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:اكملخص

لقد حظي ىذا األسموب باىتمام كبير من قبل منظمات األعمال سواء الصناعية أو الخدمية

لما لو من تأثير في تحسين وتطوير مستوى أدائيا باعتباره فمسفة ومنيجاً وىدفاً ومقياساً يركز عمى

الزبون وكيفية تمبية احتياجاتو ومتطمباتو من جية أخرى وتظير أىمية الدراسة الحالية في كونيا
محاولة جديدة لتحديد إمكانية تطبيق ستة سيجمل في الكمية التقنية في حدود اطبلع الباحث في

المنظمة المبحوثة لما تحققو من مزايا و منافع اقتصادية في الوقت والجيد ولما ليا من قدرة متميزة

. وافترض البحث إن متطمبات معايير ستة سيجمل متوفرة في المنظمة المبحوثة.ألداء العمل
( باالعتماد عمى مجموعة منQuestionnaire) ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة

.SPSS وتم تحميل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي،البحوث و الدراسات في ىذا المجال

 أن ىناك إمكانية في تبني الكمية:وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أىميا

 واعتماداً عمى. عمى وفق وجيات نظر األفراد المبحوثينSix Sigma التقنية لمتطمبات
 إذاSix Sigma االستنتاجات قدمت مجموعة من التوصيات من أىميا ضرورة تبني الكمية لمفيوم

ما أراد ت التميز في أدائيا من خبلل تقميل األخطاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة التي تتناسب
. فضبل عن تخصيص دعم مالي كبير لفعاليات الجودة في الكمية،مع توقعات الزبائن

. سيجماsix :اككلمات اكمفتاحية

Abstract
This method has received considerable attention by business
organizations, whether industrial or service, because of its impact in
improving and developing the level of performance as a philosophy and
approach the target and measure focuses on the customer and how to meet
the needs and requirements of the other hand and show the importance of
the current study in being a new attempt to determine the applicability of
six Sigma at the Technical College in the range of informed researcher
researched of its own advantages and economic benefits for the time, effort,
and because of its unique ability to perform the work of the Organization. I
suppose Find Six Sigma standards available in the surveyed organization
requirements. To achieve the objectives of the study was a questionnaire
design (Questionnaire), depending on a range of research and studies in this
area, was the data using SPSS statistical analysis software.
The research found a set of conclusions most important is that there
is a possibility the technical colleges to adopt the requirements of Six
Sigma on according to the views of the respondents individuals. Based on
the conclusions of a series of recommendations from the most important
given the need for the adoption of the college to the concept of Six Sigma if

2

المجلد ( )7العدد (2027 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

the wills of excellence in performance by reducing errors and improving
quality of services provided to suit customer expectations, as well as the
allocation of substantial financial support to the activities of quality in
college.
Key word: Six Sigma

اكمندمة:

نتيجة لمتطورات الحاصمة في مجمل أعمال المنظمات ومنيا المؤسسات التعميمية ،ظيرت

الحاجة إلى أدوات ووسائل تساعد ىذه المنظمات والمؤسسات التعميمية عمى تحسين العممية الرقابية

والتقييمية  ،وتم البدء باستخدام أساليب جديدة تقوم عمى تقميل األخطاء وتقديم أفضل خدمة أو منتج
لمعمبلء وتقميل مخاطر االنحدار بسبب قوة المنافسة ،لذلك تم البدء بإيجاد طرق وأساليب جديدة

ومتطورة في تقميل الخطأ ومنيا منيج ستة سيجما  Six Sigmaوىو أسموب يساعد المنظمات في

الوصول إلى درجة عالية من درجات الدقة والجودة.

يقوم منيج ستة سيجما Six Sigmaعمى مراقبة األداء واألنشطة واألعمال اليومية لموصول

إلى أعمى درجات الجودة ،من خبلل تقميل نسبة الفاقد وفرص المعيب بالشكل الذي يؤدي إلى تمبية

احتياجات العمبلء.

وىذا المنيج ىو عبارة عن مركب مفاىيمي يتكون من مقياس إحصائي لؤلداء المتعمق

بالعمميات وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات ،ونظام إداري لتحقيق الريادة في القيادة واألداء عمى
المستوى العالي ،فضبلً عن منيجية لتحسين العمميات [.]Lazarus & Stamps,2002:27

أما منيج ستة سيجما فيمكن تطبيقو كنظام إلدارة الجودة في مؤسسات التعميم العالي في

حالة توفر المتطمبات الضرورية وذلك من خبلل وضع معايير لقياس األداء وقياس األداء الفعمي
لممؤسسة التعميمية ثم وضع اإلجراءات والتحسينات الكفيمة برفع كفاءتيا [جودت .]585 :2008 ،
وعميو تضمنت الدراسة ثبلثة محاور :

المحور األول :عرض اإلطار المنيجي لمدراسة.
المحور الثاني :اإلطار النظري لمدراسة.

المحور الثالث :الجانب التطبيقي لمدراسة ويشمل:
أوال :وصف األفراد المبحوثين.

ثانيا :وصف متغيرات البحث وتشخيصو.
ثالثا:االستنتاجات والتوصيات.

3

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

أوال" :مشكلة اكدراسة

المجلد ( )7العدد (2027 )2

اكمحور األول /اإلطار اكمنهجي كلدراسة

انطبلقا من الحاجة الماسة في القطاع التعميمي لمبحث والتقصي عن استراتيجيات وسبل

جديدة وفعالة لتجويد العممية التعميمية فإن مشكمة الدراسة تتمحور حول إمكانية تطبيق ستة سيجما
في الكمية التقنية/كركوك والتعرف من خبلليا عمى المشكبلت الراىنة ومعرفة أسبابيا الجوىرية
واألساسية في الكمية المبحوثة.

ثانيا" :أهمية اكدراسة

تكمن أىمية الدراسة بما يمي:

 -1محاولة إلقاء الضوء عمى مفيوم ستة سيجما بشكل عام وعمى بعض المفاىيم األخرى المرتبطة
بيذا المفيوم وذلك من خبلل اإلطار النظري.

 -2التييئة واإلعداد نحو تطبيق فمسفة ومبادئ وأبعاد وعناصر ستة سيجما في الكمية قيد الدراسة.

 -3تسيم ىذه الدراسة في توضيح أىمية استخدام ستة سيجما لتحسين أداء قطاع التعميم العالي
باعتبار إن قطاع التعميم العالي يمثل قطاعاً ىاماً واستراتيجياً في دعم االقتصاد الوطني.

ثاكثا :أهداف اكدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق جممة من األىداف من بينيا اآلتي:

 -1تقديم إطار نظري حول ستة سيجما ،وعناصرىا ومبادئيا وأبعادىا ليكون دليبلً لمكمية قيد
الدراسة بيدف خمق الوعي واثارة اىتمام اإلدارة العميا حول أىميتو.

 -2التعرف عمى إمكانية تطبيق عناصر ستة سيجما في الكمية محل الدراسة.

رابعا :أنموذج اكدراسة

انسجاماً مع مشكمة الدراسة وعمبلً عمى تحقيق أىدافيا ،وفرضياتيا ،تم تصميم أنموذجاً

افتراضياً لمدراسة يبينو الشكل اآلتي:

المصدر :من إعداد الباحث

شكل رقم ()1

أنموذج الدراسة
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خامسا :فرضية اكدراسة

استكماال لمنيجية البحث وتحقيقاً ألىدافو ،فإن فرضية الدراسة تنص عمى:

(تتوفر معايير متطمبات منيج ستة سيجما لدى الكمية قيد الدراسة) وتنبثق من الفرضية ما يمي:
-1تتوفر متطمبات دعم اإلدارة العميا.

 -2تتوفر متطمبات التركيز عمى الزبون.
 -3تتوفر متطمبات البنى التحتية.

