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املتطلبات اإلدارية والبشرية لتطبيق (سيجما ستة) يف كلية
الشرق العربي للدراسات العليا مبدينة الرياض
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المتطمبات اإلدارية

كأنشطة المنظمات .كقد كاف ىذا األمر يكمؼ المنظمات تكاليؼ

كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا

عالية في ظؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة .كىك ما جعؿ ىذه

بمدينة الرياض ،كمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية

المنظمات تبحث عف نظاـ جكدة أحدث يركز عمى العمالء في

في استجابات المبحكثيف تعزل الختالؼ :الجنس ،طبيعة العمؿ،

المرتبة األكلى كيقمؿ التكاليؼ في الكقت نفسو .كعمى ىذا

الدرجة العممية ،عدد سنكات الخدمة .كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي

ظيرت منيجية سيجما ستة  Six Sigmaعمى يد بيؿ سميث

المسحي ،كأعدت استبياف ليذا الغرض ،تـ تطبيقو عمى جميع العامميف

لمتغمب عمى أكجو القصكر التي شابت إدارة الجكدة الشاممة.

في كمية الشرؽ العربي مف أعضاء ىيئة تدريس كادارييف ،حيث بمغ

كتعتبر سيجما ستة  Six Sigmaمدخالن لمتغيير التنظيمي يضـ

عدد أفراد الدراسة ( )73منيـ ( )27بالعمؿ اإلدارم ،ك( )46عضك

عناصر إدارة الجكدة الشاممة ،كاعادة ىندسة العمميات ،كمشاركة

ىيئة تدريس ،كتكصمت الدراسة إلى أف المتطمبات اإلدارية كالبشرية

العامميف [.[1

لتطبيؽ سيجما ستة في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة
الرياض متكفرة بدرجة متكسطة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ()2.95

كتعتبر مكاضيع الجكدة كباألخص مفيكـ سيجما ستة Six

ك( )2.85عمى التكالي .ككذلؾ أشارت النتائج إلى عدـ كجكد

 Sigmaمف المكاضيع اإلدارية الحديثة جدان عمى المستكل

اختالفات جكىرية بيف العينة اعتمادان عمى متغير الجنس كسنكات

العالمي كباألخص عمى المستكل المحمي [.[2

الخبرة في محكرم المتطمبات اإلدارية كالبشرية .ككجكد اختالفات

كسيجما ستة  Six Sigmaمنيج كمي صارـ لتحسيف

جكىرية بيف العينة اعتمادان عمى متغير طبيعة العمؿ كالمؤىؿ العممي

الجكدة ،لكنو مع ذلؾ نظاـ مرف يساعد عمى تحسيف نمط القيادة

في محكرم المتطمبات اإلدارية كالبشرية.

كمستكيات أداء المنشأة ،يرتكز عمى استخداـ معادالت رياضية

الكممات المفتاحية :المتطمبات اإلدارية ،المتطمبات البشرية ،سيجما

لتحديد مدل نجاح المنشأة في إنجاز عمؿ معيف خالؿ فترة

ستة.

زمنية محددة [.[3

 .1المقدمة

إف التحدم الكبير الذم أصبح يكاجو العالـ اليكـ في ظؿ

كتسعى سيجما ستة  Six Sigmaإلى الكصكؿ نحك

العكلمة ،كانتشار تقنية المعمكمات كشبكة اإلنترنت ،قد أدل إلى

الكماؿ في إنتاج منتج (أك خدمة) خالية مف العيكب لمكصكؿ

ازدياد المنافسة العالمية ،كمف ثـ االتجاه نحك تجكيد الخدمات.

إلى رضا العميؿ كتحقيؽ احتياجاتو كرغباتو ،فيي تضع العميؿ

كقد أدت عالمية األسكاؽ ،كزيادة المنافسة ،إلى التركيز عمى

أكالن كتستخدـ البيانات كالحقائؽ لمتكصؿ إلى نتائج أفضؿ [.[4

الكفاء باحتياجات العمالء ،ككسيمة لتحقيؽ ميزة تنافسية،

كقد لخص جكدة [ ]5أىـ الفكائد التي تجنييا المنظمة مف

كضماف االستمرار في ممارسة النشاط .كأدركت المنظمات أف

خالؿ تطبيؽ مفيكـ سيجما ستة  Six Sigmaفي تغيير ثقافة

عمييا أف تيتـ بالعمالء كمتطمباتيـ لكي تحقؽ ميزة تنافسية

المنظمة باتجاه إيجابي مف حيث ضركرة أداء العمؿ الصحيح

كتحتؿ المرتبة األكلى بيف منافسييا ،حيث ال يقتصر التنافس

مف المرة األكلى ،كالتحسينات الجكىرية التي يحدثيا المفيكـ في

فقط عمى السعر ،كلكف يمتد ليشمؿ المركنة في تقديـ منتجات

العمميات ،كما أف تطبيؽ المفيكـ سيؤدم إلى رفع مستكل

جديدة ،كىك ما يتطمب إجراء العديد مف التغييرات في عمميات

اإلنتاجية مما ينعكس في أرباح أكثر أك جكدة أعمى في
2

الخدمات المقدمة ،تؤدم إلى رفع مستكل رضى العمالء كزيادة

التكاليؼ .كلقد كجدت الكثير مف المنظمات ضالتيا في سيجما

كالئيـ لممنظمة.

ستة  Six Sigmaألنيا تحقؽ بشكؿ فريد ىذه المعادلة ،حيث

كقد أشار جكزيؼ كبيرنارد ] [6إلى أف تبني معايير سيجما

إنيا تعمؿ عمى زيادة الجكدة مف خالؿ تخفيض المعيب دكف

ستة قد يساىـ في تكفير ما نسبتو  1.2إلى  % 4.5مف اليدر

إدخاؿ استثمارات جديدة لزيادة المستكل الفني لتقديـ الخدمة،

في إيرادات التعميـ ،كما أشارت دراسة جيكؼ [ ]7إلى أف سيجما

األمر الذم يعمؿ عمى تخفيض التكاليؼ بشكؿ كبير [.[9

ستة أصبح إحدل التقنيات المتميزة لتحقيؽ التطكير في التعميـ.

كفي ظؿ التنافسية الممحكظة بيف الجامعات سكاء الحككمية أك
الخاصة كمنيا كمية الشرؽ العربي ،فإف ىناؾ سباؽ حكؿ تبني

كبناء عمى ذلؾ تتضح أىمية االستفادة مف استخداـ
ن

منيجية سيجما ستة  Six Sigmaفي إعداد إطار متكامؿ مف

نماذج عممية لتحسيف األداء ،خاصة كأف كمية الشرؽ العربي مف

أجؿ تحسيف جكدة أداء خدمات الجامعات ،كتكضيح

الكميات الناشئة ،كالغرض مف ىذه الدراسة ىك بحث المتطمبات

االستراتيجية المالئمة كالتكجيات االستراتيجية المطمكب تحميميا

اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة  ،Six Sigmaكيمكف

لمحصكؿ عمى الصكرة الكاممة لمعناصر التي تؤثر عمى جكدة

تحديد مشكمة الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس :ما

أداء ىذه الخدمات ،لذلؾ فإنو سكؼ يتـ دراسة المتطمبات

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة Six Sigma

اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة  Six Sigmaفي كمية

في كمية الشرؽ العربي بمدينة الرياض؟

الشرؽ العربي بمدينة الرياض.

أـ أسئمة الدراسة
بشكؿ أكثر دقة يتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 .2مشكمة الدراسة

 .1ما المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية الشرؽ

تبحث المنشآت عف الكماؿ كتحاكؿ تجنب األخطاء
كتعمؿ عمى إصالح العيكب التي تظير في أنشطتيا ،لذلؾ

العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض.

يالحظ أف الكثير مف أفكار سيجما ستة  Six Sigmaليست

 .2ما المتطمبات البشرية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية الشرؽ

جديدة ،كانما الجديد ىك قدرة سيجما ستة  Six Sigmaعمى

العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض.

تجميع كؿ األفكار داخؿ عممية إدارية متماسكة كمترابطة ،ىذا

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات

كيعد مفيكـ سيجما ستة  Six Sigmaأحد أشير المفاىيـ

المبحكثيف تعزل الختالؼ الجنس ،طبيعة العمؿ ،الدرجة

اإلدارية المعاصرة في فمسفة التحسيف المستمر لمعمميات.

العممية ،عدد سنكات الخدمة؟

يقكـ نظاـ سيجما ستة  Six Sigmaعمى المراقبة

ب .أهداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:

اإلحصائية لجميع العمميات اإلدارية كالمالية كالفنية في المنظمة،
كالتحميؿ المتزايد لمبيانات كاإلحصائيات المجمعة لمتعرؼ عمى

 .1التعرؼ عمى المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية

مكاطف الخمؿ كالعيكب في اإلجراءات أك المنتجات ،كذلؾ لمعمؿ

الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض.

عمى تقميؿ نسبة األخطاء لكي تصؿ إلى الصفر كمما أمكف

 .2التعرؼ عمى المتطمبات البشرية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية

ذلؾ [.[8

الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض.

فقد أصبحت المنظمات – كمنيا الجامعات  -تسعى

 .3معرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في

بشكؿ مستمر إلى البحث عف أساليب حديثة تحقؽ مف خالليا

استجابات المبحكثيف تعزل الختالؼ الجنس ،طبيعة العمؿ،

المعادلة الصعبة بيف زيادة مستكيات الجكدة كبيف تخفيض

الدرجة العممية ،عدد سنكات الخدمة.
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لمدراسات العميا كالكقكؼ عمى مستكل أدائيا.

ج .أهمية الدراسة

 -قد تسيـ ىذه الدراسة في فتح آفاؽ جديدة لممزيد مف الدراسات

يمكف تحديد أىمية ىذه الدراسة في شقيف:
 -1األىمية النظرية:

في مجاؿ اإلدارة التربكية كالتي تستيدؼ تطكير األداء المؤسسي

 -تأتي أىمية ىذه الدراسة مف الناحية النظرية في إثراء المادة

مف خالؿ تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة كمنيا سيجما ستة

العممية الخاصة بتطبيؽ سيجما ستة  Six Sigmaفي كمية

Six Sigma
د .مصطمحات الدراسة

الشرؽ العربي لمدراسات العميا ،كمحاكلة سد الثغرة في األدبيات

 .1المتطمبات اإلدارية:

العربية التي تناكلت سيجما ستة  Six Sigmaفي ىذا المجاؿ،

المقصكد بالمتطمبات اإلدارية في ىذه الدراسة كؿ ما يتعمؽ

حيث لكحظ أف الدراسات التي طبقت في ىذا المجاؿ قميمة.

بالتزاـ كدعـ اإلدارة العميا ،كالبنية التحتية التنظيمية كالتكنكلكجية،

 -كما تكمف أىمية ىذه الدراسة في الضركرة الممحة لمكاكبة

كربط سيجما ستة بالعمالء ،كالتغير الثقافي في كمية الشرؽ

التغيرات الحالية في الجكانب المعرفية كالثقافية كالعممية المتجددة

العربي لمدراسات العميا.

في ىذا العصر ،حيث أصبح التركيز عمى الجكدة مف األمكر

 .2المتطمبات البشرية:

اليامة.

التعريؼ اإلجرائي:

 -كما تأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تمقي الضكء عمى سيجما

المقصكد بالمتطمبات البشرية في ىذه الدراسة كؿ ما يتعمؽ

ستة  ،Six Sigmaكىي آلية حديثة طبقت في الدكؿ المتقدمة

بالحكافز ،كتدريب المكارد البشرية في كمية الشرؽ العربي

في مجاؿ التعميـ ،لذا يؤمؿ أف تككف ىذه الدراسة إضافة لما في

لمدراسات العميا.

المكتبة العربية مف معرفة فيما يتعمؽ بإمكانية اإلفادة مف سيجما

 .3سيجما ستة

ستة Six Sigmaفي مجاؿ التعميـ الجامعي األىمي.

التعريؼ االصطالحي لسيجما ستة:

 -2األىمية التطبيقية:

 Sigmaىك الحرؼ الثامف عشر في األبجدية اإلغريقية .كقد

 -يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة في تطكير األداء بالتعميـ في كمية

استخدـ اإلحصائيكف ىذا الرمز لمداللة عمى االنحراؼ المعيارم.

الشرؽ العربي لمدراسات العميا ،مف خالؿ تحديد مدل إمكانية

كاالنحراؼ المعيارم طريقة إحصائية كمؤشر لكصؼ االنحراؼ

تطبيؽ سيجما ستة  Six Sigmaفييا.

