 المتوسق العا 
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ت أ، و (9.22 -9.06)ت المتوسةقاا الحسةاه ة تراوحةا مةةاه ت  هة( 2) تيةأ مةت الجةدول 
 ةةت  دراسةةة مةةددالا العمو ةةة ادكاد م ةةة فةة  سةةه ل تحد ةةد "أعوةةى متوسةةق حسةةاه  كةةات لوا ةةرة 

، (0.67)هةاةحراف مع ةاري ( 2.57)والتة  هوة  متوسةقها الحسةاه  " المدرجاا الةهائ ةة لوتعوة  
تةةةكل الجامعةةة فةةرق أو لجةةات لدراسةةة الواقةةد " دةةةى متوسةةق حسةةاه  كةةات لوا ةةرة أفةة  حةة ت أت 

وهةةةةاةحراف مع ةةةةاري  ،(2.16)همتوسةةةةق حسةةةةاه  " ل يةةةةا ا ذاا ادولو ةةةةة فةةةة  العمةةةةلوتحد ةةةةد ا
وهةةو يةةمت المسةةتو  ( 0.52)هةةاةحراف مع ةةاري  (9.32) كمةةا هوةة  المتوسةةق العةةا (. 0.25)

 . المتوسق
المتوسقاا الحساه ة واالةحرافاا المع ار ة الستجاهاا أفراد ع ةة الدراسة ف  مجال : (6)جدول 

 ال  ات

 متوسقال الا رة
االةحراف 
 المع اري

 المستو 

عمل ادقسا  ادكاد م ة ف  إجراء دراسة ت. 3
 .لمحتو  المةهاج الدراس 

 متوسق 0.02 9.46

ت و  إدارة الجامعة ف  تحد د دور الددماا . 4
 .التعو م ة المساةدة ف  أداء القوهة ادكاد م 

 مةداض 0.22 9.04

ة ف  تعثر ههت و  الجامعة هدراسة العوامل المس. 0
 .القوهة

9.00 0.52 
 مةداض

ت و  الجامعة هدراسة عةاةراله ئة الجامع ة . 6
الماد ة ودورها ف  أداء القوهة لمهامه  

 .التعو م ة

 مةداض 0.53 9.04

تعمل الجامعة عوى تحد د فاعو ة القواق  . 2
 .المساةدة ف  العمو ة الدراس ة

 مةداض 0.64 0.20

ة أسال   التدر ت ت و  الجامعة هدراس. 9
 .المستددمة ف  الجامعة

 مةداض 0.25 0.54

 مةداض 0.85 2.08 المتوسق العا 

ت أ، و (9.46 – 0.54)ت المتوسةقاا الحسةاه ة تراوحةا مةاه ت  هة( 6) تيأ مت الجدول 
ةعمةل ادقسةا  ادكاد م ةة فة  إجةراء دراسةة لمحتةو  المةهةاج "أعوى متوسق حساه  كات لوا رة 
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دةة  أ، فة  حة ت أت (0.02)هاةحراف مع ةاري ( 9.46)ت  هو  متوسقها الحساه  وال" الدراس 
" ت و  الجامعة هدراسة أسال   التةدر ت المسةتددمة فة  الجامعةة " متوسق حساه  كات لوا رة 

 (9.05)كمةةةةا هوةةةة  المتوسةةةةق العةةةةا  (.0.25)وهةةةةاةحراف مع ةةةةاري ( 0.54)همتوسةةةةق حسةةةةاه  
 .  ستو  المةداضوهو يمت الم( 0.52)هاةحراف مع اري 

مجال ستجاهاا أفراد ع ةة الدراسة ف  المتوسقاا الحساه ة واالةحرافاا المع ار ة ال: (2)جدول 
 التحو ل

 المتوسق الا رة
االةحراف 
 المع اري

 المستو 

تحو ةةةل الاجةةةوة هةةة ت مدرجةةةاا عوةةةى تعمةةةل اإلدارة الجامع ةةةة  - 4
 . القوهة التعو م ة وأدائه  ف  سوق العمل