-4تتوفر متطمبات التدريب واألىمية.

-5تتوفر متطمبات التحسين المستمر.

سادسا :مجتمع اكدراسة ويعينته:

أ -مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في الكمية التقنية

ب -عينة الدراسة :استخدم الباحث ألغراض ىذه الدراسة العينة اليادفة وذلك لضمان توافر
المعمومات في العينة المختارة ،وتضمنت العينة كبلً من العميد ومعاونيو ورؤساء األقسام

فضبلً عن رؤساء الوحدات وبعض الموظفين المرتبطين بقضايا الجودة في المصنع ،مع األخذ
بعين االعتبار المستوى التعميمي وسنوات الخبرة والعمر والوظيفة والتخصص والتدريب.

سابعا :منهج اكدراسة

استخدم الباحث المنيج الوصفي– التحميمي لدراسة مشكمة الدراسة واختبار فرضياتيا ،وتحقيق

أىدافيا وأىميتيا ،والوصول إلى استنتاجاتيا وتوصياتيا.

ثامنا :أساكيب جمع اكمعلومات و اكبيانات

تم جمع المعمومات البلزمة لتغطية الجانب النظري اعتماداً عمى الكتب والمجبلت فضبلً عن

شبكة معمومات االنترنت .أما الجانب العممي فقد تم الحصول عمى البيانات و المعمومات الخاصة
من خبلل استمارة االستبانة كأداة رئيسية لذلك .إذ تم إعداد االستبانة باالعتماد عمى العديد من

الدراسات و البحوث في ىذا المجال نذكر منيا (الجبوري ،)514 :2008 ،فضبلً عن الكتب

المعتمدة في ىذه الدراسة مع إجراء المقاببلت الشخصية.

تاسعا :األساكيب اإلحصائية اكمستخدمة في اكدراسة

استعان الباحث في تحميل بيانات أداة الدراسة بحزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية"

 "SPSSلمحصول عمى نتائج أكثر دقة إذ تم إدخال البيانات إلى الحاسوب وفق مقياس
ليكرت ) )Likertالخماسي وحسب األوزان اآلتية:
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جدول رقم ()1

األوزان المستخدمة بحسب مقياس ليكرت الخماسي
انزأ٘
انٕسٌ

بدرجت كبٛزة
4

بدرجت كبٛزة جدا
5

بدرجت يتٕسطت
3

بدرجت ضعٛفت
2

بدرجت ضعٛفت جدا
1

المصدر  :من إعداد الباحث

نحسب بعد ذلك المتوسط الحسابي(المتوسط المرجح) ويتم ذلك بحساب طول الفترة أوال وىي

في مثالنا ىذا عبارة عن حاصل قسمة  4عمى  ،5إذ  4تمثل عد المسافات (من  1إلى  2المسافة

األولى ،ومن  2إلى  3المسافة الثانية ،ومن  3إلى  4المسافة الثالثة ،ومن  4إلى  5المسافة

الرابعة) ،والعد  5تمثل عدد االختيارات .وعند قسمة  4عمى  5ينتج طول الفترة ويساوي 0.80
ويصبح التوزيع حسب الجدول التالي:

جدول رقم ()2

المتوسط المرجح بحسب مقياس ليكرت الخماسي
انًستٕٖ
ال اتفق ٚشدِ
ال اتفق
يذاٚد
اتفق
اتفق بشدة

انًتٕسط انًزجخ
يٍ  1إنٗ 19.1
يٍ  19.1إنٗ 295.
يٍ  2961إنٗ 393.
يٍ  3941إنٗ 491.
يٍ  4921إنٗ 5
المصدر  :من أعداد الباحث

اكمحور اكثاني :اإلطار اكنظري كلدراسة

أوال :نشأة منهج ستة سيجما (:)Six Sigma

ابتداءاً فان الجذور التاريخية لفمسفة  Six Sigmaتنبثق من ثبلثة منطمقات فكرية ىي:

 -1سريان منطق السبب والنتيجة في العمميات والتحوالت.

 -2إن جميع النظم تعطي مؤشرات باالستعداد نحو التغيير بغض النظر عن تصميميا وىذا
التغيير سيأخذ شكل التوزيع الطبيعي.

 -3إن التغيير المتجذر يتأثر سمبيا باألسباب المكتشفة وبالتالي فإن تحييد األسباب وتقميل آثارىا
بالقضاء عمييا سيعود بالنظام إلى حالتو الطبيعية (االستقرار) [الجبوري.]494 :2008 ،

ويرى [ ]Pande and Holpp,2002:3إن نشأة منيجية ستة سيجما جاءت تتويجا لجيود

عممية عممية متواصمة من أجل الوصول إلى أسموب متميز في مجال تحسين أعمال المنظمات ،إذ
إن منيجية ستة سيجما لم ينشأ بين ليمة وضحاىا بل إن أصولو تمتد ألكثر من ثمانين عاماً من

أفكار اإلدارة العممية في الواليات المتحدة وطفرة اإلدارة في اليابان إلى جيود الجودة الشاممة في

السبعينيات والثمانينيات ،إذ برز التأثير الحقيقي لستة سيجما في موجات التغير والنتائج اإليجابية
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التي ظيرت في شركات موتوروال وجنرال ليكتريك وجونسون أند جونسون وغيرىا وكما ىو معبر في

الشكل التالي [:]Graeme :2011: 11

Sources : Graeme, Knowles, "Six Sigma"&bookboon.com ISBN978-87-7681-852,2001,p11

شكل رقم ()2

الجذور التأريخي لمجودة
لقد بدأت مبلمح ىذا المنيج جميا في األفق في أواخر السبعينيات وفي عام  1978أعمن

المدير التنفيذي ""أرت سندري " ىناك وجود مشكبلت في الجودة في الشركة والتوجو نحو منيج
ستة سيجما ،ومن خبلل تطبيق منيج سيجما استطاع توفير نحو  2.2بميون دوالر لمشركة خبلل
أربع سنوات وفي عام  1987أصدرت الشركة برنامج جودة طويل األجل باسم برنامج جودة ستة

سيجما  The Six Sigma Quality Programكما وضع جاك ويمش  1998أساس منيج ستة
سيجما في شركة جنرال ليكتريك وقد حقق تطبيق ىذا األسموب الربح بمقدار  300مميون دوالر

كدخل صاف من التحسينات التي حققيا منيج ستة خبلل سنة  1998مقارنة مع سنة
(1997النعيمي وآخرون.)3: 2008 ،

ثانيا :مفهوم ستة سيجما
إن سيجما

ىي حرف كممة يونانية ويطمق عمييا في عمم اإلحصاء باالنحراف المعياري،

والذي ي َعد طريقة إحصائية ومؤشر لوصف االنحراف أو التباين أو التشتت أو عدم التناسق بالنسبة
لمجموعة من المعمومات أو مجموعة من العناصر أو العمميات.
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أما لماذا الرقم ستة بالتحديد أي لماذا ستة انحرافات معيارية وىو اسم المنيج في الجودة والتميز

ألن عند مستوى ستة سيجما يكون لدينا مستوى من الدقة في األداء يصل إلى  %99.997أي إننا
نقترب من العمل بمستوى تكاد تكون خالية من العيوب أو األخطاء وكما موضح في الشكل التالي

[النعيمي ،وآخرون:]2008:
2
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شكل رقم ()3

توزيع المساحات تحت منحنى التوزيع الطبيعي عند مستويات سيجما المختمفة
وىو نظام شامل ومرن التحقيق ،وحصول عمى األرباح ،وتعظيم نجاح منظمات األعمال

عن طريق تقميل المعيبات والتباين في العمميات وذلك من خبلل الفيم العميق لحاجات الزبون،
واالستخدام

المنظم

لمحقائق

(الحداد.)258 ،2009،

والبيانات

والتحميل

اإلحصائي،

والوعي

الكامل

لئلدارة

كما يعني بيا كاآلي (:)Wary & Hogan,2002:3

 مصفوفة لتحديد جودة السمعة أو الخدمة أو العممية.
 طريقة نظامية.