أك التبايف أك التشتت أك عدـ التناسؽ في عممية معينة بالنسبة

 -أف تطبيؽ سيجما ستة  Six Sigmaيمكف أف يساىـ في

لألىداؼ المنشكدة .سيجما ستة  Six Sigmaىي عممية تمكف

تحقيؽ معدالت أداء أفضؿ ،مما يمقي بالمسؤكلية عمى كافة

المنشآت مف التحسيف بصكرة كبيرة فيما يخص عممياتيا

الييئات كالمؤسسات كالجيات القائمة عمى التعميـ لتبني سيجما

األساسية كىيكميا ،مف خالؿ تصميـ كمراقبة أنشطة األعماؿ

ستة  Six Sigmaبيدؼ تحقيؽ ممارسات أفضؿ لخطط التعميـ

اليكمية بحيث يتـ تقميؿ الفاقد كاستيالؾ المصادر (الكقت –

بكمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا ،كالتي تستجيب لحاجات

الطاقات الذىنية – الطاقات المادية) كفي نفس الكقت تمبية

الطالب مف ناحية ،كلمتطمبات المجتمع المتغيرة مف ناحية

احتياجات العميؿ كتحقيؽ القناعة لديو .كيدؿ مبدأ سيجما ستة

أخرل.
-

Six Sigmaعمى أف المنشأة تقدـ خدمات أك سمعان خالية مف

أف ىذه الدراسة تعمؿ عمى النيكض بمستكل العممية

العيكب تقريبان ،ألف نسبة العيكب في  Six Sigma 3.4عيب

التعميمية كتحسينيا كتطكيرىا في ضكء سيجما ستة Six

لكؿ مميكف فرصة ،أم أف نسبة كفاءة كفاعمية العمميات

 Sigmaمػ ػف خػ ػالؿ متابعػ ػة المسؤكلي ػف ع ػف كميػ ػة الشرؽ العربي

 .]10[ %99.99966كيعرؼ جكدة [ ]5سيجما ستة Six
4

 Sigmaعمى أنيا "مفيكـ إحصائي يقيس معدؿ الخطأ في كؿ

المشكمة الحقيقية في  ،Motorolaىي عدـ تطكر الجكدة .كقد

مميكف فرصة في العممية ،كيستخدـ ىذا المفيكـ بيدؼ تحسيف

كاف إلعالف Sendyاألثر الكبير في بزكغ عصر جديد في

أداء العمميات في المنظمة".

شركة  ،Motorolaحيث حققت  Motorolaمبدأ الجكدة مع

التعريؼ اإلجرائي لسيجما ستة Six Sigma

تقميؿ التكاليؼ ،ككاف ىذا ىك مبدأ تفكيرىـ بأف أعمى جكدة

المقصكد بسيجما ستة  Six Sigmaفي ىذه الدراسة

يحقؽ أقؿ التكاليؼ ،حيث إف االستثمار في تحسيف نكعية

مفيكـ إحصائي يقيس معدالت األخطاء في عمميات كمية الشرؽ

المنتجات كالخدمات يساىـ في تقميؿ نفقات اإلنتاج عمى المدل

العربي لمدراسات العميا ،كىك يضـ اإلجراءات التي تتبعيا

الطكيؿ [.[12

الكميات لتحسيف كفاءة كفاعمية أداء الخدمات التي تقدميا ،مف

كفي عاـ 1985ـ قدـ بؿ سميث  -كىك يعمؿ في شركة

خالؿ تمبية عدة متطمبات تتمثؿ في :المتطمبات اإلدارية،

مكتكركال  -بحث تكصؿ مف خاللو إلى نتائج تدؿ عمى أف

كالمتطمبات البشرية.

عمميات التعديؿ أثناء العمميات اإلنتاجية ال تمنع حدكث أخطاء

ه .حدود الدراسة

في المنتج تتسرب إلى العميؿ دكف دراية الشركة بيا ،كلكف

 .1الحدكد المكضكعية :تقتصر الدراسة عمى تناكؿ مكضكع

عندما تطبؽ الشركة استراتيجية االنتاج بدكف أم أخطاء فمف

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية الشرؽ

المتكقع أف ال يصؿ إلى أيدم العميؿ أم عيكب في المنتجات

العربي لمدراسات العميا.

التي يستيمككنيا [.[12
كشيد عاـ 1991ـ قياـ شركة مكتكركال بمنح أكؿ شيادات

 .2الحدكد المكانية :تقتصر الدراسة عمى كمية الشرؽ العربي
لمدراسات العميا في مدينة الرياض.

"الحزاـ األسكد" لمخبراء بيا في سيجما ستة ،حيث طكرت الشركة

 .3الحدكد البشرية :يتـ تطبيؽ الدراسة عمى أعضاء ىيئة

ىذا المعيار الجديد كأكجدت منيجية لذلؾ ،كعممت عمى تغيير

التدريس كاإلدارييف في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا.

ثقافة الشركة لتالئـ المنيجية الجديدة .كما شيد عاـ 1991ـ

 .4الحدكد الزمنية :تـ تطبيؽ الجانب الميداني ليذه الدراسة

أيضان تطبيؽ شركة سيجناؿ المتحدة طرؽ سيجما ستة ،كنتج عف

خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي -1436

ذلؾ تطكير كبير كتكفير ىائؿ في النفقات خالؿ ستة أشير.

1437ق.

كسارت شركة جنراؿ إلكتريؾ عمى نفس الدرب عاـ 1995ـ،
فقرت تطبيؽ سيجما ستة ،كفي 1998ـ ،كفي عاـ 2000ـ

 .3اإلطار النظري
تعكد جذكر سيجما ستة إلى  Gaussالذم أكجد مفيكـ

تحكلت سيجما ستة إلى صناعة قائمة بذاتيا تتضمف تقديـ

المنحنى الطبيعي كتـ استخداـ مصطمح سيجما ستة منذ

التدريب كاالستشارات داخؿ المؤسسات كتطبيؽ سيجما ستة في

عشرينيات القرف العشريف بكاسطة الرياضييف كالميندسيف كرمز

كافة أنكاع المنظمات حكؿ العالـ ،أم أنيا لـ تصبح فقط

يعبر عف كحدة لقياس تنكع جكدة المنتج ،كفي عاـ  1922أكجد

منيجية معركفة تستخدميا شركات عديدة مف أجؿ تحقيؽ الجكدة
كتطكير عممياتيا ،بؿ صارت مكضكعان لمعديد مف البرامج

Walterسيجما ثالثة كيقكـ عمى نسبة دقة  %99.73أك

التدريبية كاالستشارات كالخدمات ،األمر الذم أدل إلى نشأة

 2600خطأ لكؿ مميكف [.[11
كتعد شركة مكتكركال مف الشركات الرائدة في تطبيؽ

منظمات كثيرة متخصصة في سيجما ستة التي تطكرت كثي انر

سيجما ستة ،ككانت البداية عاـ 1979ـ عندما كقؼ أحد مديرم

عمى مدل السنكات ،فأصبحت طريقة إلدارة الشركات

الشركة كىك ) (Art Sendyفي أحد اجتماعات اإلدارة كقاؿ إف

كالمؤسسات [.[11
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كمما سبؽ يتضح بأف سيجما ستة قد بدأت كانتشرت

رضا الزبائف ،فيي طريقة ذكية إلدارة العمؿ أكالن كتستخدـ

بشكؿ كاسع ،في جميع الشركات العالمية ،صاحبة أعمى جكدة،

الحقائؽ كالبيانات كصكالن إلى حمكؿ أفضؿ .كيتكافؽ ىذا التعريؼ

كىذا االنتشار لـ يقتصر فقط عمى القطاع الصناعي بؿ امتد

مع ما أكضحو عمي [ ،]15حيث أكضح أف سيجما ستة ىي

ليصبح عمى مستكل القطاع الخدمي.

مقياس إحصائي كفمسفة في اإلدارة يتـ مف خالليا تمكيف

مفيكـ سيجما ستة:

المكظفيف مف تحسيف األسمكب الذم يتـ مف خاللو العمؿ مف

يمكف تصنيؼ مفيكـ سيجما ستة كفقان لمتالي:

الناحية العممية كالجكىرية ،كالكصكؿ إلى مستكل عاؿ مف

مفيكـ سيجما ستة مف المنظكر اإلحصائي:

األداء.

تعرؼ سيجما ستة مف المنظكر اإلحصائي بأنيا برنامج

كمصطمح سيجما في استراتيجية سيجما ستة ىك مصطمح

لتحسيف الجكدة ييدؼ إلى تقميؿ عدد العيكب في العممية

يصؼ التشتت في أداء المنتجات كالخدمات التي يؤدم إلى

اإلنتاجية لتصبح حكالي  3.4جزء لكؿ مميكف فرصة [ .]11كما

حدكث العيكب كعدـ استحساف العمالء ليذه المنتجات أك

يعرفيا سميط [ ]13بأنيا أداة إحصائية تستطيع بيا قياس مستكل

الخدمات المقدمة ليـ ،كتسعى المؤسسات المطبقة ليذه

األداء كميان لكاحد أك أكثر مف مؤشرات الجكدة.

االستراتيجية إلى مستكل عالمي ،كتخفيض نسبة العيكب إلى

فتعد سيجما ستة مف أىـ أساليب قياس نكعية األداء عف

 3.4عيب لكؿ مميكف منتج أك خدمة مقدمة ،ىذا المستكل مف

طريؽ تخفيض عيكب اإلنتاج بستة انحرافات معيارية عف

األداء عمى الرغـ مف صعكبة تحقيقو –يعكد بالكثير مف النفع

متكسط القيمة لمخرجات العمميات أك لمفرض المرتبطة بالمياـ.

صنع أك مقدـ الخدمة [.[16
الم ّ
كالفكائد عمى ُ

لتحسيف مستكل نكعية األداء في المؤسسات [.[12

البيانات كتحميؿ النتائج ككسيمة لمحد مف العيكب في المنتجات

كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ أف المقصكد بسيجما ستة Six

كالخدمات كالعمميات [ ]17كىي مبادرة استراتيجية لزيادة الربحية

كىي "فمسفة إدارية تنـ عمى كضع األىداؼ ،كجمع

كمفيكـ ستة سيجما يطبؽ بصفتو مفيكمان معاص انر كبرنامج عمؿ

كزيادة حصة السكؽ كزيادة رضا الزبكف مف خالؿ أدكات

Sigmaمفيكـ إحصائي يقيس معدالت األخطاء في عمميات
المؤسسة.

إحصائية يمكف اف تقكد إلى تحقيؽ الكثير مف المكاسب الكمية

مفيكـ سيجما ستة كيدؼ:

في الجكدة [.[10

ينظر إلى سيجما ستة عمى أنيا "منيجية تعمؿ عمى

كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ أف المقصكد بسيجما ستة

تحقيؽ رضا العميؿ ،مف خالؿ إعادة النظر في جميع العمميات

 Six Sigmaمفيكـ ييدؼ إلى زيادة عمالء المؤسسة كتحقيؽ

داخؿ المنظمة مف أجؿ الحد مف كؿ ما يؤثر بالسمب عمى رضا

مكاسب معينة.

العميؿ ،بما يحقؽ في النياية تخفيض التكاليؼ كبالتالي زيادة

مفيكـ سيجما ستة كنظاـ لإلدارة:

ربحية المنظمة [.[9

أكضح مصطفى [ ،]18أف سيجما ستة ىي نظاـ إدارم تمت

كيرل باند كىكلب [ ]14أف سيجما ستة ىدؼ لمكصكؿ

ىيكمتو لكي يحسف باستمرار العمميات التنظيمية لتحقيؽ األىداؼ

إلى ما يقارب الكماؿ في تطكير األداء ،كتُعد بمثابة نظاـ

االستراتيجية كتحسيف رضا المستيمؾ مف خالؿ استثارة التعاكف

لتحقيؽ أداء ذم مستكل عالمي ،كأف سيجما ستة ىي كاحدة مف

بيف المكظفيف كالمستيمكيف كالمكرديف.

أبرز كسائؿ تطكير العمؿ التي تستخدميا الشركات مف أجؿ

كىي عممية تسمح لممنظمات كتمكنيا مف التحسف بصكرة

التأكد مف قدرتيا عمى مكاجية التحديات المتكاصمة في مجاؿ

كبيرة فيما يختص بعممياتيا األساسية كىيكميا ،كذلؾ مف خالؿ
6

لممجتمع كتقديـ قيمة لمعمالء ،كتنمية المكظفيف كأنفسيـ [.[22

القيـ كمراقبة أنشطة األعماؿ اليكمية ،بحيث يتـ تقميؿ الفاقد

كمما ال شؾ فيو أف التزاـ القيادات بأىمية تطبيؽ سيجما

كاستيالؾ المكارد (بكفاءة) ،كفي نفس الكقت تمبية احتياجات

ستة مف الدعائـ األساسية لتطبيؽ أم منيج حديث ،كبالتالي

العميؿ كتحقيؽ القناعة لديو [.[19

يحصؿ فريؽ العمؿ عمى الدعـ الالزـ لمتطبيؽ ،كفي ضكء ذلؾ

كسيجما ستة ىي طريقة ذكية إلدارة العمؿ ،تضع العمالء

يجب أف يبدأ التطكير بالقيادة العميا مف خالؿ التدريب ككرش

أكالن كتستخدـ الحقائؽ كالبيانات كصكالن إلى حمكؿ أفضؿ [.[20

العمؿ كغيرىا.

كىي نظاـ إدارم متكامؿ عمى درجة عالية مف الييكمة

 )2البنية التحتية التنظيمية كالتكنكلكجية:

لتحسيف أنشطة العمميات المختمفة ،فيي تمثؿ تنظيمان إداريان يزكد

يجب عمى المؤسسات التي تسعى لتطبيؽ منيج سيجما

القادة باألساليب كاألدكات التحميمية الالزمة لحؿ المشكالت

ستة أف تضع خطة شاممة لالتصاالت بحيث تصؿ الرسالة التي

كالكصكؿ بالعممية إلى أعمى مستكل مف الجكدة [.[21
كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ أف المقصكد بسيجما ستة

تحتكم عمى فكائد كأسباب تطبيؽ مثؿ ىذا المنيج إلى كؿ

 Six Sigmaمفيكـ يضـ اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسة

شخص في المنظمة مف خالؿ العديد مف قنكات االتصاؿ

لتحسيف كفاءة كفاعمية أداء الخدمات التي تقدميا ،مف خالؿ

الداخمية ،كبناء عميو فإف ىناؾ العديد مف كسائؿ االتصاالت

تمبية عدة متطمبات منيا المتطمبات اإلدارية ،كالمتطمبات

التي يجب كضعيا في االعتبار كىي عمى النحك التالي [:[9

البشرية.