 متوسق 0.09 3.92

تعمةةةل إدارة الجامعةةةة عوةةةى تحو ةةةل الاجةةةوة مةةةت وجهةةةة ة ةةةر  - 6
 .أرها  العمل ه ت أداء مستددم ه  ومتقوهاا العمل لد ه 

 متوسق 0.26 9.32

ت ةةةو  اإلدارة الجامع ةةةة هتحو ةةةل الاجةةةوة هةةة ت ادداء المتوقةةةد  - 9
  .وادداء الاعو  لوقوهة عوى مدار السةواا

 متوسق 0.65 9.32

الجامعة ف  إ جاد ةافذة تحو و ةة لتوقعةاا القوهةة مةت  تسه  - 2
  .الجامعة ومتقوهاا العمل ف  السوق

 مةداض 0.53 9.05

ت ةةةو  اإلدارة الجامع ةةةة هتحو ةةةل الاجةةةوة هةةة ت ادداء المتوقةةةد  - 3
  .وادداء الاعو  دةةقتها المةهج ة والالمةهج ة

 مةداض 0.59 9.04

الاجةةةوة هةةة ت ادداء المتوقةةةد  ت ةةةو  اإلدارة الجامع ةةةة هتحو ةةةل - 0
  .وادداء الاعو  دعياء اله ئة التدر س ة

 مةداض 0.26 0.22

 متوسق 0.81 2.38 المتوسق العا 

ت أ، و ( 3.92 -0.22)ت المتوسةقاا الحسةاه ة تراوحةا مةاه ت  هة( 2) تيأ مت الجدول 
 ت مدرجةاا القوهةة تعمةل اإلدارة الجامع ةة هتحو ةل الاجةوة هة "أعوى متوسةق حسةاه  كةات لوا ةرة

هةةاةحراف مع ةةاري ( 3.92)والتةة  هوةة  متوسةةقها الحسةةاه  " التعو م ةةة وأدائهةة  فةة  سةةوق العمةةل
ت ةو  اإلدارة الجامع ةة هتحو ةل الاجةوة "دة  متوسةق حسةاه  كةات لوا ةرة أ، ف  ح ت أت (0.09)

( 0.22)همتوسةةةق حسةةةاه  " هةةة ت ادداء المتوقةةةد وادداء الاعوةةة  دعيةةةاء اله ئةةةة التدر سةةة ة
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وهةةو ( 0.50)هةةاةحراف مع ةةاري  9.35كمةةا هوةة  المتوسةةق العةةا  ، (0.26)وهةةاةحراف مع ةةاري 
 .  يمت المستو  المتوسق

المتوسقاا الحساه ة واالةحرافاا المع ار ة الستجاهاا أفراد ع ةة الدراسة ف  مجال : (5)جدول 
 التحس ت

 المتوسق الا رة
االةحراف 
 المع اري

 المستو  

رة الجامع ة ف  تقو ر الواقد ادكاد م  مت دالل تعتمد اإلدا- 9
  .االستعاةة همستةار ت م،هو ت

 مرتاد 0.47 4.67

تدتار إدارة الجامعة قراراتها هعد مرورها، همجالت وه ئاا - 4
 . الجامعة المدتواة لوماايوة ه ةها

 مرتاد 0.88 3.76

ل تها اإلدار ة هةكءاعوى مراجعة إجرا تعمل إدارة الجامعة- 2
 . دوري وتمةأ الةالح اا لر،ساء ادقسا  والعماداا المدتواة

 متوسق 1.19 3.46

هةا  مراحل تجر ه ة تدتهر ف ها ال راراا والدقق قهل - 6
 . اعتمادها هةكل ةهائ 

 متوسق 0.82 2.52

ة ف  حوول لومةكالا الت  تواجهها، هعد  تاكر اإلدارة الجامع- 0
 . المةكوة هدقةدراسة اله اةاا المتوفرة حول 

 مةداض 0.92 2.32

تدتهر الجامعة ةتائ  قراراتها، هعدها تسعى إلى تقو ر الدقق - 3
  .هةاء عوى معق اا الواقد

