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دادإـع
 

                          أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املساعد       
 والتقويم جبامعة الزقازيق ومدير مركز القياس بكلية الرتبية

كلية الرتبية بمدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعه الزقازيق

: 
تهتتتل مؤد متت   تت   تتت م و مؤيتت       تتت  تبنتتا مؤسساتتتلج مؤيل لالتتتا ؤبمتتتتلج دستتت       

 ت   هل    و إ مم  مؤي    مؤشتل ةا   ؤنت   ت  اتو مؤ  ااتس مؤستت سس  ت  لل تلج مؤستت  ا م  ؤت  
يد  هذم مؤس  و كلفالل   بتلج  ت  مؤوتس م  مؤ عت  مت   ستلير ت  دسدت    مت   تتت ا  ؤالتلج يمج 

   أل هتتل (1)اتتاليسل ستت ير اتت ا    دلؤالتتا ت تتو دلؤيل دتتا إؤتت  ممةتت   تتت  دلج مؤيتت       تت   انهتتل
  تتةاتتومألالاتتالا  هتتل  مؤدسةالتتلج  تت  مؤستتت سس مؤ عتتتا   تت مؤيل لالتتا  مؤسساتتتلج ؤ سكتتا   س يً تتل

 ألن مؤست  ا م  مل الل لج  تةبالا   بشسدا  ل يا   مم     مؤس للا كل ا مؤس ل مثسلم  ما  مؤ ت 
 ك تتتلج   تتتت ا أنى ك مةتتتيؤتتت  دتتت   مسةالتتتا   ةاتتت ن  ؤنتتتو ماتتت 3,4 اتتت ا اتتتاليسل  تتت  مؤداتتت  ا  تتتت 

ك تلج    م ت  مؤ   دس    االيسلا ا  ؤت م     ظسم(2)% دلؤيل دا99,999667مؤدسةاللج    لمةالا
هتتل  ان   تت مؤيل لالتتا  مؤسساتتتلج  تت  ؤ  بالتتت  مؤس ت  تتا مؤتت    تتتتلمما  تتت    دلؤالتتا مؤسساتتتلج 

  تت  إرتتلم   (3)مؤدتتلؤ   مؤ عتت يلج مؤ تت  ت م تت  مؤ دةتتال  هتت يؤتتك ؤس م   مؤ اليتتلج مؤس عتت   مأل سدكالتتا
                                           

 ية   مأل مج"  كأل    م و تعتاق مؤي       Sigma six   و ا ا االيسل  س    عس  اساس مؤس   : " ((1
 .112صا   2014 ( 155مؤد  )    س-مؤتسمج   مؤسدس ا 

 مؤ دةال   ساتلج    مالؤن س    مؤ دةال       (  إ مم six sigmaا ا ) االيسل سيا  :ألس  صل ق مب  مؤ((2
  أ لق   الا قوليل مؤدسبالا مؤ ب     مؤخلص مؤيل د  مؤ دةال مؤثل   : مؤدسب  مؤدةس  مؤسستسس مؤدلؤ  

 .414ص  ا 2007 لمس  28 – 27   ت تبةالا
(3)Jayanta K, Robert Lichman : Six Sigma Approach To Quality And Productivity 

Improvement In Institution for Higher Education In The United States, 
International Journal Of Management, VOL.24,NO.4,Central Michigan University 
,Michigan ,U.S.A, December 2007,P.p 5,6. 
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جامعوة  ، University  Wisconsin – Madisonويسكونسن ماديسوو   جامعةيمؤك مه ستا 
    بالتهل. ((University AuburnUAجامعة أوبر  ، و Purdue Universityبيردو 

ت تتتت دس مؤ دةتتتتال   تتتت  تهتتتت   إؤتتتت  س تتتتل ممج  مؤيهتتتت   مؤمؤ ت دتتتت   وعلووووص يد ووووعي  يد  وووور  
 تنسالتا  ت ت دس هت    س ع تنسالا ق ممج أمولج هائا مؤ ت مد   مؤيالتل مج شلج  ش ثو إ مؤيل د  

 مؤنل م مإل مم  دسل ييدةه  قتل مد  مةت     تع م  مؤت ممج مؤيالل يا مإل ممدا   مؤيالل مج مألكل يسالا
 ت  دس مؤخبسمج مؤذمتالا     يل  مإل مم  مؤيل لالا مؤ   تعتق  إل مث مؤ  ااس مؤست ه    نيلح 

 .  (1)سةالا مؤ   دسما سسممدا م

 :  سيجماستة نبذه تارخيية عن أوًلا: 
ل تى تت سك   ت    م هت  تعت يلج  االيسل    ددض مؤشسكلج مأل سدكالاا ا   أ ما خ ا 

هتل دتأن قل ت قتس  أ   تت  (2)  ت  أ تو تعتتا   ت     ن يلتهتل  ثتو وتسكا   تت م ال  مؤد س مؤس زمم  
  تت  متتلا   تت  م  ن يلتهتتل كل تتا اتتائا ؤة ليتتا منتت  أ هتتل كل تتا تس ةتتك مؤد متت   تت   تتسم   مؤيتت    

  كتلن  ت    مم ت  إال أ ت  االيسل   مة  مؤسن     أ ا ا ا  سز ت    ت  م    م  يتس  1987
 تتت   يتتتل  تهل     ظتتتًسم ؤتتتت م (3)قتتت ا ؤشتتتسكا   تتتت م ال رسدتتتتا دتتتتال ا  مماتتتخا ؤ   تتت   تتتت    مأل مج

مؤ تتنلما ؤة  تت   ؤةسشتتكبج  لل ؤتتا ددتتض مؤسساتتتلج مؤ دةالستتا ت بالتهتتل ؤة  ةتت  مةتت  تتت ه م 
اتاليسل ات ا د وح  سل ابق أن   ميا اهت م     (4)مؤ دةال    م ا مؤسضل م  مؤسساتلج مؤ دةالسالا

كتتلن ؤ عتتتا  مؤسن يتتلج مؤ تتنلجالا  تت  أ تتو تةبالتتا مل الل تتلج مؤستتت  ا م     ظتتًسم ؤستتل لتتتت  هتتذم 

                                           

 شس ع تنسالا ق ممج أمولج هائا   شس ملج ت  دس مؤ دةال  مؤدلؤ  :  ل   إ مم   زمم  مؤ دةال  مؤدلؤ : ((1
  مؤةينا مؤت  الا إل مم   شس ع تنسالا ق ممج أمولج هائا مؤ  مد   مؤيالل مج   FLDPمؤ  مد   مؤيالل مج 

 .4ا  ص2003   ثالتا مؤسشس ع
(2) Gopesh Anand,M.B.A.: Continuous Improvement And Operations Strategy: 

Focus On Six Sigma Programs ,PH.D, The Ohio State University ,U.S.A, 2006 ,p1. 
كيف طورت جنريل إدكتريك ،و موتوروال ، وكبر  يدشركات  6منهج سيج ا  ا س إس . دل        س ن : ( 3(

 . 29ا  ص 2009  تس سا : ك     سدس   مؤسسةنا مؤدسبالا مؤتد  يا    يالخر  من أديئها
(4)M .Kumar, KPV Ramanakumar :   Quality Waves and its Impact in 

Educational Quality for Attaining and Sustaining Institutional 
Excellence,International Journal of Business and Management Invention,  
Vol. (3), No (5) , Scsvmv University, India, May 2014, P.33. 
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قل تتتا مؤد متتت   تتت  مؤسنظستتتلج   م تتت  ك تتتلج    دلؤالتتتا مؤسن يتتتلج مؤ تتتنلجالا   يتتتلح مؤنستتت ير  تتت  
 ا ا االيسلمؤخ  الا   مؤ    نهل  ساتلج مؤ دةال  مؤيل د  دلم سل  

 ثانًيا:  مفهوم ستة سيجما:  
 ستتتنه   تتت  قتتت  هل  تتت   ت نتتت ع   هتتتلج مؤنظتتتس  مؤتتتسلت مؤ تتت  تنل ؤتتتا   هتتت ا اتتت ا اتتتاليسل 

 مات سمتاليال    مم بس أ هتل    نه ل لئالا تتلم  مة  مؤياللس   نظ م إل لئ ؛ ؤن  هل رسدتا إ
  متتت   ؤةسساتتتتلج  هنلر  تتت  مس هتتتل كستتت  و إ مم    متتت  ؤممستتتل    هنتتتلر  تتت  قتتت  هل ك ةتتتت ا 

 .(1)ؤة عتا  مؤست سس
 : إحصائًيا ستة سيجمامفهوم  -1

لئاا    ت  ما خ م    ت  قبتو مإلل ت  σمؤتاليسل    مؤعس   مؤا  ل الا  دس ز ؤ  دلؤس ز
؛  هتتتت  رسدتتتتت  إل تتتتلئالا ت تتتت  Standard Deviationؤة دباتتتتس متتتت  مال عتتتتسم  مؤسلالتتتتلم  

   يؤتك مت  رسدتق (2)أ  مؤ ش ا م  مؤ ص   ؤمه م  مؤسسم  تعيالتهتل  م تو مؤدسةالتلج مال عسم 
 مال عسم  يدن      لدتا مؤسن يلج  مؤخ  لج ؤس  ة لج مؤست  ا م  إل لئاًلل   مال عسم لجتتةاو 

   لج ؤنو  ةا ن  سص     ت  دلج مؤتاليسل كلآلت : م   مأل
 1 =ا.  أ ؤنو  ةا ن  سص690,000االيسل 
 2 =ا.  أ ؤنو  ةا ن  سص308,537االيسل 
 3 = ا.  أ ؤنو  ةا ن  سص66,307االيسل 
 4 = ا.  أ ؤنو  ةا ن  سص 6210االيسل 
 5 = ا.  أ ؤنو  ةا ن  سص 233االيسل 
 6 = (3)ا  أ ؤنو  ةا ن  سص 3,4االيسل. 

                                           

مجلة ستة سيج ا : مقارنة ح يثة يدتغيير ويدتحسين يد ست ر فص منظ ات يألع ال ،مؤشسدف    لس :  (1)
 167ا ص 2012( مؤيزمئس   27/28مؤد  ) يدعلوم يإلنسانية،

يدطريقة يألذكى  6Sigmaيدتغيير يدتنظي ص من خالل ستة سيج ا ( مب  مؤتبا  خة      تد   وسدف : 2)
يد ؤت ر يد ودص يدعل ص حول إديرة يدتغيير فص عادم متغير، مركز عرض تجربة موتوروال ، –إلديرة يإلع ال 

 .3مسلن  ص–مألم ن –م لح –ا2014أك  بس  30:27 مؤسندت     مؤ  س  يدبحث وتطوير يد ويرد يدبشرية
 .167مؤشسدف    لس :  س   ال ق  ص  (3)
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 : ةكاستراتيجي ستة سيجمامفهوم  -2

مؤ ت  تشتسو مةت   مالات سمتاليالادأ هل:  يس م    نل ةا  ت  مؤس تل ممج  ا ا االيسلُتدس  
 يس متت   تت  مؤخ تتش  مؤسشتتلمد   مؤبتتسم    مأل  مج مؤ تت  تتت  إمتت م هل   تتق   تتل    ةتتت   تعتتتا  

 دتتت   مإلوتتتسم   دةسالتتتا لاتتت  أ تتت  متتت   مؤ سكاتتتز مةتتت  مألاتتتلؤا   مأل  مج مإلل تتتلئالا  مؤ مؤيتتت     
 اتت   تن تتذهل دك تتلج   مؤتت  م   تت  قبتتو مؤسخ  تتا   تت  مؤيالتتل مج   يؤتتك ؤيالتتلس تعتتتا  مؤدسةالتتلج 

 .(1)  أ ؤنو  ةا ن  سصا 3,4ؤ ت ي   ت      ساز    مؤسن يلج  مؤخ  لج  نت    ملؤالا  دلؤالا 
ة ن وووذل دتحسوووين جوووود اتتتاليسل  سمئاًلتتل دأ هتتتل:اتت ا يسكتتت  تدسدتتف  تت  ضتت ج  تتتل اتتبق   

وذدوك عون  مون أجوت تقو يم خو مات ذيت ك واعة وفعاديوة عاديوة، يدع ليوات ويألنشوطة يدجامةيوة،
طريق ت ريب مج وعه من يدقياديت ويدعاملين بادجامعة علص كيفية تطبيق يدع يو  مون يألدويت 