 -المقابالت الشخصية.

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة:

 إعداد كرش عمؿ لمعامميف بالمنظمة. -طبع بعض أكراؽ الدعاية التي تعمؿ عمى التعريؼ بسيجما

تعددت المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة،
حيث اىتـ الباحثكف في ذكر أىـ المتطمبات كجميعيا مف كاقع

ستة.

تجربة الشركات العالمية مثؿ شركة General ،Motorola

 -إرساؿ رسائؿ تعريفية إلى العامميف مف خالؿ شبكة االنترنت

 Electricكغيرىا الكثير التي طبقت سيجما ستة ،كتنقسـ ىذه

داخؿ المنظمة.

المتطمبات التي ساىمت في نجاح تطبيؽ سيجما ستة إلى

 -إصدار نشرة تخص سيجما ستة داخؿ الشركة منفصمة عف

المتطمبات اإلدارية كالبشرية كالتقنية باإلضافة إلى المتطمبات

نشرة المنظمة.

المالية ،كيمكف تكضيح ىذه المتطمبات كىي:

 )3ربط سيجما ستة بالعمالء:
يعد معيار النجاح ألم منظمة ىك رضا العمالء عف

أكالن :المتطمبات اإلدارية :يتفرع مف المتطمبات اإلدارية ما يمي:

المخرجات التي تقدميا .مف ىنا تركز سيجما ستة عمى العميؿ

 )1التزاـ كدعـ اإلدارة العميا:

حيث إنيا تبدأ كتنتيي بالعمالء .فعممية تكصيؿ سيجما ستة

إف أم منظمة ال تككف جيدة إال بقدر ما تككف قيادتيا
كذلؾ ،كتتطمب القيادة إحساسان قكيان بما ىك صكاب ،كرؤية

لمعمالء تنقسـ إلى خطكتيف رئيسيتيف [:[4

لتحديد االتجاه ،كقيمان التخاذ الق اررات عمى المستكل الشخصي،

أكالن :تحديد العمميات كالمخرجات كتحديد العمالء الميميف:

كمعتقدات تممى أفعاالن منسقة كمنسجمة مع تمؾ القيـ

يتـ تحديد العمميات األساسية مف خالؿ تحديد المدخالت

كالخصائص الرئيسية لمقائد الجيد ىي الصدؽ كاألمانة كالمعرفة

أكالن ثـ كضع األكليات كتحديد المخرجات ،ىذا باإلضافة إلى

كالنزاىة كاالستقامة كالنظرة المستقبمية كالقادة الجيدكف ينظركف

تحديد الجميكر المستفيد مف تمؾ المخرجات.

لمنشآتي ػـ عم ػى أنيػ ػا امت ػداد لحياتيػ ػـ .كتك ػكف غايتي ػـ أداء خدم ػة

ثانيان :تحديد احتياجات العميؿ المتجددة:
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عندما تقكـ اإلدارة بربط تمؾ البرامج باألفراد ،كيتفرع مف

كاتجاىات العمالء ،كتسعى إلى تأسيس نظاـ يسمى صكت

المتطمب البشرم ما يمي:

العميؿ لتجميع البيانات بشكؿ دكرم كبطرؽ مختمفة عف العميؿ

 .1ربط سيجما ستة بالمكارد البشرية:

كاحتياجاتو كرغباتو ،ىذا النظاـ يصبح ميمان فقط عندما يتـ

يشكؿ العنصر البشرم عصب كؿ مجاؿ حيكم ،ففي كؿ

تحميؿ البيانات كاستخداميا ،فالفائدة الناجمة مف تمؾ البيانات

منحى مف مناحي الحياة يتـ السعي إلى االرتقاء بو .كىذا بدكره

يمكف أف تستخدـ لتأسيس معايير لألداء مف أجؿ الحصكؿ عمى

يعد أحد الفمسفات التي ترتكز عمييا مناىج سيجما ستة حيث إف

رضا العمالء ،كما يمكف استخداميا لتحميؿ متطمبات العميؿ ثـ

البداية الحقيقية لتطبيؽ برامج سيجما ستة تأتي عندما تقكـ

ترتيب أكلكياتو.

اإلدارة بربط تمؾ البرامج بمكاردىا البشرية [ ،]4كيتـ ربط سيجما

 )4التغير الثقافي:

ستة بالمكارد البشرية مف خالؿ ربط نظامي الترقيات كالحكافز
ببرامج سيجما ستة ،كربط مكافآت اإلدارة العميا بإنجاح تطبيؽ

إف إدخاؿ أم مبدأ جديد في المنظمة يتطمب إعادة تشكيؿ
لثقافة تمؾ المنظمة حيث أف قبكؿ أك رفض أم مبدأ يعتمد عمى

سيجما ستة كتعييف مستشاريف كخبراء سيجما ستة [.[11

ثقافة كمعتقدات المكظفيف في المنظمة ،كتختمؼ ثقافة الجكدة

 .2التعميـ كالتدريب:

اختالفان جذريان عف الثقافة اإلدارية التقميدية ،كبالتالي يمزـ إيجاد

حتى يتـ تطبيؽ سيجما ستة بالشكؿ الصحيح فإنو يجب

ىذه الثقافة المالئمة لتطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة كذلؾ

تدريب كتعميـ المشاركيف بأساليب كأدكات ىذا المفيكـ الجديد

بتغير األساليب اإلدارية ،كيجب تييئة البيئة المالئمة لتطبيؽ

حتى يمكف أف يقكـ عمى أساس سميـ كصمب كبالتالي يؤدم إلى

ىذا المفيكـ الجديد بما فيو مف ثقافات جديدة [.[23

النتائج المرغكبة مف تطبيقو ،حيث أف تطبيؽ ىذا البرنامج بدكف

كفي بعض األحياف يككف ىناؾ مقاكمة مف المكظفيف ضد

كعي أك فيـ لمبادئو كمتطمباتو قد يؤدم إلى الفشؿ الذريع،

التغيير .كعميو ،فإنو يجب أف يككف ىناؾ اتصاؿ مبكر كفعاؿ

فالكعي الكامؿ يمكف تحقيقو عف طريؽ برامج التدريب الفعالة

لجميع المكظفيف لمتييئة النفسية كالتمييد لمتغيير المراد إحداثو

[.[23

مثؿ تكضيح أىمية سيجما ستة لممنظمة كالفكائد التي سيحصؿ

كينظر إلى سياسة التطكير كالتدريب عمى أنيا تتككف مف

عمييا المكظفيف مف خالؿ تطبيقيا كغيرىا مف األمكر التي يمكف

ثالثة عناصر تتمثؿ في التعمـ كالتدريب كالتنمية أك التطكير،

أف تخفؼ مف قمؽ المكظفيف كخكفيـ مف التغيير [ .]4كفي

كتالزـ ىذه العناصر جميعيا المكرد البشرم داخؿ المنظمة منذ

ضكء ذلؾ يمكف القكؿ إف تطبيؽ سيجما ستة يحتاج إلى تغيير

لحظة تعيينو كفي بعض الحاالت قبؿ التعييف الرسمي إلى لحظة

في ثقافة المنظمة كتغيير أفكار العامميف نحك تطبيقيا

تقاعده أك تركو لمعمؿ في المنظمة ،كالغاية مف ذلؾ ىك دعـ ىذا

كمشاركتيـ في اتخاذ الق اررات كتكفير اتصاالت بيف العامميف

المكرد البشرم كمساندتو كتمكينو مف استخراج أفضؿ ما عنده،

كاإلدارة كالحث عمى العمؿ الجماعي.

كجعمو قادر عمى أداء عدة أعماؿ في الحاضر كالمستقبؿ ضمف

ثانيان :المتطمبات البشرية:

فريؽ عمؿ عالي المستكل كالكفاءة [.[24
 .3سياسة المكافآت كالحكافز في ظؿ تطبيؽ في ظؿ تطبيؽ

يعد العنصر البشرم ىك عصب الحياة لكؿ مجاؿ حيكم،

منيجية السيجما ستة:

ففي جميع مناحي الحياة يتـ السعي إلى االرتقاء بو .كىذا بدكره
يعتبر أحد مجاالت الفمسفة التي يرتكز عمييا أسمكب سيجما ستة

إف تقدير األفراد نظير قياميـ بعمؿ عظيـ سيؤدم حتم نا

حيث أف البداية الصحيحة لتطبيؽ برامج سيجما ستة تككف

إلى تشجيعيـ كزرع الثقة ،كتدعيـ ىذا األداء المرغكب .كىذا
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التشجيع كالتحفيز لو دكر كبير في تطكير برنامج إدارة الجكدة

االستراتيجية لتدعيـ تطبيؽ المنيج ككذلؾ تحديد برامج المكافآت

الشاممة في المنظمة كاستم ارريتو .كحيث أف استم اررية البرنامج

الغير نقدية لفريؽ العمؿ.

في المنظمة يعتمد اعتمادان كبي انر عمى حماس المشاركيف في

 -التأكيد عمى حصكؿ أعضاء فريؽ العمؿ كقادتو عمى دكرات

التحسيف ،لذا ينبغي تعزيز ىذا الحماس مف خالؿ الحكافز

في ميارات إدارة الصراع كاالتصاالت اإلدارية الفعالة كادارة

المناسبة سكاء مادية أك معنكية [.[23

الفريؽ بفاعمية.

كيسيـ تطبيؽ منيجية السيجما ستة في تحسيف جكدة

 -خمؽ ثقافة منيج سيجما ستة مف خالؿ العمؿ مع الرعاة،

المنتج كالخدمة بشكؿ أفضؿ لتمبية احتياجات العمالء كتكقعاتيـ،

القادة ،األبطاؿ لتحديد عناصر ثقافة المنظمة كالتي سيتـ البدء

باإلضافة إلى تكفير مجمكعة مف المزايا لمعامميف كالعمالء

بيا ككذلؾ كضع الخطة التي تساعد عمى ىذا التحديد.

كالمساىميف كغيرىـ ،فسياسات المنظمة التي تعترؼ كتكافئ

 .4الدراسات السابقة

أداء العامميف في مجاؿ تحسيف الجكدة تحفزىـ عمى المشاركة

أكالن :الدراسات المحمية:

كالمساىمة في مشركعات السيجما ستة ،كتعتبر المكافآت

أعد الحسف [ ]25دراسة ىدفت إلى تكضيح مدل

كالحكافز التنظيمية أحد األسباب الرئيسة لقياـ معظـ الشركات

االستفادة مف تطبيؽ برنامج سيجما ستة في تقييـ كتطكير جكدة

بتطبيؽ منيجية السيجما ستة في المقاـ األكؿ ،كما أنيا تشتمؿ

القيادة التربكية في اإلشراؼ التربكم ،كطبقت الدراسة عمى عينة

عمى نتائج النشاط الخاصة بتحسيف الجكدة كاإلنتاجية كاألرباح،

مف المشرفيف ،مف خالؿ االستبانة ،كقد تكصمت الدراسة إلى

كتؤثر ىذه النكاتج العظيمة كذلؾ بشكؿ غير مباشر بزيادة

عدة نتائج منيا :استعداد إدارة اإلشراؼ التربكم في محافظة

دافعية كرضاء العامميف مف خالؿ تمقي المكافآت كالحكافز

األحساء الستخداـ برنامج سيجما ستة ،كالعالقة بيف االلتزاـ

الفردية سكاء داخمية أك خارجية ،كتمثؿ مكافأة أعضاء فريؽ

الفعاؿ لإلدارة العميا ،كسياسات التدريب كامكانية استخداـ برنامج

السيجما ستة قضية معقدة ،ألف ىؤالء يككنكا مف مستكيات

سيجما ستة في إدارة اإلشراؼ التربكم قكية طردية ،كالعالقة بيف

تنظيمية مختمفة في المنظمة ،كبالتالي يتطمب ذلؾ بالضركرة

استراتيجيات المكارد البشرية كالثقافة التنظيمية كتطبيقات نظـ

اختالؼ المكافآت كالحكافز التي يحصؿ عمييا كؿ عضك

المعمكمات في إدارة اإلشراؼ التربكم كامكانية استخداـ برنامج

بحسب مستكل الخبرة في فريؽ السيجما ستة ،كيجب أف تتعامؿ

سيجما ستة قكية طردية.