 مةداض 0.72 1.97

 متوسق  0.83 3.12  .المتوسق العا 

ت أ، و (4.62 - 0.22)ت المتوسةةقاا الحسةةاه ة تراوحةةا مةةاه ت  هةة( 5) تيةةأ مةةت الجةةدول 
تعتمد اإلدارة الجامع ة ف  تقو ر الواقد ادكةاد م  مةت دةالل "ه  كات لوا رة أعوى متوسق حسا

هةةةاةحراف مع ةةةاري ( 4.62)والتةةة  هوةةة  متوسةةةقها الحسةةةاه  " االسةةةتعاةة همستةةةةار ت مةةة،هو ت
تدتهةر الجامعةة ةتةائ  قراراتهةا، هعةدها "متوسق حساه  كةات لوا ةرة  ىدةأ، ف  ح ت أت (0.42)

وهةةاةحراف ( 0.22)همتوسةةق حسةةاه  " عوةةى معق ةةاا الواقةةد تسةةعى إلةةى تقةةو ر الدقةةق هةةةاء
وهةةةو يةةةمت ( 0.53)هةةةاةحراف مع ةةةاري  (3.09) كمةةةا هوةةة  المتوسةةةق العةةةا  ،(0.29)مع ةةةاري 

 .المستو  المتوسق
 المتوسقاا الحساه ة واالةحرافاا المع ار ة الستجاهاا: (2) جدول



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

22 

 أفراد ع ةة الدراسة عوى مجال الس قرة

 المتوسق الا رة
حةةراف االة

 المع اري
 المستو  

والةالح اا لكل العةامو ت فة   هةا  تحد د لومس،ول اا- 0
 .عماله أداراا المدتواة تمكةه  مت متاهعة س ر اإل

 متوسق 0.60 3.48

هةةةا  قاعةةدة ه اةةةاا تراكم ةةة دادةةل ادقسةةا  ادكاد م ةةة - 3
 . واإلدار ة لتوث ق العمل وتحد د جواة  ال ةور ف م

 سقمتو  1.00 3.04

ت عةةت وت اإلدار ةةوهةةا  ت ةةار ر دور ةةة  رفعهةةا المسةة،ول- 9
  محتواهةةةا فةةة  يةةةوء  سةةة ر العمةةةل، والةةةذي  ةةةت  ت  ةةة

 س اساا الجامعة العامة

 متوسق 1.05 2.82

هةةةةا  أقسةةةا  متدةةةةةة فةةة  الجامعةةةة ليةةةهق ةوع ةةةة - 2
 .التعو  

 متوسق 0.86 2.75

ف   ليهق أداء العامو ت ر امثل معا هةا  م ا  ت أداء ت- 4
 .الجامعة

 متوسق 0.93 2.58

 متوسق 0.88 2.93 المتوسق العا  

ت أ، و (3.45 – 9.25)ت المتوسةةقاا الحسةةاه ة تراوحةةا مةةاه ت  هةة( 2) تيةةأ مةةت الجةةدول 
هةةةا  تحد ةةد لومسةة،ول اا والةةةالح اا لكةةل العةةامو ت فةة  "أعوةةى متوسةةق حسةةاه  كةةات لوا ةةرة 

( 3.45)والتةة  هوةة  متوسةةقها الحسةةاه  " اله عمةةأاإلداراا المدتواةةة تمكةةةه  مةةت متاهعةةة سةة ر 
هةةا  م ةا  ت أداء " دة  متوسق حسةاه  كةات لوا ةرة أ، ف  ح ت أت (0.60)هاةحراف مع اري 

وهةاةحراف مع ةاري ( 9.25)همتوسةق حسةاه  " تمثل معةا  ر ليةهق أداء العةامو ت فة  الجامعةة 
وهةةو يةةمت المسةةتو  ( 0.55)هةةاةحراف مع ةةاري  (9.23)كمةةا هوةة  المتوسةةق العةةا   ،(0.23)

 .   المتوسق

 Sixهةةةل  وجةةةد ادةةةتالف دال إحةةةةائ ا فةةة  مةةةد  اسةةةتددا  ماةةةاه   : السةةة،ال الثةةةاة 