دتقليووت يألخطوواع ويالنحريفووات بادع ليووات  يإلح ووائية بطريقووة منسووقة وب ريحووت منهجيووة منظ ووة،
ويكو  ذدك ب عم ويدتزيم من يدقياديت يدعليا، وي ثت ه فها يدنهوائص هوو  يديومية بها،ويألنشطة 

 .يدخارجيين يد يخليين وإرضاع يد ست ي ين 

 :  سيجماستة  و العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة :ثالًثا 
 تهت   إ مم  مؤيت    مؤشتل ةا: ه م ؛أ اًل    لا  مأل هسل ان  هنلر م      مال  ب لج

 لجم  كستتتتل أن أ مج  شتتتتس   ؤالتتتتتا    هتتتت  ؤةدسةالتتتتلج  ؤتتتت  تعتتتتتا  كل تتتتو ؤةسساتتتتتا    تتتت  متتتتلا إ
اتاليسل  هت  تهتت   إؤت  تتةاتو  تت   مأل  تتلج ات ا أ تتل  مؤ عتتا   هتل ال يعت  م مؤستت    مإل مم  

كستتتل أ هتتتل تنتتت ن  عتتت  م ؤسشتتتس ملج    تتتأ ؤنتتتو  ةاتتت ن  سصتتتا  3,4 تتت  مؤدسةالتتتلج ؤ  تتتو إؤتتت  
مؤ نظتتتال   تتت  إ مم  مؤيتتت    مؤشتتتل ةا يكتتت ن  ؛ تتت  لاتتت  مؤ نظتتتال   ثل اًلتتتل(2)مؤ عتتتتا   تتت  قبتتتو مإل مم 

   ك ن     يس ما    مؤخبتسمج   ؤنتو  تس   تتلم  اال ت   فالكت ن مؤ دتل ن ناتس قت     ن  و 
 مأللز تتا  تتتتلمدس مؤ  تتو مؤسممتت   تت   تتب  مألمستتل   د ستت   مةتت  اتتاليسل تنتت ن اتت ا  انستتل  تت  

مؤ  مد   ت  إ مم  مؤيت    مؤشتل ةا  ؛   لا  مؤ  مد ثلؤًثل   (3)مسل     ل مج مأل امؤت  مج  سثة
                                           

(1) Ahmed Alsharif : Exploring the Critical Factors of the Successful 
Implementation of Six Sigma Approach: A Case Study of Ducab, UAE, 
PH.D, the Business College, Bournemouth University, August 2011, P.21. 

  "  م و  دلصسم ؤ خ الش  ض ش مإل  لر ) ظ  مؤي    مؤشل ةا  ا ا االيسل(" عس  مب  مؤسعت  :  ت  اق(2) 
 .383ا  ص 2008  مم مؤ نس مؤدسب  

  .384  ص مؤسس   مؤتل ق ((3
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اتتاليسل يكتت ن  تت  كل تت   يتتلالج اتت ا  انستتل مؤ تت مد   تت    ؤنتت  ال م  ةتت  مؤ خ تت      ةتت  
م  أ اتتتسً   (1) خ ة تتتا   دد ستتت  مةتتت  مؤ اتتتلئ  مؤسخ ة تتتا  تتت  مؤدسةالتتتلجمإل ممدتتتا مؤيل دتتتا دستتتت  دلج 

 تت   ستتلير مؤيتت    دك تتلج    دلؤالتتا  تت  مؤ دةتتال   يسكتت  مؤتتت   أ تت   تت  مؤ تتد  ت باتتق أ   ستت ير
 تت  دلج مإل مم  مؤدةالتل  هتل لت   أهسالتا مؤيت     مالؤ تتزما  اكل تمةتى مؤيتل د    ن تثيالتف االل تهتل 

 .(2)دس ل ئهل   ؤاللتهل

 سيجما يف اجلامعات:  رابًعا: أهداف ومبادئ ستة 
 :   نهل دته   س ير االيسل ا ا    تعتاق مؤد م     مأله م  ؤةيل دلج  

 . (3)  و  تيل زهل    ددض مأللاللن: يد ست ي ين تلبية يحتياجات -1

 ت  كل ت  منلصتس مؤسساتتا مؤيل لالتتا :  يؤتك تحسوين جوودة يدخو مات ويدع ليوات يدتعلي يووة  -2
  .(4) ؤن  ت و إؤ   دلؤالا مؤدسةاللج

لاتتت  تسكتتز مةتت  مؤسدة  تتتلج يد ناسووبة: تج يووا يد علوموووات يدك يووه يد  يقوووة فووص يألو وووات  -3
   (5)مؤ   تن ن مؤيل دا دعل   إؤال   ؤست  ا م   م  م ؤسسثس   مؤهل ام

 :  سيجمافرق عمل ستة خامًسا: 
 االيسل كلآلت :ت ا ؤ دسك  مسض مؤهالكو مؤ نظالس  

االتتل   دلؤيل دتتا يس ةتتك  هتتلممج  تتنالتتلج  هتت :Champion/sponsorيدبطووت أو يدريعووص  -1
 .(6)  مم  ؤة  مد   مؤبسم    ناسهل دت ا     اس  ل يع ل   أمولج مؤ سدق      مادا 

                                           

 .511  ص مؤسس   مؤتل ق( (1
(2)Vijaya Sunder M.: Lean Six Sigma in Higher Education Institutions, International 

Journal of Quality and Service Sciences, Vol .(8), No.(2) ,2016, P. 1092. 
 .118:  س   ال ق  ص  لصس مؤشثس   ( مب  مؤدزدز(3
يد ؤت ر يدقومص يدثامن عشر)يدعربص فص يدتعليم يدعادص ،  Six Sigmaبيق مزم  خ لم إ سمهال  مؤبنل: تش( (4

 .397ا ص2014منت   11 10 مؤسندت     مؤ  س   يدعاشر(
(5) Ayon Chakrabarty and Keychuan Tan : An Exploratory Qualitative and 

Qualitative Analysis of Six Sigma in Service Organizations in Singapore , 
Management Research News. Vol.(32), No.(7), 2009., P.202. 

   مؤدة ا مؤ سب دا  مؤ ممالج مإلاب الا   ت باق االيسل ا ا    مؤسيل  مؤ سب   " أ و  نا اب   مؤشل لن : (6)
 .109ا ص 2005( 1)ية  مؤس  مؤسةك اد   ا ل د ا ية
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 بتسمج مسةالتا MBB يس ةك مؤعزما مألا   مؤسئال : Master Black Beltيدحزيم يألسود يدرئيس -2
مأل  مج مإلل تلئالا مؤستت خ  ا  ت   دلات دسل   يس متا  ت    ساتز   ت  إ مم  مؤسشتس ملج مؤسخ ة تا 

 .(1)  م مؤس دةتا دلؤ  باق ددسو كلا شلم  ؤإل مم  مؤدةالل    كو مأل ت باق ا ا االيسل 

 ثو مؤعزما مألا   مؤزجال  مؤ تن  ؤسشتس ع ات ا اتاليسل   : Black Belts يألحزمة يدسوديع -3
 ت  ددتض مؤسهتلممج   MBB هت  يشت   مؤعتزما مألات   مؤتسئال   د   ت مد   ؤست   وتهًسم  ملتً م 

    (2)مؤيالل يا   هلممج مالت ل 

مةتت   يس متتا  تت  مؤسهتتلممج قلئتت  مؤ سدتتق   متت   تتت مد:  Green Beltsيألحزمووة يدخاووريع -4
 .(3) مؤ تناللج مؤ   م   ما خ م هل    ت باق ا ا االيسل

بسيس  أن تدزا مؤيالل   مؤيل لالا ت باق ا ا االيسل تت ا   شكاو  تسق مستو  لات  مت     
متتت   م  التتتلم     تتتتل ؤستتتتئ ؤاللته   م تتتو  شتتتس ع مؤ عتتتتا   م  التتتلمم ددنليتتتا   مةتتت  أاتتت  مةسالتتتا 

االيسل)مؤ  و أ  لتزما أات   مئتال  ت ا  اال   مؤي م  ت ًدل ؤستساللج مؤهالكو مؤ اال   ؤمؤ ىمؤستس
 (أ  لزما أا   ...مؤخ

 منهجيات تطبيق ستة سيجما:  سادًسا: 
 دتتت   م  التتتلم مؤسنهيالتتتا  تد ستتت   سملتتتو ت باتتتق اتتت ا اتتتاليسل مةتتت  مؤد متتت   تتت  مؤسنهيالتتتلج 

متتت   ماتتتت خ ما  هتتتل ت  دس اتتتتا مؤسس كتتتلن مؤهتتت   هتتت  تعتتتتا   إيم تتت لتتتت  مؤهتتت    تتت  ت بالتهتتتل 
أ تل إيم كتلن مؤهت    ت  مات خ ما ات ا اتاليسل هت  ت سال /أ شتلج  نت     متت    DMAIC نهيالتا

DMADV ا   ما خ ما  نهيالا 
   فالسل مة  مسض أله   نهياللتهل.(4)
                                           

ت بالتلج ؤياللس   Six Sigmaما سمتاليالا مؤي    مؤسد س   مة  ت باق   لهال  " منل إاسلماو مؤنالب   : (1)
       ددن من :مألالؤا  مؤع مثا    االلس مأل مج مؤعك     ب  مألم ما "   م مأل مج 

 .440ا ص2008   ا  مؤسنظسا مؤدسبالا ؤة نسالا مإل ممدا  مؤتلهس 2005 2006 2007
(2) Salman Taghizaolegan: Essentials of Lean Six Sigma, Elsevier Ine., USA, 

2006,P.P105,106. 
    نهيال  مؤعا   مؤت ما   (TRIZ)ت االف   ه ا تسدز  (  لؤ  نلز  مؤ س     ن  الؤ  لتا   سم :(3

(Six Sigma) مإل مم   اكةال   مإل مم   مالق  ل  ا ية ( اتعةاةال ا   مهل    تخفالض مؤ نلؤالف ) مماا  ظسد
 .162  ص2013(  96   ل دا  مؤس صو  مؤد  )  مالق  ل 

(4)Alva S. Laulu : " The Implementation of Total Quality Management and Six Sigma 
for LBJ  Tropical Medical Center in American Samoa to Help Improve Medicare 
and Medical Survey Outcomes", MBA ,Faculty of California State University 
Dominguez hills ,2015, P.13. 
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 -:DMAICمنهجية  -1
     أ و تعتتا  مؤدسةالتلج  مأل شت ا مؤس  ت    دةاًلتل DMAICُتت خ ا  نهيالا  يسالك 

ؤ  تتو دلؤدسةالتتلج إؤتت   تتل يتتتس   و مؤيل دتتلج متت  رسدتتق كشتت  مأل  تتلج  مؤتوتتلج مةاهتتل  م تت
 دسثتتو مؤهتت   : Defineمرحلووة يدتعريووف  متت   يؤتتك دإت تتلع مؤسسملتتو مآلتالتتا   دلؤسداتت  مؤ تت س  

  مؤستت  ا م    هذم مؤسسلةتا هت  تدسدتف   صت   تع مت    تلق  تسم   مؤ عتتا    كتذؤك تع مت  
يدقيووووا   ةمرحلووووثتتتت   (1)   تع متتتت     ة تتتتلج  مل الل تتتتلج مؤستتتتت  ا م   صتتتت  مؤدسةالتتتتلج مؤعلؤالتتتتا

Measure:   اهتتتتل متتتت    ضتتتت    تتتتا ؤيستتتت  مؤبالل تتتتلج  تتتت  ت ضتتتتالح   تتتتل مهل   كتتتتذؤك تع متتتت  
  ثت  (2) دسو     تع مت  أ ؤ دتا ؤةبالل تلج مؤستت خ  ا   ًتتل ؤ م تا أهسا هتلمؤ تئ ؤاللج أمولج  سق 

اتاليسل  ت  هتذم مؤسسلةتا   عةاتو وتل و ؤةدسةالتا ات ا تت ا  تسق مستو ت:Analyzeمرحله يدتحليوت 
مؤعلؤالتتتتا  مؤس  اتتتتسمج  م ةهتتتتل   يؤتتتتك دلاتتتت خ ما كل تتتتا مؤبالل تتتتلج  مؤسدة  تتتتلج مؤ تتتت  تتتتت   سدهتتتتل  تتتت  

مؤ سكاز دلؤدسةاللج مؤ   يت ه   هل م    ا:Improveمرحلة يدتحسين   ث (3)مؤسسلة ا  مؤتلدت ا 
 تتت  هتتذم مؤعةتت     مؤتتذ  يكتت ن ؤ يتت  مؤتتت م  تعتتتانهل   يؤتتك   ضتت  مؤعةتت   مؤسخ ة تتا   م  التتلم أ

مةتتت  تعتاتتتق   تتتلئ  أ وتتتو   تتتت    أ مج   ساتتتز   دكتتت ن قتتتل م مةتتت  لتتتو مؤسشتتتكبج  إصتتتبح 
  تتتت ا : Control يدر ابووةمرحلووه يدوووتحكم أو ثتتت  (4)مأل  تتلج    عل ؤتت   نتت  لتتت  ثهل  تتس  أ تتس  

سدتتا  تت سس    ت  أ تو دتلؤ سكاز مةت  أ يتلز  يس متا  ت  مؤستتلمال  د  Control مؤسقلدا سلةا 
 .(5) ن  تنسمم ل  ث مؤسشلكو    ه     ين  مؤدسةاللج مؤ   تتببا    ل  ث مؤسشكةا

                                           
(1) Rene Borner and Others : "Staff Training for Business Process Improvement the 

Benefit of Role – Plays in the Case of Kreditsim", Journal of Workplace Learning, 
Vol.(24), No.(3), 2012, P.p 204,205.  