إدارة المكارد البشرية بحرص مع ىذه القضية ،بحيث تككف ىذه

كقاـ كؿ مف درادكة ،كمحمكد [ ]26بإجراء دراسة ىدفت

المكافآت كالحكافز عادلة ،كما يجب أف يتـ تصميـ المكافآت

إلى التعرؼ عمى متطمبات سيجما ستة  Six Sigmaبجامعة

كالحكافز لتضمف تحفيز أعضاء فريؽ السيجما ستة لكي يقكمكا

الطائؼ كعالقتو بالتطكير التنظيمي ،كاعتمدت الدراسة عمى

بمزيد مف مشركعات السيجما ستة ،كيجب أف يتفؽ ىيكؿ

المنيج الكصفي ،كتـ االعتماد عمى االستبانة في جمع البيانات،

المكافآت كالحكافز مع اليدؼ الشامؿ لمشركع السيجما ستة [.]1

حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس،

كيظير دكر المكارد البشرية في تطكير سياسات التدريب

كتكصؿ البحث إلى عدة نتائج منيا :أف مجاؿ "المتطمبات

كالحكافز مف خالؿ تطبيؽ منيج سيجما ستة عمى النحك التالي

البشرية" قد احتؿ المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ( ،)3.70كجاء

[:[9

مجاؿ "المتطمبات اإلدارية" في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي

 -االىتماـ بنظاـ الحكافز كالجكائز مف خالؿ تحميؿ إلى أم

(.)3.67
كأج ػرل عمػ ػي [ ]15دراسػ ػة ىدف ػت إلى كضع تصكر مقترح

مدل سيتـ تدعيـ تطبيؽ منيج سيجما ستة ،ككذلؾ تحديد الخطة
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المالية ،كربط منيجية سيجما ستة بالمستفيديف.
كأعد دكديف ،كمساعدة [ ]29دراسة ىدفت إلى معرفة مدل

بالسنة التحضيرية بجامعة تبكؾ ،كاستخداـ البحث المنيج
الكصفي ،كتـ االعتماد عمى االستبانة في جمع البيانات،

استخداـ مفاىيـ ) (Six Sigmaفي الجامعات األردنية

كأسفرت الدراسة الميدانية عف الكقكؼ عمى كاقع العمميات

الحككمية كالخاصة ،كالى تكضيح أىمية تطبيقيا في التحسيف

اإلدارية بالسنة التحضيرية ،كعف متطمبات تطبيؽ سيجما ستة

المستمر لمخدمات كالعمميات التعميمية في ىذه الجامعات ،كتـ

بالسنة التحضيرية بجامعة تبكؾ عف عدة نتائج ،منيا تكافر

تصميـ استبانة ،كزعت عمى عينة مف أعضاء الييئة التدريسية

عناصر التخطيط المناسبة مثؿ اتساـ خطة لعمؿ بالمركنة

كاإلدارييف في الجامعات األردنية الحككمية كالخاصة ،كتكصمت

بحيث يمكف تعديميا عند الضركرة ،أما التنظيـ فتتـ عممية

الدراسة إلى عدة نتائج منيا :أف استراتيجية )(Six Sigma

التنظيـ مف خالؿ إصدار الق اررات كالتعاميـ ،كفيما يتعمؽ

تحقؽ لمجامعات األردنية الحككمية كالخاصة فكائد جمة منيا:

بالتكجيو فيتـ التكجيو مف قبؿ إدارة السنة التحضيرية في جك مف

نقؿ ثقافة الجامعة مف تقميؿ األخطاء إلى منع األخطاء ،كتقميؿ

العالقات اإلنسانية الطيبة ،أما الرقابة فقد تبيف أنو تتخذ

إجراءات العمؿ ،كتحسيف األداء .كيمكف تطبيؽ استراتيجية

إجراءات تصحيحية متفؽ عمييا في حالة حدكث انحرافات عف

) (Six Sigmaفي السياؽ الجامعي في الجامعات األردنية في

خطة العمؿ.

مجاالت عديدة منيا رؤية كرسالة الجامعة ،كالتخطيط
االستراتيجي لمستقبؿ الجامعة ،كغيرىا ،كاف تطبيؽ مفيكـ (Six

كقاـ الشثرم [ ]27بدراسة سعت إلى التعرؼ عمى أىـ
متطمبات تطبيؽ السيجما ستة بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد

) Sigmaيحتاج إلى ىيكؿ تنظيمي جديد ،يعكس األدكار

اإلسالمية ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي،

الجديدة لألفراد ،كالمسؤكليات ،كالصالحيات.

كاعتمدت الدراسة في جمع البيانات عمى االستبانة ،حيث تـ

كأعد حسيف؛ كالسيد [ ]30دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

تطبيؽ الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس ،كتكصمت الدراسة

ماىية سيجما ستة كأىـ أبعادىا كمبادئيا ،كتحديد مراحؿ كأدكات

إلى عدة نتائج منيا مكافقة العينة (بدرجة عالية) عمى أىمية

تطبيؽ منيجية سيجما ستة في كميات التربية ،كتـ تطبيؽ

جميع المتطمبات الخاصة بالمراحؿ الخمس كىي :التعريؼ،

الدراسة عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف في

كالقياس كالتحميؿ ،كالتحسيف ،كالضبط.

كميات تربية كىي (بنيا – طنطا – شبيف الككـ – كفر الشيخ).

ثانيان :الدراسات العربية:

كاعتمد البحث عمى االستبياف لجمع البيانات كالمعمكمات،

قاـ أحمد [ ]28بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تكافر

كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي .كتكصؿ الباحثاف إلى

متطمبات تطبيؽ سيجما ستة ،كأبعاد الميزة التنافسية بالكميات

مجمكعة مف النتائج منيا كجكد بعض العيكب كأكجو القصكر

عينة الدراسة ،كتـ تطبييا عمى أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف،

في مختمؼ العمميات اإلدارية التي تتـ في كميات التربية ،فضالن

كالتعرؼ عمى العالقة بيف تكافر متطمبات تطبيؽ سيجما ستة

عف كجكد بعض المشكالت الخاصة بتنظيـ العمؿ كتكجيو

كتحقيؽ الميزة التنافسية بالكميات عينة الدراسة ،كاعتمدت الدراسة

العامميف كتطكير أدائيـ في ضكء نتائج العممية التقكيمية

عمى المنيج الكصفي ،كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا أف

كالرقابية كالتي يفترض أدائيا عمى أسس عممية كاضحة كمحددة،

ىناؾ عدة متطمبات لتطبيؽ سيجما ستة لتحقيؽ الميزة التنافسية

كالتدريب المستمر لكؿ مف القيادات اإلدارية كاألكاديمية.

منيا دعـ اإلدارة العميا ،كتكافر البنية التحتية ،كتغيير كتطكير

كقاـ العممكني [ ]31بدراسة ىدفت إلى اختيار نمكذج جكدة

الثقافة التنظيمية ،كتدريب كتكعية المكارد البشرية ،كتكافر الم ػكارد

يناسب مؤسسات التعميـ العالي العربية إداريان كأكاديميان ،ككذلؾ
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إمكانية التطبيؽ الفعمي ليذا النمكذج في تمؾ المؤسسات،

مستكل تميز أداء إدارات التربية كالتعميـ كانت ( )566.9مف

كاعتمدت الدراسة عمى منيج تحميؿ المضمكف ،كمف خالؿ ىذه

مجمكع ( )800في نمكذج سيجما ستة؛ ما يعني الحصكؿ عمى

الدراسة تبيف أف سيجما ستة نمكذج يمكف تطبيقو كنظاـ إلدارة

درجة متكسطة ،ككانت نتائج المعايير األخرل عمى النحك

الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي ،كذلؾ إذا تكفرت لو

التالي :معيار القيادة ( )66.4نقطة مف ( ،)80معيار السياسات

المتطمبات الضركرية لمنجاح ،كما أف نظاـ سيجما ستة يستطيع

كاالستراتيجيات ( )47.2نقطة مف ( ،)70معيار إدارة العامميف

تشخيص المشكالت كتقديـ الحمكؿ لجميع األنشطة التعميمية

( )55نقطة مف ( ،)80معيار إدارة المكارد ( )51.6نقطة مف

كالتدريبية كاإلدارية في الجامعة.

( ،)80معيار إدارة العمميات ( )77.4نقطة مف ( ،)140معيار

ثالثان :الدراسات األجنبية:

نتائج العامميف ( )47.4نقطة مف ( ،)90معيار نتائج األداء
المؤسسي ( )91.3نقطة مف (.)140

قاـ ] Gasman [32بدراسة ىدفت إلى تحديد معايير
قياس األداء المتميز ،كاستخدمت الدراسة مدخؿ المسح

كفيما يتعمؽ بتطبيؽ سيجما ستة في إدارات التعميـ في

االجتماعي مف المنيج الكصفي ،كطبؽ استبانة كفؽ مقياس

ماليزيا أعد ] Mok [34دراسة ىدفت إلى قياس مستكل تميز

ليكرت الخماسي عمى العالميف في بعض جامعات كاشنطف

أداء إدارات التعميـ العالي مف خالؿ نمكذج  6سيجما المقترح.

كنيكيكرؾ ،كحددت العينة بعدد ( )383بكاقع ( )265في New

كاستندت الدراسة إلى مدخؿ المسح االجتماعي مف المنيج

Yorkك( )118في  ،Washingtonكقد تكصمت الدراسة لعدد

الكصفي ،حيث طبقت الدراسة استبانة تضمنت معايير التميز

مف النتائج منيا عدـ كجكد تأثير ذك داللة عمى تحقيؽ سيجما

العالمية كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،باإلضافة إلى إجراء

ستة مف المتغيرات المختمفة في حجـ المنظمة كمكقعيا ككذلؾ

المقابالت .كطبقت الدراسة عمى إدارات التعميـ العالي بماليزيا،

المجاؿ التي تعمؿ فيو ،كتبيف أف المعايير الرئيسية التي تحقؽ

كشممت عينة الدراسة ( )39مفردة مف القيادات في إدارات

األداء مف خالؿ سيجما ستة ىي "القياس ،كالتحميؿ ،كالتطكير،

التعميـ العالي تـ اختيارىـ عشكائيان لتحديد معايير التميز في

كدكر إدارة الجكدة في الكصكؿ إلى أفضؿ معدالت مف ناحية

إدارات التعميـ بماليزيا التي يعممكف فييا ،بينما تككنت عينة

اإلجراءات ،.كما أف تبني معايير سيجما ستة قد يساىـ في

الجميكر مف ( )520مفردة لتحديد مدل تميز الخدمات التعميمية

تكفير ما نسبتو  1.2إلى  4.5في المائة مف اليدر في إيرادات

في إدارات التعميـ العالي المختمفة التي يتعاممكف معيا .كبعد

منشآت التعميـ العالي.

تحميؿ نتائج المجمكعتيف تكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج
التالية :تكصمت الدراسة لنمكذج لقياس مستكل  6سيجما في

كعف تطبيؽ سيجما ستة في فمكريدا أعد Lindblad
][33دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى تطبيؽ سيجما ستة في

قطاع التعميـ العالي يتككف مف المعايير التالية :ثقافة كقيـ

المنظمات التعميمية المختمفة ،كاستخدمت الدراسة مدخؿ المسح

المنظمة ،كالقيادة ،كادارة العامميف ،كالسياسات كاالستراتيجية،

االجتماعي ،حيث طبقت الدراسة استبانة عمى ( )77مكظفاَ في

كالعمميات ،نتائج العامميف ،كنتائج المتعامميف ،كنتائج المجتمع،

إدارات التعميـ العالي ،كقد تكصمت الدراسة لعدد مف النتائج مف

كالنتائج المؤسسية ،التميز في الخدمة .كتكصمت الدراسة إلى

أىميا :يقدـ نمكذج سيجما ستة فكائد بارزة لتحسيف األداء

كجكد عالقات ارتباط بيف معايير النمكذج .كأكدت الدراسة عمى

كالحصكؿ عمى األداء المتفكؽ ككذلؾ تحقيؽ مراجعة نظامية،

أىمية الثقافة كالقيـ كالرؤية في تحقيؽ تميز الخدمة في إدارات

كمنتظمة ،كشاممة لمنظمات التعميـ العالي ،باستخداـ التحميؿ

التعميـ العالي بماليزيا.
كفيم ػ ػا يتعمػ ػؽ ب ػاسػتػخ ػ ػداـ سػي ػجػمػ ػا س ػتػ ػة ف ػي ني ػكزيػالندا أعد

كالتطكير الذم يحدد مناطؽ القكة كالضعؼ لمتحسيف ،كنتيجة
11
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] Henze [35دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى استخداـ سيجما

9

2016

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ستة في تحقيؽ جكدة األداء في التعمـ الجامعي بنيكزيالندا،

يتضح بعد استعراض عدد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة مع

سيجما ستة في الجامعات أف ىناؾ تأكيدان عمى أىمية سيجما

االستعانة ببعض أدكاتو مثؿ االستبيانات التي قاـ الباحث

ستة ،كذلؾ كاف كاضحان في الدراسات المحمية كالعربية

بإعدادىا كتطبيقيا ،كقاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى عينة

كاألجنبية.

ممثمة مف القيادات األكاديمية كاإلدارية بمغ حجميا ( )250فردان

أكالن :أكجو الشبو مع الدراسات السابقة:

متمثمة في ( )190مف القيادات األكاديمية )100( ،مف القيادات

 -أف الدراسات السابقة أجمعت عمى أىمية تطبيؽ سيجما ستة

اإلدارية ،مكزعة عمى عينة ممثمة مف كميات جامعة نيكزيمندا،

كتحقيؽ مزايا لمجامعات.

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :إمكانية تطبيؽ مدخؿ

 -أف ىناؾ دراسات تناكلت مكضكع متطمبات تطبيؽ مدخؿ

سيجما ستة لتحسيف جكدة األداء مقترنة بتكفير جميع المرتكزات

سيجما ستة ) (Six Sigmaفي الجامعات مثؿ دراسة الشثرم

التي تضمف نجاح ىذا التطبيؽ .كال تكجد فركؽ ذات داللة

[ ،]27كدراسة عمي [ ،]15كأف ىناؾ دراسات تناكلت المتطمبات

إحصائية بيف استجابات عينة الكميات العممية كاستجابات عينة

اإلدارية كالبشرية مثؿ دراسة درادكة كالشبمي [ ،]26كدكديف

الكميات النظرية ،كما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما

كمساعدة [.[29

بيف القيادات األكاديمية كالقيادات اإلدارية كتبيف إجماع العينة

 -أف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية اعتمدت عمى االستبانة

الكمية لمدراسة عمى تكافر المتطمبات الخاصة بمراحؿ (التحديد،

في جمع البيانات ،كما اعتمدت عمى المنيج الكصفي.