Sigma))  ،فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة تهعةةا لمتغ ةةراا ةةةو  الجامعةةة
 الدهرة، المستو  اإلداري، التدةص؟
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ت وت ت، لإلجاهةةة عةةت متغ ةةر ةةةو  لع ةتةة ت مسةة( ا)لإلجاهةة عةةت هةةذا السةة،ال تةة  إجةةراء ادتهةةار 
 الجامعةةةة، كمةةةا تةةة  اسةةةتددا  ادتهةةةار تحو ةةةل التهةةةا ت ادحةةةادي لإلجاهةةةة عةةةت متغ ةةةراا الدهةةةرة،

 .  ه ت ةتائ  ذل ( 00)ول والمستو  اإلداري، والتدةص والجد

 : وع اجلامعة -

لع ةتة ت مسةت وت ت لالدةتالف فة  اسةتددا  ماةاه   ( Independent T-test)ةتائ  ادتهار 
Six Sigma)) ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعا لمتغ ر ةو  الجامعة. 

 : (00) جدول
ةو  
 الجامعة

المتوسق  العدد
 الحساه 

 االةحراف
 المع اري

 الةت جة الداللة ا

ال  وجد  0.240- 0.33 0.30 9.46 053 حكوم ة
   0.39 9.42 56 داةة فروق

وهةةذه ال  مةةة  (-0.33)هوغةةا ( ا)اإلحةةةائ  ت ق مةةة  هةة( 00) تيةةأ مةةت الجةةدول 
 Six)قل، لذا ال  وجد هةا  ادةتالف فة  اسةتددا  ماةاه    ف (0.02) ل سا دالة عةد مستو 

Sigma) ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعا لمتغ ر ةو  الجامعة . 

  :اخلربة -

  (Six Sigma)استددا  مااه   ةتائ  ادتهار تحو ل التها ت ادحادي لالدتالف ف  : (00)جدول 
 .ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعا لمتغ ر الدهرة

مجمو   مةدر التها ت
 المرهعاا

درجاا 
 الحر ة

متوسق 
 المرهعاا

 الداللة ف

 0.00 16.556 1.49 2 2.99 ه ت المجموعاا 

   0.09 266 22.93 دادل المجموعاا 

    268 25.92 المجمو  

وهذه ال  مة دالةة عةةد  (06.226) هوغا( ف)ت ق مة اإلحةائ   ه( 00)ت الجدول  تيأ م
فةة   (Six Sigma)قةةل، لةةذا  وجةةد هةةةا  ادةةتالف فةة  اسةةتددا  ماةةاه    ف (0.02)مسةةتو  

اةروق اللةةالأ مةت تعةود ولتحد ةد ، لمتغ ةر الدهةرة الجامعاا ادردة ةة الحكوم ةة والداةةة تهعةا  
 (. 09)لوم ارةاا الهعد ة والت  ت هر ةتائجها ف  الجدول  ما  دتهار ةت  إجراء اإحةائ  ا؛ الدالة 
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 لوم ارةاا الهعد ة ما  ةتائ  ادتهار ة: (09)جدول 
قل سةواا ف 2 المتوسقاا  سةواا 2-00  سةواا فاكثر 00   

 0.25-  -0.03---  3.30 قل سةواا ف 2

 0.22---- ---  3.34 سةواا 2-00

 ------ ---  3.26 سةواا ف كثر 00

( 00-2) قةةل، سةةةواا ف (2)ت الاةةروق كاةةا هةة ت فئتةة  الدهةةرة  هةة( 09) تيةأ مةةت الجةةدول 
ت الاةةروق كاةةةا إذ إسةةةواا فةة كثر مةةت جهةةة أدةةر ،   (00)سةةةواا  مةةت جهةةة، وفئةةة الدهةةرة 

كاةةا  (Six Sigma) سةواا ف كثر، ح ة  أت مةد  اسةتددا  ماةاه   (00)لةالأ فئة الدهرة 
 .مت ذوي الدهرة ادعوى لد  اإلدار  ت ىعوأ
  :املستوى اإلداري -