( ألس  كسل  مل س: االلس أثس ت باق إ مم  مؤي    مؤشل ةا     ب   س ل   ا ا االيسل مة  مؤ عتا     (2
   س     مؤسيةا مؤدةسالا ؤبق  ل   مؤ يلم  مسةاللج مإل  لر دلؤ  باق مة  ق لع مؤ نلملج مؤنالساللئالا  

 .79  ص 2016(   منلمس 1مؤد   )
دتحسين أديع  Six Sigmaمتطلبات تطبيق منهجيه سيج ا ستة: مؤدزدز مب  لةتلن ألس  مب  مؤدلر  (3)

أك  بس  (  38مؤد   )   يد جلة يدتربويةيدجهاز يإلدير  بكلية يدتربية بح ر يدباطن جامعه يد مامة  ،
 .406ص  ا2014

لالج مؤ  مد     مؤسساتا مالق  ل يا مؤيزمئسدا    ت باق مؤ  م ق ؤتال ا  قسم ممدح   ز م ت لسا   : إ كل ال(4) 
(   30مؤد  )    يةا كةالا د  م  ؤةدة ا مالق  ل يا مؤيل دامؤت ا االيسل  مماا للؤا  سات  ك    م    

 .34 ص  2012
 .356 عس     مب  هللا مؤدبالش  :  س   ال ق  ص(5) 
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 -: DMADVمنهجية -2
 – Measure االتتلس– Defineهتذم مؤسنهيالتا هتت  مأللتس  مأل ؤتت   ت  مؤنةستتلج )تدسدتف 

ت تسال  (   تتت خ ا  ت  للؤتا مؤعل تا إؤت  Validateمؤ عتتق -  Designصتس  -Analyze لةتو 
/أ شلج مسةاللج أ   ن يلج   م  ؛  ه   تخفالض مؤدات    مؤع تلع مةت   تت    متلؤ   ت  مؤيت     

   مؤتذ  م  ةت  Design For Six Sigmaأ   DFSSاتاليسل ات ا  د   يؤك م  رسدق  ت تسال  
ةستتت  ا م    ؤ  نتت ن مسةالتتا مؤ  تتسال     تت  (1)مؤ هت  مؤتت قاق ؤس  ة تتلج مؤستتت  ا م  قبتتو أ يتتلز مؤ  تتسال 

   ت ق  ؤي    مؤ  تسال  مؤي مت   ت  مؤب ميتا   هت  يتت خ ا قت ممج مؤدسةالتا  ت  متختلي مؤتتسمممج مؤنهلئالتا  
 دتتت خ ا أيوتتل أ  مج  تتنالتتلج إل تتلئالا ق دتتا    اتت   ؤة بتت ج   تعتتتا  مؤيتت      هتت   نهيالتتا ؤتت مهل 

التتتا ت قدتتتتلج مؤتتتت م  مةتتت   دتتتو مؤسن يتتتلج  مؤختتت  لج  مؤدسةالتتتلج مؤي متتتت   أكثتتتس ك تتتلج   قتتت م  مةتتت  تةب
    ة تتتلج مؤستتتت  ا م  مؤسست دتتتا  مئًستتتل  كستتتل يسكنهتتتل مؤتوتتتلج مةتتت  مؤخ تتت مج مؤ تتت  ال توتتتالف االستتتا  

 .(2) بلؤ لؤ    ض كل ا مؤ نلؤالف  كلؤ نلؤالف مؤسل يا  تنلؤالف مؤدسلؤا  مؤ نلؤالف مؤدل ا

 :  آليات تطبيق ستة سيجما  باجلامعاتسابًعا: 
مؤ   يي  إت لمهل   مؤ   تع لر  مآلؤاللج م     ت باق ا ا االيسل دلؤيل دلج هنلر مؤد

    دسك  إييلزهل    مألت :و ج إؤ   م   مؤ زما كل و    قبو مؤيالل مج مؤيل لالا قبو أ 
يشت س  أن تنت ن   دنت  م  التلم  شتس ملج ات ا اتاليسل أودوية يالختيار دل شروع أو يدبوريمج: -1

 أن تن ن ؤهل أ ؤ دا   د وو أن يكت ن  هذم مؤبسم   يمج  لئ    أهسالا ؤةيل دا  ؤةست  ا م  
  .(3)لي  مؤبس ل   ص اًسم

مت   تشتكاو  تسق مؤدستو   تتل ؤخبتسمته  مؤ تنالتا  ت   شتس ع :و ت ريبة تشكيت فرق ستة سيج ا -2
   دت   (4)يك ن م م  مؤ سدق  أمولجم  دادلؤيل دا   بسيس    ج مؤدسو  االيسل مؤ عتا  ؤت ا

  (5)ة  مؤست  دلج مؤ االفالات مد  مؤس ا ا   مؤدل ةا      خ 

                                           
 نه  مؤعا   مؤت ما       م ها مؤدا    مماا للؤا مة  للزا مؤالل  م: تخفالض كة  مؤ شو دلا خ ما ( (1

   2010(  100مؤد   ) (  32مؤسية  )    يةا تنسال  مؤسم  م     دسو مألؤ تا مؤ ال يا    مؤس صو    
 .264ص

(2)Arash shahin: Design for Six Sigma (DFSS): Lessons Learned From World – Class 
Companies , Int. j. Six Sigma and Competitive Advantage, Vol.(4), No.(1), 2008, 
P.P 49, 53. 

  مؤ مم مؤدلؤسالا TQM & Six Sigmaإديرة يدجودة يدشاملة وستة سيج ا (   لا  عس  أ   مؤن س : 3(
 .165ص   2009ؤةنشس  مؤ  زد   مؤياز   

مؤسستسس   "  ساتلج مؤ دةال  مؤدلؤ االيسل كنس ير  ت سح إل مم  مؤي       6" إ سمهال  ر  مؤدية    : (4)
 .347  مإل لممج   ص2007مؤسندت      مؤدسب  مأل   ل        مؤيل دلج  

(5)Gopesh Anand, M.B.A. :Op.Cit , P.P 32, 33. 
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يعتت   هتتذم مؤساثتتلق مسةالتتا مؤ عتتتا  مؤستب ؤتتا   دتت    ضتت   تت    ز نتت  ؤ ن اتتذ وضووا يد يثوواق: -3
   مج مؤسشس ع   مؤ ع م  مؤ قاق ؤس  ة لج مؤسشس ع      مم    كذؤك تعتاق مؤن تلئ  مؤ ت  

 . (1)يت ه   مؤ ص   إؤاهل

مأل ؤ دتا  تنت د   تسق مستو   ملجمؤسشتس دد   م  مإل مم   م  اللم :DMAICتن يذ منهجية  -4
   هت  ج تتلم  مت   يس متا  ت  مؤخ تت مج DMAICات ا اتاليسل  ت مد ت  متت   تن اتذ  نهيالتا 

تهتتت   إؤتتت  مؤعتتت   تتت  مؤداتتت    تتت  اتتتاس مؤدسةالتتتلج  مأل شتتت ا   هتتت  تتتتت ا تعتتتتانلج لياليالتتتا 
 .(2)   لئ   ةس اا

   اتتلئ ه  مؤتتتلدتا  أ  يدتت   أموتتلج  تتسق مؤدستتو إؤتت سشتتس ع مؤ بدتت  إ هتتلج : تسووليم يدحلووول -5
 .(3)يت   ن   يهاز  شس ع مؤ عتا  مؤ لؤ 

 متطلبات جناح تطبيق ستة سيجما:  ثامًنا: 
 مؤ تت   د ستت   يتتلح ت باتتق اتت ا اتتاليسل مةتت   يس متتا  تت  مؤس  ة تتلج مؤ م تت  ت م سهتتل ي

 فالسل مة : ت سثو
  م   مؤ زما مؤيالل مج مؤيل لالا ؤ  باق ا ا االيسل  -1

   دلؤس ل أ  مإل مم م  هلر  ب أ   -2

 ؤيل دادلؤسساتا مت ااس مؤثتل ا مؤ نظالسالا   -3
  مؤ سكاز مة  مضل مؤست  ا   -4

(4)مؤ سكاز مة  مؤدسةاللج   مأل ش ا  -5
 

                                           
(1)Barry A. Korett : Assessing Training Effectiveness : International Deployment of Six 

Sigma Methods and Lean Concepts Supported by Knowledge Management  , 
PH.D, Walden University, 2004, P.47. 

: دريسة تطبيقية فص  فص خ ض كلف جودة يدتعليم six sigmaمنهجية يعت اد ( صلؤح إ سمهال  م    : (2
 مؤدسمق  مؤسية   ديريةويإل يال ت اديةنبار دلعلوم جامعه يأل  ةمجل ،كلية يإلديرة ويال ت اد بجامعة يالنبار 

 .409  ص  ا2016(  15(   مؤد   )8)
 .243 244  ص ص س   ال ق : عس  مب  مؤدل  مؤنلالس     س ن  ((3

: أال   ألس   تة    مم   تس سا  يدسيكس سيج ا رؤية متق مة فص إديرة يدجودة:    اا دل    الم  ه ؤ (4)
 .35ص   2005مؤسسدخ  مؤسدلض  مؤسسةنا مؤدسبالا مؤتد  يا  
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 :  اتالقيادات اجلامعية و جناح تطبيق منوذج ستة سيجما يف اجلامعتاسًعا: 
كباتس   تسثس   تسثو مؤيالل   مؤت   مؤ م دا ؤة  ااس    أ   ساتا ) ل لالا (   ه  تسثتو قت  

   ت  تت   تتت    مأل مج     تت   مإلاتت سمتاليالا ستت   هتتلا مؤيالتتل   ت ضتتالح مؤسلدتتا    تتل هتت   تت  إل يتتلز
   هنتتتتلر لاتتتاليساتتت ا مأل شتتت ا مؤا  التتتا    عل ؤتتت  تعتتتتتا  مأل مج مؤعتتتلؤ  دلاتتت خ ما  شتتتتس ملج 

 م تو  اتاليسلات ا  يس ما    مؤتسلج مؤ   ييت  أن ت ساتز  هتل مؤتتل   مؤتلئستا مةت   شتس ثتل تا 
مؤيل دلج  مؤ    نهل؛ و   مؤيالل    مؤدسو د لمةالا    مؤز بج  مؤتد  مؤ دل  ؤ عتاتق مألهت م  

 شتتتس أ نتتتلم االل يتتت    مؤ  مضتتت    مؤسعتتت    اتتتلدتل   مؤتتتتد  ؤنشتتتس ملدتتتا  عتتت      مضتتتعا  مالؤ تتتزما 
 .(1)مه سلا مؤيالل   دلإل مم  دلؤبالل لج  مؤعتلئق   نو  ا 

 -: مالئمة لنجاح تطبيق ستة سيجما بالجامعات األكثر يةسمات القيادال -1

ت ساتتتز  إيناتتتس تتةا يتتتا  تنتتت ن يع تتتلر ت باتتتق اتتت ا اتتتاليسل إؤتتت   تتت ع  تتتلص  تتت  مؤيالتتتل   
دسيس ما    مؤتسلج  مؤسهلممج مؤ   تتتلم  مةت  ت بالتهتل د لمةالتا  م تو مؤيل دتا  فاليت  مةت  