 تحديد مصادر العيوب واعادة ىندسة العمميات ( )Re-engineeringإلزالة العيوب.
 منع المشاكل – -Preventing Problemsعن طريق اتباع عمميات جديدة.

 إسعاد الزبون – -Delightingعن طريق التركيز عمى متطمبات الزبون وتقميل العيوب.
 استخدام األدوات الفنية واإلحصائية لتحميل العمميات وفيم متطمبات الزبون وازالة العيوب.

برنامج تدريبي لتطوير األحزمة السوداء ( )Black Beltsخبراء التغيير(')Change Experts

األحزمة الخضراء ( )Geer Beltsساندي التغيير(.)Change Supporters
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ويرى (الشنواني ،2011 ،ص )21إن منيجية التحسين  Six Sigmaفمسفة ترى إن أية

عممية ،سواء في عمميات اإلنتاج أو في مجال الخدمات ،ىي في حقيقة األمر عممية ليا مدخبلت
ىامة ومؤثرة ) ، Key Process Inputs Variables (KPIV'Sومخرجات ىامة وحيوية

) ،Key Process Outputs Variables (KPOV'Sوىذه المدخبلت تؤثر تأثي ار متفاوتا عمى
المخرجات ،فإذا أردنا ضبط المخرجات فعمينا البحث في ضبط المدخبلت ،ويظير ذلك في الشكل

التالي كما يعبر عنو بالدالة الرياضية التالية:

المصدر - :الشنواني ،أسامة عبد العزيز ،2011 ،االتجاىات المعاصرة إلدارة وتطوير األداء  ،SIX SIGMAالطبعة الثانية ،مركز
جامعة القاىرة لمطباعة والنشر ،مصر17،

شكل رقم ()4

نموذج العممية من وجية نظر نظام التحسين Six Sigma

ثاكثا:أهمية منهجية SIX SIGMA

يمكن تمخيص أىمية منيج ستة سيجما المزايا العديدة التي تحصل عمييا المؤسسات خبلل

تطبيقو (الجندي( )106 :2500،الجبوري:)Antony ,et.al,2007, 296( )498 : 2008 ،

 -1تغيير ثقافة المنظمة باتجاه ايجابي من حيث ضرورة أداء العمل الصحيح من المرة األولى.
 -2التحسينات الجوىرية التي يحثيا ىذا المنيج في العمميات ىي التخمص من األنشطة التي ال
تضيف قيمة.

 -3رضا الزبون مع رضا العاممين والشعور بالفخر.

 -4زيادة كفاءة الق اررات اإلدارية المختمفة نتيجة االعتماد عمى البيانات والحقائق بدال من
االفتراضات والتوقعات.

 -5تحسين استغبلل الموارد مع تحقق نمو واضح في العوائد.
 -6تقميل وقت الدورة اإلنتاجية.

 -7رفع مستوى اإلنتاجية مع توسع األرباح الحدية مع مستوى ابتكار عال لممنتجات والخدمات،
إذ أشار العديد من الباحثين لدور منيج ستة سيجما في تخفيض تكاليف الجودة إذ إن زيادة

9

المجلد ( )7العدد (2027 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

مستوى واحد يؤدي إلى تحسين صافي الدخل بما يقرب من  %10والسبب في ذلك يعود إلى

انخفاض تكاليف الجودة كنسبة من اإليرادات كما يوضح الشكل (.)5

شكل رقم ()5

تأثير مستويات سيجما ستة عمى تكاليف الجودة
ويرى (الشنواني )18 ،2011،إن أىمية منيجية ستة سيجما تتأتى من خبلل:

 تخفيض وقت االستبلم  Low Delivery Timeأي تقميل وقت معالجة العمميات
.Cycle Time

 سعر منخفض  Low Priceعن طريق تقميل التكمفة .Cost

 جودة عالية  High Qualityعن طريق تقميل العيوب .Defects

المصدر :الشنواني  ،أسامة عبد العزيز ،2011 ،االتجاىات المعاصرة إلدارة وتطوير األداء  ،SIX SIGMAالطبعة الثانية ،مركز
جامعة القاىرة لمطباعة والنشر ،مصر

شكل رقم ()6

دور المنتج في تمبية رغبات الزبون

رابعا :مبادئ منهج ستة سيجما SIX SIGMA

يمكن أن نجمع العناصر اليامة لستة سيجما في ستة أفكار رئيسة أو مبادئ وكاآلتي

(طايل( )311، 2013،باند وىولب:)36-33: 2005،
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 -1التركيز عمى الزبائن :وذلك بمعرفة متطمباتو واحتياجاتو الحقيقية الحالية والمستقبمية والتركيز
عمى فيم ىذه المتطمبات وتمك االحتياجات والعمل عمى تمبيتيا بجعل الزبون من أولويات

اىتمامات المنظمة.

 -2اإلدارة بالحقائق :من أجل تحقيق الجودة وتعزيزىا فإن األمر يتطمب ما يمي:
بيانات تؤدي معمومات

معرفة

حكمة

في التميز واشباع حاجات الزبون وتستخدم

ستة سيجما أدوات إحصائية منيا المدرجات التك اررية ،وخريطة باريتو ،والخرائط االنسيابية.

 -3التركيز عمى العمميات :ويتطمب ىذا األمر ضرورة التركيز عمى(زيادة الكفاءة اإلنتاجية)،
(تحقيق رضا الزبون)(،إدارة األنشطة والعمميات) وذلك كمو من أجل تحقيق ميزة تنافسية لتقديم
أفضل السمع والخدمات لمزبائن.

 -4اإلدارة بالمبادأة :أي اإلدارة الفعالة المبنية عمى التخطيط المسبق إذ تعمل ستة سيجما عمى
تحويل اإلدارة من اتخاذ الق اررات كردود فعل عمى ما يحدث إلى إدارة مبادرة تقوم بالتخطيط

وتتخذ االحتياطيات البلزمة قبل وقوع المشكبلت.

 -5إزالة الحواجز :من أجل الوصول إلى تحقيق ىدف المنظمة والمتمثل في رضا دائم من قبل
الزبون البد من رفع الحواجز والتنسيق بين المستويات اإلدارية والتنظيمية والعمل بروح فريق

العمل الواحد لتحقيق ىذا اليدف األسمى.

 -6التحسين المستمر :تؤكد فمسفة منيج ستة سيجما عمى أىمية التحسين المستمر لممنظمات

التي ترغب في عممية التطوير ،ويرتكز ىذا المبدأ عمى أساس فرضية مفادىا أن العمل ىو

ثمرة سمسمة من الخطوات والنشاطات المترابطة التي تؤدي في النياية إلى محصمة نيائية.

خامسا :مراحل تطبيق ستة سيجما

إن اليدف الرئيس من منيج ستة سيجما  Six Sigmaىو تخفيض االختبلفات في

العمميات والخدمات باستخدام منيجية التحسين المستمر وىو ما يسمى بمنيجية  DMAICوالتي
تستخدم لمحد من العيوب في العمميات القائمة ،وىي عبارة عن مجموعة من الخطوات تيدف إلى

الحد من العيوب في سير العمميات القائمة إذ تشتمل ىذه المنيجية عمى خمس مراحل وىي

(القزاز و المالك( (Pande&Holpp, 2002: 14-16))144 :2002،الجبوري:(499 :2009،

 -1تعريف المشكمة ( :Define )Dوتعني ىذه المرحمة بتعريف العممية أو المنتج الذي يحتاج
إلى التحسين ،كما تعني أيضا بالمقارنة المرجعية لخصائص الجودة العالية لمعممية أو المنتج

مع المنظمات األكثر تمي اًز في ىذا المجال ،وىي تتضمن متطمبات الزبون والتغذية المرتدة من

السوق وتمييز العوامل الحرجة لمجودة والتركيز عمى الزبون بوصفو صاحب التأثير األكبر

عمى الجودة ومن ضمن تساؤالت ىذه المرحمة:
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أ -من ىم الزبائن؟ وما ىي متطمباتيم وتوقعاتيم؟

ب -فيم العوامل الحرجة لمجودة وصياغتيا عمى النحو الذي يتناسب مع المشروع.
ج -تطوير أىمية فريق المشروع (المطموب فعمو؟ تحديد أىداف المشروع ومتطمبات تنفيذه).