  (Six Sigma)ةتائ  ادتهار تحو ل التها ت ادحادي لالدتالف ف  استددا  مااه   : (03)جدول 
 ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعا لمتغ ر المستو  اإلداري

مجمو   مةدر التها ت
 المرهعاا

درجاا 
 الحر ة

متوسق 
 المرهعاا

 لةالدال  ف

 0.270 1.31 0.13 2 0.25 ه ت المجموعاا 

   0.10 266 25.66 دادل المجموعاا 

    268 25.91 المجمو  

وهةذه ال  مةة ل سةا دالةة  (0.30)هوغةا ( ف)ت ق مة اإلحةةائ   ه( 03) تيأ مت الجدول 
فة   (Six Sigma)قل، لذا ال  وجد هةا  ادتالف ف  استددا  ماةاه    ف (0.02)عةد مستو 

 . لجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعا لمتغ ر المستو  اإلداريا
 :التخصص -

 لع ةت ت مست وت ت لالدتالف ف  استددا  ( Independent T-test)ةتائ  ادتهار : (04)جدول 
 ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعا لمتغ ر التدةص (Six Sigma)مااه   

المتوسق  العدد  التدةص 
حساه  ال  

االةحراف 
 المع اري 

الداللة   ا  الةت جة  

وجد فروق ت 0.000 3.05- 0.32 2.37 70 عوم   

   0.30 2.50 199 إةساة 
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وهةةةذه ال  مةةةة دالةةةة  (3.02-)هوغةةةا ( ا)ت ق مةةةة اإلحةةةةائ   هةةة( 04) تيةةةأ مةةةت الجةةةدول 
 Six   وجةةد هةةةا  ادةةتالف فةة  اسةةتددا  ماةةاه لةةذا قةةل،  ف (0.02)عةةةد مسةةتو  إحةةةائ  ا 

Sigma))  فة  الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة تهعةا لمتغ ةةر ةةةو  التدةةةص، وهمراجعةةة
المتوسقاا الحسةاه ة تهة ت أت اإلدار ة ت فة  الكو ةاا اإلةسةاة ة لةد ها اسةتددا  أعوةى لماةاه   

Six Sigma))  الكو اا العوم ة مدف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة م ارةة . 
ف  الجامعاا ادردة ة  (Six Sigma)ما ه  مع  اا استددا  مااه   : لثال الس،ال ا

 ؟ الحكوم ة والداةة
لإلجاهةة عةةت هةذا السةة،ال تة  حسةةا  المتوسةقاا واالةحةةراف المع ةاري وترت ههةةا هةةكل تةةةازل  

 . الةتائ  المرتهقة ف  ذل ( 02)ه ت الجدول  و 
 ع ار ة الستجاهاا أفراد ع ةة الدراسة عوى المتوسقاا الحساه ة واالةحرافاا الم: (02)جدول 

 . ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة( Six Sigma)مجال مع  اا استددا  مااه   
االةحراف  المتوسق الا رة

 المع اري
 المستو 

 Six المعووماا والموارد الماد ة الالزمة لتقه ق عد  توفر - .0

Sigma).) 
 مرتاد  0.89 3.96

 مرتاد  Six Sigma 3.95 1.09).) ة اإلدارة العو ا ه هم ة تقه قعد  قةاع - .9

 Six).) قه قةموارد الهةري الم،هوة لتةوفر الةد  تةع – .3

Sigma 
3.41 0.94 

 متوسق

 لتقه ق المرتاعة عد  توفر الموارد المال ة الالزمة والكواة - .4

Six Sigma).) 