 - مؤتسلج   مؤ    نهل : مؤتلئ  مؤذ  م بن  ت باق ا ا االيسل م  بر مؤد م     مؤسهلممج
متت  س مؤ   التت   عتت  مؤسلدتتا  مألهتت م  مؤس  قتت  : أ  مؤتلئتت  مؤتتتل م مةتتى أن  ستكشووفيدقائوو  يد (أ 

تعيالتهتتل   دكتت ن ؤ يتت  قتت م  ملؤالتتا مةتت  مؤ  مصتتو  تت  مآل تتسد  دسهتتلم   فالكتت ن  تتت س   اتت   
 تتتا  قتتتل م مةتتت  كتتتتس مؤعتتت م ز   تتتت  اس قنتتت مج مت تتتل      لتتتا  انتتت   بتتتا  مؤستتت ا ا   كل

 .(2) مؤدل ةا   د 

أن يكتتت ن مؤتلئتتت  أكثتتتس  دلؤالتتتا  تتت   تتتب  تشتتتيال  مؤدستتتو مؤيستتتلم    متختتتلي : يدقائووو  يد عوووال (  
مؤتسمممج مؤسش سكا  مؤ الج  مؤ دل ن   مؤ سكاز مالا سمتالي   ع  ت  دس مإل تلن  مؤس مم   م   

سختتتلرس  مؤ  تتتس  مؤتتتس ح مؤسدن دتتتا ؤةدتتتل ةا    ت  التتت  مؤثتل تتتا  عتتت  مال  نتتتلم   مؤ  ةتتت  مةتتت  مؤ
 مؤ س يا  فالك ن هنلر تسكاز مة  مالا تسمم مؤهالكة     تع م  أ  مم أمولج مؤ سق   ض ح 
 تن اتتتذهل   تتت   تتتب  مؤتاللاتتتلج  مإل تتتسمجمج   دكتتت ن ؤ يتتت  مؤتتتت م  مةتتت  مؤعتتت   تتت  مأل  تتتلج 

 .(3) ت لا  مؤن لئ  

                                           
(1)Subashini Suresh (Author) :  Six Sigma and Leadership: Some Observation 

and Agenda for Future Research , The TQM Journal, Vol.(24), No.(3), 2012, 
P. 237,238. 

(2)Godson A. Tetteh : Improving learning Outcome Using Six Sigma Methodology, 
Journal of International Education in Business, VOL.(8), NO.(1), 2015, P.22. 

(3)  Susan Knapp: OP.Cit, P.857. 
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مأل مج   دكتت ن  ؤ يتت   سلماتتلج وخ تتالا  ثتتو أن يكتت ن ؤ يتتا م  تت   تت أ  : يدقائوو  ياليجووابص (ر 
   مؤ  تل   هت   دتو كتو وت ج م  ةت  تعتاتق مؤس  تاأيًول ؤ ي  ت تل    ت  اتابو تعتاتق هتذم 

 . (1)دأ ل   مؤس  اهذم 

يس ةتتك مؤ هتت  مؤياتت  ؤةسدس تتا مؤ االفالتتا  تت  لاتت  مؤ اال تتا  مؤسهتتلا  مؤدسةالتتلج : يدقائوو  يدووويعص (  
ك  م تتا ملؤالتتا  تت  مؤ دتتل ن    ديتت  أن يس ةتتمؤسقلدتتا مؤستت  بن  مؤستت مم  مؤستتت خ  ا   ؤالتتلج 

 .(2) مؤدسو    مآل سد 

 د وح  سل ابق أن مؤتلئ  مؤيل د  ؤن  يت ا   م  لت    تئ ؤاللت  دك لج    دلؤالا ييت  
أن يس ةك  يس ما  ت  مؤسهتلممج  مؤ تنالتلج مؤ ت  تتتلم م مةت  تأ يتا هتذم مؤستتئ ؤاللج   إي أ  ةتك 

 مؤيل دا  نيلح. م و   باق ا ا االيسلمؤتلئ  مؤيل د  هذم مؤسهلممج كلن قل ًمم مة  ت

 ل دتتا مؤ    نهل:   اتتاليسل اتت ا  سدكالتتا  تت  ت باتتقتيتتلم  مؤيل دتتلج مألت نتتل   مؤ مماتتا 
   تب   تمةت  لت   ا  نهتل  ل دتتنتل   كتو   ات   مت      اتس   ل دتا    دتك  ت   ل يتت ن 

 :مؤسعل م مآلتالا
  ؤاللج ت باق ا ا االيسل دلؤيل دا.  -1

 .دلؤيل داا ا االيسل  ددض  شس ملج  -2

   ا.يل دلؤ  م مؤيالل مج مؤيل لالا     يلح ت باق ا ا االيسل د  -3

 -:األمريكية تطبيق ستة سيجما جبامعة ويسكونسن ماديسونأوًلا: 
 أ تتتو ضتتتسلن ماتتت سسمم تسازهتتتل تتتتتد  مؤيل دتتتلج مأل سدكالتتتا  مئستتتل ؤ ي دتتت  مسةاللتهتتتل   تتت 

قل تتتا مؤد متتت   نهتتتل    باتتتق  نهيالتتتلج اتتتاليسل اتتت ا ؤ  تتت دس    تهتتتل   تعتاتتتق   بتلئهتتتل   ؤتتتذؤك
 University  Wisconsin - Madison مؤ عتتا  مؤستت سس  كيل دتا  دتك  تت   ل يتت ن 

 .(UW-M)مؤ   مس ز ؤهل دلؤس ز 

                                           

 .281  ص  س   ال ق مب  مؤسلس  ت  اق : (1)
 .88  ص  س   ال ق ول  لس من مؤس س     عس  ألس  مألنل : (2) 
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 :UW-Mبجامعة  آليات تطبيق ستة سيجما  -1

 تتتت   UW-Mت باتتتتق اتتتت ا اتتتتاليسل  تتتت   ل دتتتتا  دتك  تتتتت   ل يتتتتت ن  ت وتتتتس   ؤالتتتتلج
إمتتل   دس لددتتا م يتتلزمج  شتتس ملج اتت ا اتتاليسل  هتتل   يؤتتك متت  رسدتتق تأاتتال   ك تت   هتتلمه سل 

 مؤتتتذ    APR)( )(Administrative Process Redesignت تتتسال  مؤدسةالتتتلج مإل ممدتتتا  
   2014ل دلؤيل دا    ميا    ملا ؤس لددا أ مج ت باق  شس ملج ا ا االيس تتسدسمً  ي  م ان دلً 

مؤ تت  ت ضتت  كتتو  ستت   مالاتت سمتاليال  ل تتى مؤدتتلا مؤعتتلؤ    كتتذؤك  تت   ضتت  متت    تت  مؤخ تتش 
اتتن مج   ت وتتس   ؤالتتلج مؤ  باتتق مةتت  متت    تت   شتتس ملج مؤيل دتتا مؤ تت  متت   ت بالتهتتل   تنالتتلج 

 ة  ت ضالح ؤذؤك:ا ا االيسل مؤسخ ة ا   فالسل م
 ((APRتتعددد تقدارير    -:Administrative Process Redesignتقارير مكتب   1/1

 حول تطبيق ستة سيجما بالجامعة والتي منها:

 :2015تقرير يدسنو  يدنهائص دعام يدأ( 
مة     مصةا تدزدز ثتل ا مؤ عتا   VCFAق  مكزج  2015يسك  مؤت   أ      ملا 

 مج مؤ شت اة   لات  مؤست سس     ةق صةا أق ت  ا   شتس ملج تعتتا  مؤدسةالتلج   االلاتلج مأل
كستتتل  ضتتتدا   (1)قل تتتا كتتتو  سقتتت   تتت   سقهتتتل    تتت دس   تتتا مؤتتتتنا مؤسلؤالتتتا مؤي متتت   مؤخلصتتتا  هتتتل

VCFA  قتت  وتتسو االتتلس 100 سالتت  أهتت م هل  نتتت ا تعتاتتق هتت  إتستتلا   هستتلً ماتت سمتاليالًل هتت  ل   ٪
 اثتتتتلق   APR يس متتتت   تتتت  مؤدنلصتتتتس    نهل:) سم دتتتتا  شتتتتلمد  تعتتتتتا  مؤدسةالتتتتلج  تتتت   سدتتتتق 

شتتأ  ؤةسشتتس ع   تشتتكاو  سدتتق   مألاتتة   أ  مأل م  مؤس  تتةا ؤةسشتتس ع  االتتلس مؤن تتلئ  دستتل  تت  مؤسن
 قتتت  تتتت  تتتت مد    (2)يؤتتتك مؤ تتتت ا مؤسعتتتسز  تتت  مؤ تتتتلمدس   ضتتت    تتتا  سما تتتا قبتتتو إتستتتلا مؤسشتتتس ع(

٪  تتت   تتتسق مؤعتتتسا 100 هتتت   تتتل يسثتتتو  تتتت ا    Lean Six Sigmaمةتتت     ا تتتلً  (550)
   مؤس  مبا  مة  االيسل ا ا ا مج كلن  تسق   AIAديلئز    لئزد ٪   مؤ 75كلن    مؤيل د 

٪  تت   تتسق مؤعتتسا مؤيتتل د   69 هتت  يسثتتو    DFSS  ا تتل مةتت   95أ  أ تتسم    كتتذؤك تتت مد  
 أيوتتل  سم دتتا  إمتتل   إ شتتلج   تتا ت تت دس  س تتل   مؤعتتزما مألاتت     VCFA كتتلن  تت  أهتت م  

Blake Belt ؤيل دتتاUW-M     تتت  كتتلن متت   مؤستت ا ا   مؤتتذم  أتستت م  كتتلن هتتذم مؤهتت    هتت 
 (3)قةاو   م   ق  ت  تسوالح م        ا ا  إلتسل هل BBوهل   مؤعزما مألا   

                                           
(1) Ibid, P. 5. 
(2) Ibid, P.6. 
(3) Ibid, P. 13. 
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 -: APR دددد مكتب إعادة تصميم العمليات اإلدارية ل االستراتيجية( الخطة 1/2)

 :نحو يدتادصعلى يد إديرة يد ويرد كأح  أودوياتها 2014-2009دل ترة  يالستريتيجيةح دت يدخطة  (  
مؤختت  لج   مالاتت يلدا ؤستتت  ا    تدزدتز تت  أ تتو  مؤدسةالتتا   دلؤالتا  ك تتلج  اتعتتتضتس م  

مأل مج مؤستلؤ  ؤةيل دتا   تتلات  مؤخت  لج مبتس   تعتت   تسمج مؤ نتلؤالف   تع مت   كذؤكمؤيل دا  
    تت  وتتسكلئهل  تت  أ تتو زدتتل   مؤ دتتل ن   مؤعتت   تت  مؤ نتتسمم  مالز  م التتا  VCFA تتسق مؤدستتو   

 نهياتتا  ؤ عتتتا  مؤدسةالتتلج مةتتى VCFA  قتت  لتت  ج االتتل مج مؤيل دتتا     (1)تعسدتتس مؤستت مم   
  ؤ هت   هت   ملت  Lean Six Sigma ت ت مؤتتن مج مؤتةاةتا مؤسلضتالا  لات   ت أ مؤ ت مد  مةت  

 تت   دتتس  ه  دتتلأل  مج مؤ تت  تيدةهتت  قتتل مد  مةتتى  جؤسدلؤيتتا إمتتل   ت تتسال  مؤدسةالتتلج  ثتت  رتت م 
   باتتق هتتذم مأل  مج  VCFAثتت  قل تتل مؤس ا تت ن مؤستت مب ن  م تتو  تتسق  ت تتسال  مسةالتتلج   متت   

مؤسعتت     مالاتت سمتاليال إلمتتل   ت تتسال  أ  إ شتتلج مسةالتتلج   متت     قتت   تت م ديالتتلس   تتلئ  مألهتت م  
 2014اتلدتل   تتت  ت ثاتتق  تت ت  تت    مسةالتتلته   أ ظستت ه ...  هكتتذم   كل تتا   تتا مؤتتتنا مؤسلؤالتتا 

  ت  مؤتتنا   (2)ةاللج  دلا خ ما هذم مؤبالل تلج كبالل تلج أالاتالاه  م  اللم  شس ملج تعتا  مؤدس
 مسةتتتا مةتتتى  شتتتلمد  تعتتتتا  مؤدسةالتتتلج    VCFA٪  تتت   تتتسق 77   م  تتتلمج 2014مؤسلؤالتتتا 
٪  نهتتل  تتتش كتتلن ؤتت مهل  الل تتلج  تتش مألاتتلس ؤإلدتتبا متت  مأل  تتلج  تتب  مؤ تاتتال   تت  60 ؤنتت  