د -جمع البيانات من الزبائن لفيم ما يريدونو بالضبط (استخدام استطبلعات الزبائن ،بيانات
المقارنة المرجعية ،العصف الذىني أو التفكير الجماعي ،ونشر وظيفة الجودة).

ه -ما ىي العممية ؟ وما ىو المنتج؟

 -2مرحمة القياس ) :Measure(Dوفييا يقوم الفريق بتحديد العمميات الداخمية التي تؤثر عمى
الخصائص الحرجة لمجودة ،وقياس العيوب المرتبطة بتمك العمميات ودراسة المكونات

األساسية لمنظام والتي تشتمل عمى المخرجات ،وىي الناتج النيائي لمعممية مثل
(عدد العيوب أو مستوى رضا الزبائن أو اإلرباح) ،وتتضمن العممية األنشطة والميام التي

تقوم بيا لتحويل المدخبلت إلى مخرجات ،والمدخبلت وىي التي تدخل إلى العممية ويتم
تحويميا إلى مخرجات .وتحدد التساؤالت اآلتية كيفية فيم ىذه المرحمة:

أ -كيف يمكن قياس العممية ومستوى أدائيا؟

ب -ما األداء الحالي لمعممية ضمن معايير العائدة من الطاقات اإلنتاجية والعيوب لكل مميون
فرصة ومقدرة العممية عمى مقابمة احتياجات الزبائن من خبلل مؤشرات احصائية تقيس

مدى القرب من اليدف ودرجة االنسجام حول متوسط أداء المنظمة؟

ج -ىل يتوفر نظام قياس كفوء؟

د -حجم المساىمة الحدية لنظام القياس في إطار التغيير الشامل؟

 -3مرحمة التحميل ) :Analysis(Aإذ يقوم الفريق بتحديد األسباب المحتممة واالختبلفات

والعيوب التي تؤثر عمى ناتج العممية ،إذ يقوم فريق ستة سيجما  Six Sigmaباستكشاف
األسباب المحتممة لممشكمة التي قد تنشأ من مصادر مختمفة كالطرق وىي األساليب والتقنيات

المستخدمة في العمل ،واآلالت وىي التكنولوجيا المستخدمة والمواد ،ويستخدم في ىذه المرحمة
العديد من األدوات منيا:

 اختبارات التوزيع الطبيعي لمبيانات بيدف معرفة مدى توافق البيانات مع التوزيع الطبيعي أوال وكما ويمكن االستعانة بالرسوم البيانية والدرجات التك اررية لمعرفة مدى إتباع البيانات

لمتوزيع الطبيعي.

 تحميل باريتو ويستخدم لتحديد أولية حل المشكبلت حيث يساعد اإلدارة عمى التركيز عمىالمشكبلت ذات األىمية األكبر والتركيز عمى معالجتيا.
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 تحديد درجة وتأثير الفشل وتستخدم ىذه األداة لمعرفة تأثير الفشل واألخطاء عمىالمواصفات اليامة لمزبائن والحيوية لمجودة حيث تسمح ىذه األداة بتوقع األخطاء المحتممة

والتعرف عمييا ومن ثم تجنبيا.

 -4مرحمة التحسين ( -:Improve)Iترتبط ىذه المرحمة بالخصائص المختارة ألداء المنتج الذي
يتوجب تحسينيا لموصول إلى اليدف وىي تعمل عمى تشخيص وكشف المصادر الرئيسة لعدم

المطابقة ليجري الكشف عن متغيرات العممية الرئيسة.

وفي ىذه المرحمة يمكن استخدام تحميل العائد والتكمفة لموصول إلى الحمول األفضل ويتم

وضع تصاميم التجارب بيدف معرفة تأثير المدخبلت عمى المخرجات الخاصة بالمواصفات الميمة

لمجودة وتوجد الكثير من األساليب اإلحصائية الممكن استخداميا في مرحمة تصميم التجارب ومنيا

تحميل التباين األحادي ،واالنحدار الخطي ،والتصميمات العالية ،والتي تقوم باختبار تأثيرات

المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة فضبلً عن دراسة التفاعبلت بين المتغيرات المستقمة في
تأثيرىا عمى المتغير التابع.

 -5مرحمة الرقابة ( :Control )Cوىي المرحمة األخيرة واليدف منيا التحقق من نجاح التنفيذ
وزوال االنحراف السابق والتأكد من التغيرات التي تم تنفيذىا قد أدت إلى تحسين في األداء وان

ىذه التحسينات سوف تستمر بمرور الوقت.

ومن أىم األدوات التي تستخدم في ىذه المرحمة:

 خرائط الرقابة وتظير في ىذه المخططات ثبلثة خطوط أساسية األوسط يمثل الوسطالحسابي لمخرجات العممية واألعمى يمثل الحد األعمى لمرقابة والخط األخير يمثل الحد

األدنى لمرقابة.

والشكل ( )7يوضح مراحل تطبيق نظام  6سيجما (.)www.Pyzdek.com
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Sources : www.Pyzdek.com

شكل رقم ()7

منيجية ستة سيجما التحسين المستمر ()DMAIC

اكمحور اكثاكث :اكجانب اكتطبيني كلبحث ويشمل وصف األفراد اكمبحوثين
أوال :وصف األفراد اكمبحوثين:

تم توزيع ( )65استمارة استبانو عمى رئيس مجمس الكمية وأعضائيا(العميد ومعاوني العميد

ورؤساء األقسام والفروع) عمى أساس أن ىذه الفئة ىي صاحبة القرار وىي األكثر وعيا" بتفاصيل

العمل وتستطيع اتخاذ الق اررات كل حسب تخصصو بشكل فردي ،أو جماعي ،من خبلل
اجتماعات مجمس الكمية الدورية والطارئة كون غالبيتيم العظمى ىم أعضاء في مجمس الكمية وأن

ىذه الفئة تستطيع اإلجابة عمى االستبانة.

وتم استبلم ( )58استمارة استبانة أي أن نسبة االستجابة بمغت ( )%89وقد تم تصميم

استمارة

االستبانة

المبين

في

الممحق

() 1

ومتغيراتيا

باالستفادة

من

دراسات

(الجبوري ،)515-514 ، 2008 ،فضبل عن وضع بعض األسئمة المستمدة من مفيوم وأىداف
ومبادئ ومرتكزات ومتطمبات تطبيق منيج  6سيجما واألخذ بنظر االعتبار بيئة الكمية التقنية.
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ويبين الجدول التالي التحصيل الدراسي لممبحوثين ،ويتبين من الجدول أن ( )%52يحممون

شيادة الدكتوراه و( )%48يحممون شيادة الماجستير مما يمكنيم من فيم مكونات االستبانة
والتعامل معيا تعامبل عمميا.

جدول رقم ()3

التحصيل الدراسي لممبحوثين
ياجستٛز
انعدد
2.

دكتٕراِ
%
4.93

%
5191

انعدد
31

المصدر :من إعداد الباحث

ويتبين من الجدول ( )4أدناه أن( )%60منيم لدييم خدمة تزيد عن عشر سنوات مما

يمكنيم من إعطاء تصور واضح عن المتغيرات ذات العبلقة بجودة التعميم التقني.
جدول رقم ()4

مدة الخدمة لممبحوثين
5-1
انعدد
11

%
11925

11-6
%
انعدد
24913 14

21-11
%
انعدد
22941
13

31-21
%
انعدد
22941
13

41-31
%
انعدد
139.
.