 متوسق 0.96 3.27

 متوسق 0.85 3.10 .ة ف  الجامعاارة الجودة الةامواعد  تقه ق إد - .2

 متوسق 2.93 0.91 . (Six Sigma)وجود هرام  هد وة تغة  عت تقه ق - .6

ت أ، و (9.23 – 3.26)ة تراوحةا مةاه ت ت المتوسةقاا الحسةاه  هة( 02) تيأ مت الجدول 
 Six)) والموارد الماد ة الالزمة لتقه قالمعووماا  عد  توفر"أعوى متوسق حساه  كات لوا رة 

Sigma "  ىدةةأ، ف  ح ت أت (0.52)هاةحراف مع اري ( 3.26)والت  هو  متوسقها الحساه 
همتوسةق "  (Six Sigma) وجةود هةرام  هد وةة تغةة  عةت تقه ةق "متوسةق حسةاه  كةات لوا ةرة 

 (. 0.20)وهاةحراف مع اري ( 9.23)حساه  
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 :لنتائج والتوصياتا 

 : النتائج: أواًل

فةةة   (Six Sigma)مةةةا مةةةد  اسةةةتددا  ماةةةاه   : دولالةتةةةائ  المرتهقةةةة هالسةةة،ال ا -
 الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة؟ أةةةارا الةتةةائ  إلةةى أت مسةةتو  تقه ةةق مجةةاالا

أمةا . ، كاةةا جم عهةا يةمت المسةتو  المتوسةق(التعر ف، والتحو ل، والتحس ت، والسة قرة)
ه الةت جةة هحداثةة هةذ اتو عوةل الهاحثة. مجال ال  ات ف د كاةةا يةمت المسةتو  المةةداض

 .ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة( 6)تجرهة تقه ق مااه   
ائ ا فة  مةد  ةالف دال إحةةةهل  وجد ادتة :مةاقةة الةتائ  المرتهقة ف  الس،ال الثاة  -

ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة تهعةا لمتغ ةراا  (Six Sigma)اه   ةددا  ماةاست
ةةم ال  وجةد أرة، المستو  اإلداري، التدةص، ح   أةةارا الةتةائ  إلةى ةو  الجامعة، الده

فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة  Six Sigma))هةةةا  ادةةتالف فةة  اسةةتددا  ماةةاه   
ت كةال مةةت الجامعةةاا  هةةذه الةت جةة هةة ات، و عوةةل الهاحثةلمتغ ةر ةةةو  الجامعةة والداةةة تهعةةا  

ال  وجةد لةد ها  مةةأ، كمةا (6)هرة ف  تقه ةق ادردة ة الحكوم ة، والداةة، ه  حد ثة الد
 Six))م مةةةت قهةةةل هةةةذه الجامعةةةاا حةةةول ماهةةةو   ةةةت ةمةةةوذج وايةةةأ  مكةةةت تهةلغا ةةة اآل

Sigma . 

فة  الجامعةاا  (Six Sigma)كما أةارا الةتائ  إلى وجود ادتالف فة  اسةتددا  ماةاه    -
 (2)ت فئتةة  الدهةةرة ت الاةةروق هةة إادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة تهعةةا لمتغ ةةر الدهةةرة، ح ةة  

سةةةواا فةة كثر مةةت جهةةة  (00)سةةةواا مةةت جهةةة، وفئةةة الدهةةرة ( 00-2)قةةل،  سةةةواا ف
 Sixمد  استددا  ماةاه  و سةواا ف كثر،  (00) لةالأ فئة الدهرةالاروق كاةا فأدر ، 

Sigma)  ) لد  اإلدار  ت مت ذوي الدهرة ادعوى ىعوأكاةا . 
 Sixلدهةةرة  سةةه  إ جاهةةا فةة  تقه ةةق ماةةاه  ت الز ةةادة فةة  مسةةتو  اأ اتو عوةةل الهاحثةة

Sigma) )  أت اإلدار ةة ت مةةت ذوي سةةةواا الدهةةرة القو وةةة، لةةد ه   ، و عقةة  ذلةة  م،ةةةرا 
  . (Six Sigma)قار الذي  ةقوق مةم مااه  معرفة وممارساا تةسج  مد اإل

 فة  الجامعةاا ادردة ةة( Six Sigma)كذل  ته ت عد  وجود ادتالف ف  اسةتددا  ماةاه   
 ت العمةةداء هةةهةةذه الةت جةةة  اتو عوةةل الهاحثةة ،الحكوم ةةة والداةةةة تهعةةا لمتغ ةةر المسةةتو  اإلداري