مؤستتتت مسد  دأ تتتت  ي تتتتد  تع متتتت    تتتتلق  أ م تتتتس مؤسبالتتتت     أ مئتتتتو مؤ تتتتالف   قتتتت  أ تتتتل  مؤد متتتت   تتتت 
ؤةدسو دشكو أ وو   تعتاق  يلح هذم مؤس ل م     VCFA شلمدده    ؤذؤك ت  إ شلج  سق مسو 

مق سلتتا تدتت يبج ؤةدتتلا مؤي متت     نهتتل تتت  اس مؤ تت مد  مؤستتت سس    تعتاتتق مت تتل  أ وتتو  ؤ تتسق 
 .(3)مؤسشس ع

 سيجما بالجامعة :مشروعات ستة بعض  -2

 ج ا ا االيسل دلؤيل دا    نهل:    شس ملت د

 : دتحسين يالت االت يد يخلية Six Sigmaل  DMAIC ةيستخ يم منهجي (أ 
دلا خ ما  نهياللج ا ا االيسل مؤد م      شتس ملتهل  نهتل تعتتا   VCFAقلا  ك   

 مالت لالج مؤ م ةالا كلآلت :

                                           
(1) Ibid, P. 26. 
(2) Ibid, P. 26. 
(3) Ibid, P. 26. 
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يل دتتا  اتت     تتت    تت   سدتتق مالت تتلالج مؤ م ةالتتا أن مالت تتلالج مؤ م ةالتتا مؤعلؤالتتا  تت  مؤ
 ؤن  هنلر ددض مؤ ي مج مؤس        مؤ   تع لر إؤى تعتا    تلا  ب  هذم مؤسشتس ع   ضت   
ت صتتاللج ؤستتتتلم   مؤيالتتل   مؤيل لالتتتا مةتتت  يؤتتك   قتتت  أت تتق  سدتتتق مؤدستتتو مةتتى أن مؤ صتتت   إؤتتت  
 مت لالج  م ةالا ق دا ه   تس ؤالا  ش سكا  ا  مؤيالل مج  مؤست ا ا   لات  منت مر  تزج  ت  هتذم

ل تى   مؤدسةالا إؤى  ل يتس  " لؤن  مؤسع  ت"   ه  م سثة ن     ل مج أ   سق مؤدستو مؤيل دتا  
منيح  شس  ت  ت متل   ت  مؤ  مصتو يع تلر مؤس ا ت ن إؤتى مؤع ت   مةتى مؤسدة  تلج  مؤ قتا  
 مؤس مم  مؤبز ا ؤدسضتهل  ثت  دشتكو لتسر من  ت  أن م  قت   ت  مؤست ا ا  أن تتت هةك مؤسدة  تلج 

ت م سهتل إيم تت  ت تل   مؤسدة  تلج مبتس  يس متا   ن متا  ت  مؤتنت مج  مت   تت مد   تت     مؤ   مت  
مؤسع تتتتت ت  مؤستتتتتت ةسا  مةتتتتتى كالفالتتتتتا إماتتتتتل   ماتتتتت ي ل  مؤبالل تتتتتلج   أ اتتتتتسم متتتتت   تداتتتتتا  مؤ  قدتتتتتلج  
 مالاتت  ب  مأل ثتتو ؤهتتذم مؤسدة  تتلج  تت  قبتتو مؤستت ا ا   متت   إ شتتلج ثتل تتا  كتتلن مؤدستتو مإلييل التتا 

 .(1)دة  لجؤ  ل   مؤس
مؤ  مصو مؤ دل  ؤةيالل مج مؤيل لالا  ت  مؤ تب   أموتلج هائتا مؤ ت مد     يسك  مؤت   أن

 مؤس ا ا  يع لر إؤ  تعتانلج دلؤيل دا  لا  أ   هنلر  دة  لج هل     دةتا دلؤعالل  مؤدسةالا 
متت  ( ال دلؤيل دتتا  ثو)مإلمب تتلج   تعتت مثلج مؤعلؤتتا   مؤتاللاتتلج   مإل تتسمجمج   مؤس تتل ممج مؤي 

   بلإلضتتل ا إؤتتى يؤتتك يدتتل   مؤستت ا ا   تت  ددتتض مأللالتتلن  تت  صتتد با  تت  ستتت  ا م ت تتو ؤة
مؤدث م مةى مؤسدة  لج      كثاس    مأللاللن مت   إن تل  مإلمب تلج مؤهل تا مؤس دةتتا دتلؤ  ااسمج 
   مإل سمجمج  مؤتاللاتلج تسل تل  لات  أن مؤهت    ت  هتذم مؤسشتس ع هت  تتت ي   يس متا  ت سلتا 

مؤ عتتتانلج مؤ تت   تت  وتتأ هل أن تخةتتق اتت ب يسكتت  مالم ستتل  مةاهتتل ألموتتلج هائتتا مؤ تت مد    تت 
 ق  ما خ ا مؤ سدتق   (2) مؤس ا ا     مؤيل دا ؤنشس  تةت   ما س لع مؤسدة  لج مؤس دةتا دلؤدسو

)تدسدتتتتتتف   االتتتتتتلس   Six Sigma DMAICمؤخ تتتتت مج مألمبتتتتتت  مأل ؤتتتتتى  تتتتتت   نهيالتتتتتتا 
  .    مؤخل تا مؤ تةا يا مؤسدس  ا دلا  "مؤسسما ا"تعةاو تعتا (   ؤ  ت بق مؤخ

 -:Purdue Universityجبامعة بريدو  ستة سيجما   تطبيق: ثانًيا
 ت   اليتا إ ت يل ل  West Lafayetteه   ل دا لك  الا تت       من  ال لماا مؤ سبالا 

  PU دس ز ؤهل دلؤس ز      مؤ اليلج مؤس ع   مأل سدكالا

                                           
(1) Grey Bump and Others: Op.cit ,P. 3,4.  
(2) Ibid : P. 5. 
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 -:Purdue Universityسيجما بجامعةآليات تطبيق ستة  -1

دلال  نتتلم  مؤ عتتتتا  مؤستتتت سس  تتت  كل تتت  Purdue University تهتت    ل دتتتا  اتتتس   
مسةاللتهتتل  كستتل تتتتد  االل تهتتل   أموتتلج هائتت  مؤ تت مد  مؤ تتلدد ن ؤهتتل  مئستتل إؤتت  تن اتتذ اةتتتا  تت  

  دلؤيتا مؤد مت    ج مق  مؤيل دتا    ت  هتذم مآلؤالتلج: ) تنح مؤ دثتل مآلؤاللج مؤ   ته   إؤ  تت ا
   مؤ ع يلج مؤ   ت م   مؤدسةالا مؤ دةالسالا   بنلج  سق دعثالا  ساز    م  تلج أموتلج هائتا تت مد  

لات  مه ستا مؤيل دتا   ع مت    مؤياللا   دض  شس ملج ات ا اتاليسل( (1)    يمج ك لجمج ملؤالا
أ تتتو   تتتةعا أ ؤ دتتتا هتتتذم مؤسشتتتس ملج   اتتتدا االتتتل   مؤيل دتتتا  عتتت  تن تتتذهل ديتتت    ملؤالتتتا  تتت  

مؤست  ا م  مؤ م ةاا   مؤخلم اا   ث  قل ا   ع م   سق مؤدسو مؤسنلا ا ؤةسشس ملج    ماله ستلا 
دلن يك ن كو  س   م و مؤ سدق ت  ت مد   مؤ  مد  مؤسنلا    سنه  مؤعلصةا  مة  وتهل   مؤعتزما 

ت ضتتالح ... ناتتسه   تت   تتت  دلج اتت ا اتتاليسل   فالستتل مةتت  GB   مؤعتتزما مأل وتتس BBمألاتت   
 ا ا االيسل.   تن اذ ددض  شس ملج PU  ؤيه    ل دا 

  -:PUبعض المشروعات ستة سيجما بجامعة بيردو  -2
 (مد   مكتدب  Lean Six Sigma)  LSSسديجما   مشروع تكييف مبادئ لدي  سدتة  أ( 

فدي جامعدة    SPS(Sponsored Program Services)رعاية خددمات البدرام    

 :PU بيردو

 هتتتت  م ؤتتتت م   ت سلتتتتلج مؤيتتتت      متتتتت   ؤستتتت ا   كل تتتت   يكتتتتسس SPSلاتتتت  أن  ك تتتت  
 تت   DMAIC تت   سدتتق تن اتتذ  LSS   قتت  قتتلا  سدتتق PUمؤنةالتتلج مألكل يسالتتا  تت   ل دتتا  اتتس   

مسةالتتا  تت   ه    تع متت  مإل كل تتلج  مؤ  مئتت  مؤ تت  يسكتت  تن اتتذهل؛ ه   ثتتو)تخفالض  تت   مؤخ  تتا   
تعتتتتتا   تتتت  ت أ مج    تتتتا  اليسلاتتتتتتتت ا  م خ تتتلض مؤسختتتز ن مؤيتتتتلم  مؤدستتتو (  لاتتتت  يسكتتت  ؤ

   ت سثتو (2)مؤدسبج مؤعلؤالا   تت ي  لة   ؤيو مؤسشكبج  هل  تةبالا ت قدلج مؤست  ا م  مؤسخ ة ا
أن متتت ج مؤدستتتو مؤعتتتلؤ  م تتتسم ح  SPS شتتتكةا هتتتذم مؤسشتتتس ع فالستتتل كشتتت    مؤعلؤتتتا مؤسمهنتتتا ؤسك تتت  

( اتتلما  تت  مؤدستتو   ستتل 80إؤتت   4(  ت تتسح وتتهسدل   من هتتذم م  ةتت   تتل  تتا  )500  250 تتا )
                                           

(1) Mitchell E. Daniels Jr. President :  An Open To the people of Purdue, Office of 
the President, Purdue University ,2014, P. 1. 

(2)Na Li and Other :  How To Use Lean Six Sigma To improve Service 
Processes in higher education :A Case Study, 4th international Conference 
on Lean Six Sigma for Higher Education , Purdue University,2017, p..p. 129, 
130. 
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مسثس مةت   دن دتلج مؤدتل ةا    ك تلج   دلؤيتا مؤست سلتلج   مؤتت م  مةتى إكستل   سالت  مؤست سلتلج 
   أ هل  تذؤك تيتل زج مؤتت م  350   مؤي    مؤز ن  مؤس ة     بسيس  أن م   مؤست سللج   ق 

تت ت مؤدل ةتا   ات      هت   تت  مؤSPSؤةسك     ت  مؤسشتكةا مألكثتس إؤعللتل مؤ ت  ت م ت  مؤت  ت 
مزد   د   مؤ ة تلج مؤس تأ س    تتل ؤتذؤك   دهت   هتذم مؤسشتس ع ؤخ تض  دت   تتأ اس هتذم مؤست سلتلج  

DMAIC بلؤ لؤ  تعتا  مضل مؤست  ا م  مؤخلم ا   م  رسدق ما خ ما  نهيالا 
(1) 

تت  تشتتكاو  تتسق مستو اتت ا اتتاليسل   تع مت   تت مس   لوتتس   Define  ت   سلةتتا مؤ دسدتتف 
   هتت  أاتت لي ديل دتتا  اتتس      خ تت   تت   يتتلالج Black Belt مؤعتتزما مألاتت     ؤةسشتتس ع

م م    نهل   سما تا مؤيت     تخ تالش مؤسشتس ملج   قتلا   ضت    تا مستو ؤةسشتس ع   ع مت  أ اًل 
 تتتتتلمال  مأل مج ؤةبالل تتتتلج مؤس للتتتتا   تع متتتت  مؤسنتتتت     قتتتت  ماتتتت خ ا  سدتتتتق مؤسشتتتتس ع ؤ عتاتتتتق ؤهتتتتذم 

ل دإ شتلج مؤسخ تش مؤبالتل   ؤهتل  كستل مكتز    قتلا أيًوتSIPOCئالا اتاب ر مؤسشس ع مأل م  مإلل ل
مؤ سدتتق  تت  مسةالتتا مةتت  تتتت ي  مؤست سلتتلج  تت  لاتت  مؤ خ تت    تع متت  مؤستتت  ا م    مألهتت م  
مؤسست  تتا  هتتذم مؤسشتتس ع   قتت  تتت  إ شتتلج  خ تتش تتت  ق مؤدسةالتتا ؤ هتت  مؤعلؤتتا مؤسمهنتتا ؤدسةالتتا تتتت ي  