المصدر :من إعداد الباحث

ثانيا :وصف متغيرات اكبحث وتشخيصه

بيدف تحديد إمكانية تطبيق منيج  6سيجما في الكمية التقنية وبيان اتجاىات التدريسيين

نحو ىذا الموضوع من خبلل تحميل استجابة المبحوثين لممتغيرات الخاصة بمنيج  6سيجما ،تم
إجراء التحميل من خبلل استخدام التوزيع التكراري الستجابة المبحوثين فضبل عن التوزيع النسبي

المئوي واحتساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان واقع المتغيرات ذات العبلقة
بإمكانية تطبيق منيج  6سيجما قيد البحث.
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جدول رقم ()5

التوزيعات التك اررية والنسب المئوية و األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية
منيج ستة سيجما
انتكزاراث
ٔانُسب

اتفق بشدة()5

X7

اتفق ()4

X6

يذاٚد()3

X5

ال اتفق ()2

X4

الاتفق بشدة()1

X3

تكزار
َسبت%

.

41

.

1

139.
21
3692
24
4194
16

6.
15
259.
24
4194
21

16
2196
1
1291
6

139.
6
1193
3
591

394
-

.

َسبت%

2196

4696

1193

1595

تكزار
َسبت%
تكزار
َسبت%
تكزار

انٕسط
انذسابٙ

X2

َسبت%

.96

تكزار

31

15

5

4

4

َسبت%

5191

259.

.96

69.

69.

انًعدل
انعاو

االَذزاف
انًعٛار٘

X1

تكزار
َسبت%
تكزار%

15
259.
5

-1دعى اإلدارة انعهٛا :كافت انجٕٓد انت ٙتبذنٓا اإلدارة نُجاح أ٘ يُٓج9
11
33
39.1
1192
569.
11
1
41
396.
1.
191
1191

انتزتٛب

Xi

19.1

3

19..

6

3915

19.1

5

39.1

1912

4

491.

19.4

1

3955

1931

1

491.

1923

2

3.86
ثاَٛا -:انتزكٛش عهٗ انشبٌْٕ ْٕ :دف نكم يُظًت ٔغاٚتٓا ٔانت ٙتعًم انًُظًت دٔيا عهٗ ادتٛاجاتّ ٔإرضائّ

X8

X9

X10
X11
X12
X13
X14

6
1193

تكزار
َسبت%

1.
3191

21
3692

5
.96

.
139.

تكزار

24

11

13

4

َسبت%

4194

2.93

2294

69.

تكزار

1.

23

.

3

4

َسبت%

3291

3.91

1595

592

69.

تكزار

3.

10

4

5

َسبت%

67.3

1192

69.

.96

تكزار

2.

13

1

4

6

َسبت%

4.93

2294

1291

69.

1193

تكزار

24

1.

11

3

3

َسبت%

4194

31

1192

592

592

تكزار

2.

14

5

3

1

َسبت%

51

2491

.96

592

1291

انًعدل
انعاو

3963

1933

6

3944

1921

1

39..

1914

5

4943

19.5

1

39.1

1935

4

39..

1935

2

39.4

193.

3

3.88
ثانثا -انبُٗ انتذتٛت :انزكائش انت ٙتقٕو عهٓٛا انًُظًت

X15

تكزار

16

1.

12

1

11

َسبت%

2196

329.

2191

191

1192

16

3951

1931

5
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X19
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تكزار

1

45

1

11

َسبت%

191

1196

191

1.

تكزار

12

31

15

َسبت%

2191

5394

259.

تكزار

28

1.

6

1

4

َسبت%

4.93

329.

1193

191

69.

تكزار

1.

31

1

1

َسبت%

329.

5394

191

1291

تكزار

25

1.

11

1

3

َسبت%

4391

31

1.

191

592

انًعدل
انعاو

3962

19.1

4

392

19.1

6

4913

1913

1

4916

19.1

2

4915

191.

3

3916
رابعا -انتدرٚب ٔاألْهٛت :تًُٛت ٔتفعٛم يٓاراث األفزاد انعايهٍٛ

X21
X22
X23
X24
X25
X26

تكزار

31

1.

6

1

3

َسبت%

519.

31

1193

191

592

تكزار

1.

26

1

2

4

َسبت%

329.

449.

1291

394

69.

تكزار

12

21

4

16

5

َسبت%

2191

3692

69.

2196

.96

تكزار

2.

21

4

3

2

َسبت%

4.93

3692

69.

592

394

تكزار

2.

2.

َسبت%

51

51

تكزار

41

14

3

1

-

َسبت%

6.

2491

592

191

-

انًعدل
انعاو

4922

1916

2

39.3

1911

4

3932

1931

5

4921

1912

3

3911

1911

6

4961

1961

1

39.1
خايسا -انتذس ٍٛانًستًز:انفعانٛاث انًستًزة انت ٙتقٕو بٓا انكهٛت يٍ اجم تذدٚث أَشطتٓا ٔخدياتٓا

X27
X28
X29
X30
X31

تكزار

32

5

6

.

6

َسبت%

5593

.96

1193

1595

1193

تكزار

32

5

15

6

َسبت%

5592

.96

259.

1193

تكزار

5

41

1

11

-

َسبت%

.96

1191

191

1.

-

تكزار

11

3.

.

َسبت%

1.

6192

139.

تكزار

35

12

1

4

َسبت%

6193

2191

1291

69.

انًعدل
انعاو
المصدر :من إعداد الباحث

39.2

194.

4

491.

1911

2

396.

19..

5

4915

1951

3

4934

19.4

1

39..
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 -1وصف متطمب دعم اإلدارة العميا :يتبين من خبلل المعدل العام ليذا المضمون بمغ 3.86
وىذا يعني إن جميع مفردات الدراسة تتفق عمى أن ىناك ميبلً لئلدارة العميا الستخدام ستة

سيجما ىذا المتطمب ،وتراوحت األوساط الحسابية ليذا المتطمب بين ( )4.18و ()3.66
وكما يمي:



في الترتيب األول جاء المتغير  x5تتجو إدارة مجمس الكمية في إلى تحقيق أىداف منيجية
 .Six Sigmaوبوسط حسابي بمغ .4.18



في الترتيب الثاني جاء المتغير  x7تراقب إدارة مجمس الكمية أداء شعبة ضمان الجودة
من خبلل اإلشعارات والمذكرات والتقارير وبوسط حسابي بمغ .4.08



في الترتيب الثالث جاء المتغير  x1ىناك تعيد موثق من إدارة مجمس الكمية باعتماد

التحسين المستمر والبحث عن برامج الجودة المعاصرة أمثال منيجية Six SIGMA

وبوسط حسابي بمغ.3.91


في الترتيب الرابع جاء المتغير  x4تعمل إدارة مجمس الكمية بالكشف عن مشكبلت الجودة

وعبلجيا بصورة مستمرة وبوسط حسابي بمغ.3.86



الترتيب الخامس جاء المتغير  x3تيتم إدارة مجمس الكمية بالمبادرات التي تركز عمى



الترتيب السادس جاء المتغير  x2تدرج ادوار مجمس الكمية فقرات ثابتة في اجتماعاتيا عن



الترتيب السابع جاء المتغير  x6تسعى كميتنا إلى تحسين أداء عممياتيا وتحسين تصميم

إرضاء الزبون(الطمبة) وتشجع عمييا وبوسط حسابي بمغ .3.57

الجودة وبرامجيا المعاصرة أمثال األيزو وضمان الجودة وبوسط حسابي .3.68
خدماتيا بشكل يمبي رغبات زبائنيا وبوسط حسابي بمغ .3.55

وبغية الوقوف عمى إمكانية توفر مقدمات تطبيق ىذا المتطمب في منيجية ستة سيجما ولدعم
نتائج تحميل الدراسة يؤشر الباحث ما يمي:

 -1تتجو إدارة مجمس الكمية في إلى تحقيق أىداف منيجية  Six Sigmaوىذا حاصل من خبلل
اعتماد توجو الكمية إلى اعتماد مواصفات دولية عالمية والسيما فيما يتعمق بمختبراتيا اإلنشائية

كالتوجو إلى اعتماد مواصفة .17025

مؤشر آخر في ىذا االتجاه إذا تدفع حالة
 -2إن دورية تقارير قسم األداء الجامعي في الكمية تعد
اً
الجودة في الكمية شيريا من خبلل االجتماعات الدورية.