القياس ،كالتحميؿ) بدرجة متكسطة .كاجماع العينة الكمية لمدراسة

ثانيان :أكجو االختالؼ مع الدراسات السابقة:

عمى محدكدية تكافر المتطمبات الخاصة بمرحمتي (التحسيف،

 -أف الدراسات السابقة التي أجريت في الجامعات ،كانت

الرقابة).

جامعات حككمية كليست خاصة.

كألىمية استخداـ معايير سيجما ستة لتحقيؽ جكدة التعميـ،

 -أف الدراسات التي تناكلت مكضكع متطمبات تطبيؽ سيجما

أعد ] Dusu [36دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ

ستة ،ركزت عمى المتطمبات التالية :القياس ،التحميؿ ،التحسيف،

معايير سيجما ستة لتحقيؽ جكدة التعميـ بجامعة مينرفا ،كلتحقيؽ

كالضبط ،كما جاء في دراسة الشثرم [ ،]27كمتطمبات تتعمؽ

أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة باالعتماد عمى الدراسة النظرية

بالتخطيط ،كالتنظيـ ،كالتكجيو ،كالرقابة ،في دراسة عمي [.[15

كالدراسات السابقة كتكزيعيا عمى العامميف بالجامعة بطريقة

ثالثان :ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
لكحظ عدـ كجكد دراسات في البيئة المحمية كالعربية حكؿ

المسح الشامؿ بكاقع  71استبياف ،كاسترد منيـ  65استبياف،
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي التحميمي ،كتكصمت

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة Six Sigma

الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج المختمفة كىي عمى النحك

في الجامعات ،كخاصة األىمية ،كعمى كجو التحديد في كمية

التالي :تتكفر معايير سيجما ستة المختمفة (دعـ كالتزاـ اإلدارة

الشرؽ العربي لمدراسات العميا ،كىذا ما يميز الدراسة الحالية عف

العميا ،التحسيف المستمر ،العمميات كاألنظمة ،المكارد البشرية

الدراسات السابقة .كما أف الدراسة الحالية تعتمد عمى أسمكب

كالتدريب قياس األداء كالحكافز) لدل جامعة منيرفا بدرجة كبيرة،

الحصر الشامؿ لجميع العامميف في كمية الشرؽ العربي لمدراسات

كتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ معايير سيجما

العميا مف أعضاء ىيئة تدريس كادارييف .كمف ناحية أخرل فإف

ستة كبيف تحقيؽ جكدة التعميـ لدل الجامعة.

الدراس ػ ػة الحاليػ ػة مػ ػف أكائ ػؿ الدراس ػات – عمػى حد عمـ الباحثة –
12

بناء عمى مكضكع كمشكمة الدراسة كأىدافيا ،تحدد
ن

كالتي يتـ إجراؤىا حكؿ سيجما ستة في كميات أىمية.

المجتمع المستيدؼ عمى أنو يتككف مف جميع أعضاء ىيئة

 .4الطريقة واإلجراءات

التدريس بكمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا في مدينة الرياض

أ .منهج الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاجراءاتيا اعتمدت الباحثة عمى

كعددىـ ( )49عضك ،كاإلدارييف كعددىـ ( )31مكظؼ [.]38

عرفو العساؼ [ ]37بأنو" ذلؾ
المنيج الكصفي المسحي الذم ّ

كنظ انر لصغر حجـ مجتمع الدراسة ،فقفد تـ تطبيقيا عمى جميع
أفراد مجتمع الدراسة.

النكع مف البحكث الذم يتـ بكاسطتو استجكاب جميع أفراد

خصائص أفراد الدراسة:

مجتمع البحث أك عينة كبيرة منيـ ،كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة
المدركسة مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا" .حيث يتـ تطبيؽ

يتـ عرض الخصائص الديمكغرافية ألفراد عينة الدراسة

الدراسة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف ،لكصؼ

كذلؾ كفقا لممتغيرات التالية (الجنس ،طبيعة العمؿ ،المؤىؿ

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة Six Sigma

العممي ،كسنكات الخدمة) .حيث قامت الباحثة بحساب التك اررات

بكمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض.

كالنسب المئكية في ىذا الجزء مما يعطي مؤشرات داللية تنعكس

ب .مجتمع وعينة الدراسة

عمى نتائج الدراسة كسكؼ يتـ عرض ذلؾ في الجدكؿ التالي:
جدول 1

خصائص أفراد الدراسة
المتغير

المستويات

التكرار

النسبة

الجنس

ذكر

48

65.8

أنثى

25

34.2

عمؿ إدارم

27

37

عضك ىيئة تدريس

46

63

ثانكم فما دكف

2

2.7

بكالكريكس

22

30.1

ماجستير

3

4.1

دكتكراه

46

63

مف سنة الى  5سنكات

13

17.8

مف  5سنكات إلى  9سنكات

22

30.1

 10سنكات فأكثر

38

52.1

طبيعة العمؿ
المؤىؿ العممي

سنكات الخدمة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ( )48مف أفراد الدراسة

البكالكريكس ،كأف ( )3بنسبة ( )%4.1حاصمكف عمى درجة

يمثمكف ( )%65.8مف إجمالي أفراد مجتمع الدراسة ذككر،

الماجستير ،كأيضان ( )2بنسبة ( )%2.7حاصمكف عمى ثانكم

كتبيف أف ( )25منيـ ،يمثمكف ( )%34.2مف اإلناث .كما

فما دكف.

يتضح أف ( )46مف أفراد الدراسة يمثمكف ( )%63مف إجمالي

كفيما يتعمؽ بتكزيع مجتمع الدراسة حسب سنكات الخدمة

أفراد مجتمع الدراسة أعضاء ىيئة تدريس ،كتبيف أف ()27

تبيف أف ( )38مف أفراد الدراسة يمثمكف ( )%52.1مف إجمالي

منيـ ،يمثمكف ( )%37في مجاؿ العمؿ اإلدارم .كيتبيف مف

أفراد مجتمع الدراسة سنكات خدمتيـ ( )10سنكات فأكثر ،كتبيف

الجدكؿ أف ( )46مف أفراد الدراسة يمثمكف ( )%63مف إجمالي

أف ( )22منيـ ،يمثمكف ( )%30.1سنكات خدمتيـ مف 5

أفراد مجتمع الدراسة حاصمكف عمى درجة الدكتكراه ،كتبيف أف

سنكات إلى  9سنكات ،كأف ( )13فرد مف أفراد الدراسة ،يمثمكف

( )22منيـ ،يمثمكف ( )%30.1حاصمكف عمى درجة

( )%17.8سنكات خدمتيـ مف سنة الى  5سنكات.
13
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التي اتبعتيا الباحثة لمتحقؽ مف صدؽ األداة ،طبقا لكؿ طريقة
مف الطريقتيف:

يعتمد البحث عمى االستبانة في جمع البيانات ،فبعد

أكالن :الصدؽ الظاىرم:

االطالع عمى أدبيات الدراسة العممية الخاصة ببناء االستبياف،
كبعد القراءة المتأنية لما يتاح ليا مف األدبيات  -الكتب كالبحكث

بعد بناء االستبانة تـ عرضيا في صكرتيا األكلية عمى

كالدراسات العممية كالرسائؿ الجامعية في مجاؿ الدراسة -

مجمكعة مف األساتذة لتحكيـ األداة لمتأكد مف صدؽ محتكل

باإلضافة إلى االستفادة مف آراء الخبراء كالمختصيف ،تـ تصميـ

االستبانة مف حيث مالءمة العبارات المستخدمة كمدل

استبانة تحتكم عمى محاكر كفقان ألىداؼ الدراسة كتساؤالتيا ،كقد

صالحيتيا لقياس ما صيغت االستبانة مف أجمو ،كالتأكد مف

راعت الباحثة في صياغة عبارات االستبياف البساطة كالسيكلة

شمكؿ أسئمة كفقرات االستبانة كتغطيتيا جميع نقاط الدراسة،

قدر اإلمكاف ،حتى تككف مفيكمة ألفراد مجتمع الدراسة ،كأف

كالتأكد مف سالمة صياغة أسئمة كفقرات االستبانة ككضكحيا

تككف درجات االستجابة عمييا كفؽ مقياس ليكرت الخماسي،

كعدـ تكرارىا ،كفي ضكء التكجييات التي أبداىا المحكمكف،

حيث يقابؿ كؿ فقرة مف فقرات محاكر الدراسة قائمة تحمؿ

أجرت الباحثة التعديالت التي اتفؽ عمييا أكثر مف ( )٪80مف

درجات المكافقة التالي( :عالية جدان ،عالية ،متكسطة ،ضعيفة،

المحكميف ،سكاء بتعديؿ الصياغة ،أك حذؼ بعض العبارات،

ضعيفة جدا) ،كتـ إخضاع االستبانة لمقاييس الصدؽ كالثبات

حتى تـ الحصكؿ عمى الصكرة النيائية لالستبانة.

كما يمي:

ثانيان :صدؽ االتساؽ الداخمي:

• صدؽ أداة الدراسة:

تـ حساب معامالت ارتباط درجة كؿ عبارة بالبعد الذم تنتمي

اعتمدت الباحثة لمتحقؽ مف صدؽ األداة عمى طريقتيف ،األكلى

لو ،ككذلؾ حساب معامالت ارتباط درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية

تسمى الصدؽ الظاىرم ،كتعتمد عمى عرض األداة عمى

لممحكر .كتكضح الجداكؿ التالية معامالت االرتباط بيف درجة

مجمكعة مف المتخصصيف الخبراء في المجاؿ ،أما الثانية

كؿ عبارة كالدرجات الكمية لممحكر الذم تنتمي إلييا:

كتسمى االتساؽ الداخمي ،فتقكـ عمى حساب معامؿ االرتباط بيف

• االتساؽ بيف العبارات كاألبعاد التي تنتمي ليا:

كؿ كحدة مف كحدات األداة ،كاألداة ككؿ ،كفيما يمي الخطكات
جدول 2

معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكمية لمحوري المتطمبات اإلدارية ،والبشرية
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

المتطمبات اإلدارية
1

**0.69

7

**0.85

13

**0.80

19

**0.83

2

**0.77

8

**0.52

14

**0.86

20

**0.86

3

**0.72

9

**0.67

15

**0.86

21

**0.76

4

**0.63

10

**0.77

16

**0.87

22

**0.75

5

**0.66

11

**0.74

17

**0.81

23

**0.53

6

**0.76

12

**0.81

18

**0.84

24

**0.84

المتطمبات البشرية
1

**0.81

4

**0.73

7

**0.82

10

**0.84

2

**0.69

5

**0.72

8

**0.85

11

**0.81

3

**0.70

6

**0.75

9

**0.83

12

**0.83

يتضح مف الجدكؿ السابؽ اتساؽ عبارات المحاكر كاألبعاد عند

** داؿ عند ()0.01
14

مستكل ( )0.01كارتباط العبارات بيا ،مما يشير الى االتساؽ.

كركنباخ ) (Cronbach Alphaكيكضح الجدكؿ التالي

• ثبات األداة:

معامالت الثبات الناتجة باستخداـ ىذه المعادلة.

لمتحقؽ مف ثبات االستبانة ،استخدمت الباحثة معادلة ألفا
جدول 3
معامالت ثبات أداة البحث طبقاً لمحاوريها








محوري الدراسة

عدد العبارات

معامل الثبات

محكر المتطمبات اإلدارية ،كأبعاده التالية:

24

0.96

التزاـ كدعـ اإلدارة العميا

6

0.89

البنية التحتية التنظيمية

6

0.94

ربط سيجما ستة بالمستفيديف كاحتياجاتيـ

6

0.96

تغيير الثقافة التنظيمية كتطكيرىا

6

0.92

12

0.94

الحكافز

6

0.91

تدريب المكارد البشرية

6

0.93

36

0.93

محكر المتطمبات البشرية كأبعادىا التالية:

األداة ككؿ

 -مف  2.61كحتى  3.40يمثؿ (متكسطة)

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت الثبات جميعيا
قيـ عالية ،كىي تشير إلى صالحية االستبانة لمتطبيؽ كامكانية

 -مف  3.41كحتى  4.20يمثؿ (عالية)

االعتماد عمى نتائجيا كالكثكؽ بيا.

 -مف  4.21كحتى  5.00يمثؿ (عالية جدا)

• تصحيح أداة الدراسة:

 .5النتائج ومناقشتها

لتحديد طكؿ خاليا مقياس ليكرت الخماسي (الحدكد الدنيا

أكالن :النتائج المتعمقة السؤاؿ األكؿ:

كالعميا) المستخدـ في محكرم الدراسة ،تـ حساب المدل (-5

كالذم ينص عمى" :ما المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ سيجما ستة

 ،)4=1ثـ تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ

في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض؟"

الخمية الصحيح أم ( ،)0.80 =5/4بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه

كلتحديد المتطمبات االدارية الالزمة لتطبيؽ سيجما ستة في كمية

القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (أك بداية المقياس كىي الكاحد

الشرؽ العربي بمدينة الرياض ،تـ االعتماد عمى التك اررات

الصحيح) ،كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح

كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية،

طكؿ الخاليا كما يمي:

كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ.