شتتتتتتس ع  دتتتتتت   مؤداتتتتتت  )تتتتتتتتةال  مالق سملتتتتتتلج مؤس تتتتتتأ س  تتتتتتب  مؤست سلتتتتتتلج   قتتتتتت  لتتتتتت    سدتتتتتتق مؤس
 د   مؤدا   أن ت سح   أ  20 ت سح   تأ اس 3518(؛ ت  قب   2016:اب سبس 2015اب سبس

 DPMO (The Defects Per٪   يؤتتك يدنتت  أن مؤداتت    م تتو مؤسةاتت ن  سصتتا0,56هتت  

Million Opportunities)   تعتا  مؤخ  ا   لا  كل ا مؤن لئ  تشاس إؤ  ضس م 5685ه  
 (2)ست  ا م مؤست  ا ؤة

  ع متت  مؤستتتلمال  مؤسئالتتتا   االتتلس  Measure قتتلا  سدتتق مؤسشتتس ع  تت   سلةتتا مؤيالتتلس 
مؤد م و مؤسسثس  مؤس دةتا دلؤ  ااس   ت  ت  دس مسةالتا مات   تسمئش مؤدسةالتا ؤسزدت   ت   هت  مؤ سكاتز  

ي  مؤست سلتلج     ت  م أن مؤعت   تع مت   كتلن مأل شت ا ناتس يمج مؤيالستا مؤسوتل ا  ت  مسةالتا تتت 
اتلما    80اتلما مستو    مؤعت  مألق تى هت  4,5مأل  ى    مؤ قا إلكسل  مالق سمح هت  لت مؤ  

 قت  مستب  سدتق مؤسشتس ع  نشتل   ت    خ ت   ت     مال  ب لج مؤنباس  يكت ن  ت  أ مج مؤدسةالتا
هائتتتتا مؤ تتتت مد  مؤسهةتتتتا مؤ تتتت  قتتتت  هل أموتتتتلج  SPS قتتتت  ت  تتتت   ك تتتت    مسةالتتتتا ت تتتت دس مالق تتتتسمح

ؤةستت ا ا     مؤد م تتو مؤسست  تتا دكتتو مق تتسمح   ثتتو مؤ ثتتلئق مؤسلؤالتتا   مؤ قتتا مؤتتذ  متت   فالتت  تتتت ي  
                                           

(1) Ibid: P. 132 . 
(2) Ibid ; p.p. 133:137. 



2019  (1ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 431 

قبتتو مؤس متت  مؤنهتتلئ  ؤة تتت ي     دتت   مل تتتل  أ مج   اليتتا   تتتل  SPSمؤ ثالتتتا مأل اتتس  إؤتتى  تت ا   
 .(1)ؤ م   تدتا  كو مق سمح مةى ل  

إؤتتتى اتتتب سبس 2015و مؤبالل تتتلج  تتت  اتتتب سبس تتتت  تعةاتتت Analysis  تتت   سلةتتتا مؤ عةاتتتو 
 ه   ت ا أمةى  ت    ٪0,5ه   SPS  تبا  أن مؤسد   مؤسدا  مؤشهس  مؤس  ق  ؤسك   2016

مؤس  قتتت    قتتتلا  سدتتتق مؤسشتتتس ع دتتتلؤ عتاق  تتت  مالمت لرتتتلج  تتتا  أموتتتلج هائتتتا مؤ تتت مد  مؤ س يتتتا  
ؤبالل لج )مؤ   ت  مؤع     مؤس ا ا     ع  مؤد م و مؤستيةا    ايبج  الل لج   مبش هذم م

مةاهتل  ت  مؤسسملتو مأل ؤالتتا  ت  مؤخت  لج  تل قبتتو  نعهتل إؤتى  م تا مؤ دتاتت  مؤنهتلئ ( ؤة نبتس دشتتكو 
أ وتتتو مؤدتتت    تتت  مؤتتتتلملج مؤ تتت  ي ةبهتتتل مؤس اتتت  ؤنتتتو مق تتتسمح   هتتتذم مالمت لرتتتلج مؤسع سةتتتا تتتت  

سشس ع أ اًل   عتا    ج  سدق مؤImprove       سلةا مؤ عتا  (2) ضدهل مة  ما  لج  الل الا
    ب  متخلي ددض مإل سمجمج    SPSم ج مؤدسو ناس مؤس  مزن    ي   مؤخبس       ا  

)إ شتتتلج  ؤالتتتا ؤيالتتتلس  تتت ت تدتاتتت  مؤست سلتتتلج  تتت    ميتتتا مسةالتتتا مالق تتتسمح   تتتت  اس مؤ تتت مد  :  نهتتتل
ا ت زدت  مؤسنلا  ؤةع     مؤس لم   مات  ت ضتالع   مضتح ؤةيت    مؤز نت  مؤست تسح   إ شتلج  مقت

قتتتتلا  سدتتتتق مؤسشتتتتس ع  تتتت   سلةتتتتا مؤتتتت عك  أ    (3)مؤدستتتتو    مصتتتت   الل تتتتلج ليتتتت  مؤدستتتتو وتتتتهسدل(
   ثاتتتق  سالتتت  مإل تتتسمجمج مؤسعتتتتنا   مصتتت   الل تتتلج متتت ج مؤدستتتو    سم د هتتتل  Controlمؤسقلدتتتا

وتتتهسدل  تتت  قبتتتو االتتتل مج مؤيل دتتتا   يؤتتتك  تتت  أ تتتو مؤ عتتتتا   تتت  مؤ قتتتا مؤسعتتت     مؤدستتتو مةتتت  
 DMAICعتا       ب  تعتا     سما ا كل    سملتو  يسالتكما  م ا هذم مؤ 

    ت  إرتلم (4)
يؤتك  أكت   سدتتق مؤسشتس ع أن   مئت  تن اتتذ  دتلماس ات ا اتتاليسل  ت  هتذم مؤسشتتس ع يسكت  أ سلؤت   تت  
ددض مؤنتل  مؤهل ا  نهل:) تعتا  مضل مؤست  ا م   زدل    دن دلج مؤس ا ا   مم سم  مؤيالل مج 

  مأل  مج  تتتتتتتتت  اتتتتتتتتت ا   يسل     شتتتتتتتتتس  نهيالتتتتتتتتتلج لتتتتتتتتو مؤسشتتتتتتتتتكبجمؤدةالتتتتتتتتل دأهسالتتتتتتتتتا اتتتتتتتتت ا اتتتتتتتتال
PUااليسل ديل دا 

(5). 

                                           
(1) Ibid: P. 137. 
(2) Ibid: P. 138. 
(3) Ibid: P. 142 
(4) Ibid: P. 143. 
(5) Ibid: P. 143. 
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 -:PU  ةدور القيادات الجامعية في نجاح تطبيق ستة سيجما بجامع -3

  ًمم  هًستتتل  تتت  ت باتتتق اتتت ا اتتتاليسل  نيتتتلح  م تتتو  PUتتتتس   مؤيالتتتل مج ديل دتتتا  س متتت  
ل مةت  مأل  مج م ق ًدتا    تد ست  مم ستل ً مؤيل دا   كسل تدسو مة   شس مؤثتل تا مؤي مت    تا  مؤدتل ة

 :إلل لئالا    فالسل مة  ت ضالح ؤذؤك مؤ تناللج م
 ت  تعتتتا  مسةاللتهتل   تتتت ي   تت  لج يمج  PUتسكاتز مؤيالتتل مج مؤيل لالتا  تت   ل دتا  اتتس    (أ 

(1)     ملؤالا مة  م  اللم  نهياللج ا ا االيسل مؤسخ ة ا
 

ات خ ما أ  مج   نهيالتلج ات ا اتاليسل مؤ ت  تسكاتنه     مؤسهلممج مؤ   ت  سهل مؤيل دتا ؤةس ت مبا  م   (  
 .(2)لو مؤسشكبج   تعتا  مؤدسةاللج م  رسدق  نهيالا  يسالك   ا ا االيسل االل    شس ملج

مة  مؤيالستا  تتةاتو مؤ نتلؤالف  كستل أصت ح PUتسكاز مؤيه   مؤسبذ ؤا    قبو االل مج  ل دا  (ر 
 .(3)أ مئه   ست ً ل  زئالل دلؤسشلمكا  مؤ ع   مؤ دة 

    دادأس  مؤ دةال  مؤيل د  مؤس س  مؤ   دس  مؤ ع م   لا  أن هنلر م   ال يعل  
 مؤد متت   تت  مؤيل دتتلج مؤس تتسدا اتتدا  (4)ت تتسح ؤة  تت دس  مؤ عتتتا   مؤيتت   مؤ تت  سشتتس ملج مؤ  

 ستتا كتتو  نهتتل مؤ   تت  مإل مم  مؤي متت  مؤس سثتتو  تت  ت باتتق مؤخلصتتا  مؤسنشتتأ  لتت مًثل  قتت يًسل  تتت  مه
 مه ستتتتتتتا  ل دتتتتتتتا مؤستتتتتتتت تبو  تتتتتتت    تتتتتتتس نهيالتتتتتتتا اتتتتتتت ا اتتتتتتتاليسل  تتتتتتت دض  ساتتتتتتتتلتهل   ستتتتتتتثب 

 Future University in Egypt هتتذم مؤسعتتل الج(5)  تتت ي  تتت مد لج ألز تتا اتت ا اتتاليسل   
 مؤ  باتتتتتتتتق ت  دهتتتتتتتتل مؤيل دتتتتتتتتلج مؤس تتتتتتتتسدا مةتتتتتتتت  مؤستتتتتتتتت    مؤنظتتتتتتتتس    ؤتتتتتتتت  تسقتتتتتتتت  إؤتتتتتتتت  لاتتتتتتتتز  

 مؤدسة  مة  ممض مؤ مق .  

                                           
(1) Xingming Yu : Reduce The Time of Producing Admission Dashboard Reports , 

Six Sigma Project Charter , Purdue University, 2012, P.2. 

(2) Purdue University : Web; "https://www.purdue.edu/leansixsigmaonline/wp-

content/uploads/purdue-lss-brochure.pdf" , Accessed,8/7/2018,H.11:45A.M.  

(3) Chad and Others : Impacting Big Data Analytics in Higher Education Through 

Six Sigma Techniques , International Journal of Productivity and 

Performance Management ,Vol.(66) , No.( 5),2017, P. 664.  

مؤسستسس مؤت    ملس   لم ق  ع  ع : إ مم  مؤي    مؤشل ةا  مالم سل  ؤةيل دا   ساتلج مؤ دةال  مؤدلؤ    (4) 
ما  وس   ا ل د    س –مؤ دةال  مؤيل د  مؤدسب  ..أ لق مإلصبح  مؤ   دس –مؤثل    مؤعل   مشس 

 .44 ص2004(  1  سكز مؤ ممالج مؤسدسفالا  مؤيزج )
(5) Future University in Egypt: Lean Six Sigma (White Belt), 

https://www.fue.edu.eg/continueeducation/programsDetails.aspx?AID=2724&CI
D=2022&WID=33 

https://www.purdue.edu/leansixsigmaonline/wp-content/uploads/purdue-lss-brochure.pdf
https://www.purdue.edu/leansixsigmaonline/wp-content/uploads/purdue-lss-brochure.pdf
https://www.fue.edu.eg/continueeducation/programsDetails.aspx?AID=2724&CID=2022&WID=33
https://www.fue.edu.eg/continueeducation/programsDetails.aspx?AID=2724&CID=2022&WID=33
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 :امليدانية الدراسة أوال: 

 : جمتمع الدراسة والعينةأ( 

 ت         هذم مؤدانتا تت  م  التلم  مس ي م  اللم مانا  إؤىمؤ مماا  ا   مؤ للث امتيه
مؤيتت      ت ل   دسكتت  ت ضتالح مؤدانتا كستتل  صتعالعً تسثتتالًب  مألصتة مانتا مشت مئالا ؤ سثتتو مؤسي ست  

 :مؤ لؤ  (1مق  )
 يوضح توزيع أفراد العينة (1جدول )

 اجلامعة الفئة
رئيس 
 جامعة

نائب رئيس 
 جامعة

 وكيل عميد
رئيس 
 قسم

عضو هيئة 
 تدريس

 اجملموع

 106 91 8 4 2 1 0 مشس نيع امعةج

 82 60 10 7 2 2 1 بنها امعة ج

 64 40 12 5 3 3 1 الزقازيق امعةج

 252 191 30 16 7 6 2 اجملموع

 :ها اتامليداني وتفسري اطارنتائج اإل: ثانًيا

 النتائج الخاصة بترتيب العبارات حسب أوزانها النسبية:  -1
على يد حاور يدثالثة دالستبانة مج لة وفًقوا دترتيوب يدنتائج يدخاصة باستجابات أفريد يدعينة أ( 

دور يدقيوواديت يدجامةيووة فووص تطبيووق سووتة سوويج ا  مؤ دتتس  مةتتى  تت  لاتت  يدوووز  يدنسووبص 
 يد  رية:بادجامعات 

 (2) جدول رقم

 وحماورها الفرعية جمملةاستجابات أفراد العينة على االستبانة  إمجالييوضح 

 احملور
 عدد

 العبارات

املتوسط اإلمجالي 
 لعبارات احملور

 الرتتيب
درجة 

 األهمية

 كبيـرة 1 3.44 17 األول: إدراك القيادة اجلامعية ملاهية ستة سيجما.