 -3وألىمية قسم األداء في الكمية عممت إدارة مجمس الكمية عمى مراقبة ىذا القسم من خبلل
اإلشعارات والمذكرات والتقارير بغية إبراز أىمية القسم ودوره الفعال في إنجاح برامج الجودة في

الكمية.
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 -2التركيز عمى الزبون :يتبين من خبلل المعدل العام ليذا المضمون بمغ  3.88وىذا يعني إن
جميع مفردات عينة الدراسة تتفق عمى أن ىناك اىتماما من قبل إدارة مجمس الكمية بالزبون
سواء الداخمي (الطالب) أو الخارجي (المجتمع متمثمة بالمقاولين الخارجيين) ،وتراوحت

األوساط الحسابية ليذا المتطمب بين ( )4.34و ( )3.44وكما يمي:


في الترتيب األول جاء المتغير  x11تعمل كميتنا باستمرار دراسات لتحديث األقسام التي



في الترتيب الثاني جاء المتغير  x13تستطمع كميتنا باستمرار عمى آراء الزبائن من أجل



في الترتيب الثالث جاء المتغير  x14ناد ار ما يشتكي زبائن كميتنا من جودة خدماتنا وبوسط

تتناسب مع حاجات ورغبات الزبائن(الطمبة) وبوسط حسابي بمغ.4.34

الوقوف عمى مستوى قناعة الزبائن وبوسط حسابي بمغ .3.98
حسابي بمغ .3.94


في الترتيب الرابع جاء المتغير x12تنظر الكمية إلى التحسين المستمر في العمل عمى أنو

جزء من متطمبات الجودة ،وبوسط حسابي بمغ .3.91


في الترتيب الخامس جاء المتغير  x10تعتمد كميتنا ثقافة تنص عمى أىمية إعطاء خدمات



في الترتيب السادس جاء المتغير  x8تعتمد كميتنا سياق موثق لمتحديد الدقيق لمتطمبات الزبون



في الترتيب السابع جاء المتغير  x9تنفذ كميتنا ترتيبات فاعمة لمتعامل مع المعمومات الواردة

عالية الجودة لمزبائن ،وبوسط حسابي بمغ .3.88

ومراجعتيا ،وبوسط حسابي بمغ .3.63

من الزبون بضمتيا الشكاوي ،وبوسط حسابي بمغ .3.44

وبغية الوقوف عمى إمكانية توفر مقدمات تطبيق ىذا المتطمب في منيجية ستة سيجما ولدعم
نتائج تحميل الدراسة يؤشر الباحث ما يمي:

 -1قامت الكمية بتوزيع المطبوعات المجانية عمى المدارس اإلعدادية لمتعريف بالكمية وبأقساميا
وما قد يسفر من فتح أقسام أخرى تمبي حاجة المجتمع وبمختمف التخصصات من خبلل

التوعية العممية بيا الكمية في المدارس اإلعدادية.

 -2زيادة إقبال الزبائن عمى خدمات الكمية فيما يقدمو الكمية من إجراء وفحوصات مختبريو
وانشائية.

 -3انطبلقا من مبدأ التركيز عمى الزبون قامت الكمية بفتح الدراسات العميا الماجستير.
 -3البنى التحتية :يتبين من خبلل المعدل العام ليذا المضمون بمغ  3.67وىذا يعني إن جميع
مفردات عينة الدراسة تتفق عمى أن الركائز التي تقوم عمييا المنظمة متوفرة ،وتراوحت

األوساط الحسابية ليذا المتطمب بين ( )4.13و ( )3.2وكما يمي:
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في الترتيب األول جاء المتغير  x18تتوفر في كميتنا مختبرات تحميمية وىندسية مزودة



في الترتيب الثاني جاء المتغير  x19يتوافر لدى الكمية مكتبة ومصادر متنوعة لممعرفة،



في الترتيب الثالث جاء المتغير  x20تنفذ كميتنا برامج صيانة منظمة لآلالت والمختبرات

بأحدث األجيزة لبلرتقاء بالعممية التعميمية ،وبوسط حسابي بمغ .4.13

وبوسط حسابي بمغ .4.06

وأدوات أجيزة الفحص ،وبوسط حسابي بمغ .4.05


في الترتيب الرابع جاء المتغير  x16تتوفر في كميتنا البنى اإلرتكازيو عمى مختمف أنواعيا
بضمتيا الحواسيب والبرمجيات  ،وبوسط حسابي بمغ .3.62



في الترتيب الخامس جاء المتغير  x15تتوفر في كميتنا تخصيصات مالية لفعاليات الجودة
من ضمنيا إقامة برامج الجودة المعاصرة أمثال منيجية  ،Six Sigmaوبوسط حسابي بمغ

.3.51


في الترتيب السادس جاء المتغير  x17تستخدم كميتنا أدوات قياس تتناسب مع الدقة المطموبة

لنتائج عممياتيا  ،وبوسط حسابي بمغ .3.2

وبغية الوقوف عمى إمكانية توفر مقدمات تطبيق ىذا المتطمب في منيجية ستة سيجما ولدعم

نتائج تحميل الدراسة يؤشر الباحث ما يمي:

 -1تمتمك الكمية أجيزة ومكائن حديثة في مختمف أقساميا.

 -2تستخدم الكمية أدوات قياس حساسة تتناسب مع الدقة المطموبة وطبيعة عمل

الكمية

خصوصا أن الكمية لدييا مختبرات متخصصة ومجيزة بأحدث التقنيات منيا البيئية واإلنشائية
والحاسوب.

 -3الكمية تتعامل مع موردين أكفاء قادرين عمى تمبية احتياجات الكمية من األجيزة والمكائن عمى
وفق معيار الجودة المواد.

 -4اكتدريب واألهلية :يتبين من خبلل المعدل العام ليذا المضمون بمغ  3.87وىذا يعني إن
جميع مفردات الدراسة تتفق عمى أن الكمية تعمل عمى تنمية وتفعيل ميارات األفراد العاممين،
وتراوحت األوساط الحسابية ليذا المتطمب بين ( )4.60و ( )3.0وكما يمي:

 في الترتيب األول جاء المتغير x26تحتفظ كميتنا بسجبلت يبين فييا كل ما يرتبط بالتعميم
والتدريب والجودة وبوسط حسابي بمغ .4.60

 في الترتيب الثاني جاء المتغير  x21يوجد فرق عمل لمناقشة المشكبلت واتخاذ الق اررات
وبوسط حسابي بمغ .4.22
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 في الترتيب الثالث جاء المتغير  x24يعتمد شرط اجتياز دورات تدريبية وبوسط حسابي بمغ
.4.20

 في الترتيب الرابع جاء المتغير x22تشجع إدارة الكمية عمى انخراط العاممين في دورات
خاصة تتعمق ببرامج الجودة المعاصرة داخميا وخارجيا وبوسط حسابي بمغ .3.93

 في الترتيب الخامس جاء المتغير  x23تتوفر في كميتنا تخصصات مالية لؤلنشطة
التدريبية الموجية نحو الجودة ،وبوسط حسابي بمغ .3.32

 في الترتيب السادس جاء المتغير  x25تستعين كميتنا باستشاريين خارجيين لتنفيذ برامج
التدريب عمى تقنيات الجودة المعاصرة ،وبوسط حسابي بمغ .3.00

وبغية الوقوف عمى إمكانية توفر مقدمات تطبيق ىذا المتطمب في منيجية ستة سيجما ولدعم

نتائج تحميل الدراسة يؤشر الباحث ما يمي:

 -1من خبلل دورات التعميم المستمر تتجو الكمية إلى إقامة دورات تتعمق بمواضيع الجودة.
 -2تعمل الكمية عمى إلزام الجيات الموردة لؤلجيزة بتدريب العاممين داخل وخارج القطر.