وةةةواهه  ور،سةةاء ادقسةةا ،  ّتهعةةوت س اسةةاا محةةددة محكومةةة، يةةمت تعو مةةاا تحةةت  عوةة ه  
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 Six)ك ا ة تةاول ال يةا ا اإلدار ةة، كمةا تهة ت أةةم  وجةد هةةا  ادةتالف فة  اسةتددا  ماةاه   

Sigma) لمتغ ةةر ةةةو  التدةةةص، وهمراجعةةة  لجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة تهعةةا  فةة  ا
سةةتددا  سةةتعداد أعوةةى الاالمتوسةةقاا الحسةةاه ة تهةة ت أت اإلداراا فةة  الكو ةةاا اإلةسةةاة ة لةةد ها 

 . م ارةة هالكو اا العوم ة ف  الجامعاا ادردة ة الحكوم ة والداةة ((Six Sigmaمااه   
ستددا  ما ه  المع  اا ال"والذي  ةص عوى  :هقة هالس،ال الثال مةاقةة الةتائ  المرت -

ف ةد أةةارا الةتةائ   ،"؟ادردة ةة الحكوم ةة والداةةةف  الجامعةاا  (Six Sigma)مااه   
المعوومةاا والمةوارد الماد ةة الالزمةة  عةد  تةوفر"متوسةق حسةاه  كةات لوا ةرة أعوةى ت أإلى 

هةةةاةحراف مع ةةةاري ( 3.26)لحسةةةاه  والتةةة  هوةةة  متوسةةةقها ا" (Six Sigma)لتقه ةةةق 
وجةةود هةةرام  هد وةةة تغةةة  عةةت " متوسةةق حسةةاه  كةةات لوا ةةرةى دةةةأ، فةة  حةة ت أت (0.52)

 (. 0.20)وهاةحراف مع اري ( 9.23)همتوسق حساه    (Six Sigma)" تقه ق
 حتةاج إلةى تةوفر الكةوادر الهةةر ة  (Six Sigma)ت تقه ةق  هذه الةت جة هة اتو عول الهاحث

التةة  تحتةةاج إلةةى ت ه ةةل مسةةتمر فةة  هةةذه ، والمهةةاراا الاة ةةة ،والدهةةراا ،لتجه ةةزااالمدرهةةة وا
د  تةوفر هةذه المةوارد المةذكورة أعةاله، عةو ، كما تحتاج إلى موارد مال ة وماد ة كاف ة ،الجامعاا

 . لد  هذه الجامعاا  (Six Sigma)أما  تقه ق مااه   اف ةها تةكل عائ   

 :العامةالنتائج 

 إسةترات ج ةSix Sigma) )  التةة  فاعو ةة التعوة   العةال ، عوةىةتهةاه تهةدف إلةى ترك ةز اال 
 اجةاا وتوقعةاا ادقةرافحتتحدد هةتائ  التعّو  لد  القوهة الدةر ج ت، وم ةدار تواف هةا مةد 

 .المكوةة دةحا  المةالأ مت وجود التعو   العال  ةاسم هاجم ع
 (Six Sigma)  مةت عةاةةر الجةودة، ولة ت  هو هدف لألداء  ت  تقه  م عوى كل عةةر

 .عوى المةت  ف  مجموم
   إّت ماهو((Six Sigma  عد مت المااه   الحد ثة ف  إدارة ويةمات الجةودة،   ةو  عوةى 

ع ة   (3.4) لةىإالمرفوياا والع و   هتدا ض مهدأ تح  ق مستو اا متم زة ف  الجودة،
: مةهةا ةاةةة فوائةد جّمةلكل مو وت فرةة، وهذل  تح ةق لوجامعةاا ادردة ةة الحكوم ةة والد

ة ل ث افة الجامعة مت ت و ل اددقاء إلى مةد اددقاء، وت و ةل إجةراءاا العمةل، وتحسة ت 
 .ادداء
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 مكت تقه ق إسترات ج ة (Six Sigma)    فة  السة اق الجةامع  فة  الجامعةاا ادردة ةة فة
عو ةة عمو ةة ر، ة ورسالة الجامعة، والتدق ق اإلسترات ج  لمست هل الجامعة، وفا: مجاالا