 متوسطة 2 3.36 24 ت القيادات اجلامعية الالزمة لتطبيق ستة سيجما.الثاني: كفايا

 متوسطة 3 3.29 18 ستة سيجما باجلامعات املصريةلالثالث: تطبيق القيادات اجلامعية 

 متوسطة  3.36 59 إمجالي االستبانة
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مؤ دس  مةى   م مؤيالل مج مؤيل لالا    ت باق  ا ا اتاليسل  ت دض  ؤة دس  مةى   ت 
م ضتتح    مؤتتذ  مؤيتت    مؤ تتلؤ مؤس تتسدا مةتتى  تتت  ت مالاتت  ل ا  يسةتتا يسكت  ماتت تسمج دتلج مؤيل 

  يسةا: ما يلدلج أ سم  مؤدانا مةى مؤسعل م 
   إ ممر مؤيالل مج مؤيل لالتا ؤسلهالتا ات ا مؤ دس  مةى      مؤي    مؤتل ق م وح أن   

ات يلدلج أ تسم  مؤدانتا مةتى لات   ةتا مؤس  اتش مؤدتلا الكباتس   كل ا دا س س لؤيل دلج مؤدااليسل 
   قتت   تتلجج تتتت مسمج مؤسشتتلمكا     اتت ا دستتل يدكتت  (3.44)مؤ تت  س تت  لاتت   مالاتت  ل ا  يسةتتا

 تت  تتت  س كباتتس  أن  يستتو مؤسعتتل م يمج   كستتل م وتتح أيًوتتل ت باتتق اتت ا اتتاليسله  دس هتت ا  متتا
  3,44كتتتب  نهتتتل كلؤ تتتلؤ : )    اتتت لج كل تتتالاتتت    كتتتلن تستابهتتتل    هتتتا  ظتتتس مانتتتا مؤ مماتتتا

 ( مةى مؤ ستا .3,36  3,29  3,36
 وي كن ت سير يد حاور حسب ترتيب يدوز  يدنسبص دها على يدنحو يدتادص:

     مؤ ستا  مأل   إدريك يدقيادة يدجامةية د اهية ستة سيج ا  لج مؤسع م مأل     وس   
مج دستتتل يشتتتاس إؤتتتى إ ممر مؤيالتتتل (   3.44) تتت  لاتتت  أمةتتتى  م تتتا  تتتا  مؤسعتتتل م  تتت زن  تتتتب 

  أددل هل.  مؤيل دلج مؤس سدا   م ا كباس  ؤسلهالا ا ا االيسل     م  دس ه  هل   أه م هل

  ت  ك ايات يدقياديت يدجامةية يدالزموة دتطبيوق سوتة سويج ا   وتس     مؤثل   لج مؤسع م 
دستتل يشتتاس إؤتت  أن  (3.36 تت  لاتت  أمةتتى  م تتا  تتا  مؤسعتتل م  تت زن  تتتب ) مؤثتتل  مؤ ستاتت  

مؤبز تتتا ؤ  باتتتق اتتتاليسل اتتت ا  تتت  لاتتت  مؤتتتتسلج مألكثتتتس  بئستتتا ؤنعتتتلر  ك ليتتتلج مؤيالتتتل مج
 ت بالتهل   لجج   م ا    ا ا. 

  ستة سيج ا بادجامعات يد  وريةدتطبيق يدقياديت يدجامةية   وس     مؤثلؤ  لج مؤسع م 
  دسل يشاس إؤ  أن (3.29   مؤ ستا  مؤثلؤ     لا  أمةى  م ا  ا  مؤسعل م   زن  تب )

ا اتتاليسل دلؤيل دتتلج مؤس تتسدا  تت  لاتت     ة تتلج مؤ  باتتق  تتت  س  نتتل  مؤ  باتتق ت باتتق اتت 
  لجج   م ا    ا ا.  

يدخاصووة بوواد روق بووين يسووتجابات أفووريد يدعينووة فووص موو   أه يووة يالسووتبانة مج لووة  يدنتووائج -1
 –ع يوو  كليووة  –نائووب رئوويس جامعووة  –ومحاورهووا بحسووب متغيوور يدوئي ووة رئوويس جامعووة 

 عاو هيئة ت ريس(: -مرئيس  س -وكيت كلية
 ا  ما يلدلج أ سم  مؤدانا مةى  ت  ت مالا  ل ا  يسةتا   عل مهتل مؤ س ق مةى  ؤة دس 

 :( كسل مة 3)مؤي       اس مؤ اال ا يسك  ما تسمج دعت  
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 (3جـدول )
امعية يف نتائج حتليل التباين بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة للكشف عن للتعرف على دور القيادات اجل

 الوظيفةمتغري  حسب يةصراملتطبيق  ستة سيجما ببعض اجلامعات 

مستوى 
 قيمة ف الداللة

متوسط 
 املربعات

درجات 
 احلرية

جمموع 
 احملور مصدر التباين املربعات

.573  

 غري دالة
.769  

 

إدراك القيادة اجلامعية ملاهية  بني اجملموعات 529.870 5 105.974
 137.872 ستة سيجما

 
 داخل اجملموعات 33916.559 246
 اجملموع 34446.429 251

.760  
 غري دالة

.521  
 

كفايات القيادات اجلامعية  بني اجملموعات 718.560 5 143.712
 275.582 الالزمة لتطبيق ستة سيجما

 
 داخل اجملموعات 67793.091 246
 اجملموع 68511.651 251

.623  
 غري دالة

.701  
 

تطبيق القيادات اجلامعية  بني اجملموعات 636.964 5 127.393
 181.736 ستة سيجمال

 
 داخل اجملموعات 44707.036 246
 اجملموع 45344.000 251

.757  
 غري دالة

.526  
 

 بني اجملموعات 4051.333 5 810.267
 الدرجة الكلية
 1541.233 لالستبانة ككل

 
 داخل اجملموعات 379143.223 246
 اجملموع 383194.556 251

 (  2.25( =)0.05(    من  )3.15( =)246   5(  ب م    لسدا )0.01مؤيالسا مؤي  ؤالا ؤيالسا ) ( من   ت  ت )
 (4) جدول

 القيادية حسب متغري الوظيفةاملتوسطات واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة 
 حنراف املعيارياال املتوسط احلسابي العدد اجملموعة احملور

إدراك القيادة اجلامعية ملاهية ستة 
 سيجما

 3.53 56.50 2 رئيس جامعة
 11.35 56.00 6 نائب رئيس جامعة

 9.20 60.85 7 عميد كلية
 10.37 63.50 16 وكيل كلية

 13.95 57.31 29 رئيس قسم
 11.22 58.33 192 أعضاء هيئة تدريس

مة كفايات القيادات اجلامعية الالز
 لتطبيق ستة سيجما

 21.92 76.50 2 رئيس جامعة
 22.00 74.16 6 نائب رئيس جامعة

 16.28 76.42 7 عميد كلية
 18.33 83.75 16 وكيل كلية

 21.58 78.96 29 رئيس قسم
 15.38 81.29 192 أعضاء هيئة تدريس

 ستة سيجمالتطبيق القيادات اجلامعية 

 14.14 48.00 2 رئيس جامعة
ئب رئيس جامعةنا  6 53.83 11.68 

 12.32 55.14 7 عميد كلية
 13.45 61.31 16 وكيل كلية

 16.98 59.51 29 رئيس قسم
 12.96 59.58 192 أعضاء هيئة تدريس

 الدرجة الكلية
 لالستبانة ككل

 39.59 181.00 2 رئيس جامعة
 51.87 184.00 6 نائب رئيس جامعة

 32.97 192.42 7 عميد كلية
 40.23 208.56 16 وكيل كلية

 50.92 195.79 29 رئيس قسم
 36.94 199.21 192 أعضاء هيئة تدريس
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 تتا  ماتت يلدلج أ تتسم  مؤدانتتا مةتتى  تتت  ت  تتس ق م وتتح  تت  مؤيتت    مؤتتتل ق متت ا   تت   
 مؤتتذ  يظهتتس فالتت  تتتتلم  مؤس  اتت لج  تتا    مؤ اال تتا    اتتسدعتتت  مالاتت  ل ا  يسةتتا   عل مهتتل 

ؤ مماتا دلاتت ثنلج  كتتبج مؤنةالتلج مؤسخ ة تتا   لات  م تتتلم  كتتو  ت  ملاتتلج مؤيل دتتلج  ئتلج مانتتا م
  مؤتل   مؤن م    كذؤك ملالج مألقتلا  أمولج هائا مؤ  مد .

أ هتل تتلم  ا ا االيسل مؤيالل   مؤيل لالا    متخلي مؤتسمممج مة  أا   مضتعا  لات            
 ت  س مؤبالل تلج مؤ االتتا مؤ ت  تع تلر إؤاهتل مؤيالتل   إل تسمج ت ااتسمج  دلؤتا  م تو مؤسساتتا مؤيل لالتا 

 .مؤ   ته     عتا  مؤدسةاللج  مأل ش ا مؤيل لالا    ع م   شس ملج ا ا االيسل
 : 

 م تو مؤيل دتا إال دتلؤ زما  االيسل  ال يسك  ت باق أ    ل م  ؤ عتا  مؤي     ثو ا ا      
  متت  قل تهتتل    ضتت  ملدتتا  مضتتعا  تت  قبتتو مإل مم  مؤ ن اذيتتا ؤةيل دتتا ؤ أاتتال    شتتس ثتل تتا اتت ا 

ؤ عتاق هذم  ا  ض  مأله م  مؤ   تنتي   دهل   تشكاو مؤبنالا مؤ نظالسالا  مؤنظ  مؤسنلا   االيسل
   ت سثتتو ت  تت  مؤسساتتتلج مؤ دةالسالتتا ييتت  أن م  م تتق  تت   ضتت  مؤتاللاتتلج مؤ تت  مالؤ تتزما    مؤتتذ 

 :   لئ  مإلرلم مؤسا م   كسل مة 
 أثبتت يد ريسة أ  أفريد يدعينة يهت و  باالتص:: الدراسةور انتائج حم -أ 

  ا ا االيسل كنسلير إ ممدا ل مثا.  تد  مؤيالل   مؤيل لالا مؤ سق  ا  إ مم  مؤي    مؤشل ةا 

 إل لئالل    إ ممدا كلا سمتاليالا ؤ   مؤيالل   مؤيل لالا  م  دس ه ا ا ا االيسل. 

     ا ا االيسل.  أددل  ؤ   مؤيالل مج مؤيل لالا  م  دأه م م 

 اد  مؤيالل مج مؤيل لالا ؤ   اس  نل   بئ  ؤ  مد  االيسل ا ا 
 و   أثبتت يد ريسة يد ي ينية أ  أفريد يدعينة يه لو  يآلتص:

 دلج مؤس سدا.ما خ ما ا ا االيسل كأ م  ؤ عتا  مؤدسةاللج  مأل ش ا دلؤيل  

 .ض   اثلق مسو ؤ ع م       ز ن  ؤ ن اذ كل ا    مج  شس ملج االيسل ا ا  

    ماتت خ ما اتت ا اتتاليسل  تت  االتتلس  تت   قتت م  مؤدسةالتتلج مةتت  تةبالتتا   مصتت لج مؤسنتت   ؤتت
 مؤست  ا .