 -3ضعف التخصصات المالية بخصوص األنشطة التدريبية الموجية نحو الجودة إذ يتم إيفاد
العاممين إلى داخل وخارج القطر عمى أن يتحمل العامل كافة التبعات المالية المتعمقة بالسفر

وال تتحمل أية نفقات عمى الرغم من أنيا تشجع عمى انخراط العاممين لدييا بدورات متخصصة
ومتعمقة بالجودة.

 -4ضعف االعتماد عمى االستشاريين الخارجيين لتنفيذ برامج التدريب عمى تقنيات الجودة لعدم
توفر التخصيص المالي.

 -5اكتحسين اكمستمر :يتبين من خبلل المعدل العام ليذا المضمون بمغ  3.99وىذا يعني إن
جميع مؤشرات ىذا البعد واضحة لدى عينة ،وتراوحت األوساط الحسابية ليذا المتطمب بين

( )4.13و ( )3.2وكما يمي:

 -1في الترتيب األول جاء المتغير  x31تسيم برامج التحسين المستمر في رفع مستوى إرضاء
الزبائن .وبوسط حسابي بمغ  4.34وبانحراف معياري .0.94

 -2في الترتيب الثاني جاء المتغير  x28تسعى الكمية عمى تحديث مناىج التدريس وتطويرىا
باستمرار وبوسط حسابي بمغ  4.08وبانحراف معياري بمغ .1.11

 -3في الترتيب الثالث جاء المتغير  x30يوفر التحسين المستمر البيئة البلزمة لتطبيق تقنية Six
 Sigmaوبوسط حسابي بمغ  4.05وبانحراف معياري .0.57

 -4في الترتيب الرابع جاء المتغير x27تدعم كميتنا جيود التحسين المستمر لموظائف في أقساميا
كافة وبوسط حسابي  3.82وبانحراف معياري .1.48
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 -5في الترتيب الخامس جاء المتغير x29تسعى الكمية عمى تحديث مناىج التدريس وتطويرىا
باستمرار وبوسط حسابي  3.68وبانحراف معياري .0.88

وبغية الوقوف عمى إمكانية توفر مقدمات تطبيق ىذا المتطمب في منيجية ستة سيجما ولدعم

نتائج تحميل الدراسة يؤشر الباحث ما يمي:

 -1سعت الكمية جاىدا إلى اعتماد منيج التحسين المستمر وأكدت عميو في أقساميا كافة اإلدارية
منيا والعممية بيدف االرتقاء بالكمية وتدعيم مكانتيا والسيما بتطبيق برنامج .ABET

 -2تعمل الكمية اآلن عمى استكمال عمميات التأىيل لمحصول عمى شيادة

ISO17025

والخاص بالمختبرات اإلنشائية.

االستنتاجات

االستنتاجات واكتوصيات

بعد تفسير وتحميل النتائج توصل الباحث إلى أن مبادئ ستة سيجما في الكمية عينة

الدراسة موجودة من وجية نظر األفراد المبحوثين وىذا يشير إلى زيادة وعي متخذي القرار في ىذه
الكمية ألىمية ىذه المبادئ وكاألتي:

 -1أظيرت نتائج التحميل قبول فرضية البحث " تتوفر متطمبات ستة سيجما في الكمية ".
 -2أظيرت الدراسة أن ىناك إمكانية لتطبيق ستة سيجما في الكمية محل الدراسة إذ حصل المحور

المتعمق بالتحسين المستمر عمى المرتبة األولى وجاء التركيز عمى الزبون بالمرتبة الثانية فيما
حصمت التدريب واألىمية عمى المرتبة الثالثة وجاء ،بينما جاء عنصر التزام اإلدارة العميا في

المرتبة الرابعة ،وجاء المحور الخاص بالبنى التحتية بالمرتبة الخامسة.

 -3رغم استخدام الكمية أدوات قياس تتناسب مع الدقة المطموبة لنتائج عممياتيا أال إنيا الزالت
تنقصيا الكثير من أجيزة المعايرة والفحص وخاصة في مختبرات الكمية.

 -4قمة التخصصات المالية بخصوص األنشطة التدريبية الموجية نحو الجودة إذ يتم إيفاد العاممين
إلى داخل وخارج القطر عمى أن يتحمل العامل كافة التبعات المالية المتعمقة بالسفر وال تتحمل

أية نفقات عمى الرغم من أنيا تشجع عمى انخراط العاممين لدييا بدورات متخصصة ومتعمقة
بالجودة.

 -5ضعف االعتماد عمى االستشاريين الخارجيين لتنفيذ برامج التدريب عمى تقنيات الجودة لعدم
توفر التخصيص المالي.
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اكتوصيات

وفقا لمنتائج التي تم التوصل إلييا ضمن اإلطار النظري وكذلك التي تم الحصول عمييا من

واقع التحميل اإلحصائي لمبيانات ،تم الخروج بالتوصيات اآلتية :

 -1االىتمام بمفيوم  Six Sigmaوالتأكيد عمى إمكانية استخدامو في المؤسسات التعميمية لما لو
من أىمية من الناحية العممية ،وذلك من خبلل تحسين جودة الخدمات المقدمة والتي تتناسب

مع توقعات المستفيدين.

 -2ضرورة توافر وتخصيص الموارد المالية الستخدام وتطوير مفيوم  Six Sigmaفي المؤسسات
التعميمية.

 -3بتخصيص جزء من ميزانية الكمية لفعاليات الجودة إذا ما أرادات تطوير مفاىيم الجودة.
 -4إجراء دراسات مقارنة بين المؤسسات التعميمية الحكومية والمؤسسات التعميمية الخاصة حول
إمكانية استخدام.Six Sigma.

اكمصادر
أوال" :اكعربية

 -1جودت ،محفوظ احمد ،)2008( ،تحسين جودت العمميات من خبلل تطبيق منيجية  6سيجما
في مؤسسات التعميم العالي ،مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين.

 -2الجبوري ،ميسر إبراىيم ،)2008( ،نظم إدارة الجودة ،دار ابن األثير لمطباعة والنشر ،جامعة
الموصل ،العراق.

 -3الحداد ،عواطف إبراىيم ،)2009( ،إدارة الجودة الشاممة ،الطبعة األولى ،دار الفكر
(ناشرون وموزعون) ،جامعة البت ار ،األردن.

 -4ألنعيمي ،محمد عبد العال ،صويص ،راتب جميل ،ستة سيجما تحقيق الدقة في إدارة الجودة،
مفاىيم وتطبيقات ،الطبعة األولى ،عمان ،دار اإلثراء لمنشر والتوزيع.2008 ،

 -5الشنواني ،أسامة عبد العزيز ،2011 ،االتجاىات المعاصرة إلدارة وتطوير األداء SIX
 ،SIGMAالطبعة الثانية ،مركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر ،مصر.