التعوةة  ، والهحةة  العومةة ، وال هةةول والتسةةج ل، وادةةةةقة القاله ةةة، وتحد ةةد توقعةةاا القوهةةة 
 .وأةحا  المةالأ

  إّت تقه ق ماهو(Six Sigma)   حتاج إلى ه كل تة  مة  جد ةد،  عكةت اددوار الجد ةدة 
ه  فةة  هةةذا وتحد ةةد كةة  وةةةو  ادفةةراد المقوةةو  تواجةةد ،، والةةةالح االألفةةراد، والمسةة،ول اا

 .  التة 
 تقوةة  تقه ةةق (six Sigma)   تواجةةد أفةةراد  تمتعةةوت هالمهةةاراا الداةةةة، و كةةوت لهةة،الء

 .ادفراد  مسم اا تحدد واجهاته ، و ت  تسم ته  هادهقال أو حامو  ادحزمة

 التوصيات: ثا يا

لهةا  ي ةر فة  اإلقةار الةمت معوومةاا إلى ما ورد  ستةادا  استةتاجاا هذه الدراسة، و اف  يوء 
 :  ت أوة  هما  امت معووماا، ف ةة

  ، أت تعمةةل اإلداراا العو ةةا فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة عوةةى ةةةةر ماهةةو
وأقسةامها العوم ةة، لغةرض تحسة ت  ،، وكو اتهةاكافةة فة  إداراتهةا(  (Six Sigmaوفوسةاة،

، مرحوةة التدةرج مةهةا ل القوهةة وحتةىمةت قهةو هتةداءاالعمو ة التعو م ة ف  هذه الجامعاا، 
وأت ت ةةو  هتقه ةةق هةةذا الماهةةو  فةة  مجةةاالا محةةددة مةةت السةة ق الجةةامع  كمرحوةةة أولةةى، 

الةتةةائ ، ثةةّ  تقه  هةةا عوةةى عمو ةةاا التعوةة   والةةتعّو  فةة    ةةةهح ةة   ةةت  هةةةاء الدهةةراا ومالح
 .مرحوة الح ة

 لجامعةاا، عوةى ك ا ةة و م ة ف  هذه اعتوف ر التدر   الالز  لوعامو ت وال ائم ت هالعمو ة الت
، وفه  دقواا التقه ق، عوةى ةحةو  مكةةه  مةت ( (Six Sigmaستددا  وتقه ق مةهج ةا
ا  المهارة المقووهة، ل تةاس  مد قةدراته  واددوار المةت ةرة مةةه  فة  عمو ةة تقه ةق سكتا

 .  هذه المةهج ة الحد ثة
  ردة ةة، مةت الجامعةاا ادردة ةة عتمةاد اد ستمرار قو  وزارة التعو   العال ، وه ئة االاأهم ة

الحكوم ةةة والداةةةة، هتقه ةةق ماةةاه   إدارة الجةةودة الةةةاموة فةة  هةةذه الجامعةةاا، لغةةرض 
لتح  ةق ريةا عمالئهةا، ولتقةو ر و التحس ت والتقو ر المستمر لجودة عمو اتهةا التعو م ةة، 
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وت و ةةل  وهةة  مةةةد اددقةةاء، ،( (Six Sigmaدائهةةا همةةا  يةةمت الوةةةول إلةةى أهةةدفأ
 . وتحس ت ادداء ف  هذه الجامعاا ءاا العمل،اجر إ ق وتهس

  ستددا  ماهو اإددال(Six Sigma)  ،أو أقسةا ، أو يمت واجهةاا ومهةا  عمةل وحةداا 
ةةهوةةةام ، إداراا تقةةو ر يةةمات الجةةودة فةة  الجامعةةاا ادردة ةةة الحكوم ةةة والداةةةة ا ة ام 

 .وأداة ل  ات الجودة ف  هذه الجامعاا
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