 -يلص: يقترح ماع يدنتائج يدسابق وعلص ضو : مقرتحات الدراسة -ب 
 ل الل لج مؤست  ا م  مؤ م ةاا    مؤخلم ا  .تسكاز مؤيالل مج مؤيل لالا مة  تةبالا م -
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 مؤدسو مة  تعتا  ق ممج مؤدل ةا  دلؤيل دا. -

 ضس م  ت ضالح مؤيالل   مؤيل لالا مؤسدلماس مؤبز ا ؤ تاال  مؤدسو. -

 تسكاز مؤيالل مج مؤيل لالا مة  تع م     ة لج مؤست  ا م    مالا سلع ؤ  ج مؤدسبج. -
 نل   بئ  ؤ  مد   سق مسو ا ا االيسل.تسكاز مؤيالل مج مؤيل لالا مة  ت  اس   -

 ضس م  ت لد  مؤيالل مج مؤيل لالا ؤ ثلئق ؤسشس ملج ا ا االيسل. -

 : 

   ض ج   لئ  مؤ مماا مؤعلؤالا   ل تبن      تت مس ؤت  م مؤيالتل مج مؤيل لالتا  ت  ت باتق ات ا 
مؤ مماتتتا مؤنظسدتتتا  مؤ مماتتتا مؤسا م التتتا   اتتتاليسل  تتت دض مؤيل دتتتلج مأل سدكالتتتا  مؤس تتتسدا   هتتتذم  تتتل أك تتتت 

ؤسسلماتلج مؤيالتل مج مؤيل لالتا ) ت  لات  مؤت م     هس  ثاس أت      م   لئ  مؤ مماا  أاهسجلا  
دلؤس ه ا  أهسالا  أه م  ات ا اتاليسل     ة تلج تعيالتهتل  مؤ  بالتتلج مؤسخ ة تا ؤهتل  تدت    ؤاللتهتل   تسق 

 ؤتتتذؤك تتتتست مؤ مماتتتا مؤعلؤالتتتا أن هنتتتلر ددتتتض   التهتتتل(مسةهتتتل   شتتتس ملتهل    تتتلئ  ت بالتهتتتل   نتتتل  ت ب
 مإل سمجمج مؤست سلا مؤ   يسك      بؤهل ت داو هذم مؤ  م  ه  كسل مة :

 يت سح  ل مة     إ سمجمج :من حيث س ات يدقياديت يدجامةية ومهامها.  -

o . مه سلا مؤتلئ  مؤيل د     ت باق ا ا االيسل دأن يك ن قلئ   ت نش 

o ا  أمسل   سق ا ا االيسل.تع م    ض ح  هل 

o . تعسو مؤيالل مج مؤيل لالا مؤت م  مة  تعسو مؤخ أ   أن تن ن  ت د   ؤتب   مؤن لئ 

 يت سح  ل مة  :من حيث دور يدقياديت يدجامةية فص نشر يدوعص بستة سيج ا وأه يفها وأبعاد،  -

o  دلؤيل دا. ضس م  مت  م  سلملج   مدا ؤنشس مؤ م   ثتل ا ا ا االيسل  ا   سال  مؤدل ةا 

o  . مؤ خ الش ؤ     ه   ملا  ا   سال  مؤدل ةا  دلؤيل دا تسها ًم ؤة ص   إؤى مؤنسل 

o .ما دل ا مؤيالل مج مؤيل لالا دستلمال  ؤ نة ا مؤي      تع م   م ا مؤخ  ا مؤس مئا 

، من حيث دور يدقياديت يدجامةية فوص إجوريعيت تطبيوق مشوروعات سوتة سويج ا ونتائجهوا -
  سمجمج :يت سح  ل مة     إ

o   تتتت م س   تتتا ماتتت سمتاليال   عتتت      مضتتتعا ؤ  باتتتق  شتتتس ملج اتتت ا اتتتاليسل دكل تتتا مألمستتتل
  مأل ش ا.

o . تنسالا  هلممج مؤدل ةا   زدل   ق ممته  مةى ما خ ما ا ا االيسل    أمسلؤه 

o  .ت  اس  دلماس  د س   ؤياللس مأل مج ؤنل ا مألمسل   مأل ش ا 
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 يت سح  ل مة :غلب على تح يات تطبيق ستة سيج ا. من حيث دور يدقياديت يدجامةية فص يدت -

o قنلما مإل مم  مؤدةالل    مؤيل دتلج دأهسالتا ت باتق ات ا اتاليسل  مات خ م    ت  مسةاللتهتل  تت دا
  أ ش  هل.

o    ؤةيل دا. مالا سمتاليالامأله م    ةسشلمد  مؤ   ت بجا مؤيالل   مؤيل لالا ؤأن تع 

o  ل ا ا دسكل آج مؤس ا ا .صد با مبش   لئ   شس ملج االيسمؤ  ة  مةى 
يت تتتسح  تتتل مةتتت   تتت  مووون حيوووث دور يدقيووواديت يدجامةيوووة فوووص نجووواح تطبيوووق سوووتة سووويج ا.  -

 م سمجمج :

o .مبش ملدا  مالؤا مؤيل دا دأه م  ا ا االيسل 

o  .لت  ما ثسلم    و مإل مم  دلؤبالل لج  مؤعتلئق 

o . ت  اس  نل  تنظالس   دل  يع ز مؤدل ةا  مة  مإل  لر 

 : مة   ل  دت سحتوئيف آديات تطبيق ستة سيج ا،  قياديت يدجامةية فصمن حيث دور يد -

o . تع م     ة لج مؤست  ا م      ب  مالا سلع ألص مج مؤدسبج مةى م  ب  أصنل ه 
o   إ شلج إ مم    خ  ا  تخ ال   سدق  هن    خ   يك ن  شلر   مسة  مألالا  هت

 د  مؤسساتا مؤيل لالا  م ش  هل.مؤ عتق    تن اذ  ؤاللج ا ا االيسل     خ ة   شلم 

يت تتسح  تتل مةتت   تت  موون حيووث دور يدقيوواديت يدجامةيووة فووص أديع فوورق ع ووت سووتة سوويج ا  -
 :م سمجمج

o  زدتتل    تن دتت  مؤبتتسم   مؤ  مدبالتتا مؤ تت  تهتت   إؤتتى تز دتت  مؤدتتل ةا   نستتلير اتت ا اتتاليسل  كالفالتتا
 ت بالتهل.

o ت بالت  ؤإل مم  مؤيل لالا. ت  اس أ ؤا إمول يا  ك ا لج ل    س ير ا ا االيسل   زميل 

o  مؤ تت مد  مةتتى  هتتلممج كتتو  تت  مؤعتتزما مأل وتتس  مؤعتتزما مألاتت    مؤعتتزما مألاتت   مؤتتسئال    تتتل
 ؤست  دلج ا ا االيسل  كذؤك  هلممج مؤ  و أ  مؤسمم .

 : 
فووص ضوووع مووا سووبق تق ي ووه موون نتووائج وتوصوويات تقتوورح يدباحثووة عنوواوين دعوو د موون 

 ات ويدبحوث يد ستقبلية فص مجال إديدة يد عرفة ك ا يلص :يد ريس
 دريسة تقوي ية ألديع يدقياديت يدجامةية يد  رية فص ضوع ن وذل ستة سيج ا. -

 دريسة تحليلية د عو ات تطبيق ستة سيج ا بادجامعات يد  رية. -
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 : وتتضمن كل من أوال :املراجع العربية:
 :الرسميةالوثائق و التشريعات -أ 

مشووروع تن يووة  وو ريت : وحوو ة إديرة مشووروعات تطوووير يدتعلوويم يدعووادص:  زمم  مؤ دةتتال  مؤدتتلؤ  .1
، يدلجنووة يدقوميووة إلديرة مشووروع تن يووة  وو ريت FLDPأعاوواع هيئووة يدتوو ريس ويدقيوواديت 

  ا.2003  وثيقة يد شروع، أعااع هيئة يدت ريس ويدقياديت

 :راتـــــــالمؤتم -ب 

، سيج ا كن وذل مقترح إلديرة يدجودة فص مؤسسات يدتعلويم يدعوادص6: ؤدية   إ سمهال  ر  م .2
 ا .2007  مإل لممج، جودة يدجامعات: ل  ور ه بحثية مق مة إدص يد ؤت ر يدعربص يألول 

يد ؤت ر وإديرة جوود  يدتعلويم يدعوادص،(sigma- six)سويج ا سوتةألست  صتل ق مبت  مؤسيات : .3
يدجووامعص يدخووا  فووص يدووبالد يدعربيووة  اووايا آنيووة وأفوواق يدعل ووص يدعربووص يدثووانص )يدتعلوويم 

  ل د  ا هلر. ا هلر   2007مؤسندت      لمس ،مستقبليه (

إديرة يدجوووووودة يدشووووواملة ويالعت ووووواد دلجامعوووووة ومؤسسوووووات يدتعلووووويم ملستتتت   تتتتتلم ق  ع تتتتت ع: .4
يدتعلويم يدجوامعص يدعربوص ..أفواق يإلصوالح –يد ؤت ر يدقومص يدثوانو  يدحواد  عشور يدعادص،

  .2004(  1مؤيزج)  ما  وس    سكز مؤ ممالج مؤسدسفالا ا  ل د  س – دتطويروي

 Sigma 6يدتغيير يدتنظي ص من خالل ستة سويج ا :  تد   وسدف  مؤتبا  خة    مب  .5

يد وؤت ر يدو ودص يدعل وص حوول ، موتووروال  ةعورض تجربو –ع وال إلديرة يأل يألذكى يدطريقة
–مألم ن –م تتلح  –يدبحوث و تطوووير يد ووويرد يدبشوورية مركووز أدير  يدتغييور فووص عووادم متغيوور،

 . 2014أك  بس  30:27مؤسندت     مؤ  س   مسلن

يد وؤت ر يدقوومص يدثوامن ، فص يدتعلويم يدعوادص Six Sigmaتطبيق : مزم  خ لم إ سمهال  مؤبنل .6
 .2014منت    11 10مؤسندت     مؤ  س    عشر )يدعربص يدعاشر(

 :العلمية الدوريات -ل 

 يا  أثر تطبيق إديرة يدجودة يدشواملة مون خوالل برنوامج سوتة سويج ا : ل سألس  كسل  م .7
يد جلووة علووص يدتحسووين فووص ع ليووات يإلنتووال بووادتطبيق علووص  طوواع يد ووناعات يدكي يائية،

 ا .2016(  منلمس1مؤد  )   س   يدعل ية دال ت اد ويدتجارة
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دعلووووم يدتربويوووة ي، تطبيوووق سووويج ا سوووتة فوووص يد جوووال يدتربوووو   : أ تتو  نتتتا اتتتب ا مؤشتتل لن .8
 ا.2005  (1)مؤسية  ، ،مجلة جامعة يد لك سعود  ويد ريسات يإلسالمية

يدتويفووق دسياسووات يدتوو ريب فووص يد ؤسسووة يال ت ووادية  ةإمكانيوو: ز م ت لساتت     تت قسم ممدتتح .9
مجلوة كليوة بغو يد دلعلووم ، كون ور ةيدجزيئرية ما تطبيق يدستة سيج ا دريسة حادة مؤسس

 . ا 2012  (30مؤد  )  يال ت ادية يدجامعة

فوص منهجيوه  (TRIZ)توئيف م هووم تريوز :  ن  الؤ  لتا   سم    لؤ  نلز  مؤ س  .10
، ودورها فص تخفيض يدتكاديف )دريسة نظريه تحليليه( (Six Sigma)يدحيود يدس يسص 

 ا.2013  (96مؤس صو  مؤد  ) امإل مم   مالق  ل    ل د اكةال  يإلديرة ويال ت اد ةمجل

مقارنووه ح يثووة يدتغييوور ويدتحسووين يد سووت ر فووص منظ ووات : سووتة سوويج ا:  تتلسمؤشتسدف     .11
 ا .2012  ( مؤيزمئس27/28مؤد  )  مجله يدعلوم يإلنسانية، يإلع ال 

فووص خ ووض كلووف جووودة  six sigmaمنهجيووة يعت وواد : صتتلؤح إ تتسمهال  متت    مؤشتتل ل   .12
نبوار جامعوه يأل  ةمجلو، اردريسة تطبيقية فص كلية يإلديرة ويال ت اد بجامعوة يالنبو: يدتعليم
 ا.2016  (15مؤد   )  (8مؤسية  )  مؤدسمق  ويإلديرية يال ت اديةدلعلوم 

 Six Sigmaمتطلبات تطبيق منهجيه سيج ا ستةمب  مؤدلر  لةتلن ملس  مب  مؤدزدز:  .13
يد جلوووة ، دتحسوووين أديع يدجهووواز يإلدير  بكليوووة يدتربيوووة بح ووور يدبووواطن جامعوووه يد ماموووة 
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