 -مف  1إلى  1.80يمثؿ (ضعيفة جدا)

أكالن :التزاـ كدعـ اإلدارة العميا:

 -مف  1.81كحتى  2.60يمثؿ (ضعيفة)

15
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جدول 4

استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالتزام ودعم اإلدارة العميا
م

درجة الموافقة

العبارات
عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

جدا
1
2
3
4
5
6

ضعيفة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

جدا

القدرة عمى تحديد األخطاء قبؿ

ت

2

12

31

25

3

حدكثيا

٪

2.7

16.4

42.5

34.2

4.1

منح العامميف الفرصة لممشاركة في

ت

3

14

40

14

2

تحسيف األداء

٪

4.1

19.2

54.8

19.2

2.7

تكافر الحكار مع العامميف إلقناعيـ

ت

3

14

36

19

1

بأساليب عمؿ حديثة

٪

4.1

19.2

49.3

26

1.4

تشجيع اإلدارة العميا لمعمؿ بركح

ت

5

11

34

23

-

الفريؽ

٪

6.8

15.1

46.6

31.5

-

االستفادة مف البحكث لتطكير

ت

3

9

34

27

-

أساليب العمؿ بشكؿ مستمر

٪

4.1

12.3

46.6

37

-

العمؿ كفؽ رؤية كاضحة حكؿ

ت

3

12

35

23

-

عمميات تحسيف األداء

٪

4.1

16.4

47.9

31.5

-

المؤشر العاـ

2.79
3.03
2.98
2.97
2.84
2.93
2.93

يتضح مف الجدكؿ أعاله رقـ ( )4أف المتكسط العاـ

6

0.8

1

0.7

2

0.8

3

0.8

5

0.7

4

0.7
0.8

في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا ،خاصة أعضاء ىيئة

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المندرجة تحت

التدريس يقكـ عمى عاتقيـ تحسيف مستكل األداء بالكميات.

ُبعد التزاـ كدعـ اإلدارة العميا ( )2.93درجة مف ( )5درجات،

 .2جاء في الترتيب الثاني العبارة :تكافر الحكار مع العامميف
إلقناعيـ بأساليب عمؿ حديثة ،حيث بمغت قيمة المتكسط

كىك متكسط يقع في الفئة (متكسطة) بانحراؼ معيارم ()0.8

مما يدؿ عمى عدـ كجكد تبايف في اإلجابات بيف أفراد مجتمع

الحسابي ( )2.9درجة مف ( )5درجات كىي تقع في الفئة

الدراسة.

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.8

كتختمؼ ىذه لنتيجة مع دراسة درادكة ،كمحمكد [ ]26كالتي

 .3جاء في الترتيب الثالث العبارة :تشجيع اإلدارة العميا لمعمؿ

تكصمت إلى أف مجاؿ "المتطمبات البشرية" قد احتؿ المرتبة

بركح الفريؽ ،بمتكسط حسابي ( )2.9درجة كىي تقع في الفئة

األكلى بمتكسط حسابي ( ،)3.70كجاء مجاؿ "المتطمبات

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.8

اإلدارية" في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ( .)3.67كقد

 .4أما الترتيب الرابع فكاف لمعبارة" :العمؿ كفؽ رؤية كاضحة

البعد الخاص بالتزاـ كدعـ
تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات ُ

حكؿ عمميات تحسيف األداء" ،حيث بمغت قيمة المتكسط
الحسابي ( )2.93درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة

اإلدارة العميا ما بيف ( )2.93ك( ،)2.8كبترتيب عبارات ىذا

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.7

البعد ترتيبان تنازليان حسب قيمة المتكسط الحسابي اتضح التالي:
ُ

 .1أف عبارة " منح العامميف الفرصة لممشاركة في تحسيف

 .5جاء في الترتيب الخامس العبارة "االستفادة مف البحكث

األداء" احتمت الترتيب األكؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط

لتطكير أساليب العمؿ بشكؿ مستمر" حيث بمغت قيمة المتكسط

الحسابي ( )3.03درجة كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ

الحسابي ( )2.8درجة مف ( )5درجات كىي تقع في الفئة

معيارم ( .)0.7كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف العامميف

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.7
16

 .6جاء في الترتيب السادس كاألخير لمعبارة" :القدرة عمى تحديد

كىذه النتيجة مؤشر عمى أف اإلدارة العميا في كمية الشرؽ

األخطاء قبؿ حدكثيا" ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي

العربي لمدراسات العميا تدعـ تطبيؽ سيجما ستة بدرجة متكسطة

( ،)2.8كىي تقع في الفئة (متكسط) بانحراؼ معيارم (.)0.8

مما يتطمب مف اإلدارة العميا بذؿ جيد أكثر مف أجؿ تحسيف

كيمكف أف تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف تحديد األخطاء قبؿ

العمؿ تمييدان لتطبيؽ سيجما ستة.

حدكثيا تحتاج إلى خبرات طكيمة في العمؿ.

ثانيان :البنية التحتية التنظيمية
جدول 5

استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالبنية التحتية التنظيمية
العبارات

م

درجة الموافقة
عالية

عالية

متوسطة

المتوسط

الحسابي
ضعيفة

جدا
1

إجراء كرش عمؿ لتقميؿ األخطاء في

ت

8

10

27

العمؿ

٪

11

13.7

37

38.4

-

االىتماـ بطبع أكراؽ الدعاية التي

ت

3

9

34

26

1

تحث عمى تحسيف األداء.

٪

4.1

12.3

46.6

35.6

1.4

إرساؿ رسائؿ تعريفية مف خالؿ

ت

12

9

30

22

-

االنترنت.

٪

16.4

12.3

41.1

30.1

-

4

التكاصؿ مع المراجعيف إلكتركنيان

ت

3

10

28

31

1

٪

4.1

13.7

38.4

42.5

1.4

5

كجكد بنية محفزة لمعمؿ بركح كاحدة

ت

3

11

30

28

1

٪

4.1

15.1

41.1

38.4

1.4

6

تكافر نظـ كأساليب إحصائية لتقكيـ

ت

6

9

35

22

1

األداء

٪

8.2

12.3

47.9

30.8

1.4

دكف الحضكر

المعياري

جدا
28

3

االنحراف

ضعيفة
-

2

الترتيب

المؤشر العاـ

2.97
2.82
3.15
2.76
2.82
2.95
2.92

يتضح مف الجدكؿ أعاله رقـ ( )5أف المتكسط العاـ

2

0.9

4

0.8

1

1

6

0.8

5

0.8

3

0.9
0.9

حرص أفراد المجتمع عمى نشر ثقافة سيجما ستة مف خالؿ

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المندرجة تحت

رسائؿ تعريفية.

ُبعد البنية التحتية التنظيمية ( )2.9درجة مف ( )5درجات ،كىك

 .2جاء في الترتيب الثاني فكاف لمعبارة :إجراء كرش عمؿ لتقميؿ
األخطاء في العمؿ ،بمتكسط حسابي ( )2.97درجة ،كىي تقع

متكسط يقع في الفئة (متكسطة) بانحراؼ معيارم ( )0.9مما
يدؿ عمى عدـ كجكد تبايف في اإلجابات بيف أفراد مجتمع

في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.9

البعد الخاص
الدراسة .كقد تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات ُ

 .3كفي الترتيب الثالث العبارة" :تكافر نظـ كأساليب إحصائية
لتقكيـ األداء" ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ()2.95

بالبنية التحتية التنظيمية ما بيف ( )2.76ك( ،)3.15كبترتيب

درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانح ارؼ

البعد ترتيبان تنازليان حسب قيمة المتكسط الحسابي
عبارات ىذا ُ

معيارم (.)0.9

اتضح اآلتي:

 .1أف عبارة :إرساؿ رسائؿ تعريفية مف خالؿ االنترنت ،.احتمت

 .4كالترتيب الرابع كاف لمعبارة" :االىتماـ بطبع أكراؽ الدعاية

الترتيب األكؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ()3.1

التي تحث عمى تحسيف األداء" ،حيث بمغت قيمة المتكسط

درجة ،بانحراؼ معيارم ( .)1كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى

الحسابي ( )2.82درجة مف ( ،)5كىي تقع في الفئة (متكسط)،
17
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الحضكر ميـ لدل المراجعيف في حاالت كثيرة.

 .5كجاء في الترتيب الخامس العبارة" :كجكد بنية محفزة لمعمؿ

كمف ىنا فإف كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا تحتاج

بركح كاحدة" ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ( )2.82درجة

إلى تطكير البنية التحتية التنظيمية حتي ينعكس ذلؾ عمى جكدة

مف ( ،)5كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم

األداء في المؤسسة ،كذلؾ مف خالؿ إرساؿ رسائؿ تعريفية مف

(.)0.8

خالؿ االنترنت ،كاجراء كرش عمؿ لتقميؿ األخطاء في العمؿ،

 .6أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة" :التكاصؿ مع المراجعيف

كتكافر نظـ كأساليب إحصائية لتقكيـ األداء ،كأيضان االىتماـ

إلكتركنيان دكف الحضكر" ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي

بطبع أكراؽ الدعاية التي تحث عمى تحسيف األداء ،ككجكد بنية

( )2.76درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط)،

محفزة لمعمؿ بركح كاحدة.

بانحراؼ معيارم ( ،)0.8كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف

ثالثان :ربط سيجما ستة بالمستفيديف كاحتياجاتيـ:
جدول 6

استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات ربط سيجما ستة بالمستفيدين واحتياجاتهم
م

درجة الموافقة

العبارات
عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

جدا
1

ضعيفة

الحسابي

المعياري

جدا

تقديـ خدمات تتفؽ مع احتياجات

ت

7

11

30

24

1

المجتمع

٪

9.6

15.1

41.1

32.9

1.4

2

كجكد كسيمة تكاصؿ مع الطالب

ت

12

13

24

23

1

٪

16.4

17.8

32.9

31.5

1.4

3

االىتماـ بجكدة الخدمة المقدمة

ت

9

14

26

23

1

لمطالب

٪

12.3

19.2

35.6

31.5

1.4

4

التركيز عمى تمبية متطمبات الطالب

ت

8

12

31

21

1

٪

11

16.4

42.5

28.8

1.4

5

االىتماـ بالمقاءات الطالبية لمتعرؼ

ت

9

12

25

26

1

عمى مشكالتيـ

٪

12.3

16.4

34.2

35.6

1.4

التعامؿ السريع مع متطمبات

ت

7

16

29

21

-

الطالب

٪

9.6

21.9

39.7

28.8

-

6

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المؤشر العاـ

2.98
3.16
3.09
3.06
3.02
3.12
3.08

يتضح مف الجدكؿ أعاله رقـ ( )6أف المتكسط العاـ

6

0.9

1

1

3

0.9

4

0.9

5

0.9

2

0.9
0.9

حسب قيمة المتكسط الحسابي اتضح اآلتي:

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المندرجة تحت

 .1أف عبارة :كجكد كسيمة تكاصؿ مع الطالب ،احتمت الترتيب

ُبعد ربط سيجما ستة بالمستفيديف كاحتياجاتيـ ( )3.08درجة مف

األكؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ( )3.16درجة ،كىي
تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم ( .)1كتعزم الباحثة

( )5درجات ،كىك متكسط يقع في الفئة (متكسطة) بانحراؼ

معيارم ( )0.9مما يدؿ عمى عدـ كجكد تبايف في اإلجابات بيف

ىذه النتيجة إلى أىمية كجكد كسيمة تكاصؿ مع الطالب سكاء

أفراد مجتمع الدراسة .كقد تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات

مف خالؿ مكقع الكمية ،أك مف خالؿ ذكم االختصاص بالكمية.

البعد الخاص بربط سيجما ستة بالمستفيديف كاحتياجاتيـ ما
ُ

 .2جاء في الترتيب الثاني لمعبارة :التعامؿ السريع مع متطمبات
الط ػ ػالب ،بمتػ ػكس ػط حس ػابػ ػي ( )3.12درجػ ػة ،كىي تقع في الفئة

البعد ترتيبان تنازليان
بيف ( )2.98ك( ،)3.16كبترتيب عبارات ىذا ُ

18

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.9

الحسابي ( )3.02درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة

 .3كجاء في الترتيب الثالث العبارة :االىتماـ بجكدة الخدمة

(متكسط) ،كانحراؼ معيارم (.)0.9

المقدمة لمطالب ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ()3.09

 .6أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة :تقديـ خدمات تتفؽ مع

درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ

احتياجات المجتمع ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي

معيارم (.)0.9

( )2.98درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط)،

 .4كجاء في الترتيب الرابع العبارة :التركيز عمى تمبية متطمبات

انحراؼ معيارم ( ،)0.9كتعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف كمية

الطالب ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ( )3.06درجة مف

الشرؽ العربي لمدراسات العميا تحاكؿ جاىدة تمبية احتياجات

( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،كانحراؼ معيارم

المجتمع مف خالؿ تكفير مخرجات تتناسب مع سكؽ العمؿ.