 -6الجندي ،نشوى احمد ،)2005(،استخدام أسموب ستة سيجما في مجال المحاسبة ،مجمة
اإلداري الخاص المنشات الصغير ة،عمان ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 -7طايل ،مصطفى كمال"،2013،معايير الجودة الشاممة "اإلدارة ،اإلحصاء ،االقتصاد ،دار
أسامة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 -8باند ،بيت  ،2005،ال  6سيجما رؤية متقدمة في إدارة الجودة ،ترجمة أسامة احمد مسمم،
العبيكان لمنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية.
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 -9القزاز ،إسماعيل إبراىيم وعبد المالك ،عادل." 2002،التدريب من أجل الجودة بموجب
المواصفة الدولية القياسية  ،ISO 10015مطبعة األشقر ،بغداد.
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استمارة االستبانة
إمكانية توافر متطلبات ()Six Sigma
(دراسة استطاليعية يعل يعينة من اككلية اكتننية)
السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو...

أرجو من حضرتكم اإلجابة عن أسئمة االستبانة التي تم وضعيا عمما إن مساىمتكم ىي

محل شكر وتقدير لمجيد الذي تبذلوه لمساعدة الباحث في الحصول عمى معمومات واقعية وحقيقية
عن موضوع البحث والتي تشكل دعما لمبحث العممي.

أوال :بيانات تتعلق باكمجيب يعل االستمارة:

التحصيل العممي:

المنصب (المركز الوظيفي):

المقب العممي:

االختصاص العام:

الجنس:

مدة الخدمة في الكمية:
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ثانيا:بيانات تتعلق بفنرات االستمارة
الرجاء وضع عبلمة (√) أمام العبارة التي تعتقد بأنيا أكثر مبلئمة من وجية نظركم
أٔال -:دعى اإلدارة انعهٛا :كافت انجٕٓد انت ٙتبذنٓا اإلدارة نُجاح أ٘ بزَايج.
ث

يٕافق يٕافق
بشدة

انفقــــزاث

يذاٚد

غٛز
يٕافق

غٛز
يٕافق بشدة

هُبن تعهذ يىحك يٍ إداسح يزهظ انكهُخ ثبعتًبد
-1
انتحغٍُ انًغتًش وانجحج عٍ ثشايذ انزىدح
انًعبصشح أيخبل يُهزُخ Six SIGMA
 -2تذسد ادواس يزهظ انكهُخ فمشاد حبثتخ فٍ ارتًبعبتهب
عٍ انزىدح وثشايزهب انًعبصشح أيخبل األَضو
وضًبٌ انزىدح .
تهتى إداسح يزهظ انكهُخ ثبنًجبدساد انتٍ تشكض عهً
-3
إسضبء انضثىٌ(انطهجخ) وتشزع عهُهب .
تعًم إداسح يزهظ انكهُخ ثبنكشف عٍ يشكالد
-4
انزىدح وعالرهب ثصىسح يغتًشح
 -5تتزه إداسح يزهظ انكهُخ فٍ كهُتُب إنً تحمُك أهذاف
يُهزُخ Six Sigma
تغعً كهُتُب إنً تحغٍُ أداء عًهُبتهب وتحغٍُ
-6
تصًُى خذيبتهب ثشكم َهجٍ سغجبد صثبئُهب .
تشالت إداسح يزهظ انكهُخ أداء شعجخ ضًبٌ انزىدح
-7
يٍ خالل اإلشعبساد وانًزكشاد وانتمبسَش .
ثاَٛا-:انتزكٛش عهٗ انشبٌٕ ْ ْٕ :دف نكم يُظًت ٔغاٚتٓا ٔانت ٙتعًم انًُظًت دٔيا عهٗ ادتٛاجاتّ ٔإرضائّ9
تعتًذ كهُتُب عُبق يىحك نهتحذَذ انذلُك نًتطهجبد
-8
انضثىٌ ويشارعتهب.
تُفز كهُتُب تشتُجبد فبعهخ نهتعبيم يع انًعهىيبد
-9
انىاسدح يٍ انضثىٌ ثضًتهب انشكبوٌ.
تعتًذ كهُتُب حمبفخ تُص عهً أهًُخ إعطبء خذيبد
-11
عبنُخ انزىدح نهضثبئٍ(انطهجخ).
 -11تعًم كهُتُب ثبعتًشاس دساعبد نتحذَج األلغبو انتٍ
تتُبعت يع حبربد وسغجبد انضثبئٍ(انطهجخ)
 -12تُظش انكهُخ إنً انتحغٍُ انًغتًش فٍ انعًم عهً أَه
رضء يٍ يتطهجبد انزىدح.
 -13تغتطهع كهُتُب ثبعتًشاس عهً آساء انضثبئٍ يٍ ارم
انىلىف عهً يغتىي لُبعخ انضثبئٍ
َبدسا يب َشتكٍ صثبئٍ كهُتُب يٍ رىدح خذيبتُب .
-14
ثانثا  -انبُٗ انتذتٛت  :انزكائش انت ٙتقٕو عهٓٛا انًُظًت
 -15تتىفش فٍ كهُتُب تخصصبد يبنُخ نفعبنُبد انزىدح يٍ
ضًُهب إلبيخ ثشايذ انزىدح انًعبصشح أيخبل يُهزُخ
Six Sigma
تتىفش فٍ كهُتُب انجًُ اإلستكبصَه عهً يختهف
-16
أَىاعهب ثضًتهب انحىاعُت وانجشيزُبد.
 -17تغتخذو كهُتُب أدواد لُبط تتُبعت يع انذلخ انًطهىثخ
نُتبئذ عًهُبتهب.
 -18تتىفش فٍ كهُتُب يختجشاد تحهُهُخ وهُذعُخ يضودح
ثأحذث األرهضح نالستمبء ثبنعًهُخ انتعهًُُخ.
َ -19تىافش نذي انكهُخ يكتجخ ويصبدس يتُىعخ نهًعشفخ.
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تُفز كهُتُب ثشايذ صُبَخ يُظًخ نآلالد وانًختجشاد
وأدواد أرهضح انفحص .
رابعا -انتدرٚب ٔاألْهٛت  :تًُٛت ٔتفعٛم يٓاراث األفزاد انعايهٍٛ
َىرذ فشق عًم نًُبلشخ انًشكالد واتخبر انمشاساد
تشزع إداسح انكهُخ عهً اَخشاط انعبيهٍُ فٍ دوساد
خبصخ تتعهك ثجشايذ انزىدح انًعبصشح داخهُب
وخبسرُب.
تتىفش فٍ كهُتُب تخصصبد يبنُخ نؤلَشطخ انتذسَجُخ
انًىرهخ َحى انزىدح .
َعتًذ ششط ارتُبص دوساد تذسَجُخ كًتطهت
نهتشلُبد وانعالواد.
تغتعٍُ كهُتُب ثبعتشبسٍَُ خبسرٍُُ نتُفُز ثشايذ
انتذسَت عهً تمُُبد انزىدح انًعبصشح.
تحتفع كهُتُب ثغزالد َجٍُ فُهب كم يب َشتجظ ثبنتعهُى
وانتذسَت وانزىدح.
خايسا-انتذس ٍٛانًستًز :انفعانٛاث انًستًزة انت ٙتقٕو بٓا انكهٛت يٍ اجم تذدٚث اَشطتٓا ٔخدياتٓا9
تذعى كهُتُب رهىد انتحغٍُ انًغتًش نهىظبئف فٍ
كبفخ ألغبيهب.
تغعً انكهُخ عهً تحذَج يُبهذ انتذسَظ وتطىَشهب
ثبعتًشاس.
تتخز انكهُخ إرشاءاد يُبعجخ إلصانخ أعجبة يشكالد
انزىدح ويُع تكشاسهب .
َىفش انتحغٍُ انًغتًش انجُئخ انالصيخ نتطجُك تمُُخ
Six Sigma
تغهى ثشايذ انتحغٍُ انًغتًش فٍ سفع يغتىي
إسضبء انضثبئٍ.
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