(.)0.9

كفي ضكء ىذه النتيجة ،يمكف القكؿ أف كمية الشرؽ العربي

 .5كجاء في الترتيب الخامس العبارة :االىتماـ بالمقاءات

لمدراسات العميا تبذؿ جيكد محمكدة في تمبية حاجات المستفيديف

الطالبية لمتعرؼ عمى مشكالتيـ ،حيث بمغت قيمة المتكسط

مما ينعكس عمى جكدة األداء في المؤسسة.
رابعان :تغيير الثقافة التنظيمية كتطكيرىا:

جدول 7
استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بتغيير الثقافة التنظيمية وتطويرها
م

درجة الموافقة

العبارات
عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

جدا
1

جدا

االىتماـ بشرح عناصر التغيير

ت

2

15

26

30

لمعامميف بيا

٪

2.7

20.5

35.6

41.1

-

2

تكافر ثقافة تدعـ إرضاء الطالب

ت

7

12

25

27

2

٪

9.6

16.4

34.2

37

2.7

3

مشاركة العامميف في حؿ مشكالت

ت

-

16

27

28

2

العمؿ

٪

-

21.9

37

38.4

2.7

اتساـ االتصاؿ بيف اإلدارة العميا

ت

1

15

27

28

2

كالمكظفيف بالكفاءة

٪

1.4

20.5

37

38.4

2.7

إشراؾ العامميف في اتخاذ بعض

ت

2

3

41

27

-

الق اررات الميمة

٪

2.7

4.1

56.2

37

-

نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف

ت

8

14

28

21

2

٪

11

19.2

38.4

28.8

2.7

5
6

الحسابي

المعياري

ضعيفة
-

4

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المؤشر العاـ

2.84
2.93
2.78
2.79
2.73
3.06
2.86

يتضح مف الجدكؿ أعاله رقـ ( )7أف المتكسط العاـ

3

0.8

2

0.9

5

0.7

4

0.8

6

0.6

1

0.9
0.8

مجتمع الدراسة.

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المندرجة تحت

البعد الخاص
كقد تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات ُ

درجات ،كىك متكسط يقع في الفئة (متكسط) بانحراؼ معيارم

البعد ترتيبان تنازليان حسب قيمة المتكسط
كبترتيب عبارات ىذا ُ

بتغيير الثقافة التنظيمية كتطكيرىا فيما بيف ( )2.73ك(،)3.06

ُبعد تغيير الثقافة التنظيمية كتطكيرىا ( )2.86درجة مف ()5

الحسابي اتضح اآلتي:

( )0.8مما يدؿ عمى عدـ كجكد تبايف في اإلجابات بيف أفراد
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 .1أف عبارة :نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف احتمت الترتيب

جاءت في الترتيب األخير بسبب كجكد سياسة كاضحة بالكمية

األكؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ( )3.06درجة ،كىي

كأف ق ارراتيا محدكدة ككنيا في طكر النشأة ،كمف ناحية أخرل

تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم ( ،)0.9كيمكف أف

فإف إشراؾ العامميف بالكميات في الق اررات الميمة قد يسيـ في

تعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف كمية الشرؽ العربي لمدراسات

الحد مف مقاكمة التغيير ،كذلؾ يسيـ في جكدة العمؿ.

العميا تسعى إلى الجكدة كاالعتماد األكاديمي ،لذا فإنيا تسعى

ثانيان :النتائج المتعمقة السؤاؿ الثاني:

إلى نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف باعتبارىـ عنصر أساسي.

كالذم ينص عمى" :ما المتطمبات البشرية لتطبيؽ سيجما ستة

 .2أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة :تكافر ثقافة تدعـ إرضاء

في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض؟"

الطالب ،بمتكسط حسابي ( )2.93درجة ،كىي تقع في الفئة

كلتحديد المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيؽ سيجما ستة في كمية

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.9

الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض ،تـ االعتماد عمى

 .3أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة :إشراؾ العامميف في اتخاذ

التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات

بعض الق اررات الميمة ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي

المعيارية ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ.

( )2.73درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط)،

أكالن :الحكافز:

بانحراؼ معيارم ( ،)0.6كتعزم الباحثة ىذه النتيجة ككنيا
جدول 8
استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالحوافز
العبارات

م

المتوسط

درجة الموافقة

الحسابي

عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة

اىتماـ الرؤساء بربط الترقيات

ت

2

12

29

29

1

بمشاريع التطكير

٪

2.7

16.4

39.7

39.7

1.4

اختالؼ الحكافز مف فرد إلى آخر

ت

3

11

33

23

3

حسب األداء

٪

4.1

15.1

45.2

31.5

4.1

3

التعامؿ مع نظاـ الحكافز بعدالة

ت

-

10

33

27

3

٪

-

13.7

45.2

37

4.1

4

تكافر أنظمة حكافز لفرؽ تطكير

ت

2

7

43

21

-

العمؿ بالكميات

٪

2.7

9.6

58.9

28.8

-

تكافؽ نظاـ الحكافز مع األىداؼ

ت

-

8

36

29

-

المكضكعة لألداء

٪

-

11

49.3

39.7

-

التحفيز الستخداـ أساليب تحسيف

ت

2

9

40

21

1

األداء

٪

2.7

12.3

54.8

28.8

1.4

جدا

1
2

5
6

المؤشر العاـ

االنحراف
المعياري

جدا

2.79
2.83
2.68
2.86
2.71
2.86

0.8

4

0.9

3

0.7

6

0.7

1

0.6

5

0.7

2.79

يتضح مف الجدكؿ أعاله رقـ ( )8أف المتكسط العاـ

الترتيب

2
0.7

كجكد تبايف في اإلجابات بيف أفراد مجتمع الدراسة.

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المندرجة تحت

كتختمؼ ىذه لنتيجة مع دراسة درادكة ،كمحمكد [ ]26كالتي

ُبعد الحكافز ( )2.79درجة مف ( )5درجات ،كىك متكسط يقع

تكصمت إلى أف مجاؿ "المتطمبات البشرية" قد احتؿ المرتبة
األكلى بمتكسط حسابي (.)3.70

ف ػ ػي الفئ ػ ػة (متكسػط) بانحراؼ معيارم ( )0.7مما يدؿ عمى عدـ

20

 .2أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة :التحفيز الستخداـ أساليب

البعد الخاص
كقد تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات ُ

تحسيف األداء ،بمتكسط حسابي ( )2.86درجة ،كىي تقع في

البعد
بالحكافز ما بيف ( )2.68ك( ،)2.86كبترتيب عبارات ىذا ُ

الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.7

ترتيبان تنازليان حسب قيمة المتكسط الحسابي اتضح اآلتي:

 .1أف عبارة :تكافر أنظمة حكافز لفرؽ تطكير العمؿ بالكميات،

 .3كالترتيب األخير كاف لمعبارة :التعامؿ مع نظاـ الحكافز

احتمت الترتيب األكؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي

بعدالة ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ( )2.68درجة مف

( )2.86درجة ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم

( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم

( ،)0.7كتعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أفراد الدراسة قد

( ،)0.7كقد يعزل السبب في ذلؾ إلى كجكد تفاكت في الحكافز

يككنكا راضيف بدرجة متكسطة عمى أنظمة الحكافز المتبعة

بيف العامميف سكاء أعضاء ىيئة تدريس أك إدارييف.

بالكميات.

ثانيان :تدريب المكارد البشرية:
جدول 9
استجابات أفراد الدراسة عمى العبارات المتعمقة بتدريب الموارد البشرية

م

درجة الموافقة

العبارات
عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة

تبني سياسة كاضحة لتنمية قدرات

ت

2

12

35

24

-

العامميف

٪

2.7

16.4

47.9

32.9

-

2

االعتماد عمى مبدأ الجدارة أساس نا

ت

5

6

40

22

-

٪

6.8

8.2

54.8

30.1

-

3

تقديـ برامج تدريبيو لمعامميف بشكؿ

ت

7

12

27

27

-

منتظـ

٪

9.6

16.4

37

37

-

تدريب العامميف عمى األساليب

ت

7

8

35

23

-

اإلحصائية

٪

9.6

11

47.9

31.5

-

االعتماد عمى خبراء الجكدة في

ت

6

4

37

26

-

تدريب العامميف

٪

8.2

5.5

50.7

35.6

-

تركيز برامج التدريب عمى حؿ

ت

3

7

32

31

-

المشاكؿ التي تكاجو العمؿ

٪

4.1

9.6

43.8

42.5

-

جدا

1

لتدريب العامميف

4
5
6

المؤشر العاـ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

جدا

2.89
2.91
2.98
2.98
2.86
2.75
2.9

4

0.7

3

0.8

1

0.9

2

0.8

5

0.8

6

0.7
0.8

يتضح مف الجدكؿ أعاله رقـ ( )9أف المتكسط العاـ

 .1أف عبارة :تقديـ برامج تدريبيو لمعامميف بشكؿ منتظـ احتمت

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى العبارات المندرجة تحت

الترتيب األكؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ()2.9

ُبعد تدريب المكارد البشرية ( )2.9درجة مف ( )5درجات ،كىك

درجة ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم (،)0.9
كقد يعزل السبب في ذلؾ إلى حرص كمية الشرؽ العربي عمى

متكسط يقع في الفئة (متكسط) بانحراؼ معيارم ( )0.8مما يدؿ

تدريب منسكبييا ،لتكاكب العصر كما تتطمبو عكامؿ التطكير

عمى عدـ كجكد تبايف في اإلجابات بيف أفراد مجتمع الدراسة.

اإلدارم.

البعد الخاص
كقد تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات ُ

 .2أما الترتيب الثاني فكاف لمعبارة :تدريب العامميف عمى

البعد
بالحكافز ما بيف ( )2.75ك( ،)2.98كبترتيب عبارات ىذا ُ

األساليب اإلحصائية ،بمتكسط حسابي ( )2.98درجة ،كىي تقع

ترتيبان تنازليان حسب قيمة المتكسط الحسابي اتضح اآلتي:
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في الفئة (متكسط) ،بانحراؼ معيارم (.)0.8

(متكسط) ،بانحراؼ معيارم ( ،)0.7كقد يعكد السبب في ذلؾ

 .3كجاء في الترتيب الثالث العبارة :االعتماد عمى مبدأ الجدارة

إلى أف الدكرات التدريبية قد تككف ىدفيا التطكير كليس حؿ

أساسان لتدريب العامميف ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي

مشكالت العمؿ ،كقد تككف ىذه البرامج تخص الجميع كال

( )2.91درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط)،

تقتصر عمى جانب معيف يختص بحؿ مشكمة معينة في العمؿ.

بانحراؼ معيارم (.)0.8

ثالثان :النتائج المتعمقة السؤاؿ الثالث:

 .4كجاء في الترتيب الرابع العبارة :تبني سياسة كاضحة لتنمية

كالذم ينص عمى" :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

قدرات العامميف ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي ()2.89

في استجابات المبحكثيف تعزل الختالؼ الجنس ،طبيعة العمؿ،

درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة (متكسط) ،كانحراؼ

الدرجة العممية ،عدد سنكات الخدمة؟"
كمف أجؿ تحديد ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة

معيارم (.)0.7
 .5أما الترتيب األخير فكاف لمعبارة :تركيز برامج التدريب عمى

إحصائية بيف المبحكثيف أك ال تكجد فركؽ تـ االعتماد عمى

حؿ المشاكؿ التي تكاجو العمؿ ،حيث بمغت قيمة المتكسط

اختبار(ت) كاختبار (ؼ) ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ.

الحسابي ( )2.75درجة مف ( )5درجات ،كىي تقع في الفئة
جدول 11

اختبار (ت) لالختالف حول محاور الدراسة وفقا الختالف الجنس
محاور الدراسة
المتطمبات اإلدارية
المتطمبات البشرية

االنحراف

قيمة ()T

مستوى الداللة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

1.3

0.25

ذككر

48

67.3

0.87

إناث

25

76.2

0.95

ذككر

48

33.4

0.61

إناث

25

35.5

0.85

0.13

0.71

يكضح الجدكؿ رقـ ( )10اختبار (ت) لالختالؼ حكؿ

الشرؽ العربي لمدراسات العميا عمى دراية جيدة ببيئة العمؿ

محاكر الدراسة باختالؼ الجنس ،كيتبيف مف الجدكؿ عدـ كجكد

كالمتطمبات الالزمة مف أجؿ االرتقاء بيا ،بغض النظر عف

اختالفات جكىرية بيف أفراد الدراسة اعتمادان عمى متغير الجنس

جنس أفراد العينة.

في محكرم الدراسة ،كقد يعزل ذلؾ إلى أف العامميف في كمية
جدول 11

اختبار (ت) لالختالف حول محاور الدراسة وفقا لطبيعة العمل
محاور الدراسة
المتطمبات اإلدارية
المتطمبات البشرية

المتوسط

االنحراف

العدد

الحسابي

المعياري

عمؿ إدارم

27

61.6

10.3

عضك ىيئة تدريس

46

75.4

18.07

عمؿ إدارم

27

31.5

4.2

عضك ىيئة تدريس

46

35.7

8.6

قيمة ()T
26.7
16.6

مستوى الداللة
0.00
0.00

يكضح الجدكؿ رقـ ( )11اختبار (ت) لالختالؼ حكؿ

في محكرم الدراسة ،كقد يعزل ذلؾ إلى أف أراء أعضاء ىيئة

محاكر الدراسة باختالؼ طبيعة العمؿ ،كيتبيف مف الجدكؿ كجكد

التدريس تختمؼ عف آراء اإلدارييف العامميف في المكاف كذلؾ

اختالفات جكىرية بيف العينة اعتمادان عمى متغير طبيعة العمؿ

بسبب اختالؼ المستكل التعميمي ،كما أف العمػؿ اإلدارم يختمؼ
22

عف العمؿ كعضك ىيئة تدريس.
جدول 12

تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا لممؤهل العممي
المحور

مصدر التباين

المتطمبات اإلدارية

مجموع المربعات

درجة
الحرية

المتطمبات البشرية

متوسط

مستوى الداللة

قيمة (ف)

المربعات

بيف المجمكعات

3

4966.3

1655.4

داخؿ المجمكعات

69

15941

209

المجمكع الكمي

72

20907

-

بيف المجمكعات

3

810.4

270.2

داخؿ المجمكعات

69

3614.6

47.5

المجمكع الكمي

72

4425.2

-

0.00

5.03

0.05

2.9

يكضح الجدكؿ ( )12تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة داللة

الداللة أقؿ مف ( ،)0.05كما أشارت البيانات في الجدكؿ إلى

الفركؽ في إجابات أفراد الدراسة نحك محاكر الدراسة كفقان لمتغير

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مفردات الدراسة فيما يتعمؽ

المؤىؿ العممي ،كقد أشارت البيانات في الجدكؿ إلى كجكد فركؽ

بمحكر المتطمبات البشرية تعزل إلى المؤىؿ العممي حيث أف

ذات داللة إحصائية بيف مفردات الدراسة فيما يتعمؽ بمحكر

مستكل الداللة أقؿ مف (.)0.05

المتطمبات اإلدارية تعزل لممؤىؿ العممي ،حيث كانت مستكل
جدول 13
المقارنات المتعددة باستخدام اختبار شافيه لمتغير المؤهل العممي مع محوري المتطمبات اإلدارية والبشرية
المحور

الفئة األولى

الفئة الثانية

الفرق

الداللة

الداللة لصالح الفئة

المتطمبات اإلدارية

دكتكراه

بكالكريكس

15.5

0.00

األكلى

المتطمبات البشرية

دكتكراه

بكالكريكس

6.5

0.00

األكلى

تشير البيانات في الجدكؿ ( )13إلى كجكد فركؽ ذات

بيف الحاصميف عمى دكتكراه كفئة الحاصميف عمى بكالكريكس

داللة إحصائية بيف الحاصميف عمى دكتكراه كفئة الحاصميف

كذلؾ لصالح الفئة األكلى ،في محكر المتطمبات البشرية ،كذلؾ

عمى بكالكريكس كذلؾ لصالح الفئة األكلى ،كذلؾ في محكر

قد يعكد إلى أف مف يحمؿ درجة الدكتكراه أكثر دراية ألىمية

المتطمبات اإلدارية .كما يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة.

جدول 14

تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخدمة
المحور

مصدر التباين

درجة الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

المتطمبات اإلدارية

بيف المجمكعات

2

159.2

79.7

0.45

0.63

داخؿ المجمكعات

70

2074.7

269.4

المجمكع الكمي

72

2090.7

-

بيف المجمكعات

2

58.6

29.3

داخؿ المجمكعات

70

4366.5

56.7

المجمكع الكمي

72

4425.2

-

المتطمبات البشرية

0.56

0.57

يكضح الجدكؿ ( )14تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة داللة

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مفردا ت الدراسة فيما يتعمؽ

الفركؽ في إجابات أفراد الدراسة نحك محاكر الدراسة كفقان لمتغير

بمحاكر الدراسة المتطمبات اإلدارية كالمتطمبات البشرية حيث

سنكات الخبرة ،كقد أشارت البيانات في الجدكؿ إلى عدـ كجكد

كانت مستكل الداللة أكبر مف (.)0.05
23
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السعكدية ،مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،ع،26

 .6التوصيات

محرـ 1434ق ،ص ص .41-1

في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،تـ كضع عدد مف
التكصيات التي يمكف أف تساىـ في دعـ تطبيؽ سيجما ستة في

] [3العجمكني ،إبراىيـ بف طو بف محمد ( 1426ق) .نظاـ

كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا كىي:

مقترح إلدارة الجكدة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآف

 .1زيادة دعـ اإلدارة العميا لتطبيؽ سيجما ستو في كمية الشرؽ

الكريـ ،الممتقى الثاني لجمعيات تحفيظ القرآف الكريـ ،جدة.

العربي لمدراسات العميا كذلؾ عف طريؽ العمؿ كفؽ رؤية

] [4الشاماف ،أمؿ بنت سالمة .)2005( .تطبيؽ سيجما ستة

كاضحة مف أجؿ تحسيف األداء.

في المجاؿ التربكم .جامعة الممؾ سعكد ،كمية العمكـ

 .2تطكير البنية التحتية التنظيمية مما قد ينعكس عمى تطكير

التربكية كالدراسات اإلسالمية ،مجمة جامعة الممؾ سعكد،

األداء في كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا.

العدد األكؿ ،ص ص .136-89

 .3التكاصؿ المستمر مع الطالب مف أجؿ التعرؼ عمى
مشكالتيـ ككذلؾ مف أجؿ تحسيف جكدة الخدمات المقدمة إلييـ.

] [5جكدة ،محفكظ أحمد .)2013( .تحسيف جكدة العمميات:

 .4نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف في كمية الشرؽ العربي

تطبيؽ منيجية ستة سيجما في المنظمات الخدمية .عماف،

لمدراسات العميا مع األخذ في االعتبار أىمية عقد الدكرات

رماح ،مجمة رماح لمبحكث كالدراسات ،ص ص .33-8

التدريبية ليـ لتعريفيـ بأىمية سيجما ستة في تحسيف بيئة العمؿ.

] [8ىماـ ،أشرؼ يكسؼ سميـ (2013ـ) ،استخداـ منيجية

 .5تحفيز العامميف ماديا بحيث ترتبط الحكافز بأداء العامميف

سيجما ستة ) (Six Sigmaفي تحسيف جكدة أداء

مما قد ينعكس عمى إيجاد ثقافة المنافسة مما يؤدم بدكره إلى

الخدمات( ،دراسة تطبيقية عمى قطاع الخدمات الصحية

تحسيف مستكل األداء.

بمدينة الطائؼ) ،مجمة التجارة كالتمكيؿ ،كمية التجارة،

 .6لكحظ قمة الدراسات الميدانية حكؿ تطبيؽ سيجما ستة في

جامعة طنطا ،مصر ،ع ،4ص ص .232-191

الجامعات بالمممكة العربية السعكدية ،لذا تكصي الباحثة بإجراء
المزيد مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع في جامعات أخرل،

] [9الحمك ،أحمد محمكد مصطفى (2014ـ) ،المتطمبات

كعمؿ دراسة مقارنة بيف جامعة حككمية كجامعة أىمية عف

األساسية لتطبيؽ مدخؿ ستة سيجما عمى إحدل الشركات

تطبيؽ سيجما ستة فييا.

المصرية لصيانة الطائرات ،المجمة العممية لالقتصاد

المراجع

كالتجارة ،مصر ،ع2014 ،4ـ ،ص ص .357-327

أ .المراجع العربية

] [10الطائي ،عمى حسكف .)2011( .تأثير تطبيؽ استراتيجية

] [1خميؼ ،أمؿ عثماف رشكاف محمد (2014ـ) ،تأثير تطبيؽ

ستة سيجما في تحقيؽ أبعاد الميزة التنافسية .دراسة تحميمية

منيجية الستة سيجما عمى سياسات إدارة المكارد البشرية

آلراء عينة مف األطباء في المؤسسات الصحية الحككمية

بالتطبيؽ عمى مجمكعة فاركك لألدكية ،المجمة العممية

في قضاء الفمكجة .بغداد ،جامعة األنبار ،مجمة جامعة

لالقتصاد كالتجارة ،مصر ،ع ،4ص ص .126-93

األنبار لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية ،المجمد الثالث ،العدد

] [2نصيؼ ،عمر عبد اهلل (1434ق) ،دكر استخداـ نمكذج

السادس ،ص ص .21-1

سيجما ستة كأداة لتحسيف أداء منظمات األعماؿ :دراسة
استطالعية عمى منظمات األعماؿ في المممكة العربية
24

] [11غبكر ،أماني السيد .)2011( .مدخؿ سيجـ ()6

] [20بيت باند ،كالرم ىكلب (2014ـ) السيكس سيجما "رؤية

كاستخدامو في إدارة مؤسسات التعميـ الحالي(تصكر

متقدمة في إدارة الجكدة" ،ترجمة أسامة أحمد مسمـ ،دار

مقترح) .مصر ،المجمة العممية لمبحكث كالدراسات

المريخ ،الرياض.

التجارية ،العدد الثالث ،ص ص .326-273

] [21عبدالحفيظ ،كليد رزؽ بدر (2016ـ) ،سيجما  6اتجاه
معاصر لتطكير العمؿ اإلدارم بإدارة رعاية الشباب ،دار

] [12ممحـ ،يحيى سميـ (2015ـ)  6سيجما مف منظكر نكعي،

العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع ،الغربية -مصر.

ط ،1دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف.

] [22تكفيؽ ،عبدالرحمف (2008ـ) 6 ،سيجما كمصفكفة األداء

] [13سميط ،أسامو (2010ـ) الطريؽ إلى  6سيجما الربحية

المتكازف لمف ينشد األداء األمثؿ ،مركز الخبرات المينية

كاالستم اررية كالنمك ،ايتراؾ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

لإلدارة (بميؾ) القاىرة.

] [15عمي ،محمد مسمـ (2011ـ) ،تصكر مقترح لتطبيؽ
مدخؿ الجكدة اإلحصائي سيجما ستة في تحسيف جكدة

] [23دكديف ،أحمد يكسؼ (2014ـ) ،إدارة التغيير كالتطكير

العمميات اإلدارية بالسنة التحضيرية بجامعة تبكؾ ،مجمة

التنظيمي ،دار البازكردم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف –

التربية ،جامعة األزىر ،مصر ،ع ،146ج2011 ،3ـ.

األردف.

ص ص .513-443

] [25الحسف ،محمد بف حمد (2014ـ) ،إمكانية تطبيؽ آليات

] [16عكض ،محمد إسماعيؿ (2012ـ) ،تطبيؽ  6سيجما في

سيجما ستة لتقييـ كتطكير جكدة القيادة التربكية في

المؤسسات الخدمية كالصناعية ،دار الفكر ناشركف

اإلشراؼ التربكم بمحافظة األحساء (بنيف) ،مجمة كمية

كمكزعكف ،عماف ،المممكة األردنية الياشمية.

التربية ببنيا ،العدد ( )99يكليك ج(2014 ،)1ـ .ص ص
.391-343

] [17كاصؼ ،ىناء عادؿ .)2011( .قياس أثر تطبيؽ منيجية
ستة سيجما عمى العمميات اإلنتاجية بالتطبيؽ عمى شركات

] [26درادكة ،أمجد محمكد ،كمحمكد اشرؼ محمكد (2014ـ)،

إنتاج األدكية الخاصة كمتعددة الجنسيات بمصر .القاىرة،

متطمبات تطبيؽ سيجما ستة  Six – Sigmaكعالقتيا

المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة ،العدد الرابع ،ص

بالتطكير التنظيمي بجامعة الطائؼ ،مجمة الثقافة كالتنمية،

ص.343-313

العدد الثمانكف ( ،)80مايك 2014ـ .ص ص -166
.255

] [18مصطفى ،إيماف محفكظ .)2014( .عالقة أبعاد
استراتيجية الستة سيجما باألداء الكظيفي بالتطبيؽ عمى

] [27الشثرم ،عبد العزيز بف ناصر ( ،)2010متطمبات تطبيؽ

الييئة العامة لشئكف المعارض كاألسكاؽ الدكلية .القاىرة،

مدخؿ ستة سيجما ) (Six Sigmaلتحسيف جكدة األداء

المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة ،العدد الرابع ،ص ص

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،رسالة التربية

.273-197

كعمـ النفس ،ع( ،)35الرياض.

] [19جكدة ،محفكظ أحمد (2014ـ) ،إدارة الجكدة الشاممة

] [28أحمد ،محمد جاد حسيف (2015ـ) ،متطمبات تطبيؽ ستة

مفاىيـ كتطبيقات ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف األردف.

سيجما  Six Sigmaلتحقيؽ الميزة التنافسية بالجامعات،
25
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ADMINISTRATIVE AND HUMAN
REQUIREMENTS FOR THE APPLICATION
OF SIX SIGMA AT THE COLLEGE OF THE
ARAB EAST IN RIYADH
DALAL KAREEM ALOTAIBI
RADI M. ALSHAMARY
College of the Arab East
ABSTRACT _The study aims to identify the administrative and human requirements for the
application of Six Sigma at the College of the Arab East in Riyadh, and find out whether there
were statistically significant differences in the responses of the respondents attributed to the
difference in gender, the nature of work, degree, number of years of service. The researcher
followed the descriptive method survey, prepared a questionnaire for this purpose, and applied to
all employees in the College of Arab East of faculty members and administrative staff, as the
number of members of the study was (73), (27) of them were administrative employees, and (46)
faculty members. The study found the following results: The results showed that the administrative
and human requirements for the application of Six Sigma at the College of the Arab East in Riyadh
were moderately available. Absence of substantial differences between the sample depending on
the variable of sex, and years of experience, in the themes of administrative and human
requirements. And There were substantial differences between the sample depending on the
variable of nature of work and Qualification in the themes of administrative and human
requirements.
KEYWORD: administrative requirements, human requirements, Six Sigma.
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