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 ودية( في الجامعات السع6معوقات تطبيق نظرية سجما ستة)
 1بدر جمعان الشاعري/ دو  زكريا محمد هيبة /أ.د

 :المستخمص
برنػام  يجمػب بػيف ءةػافة ويعاليػة ا داف   Six Sigma6تعػد سجماسػتة

وتحسيف العمليات المعريية داخؿ المنظمة  لذا  حرصػت العديػد مػف الجامعػات 
عػػد العالميػػة ىلػػن تبنػػا تلػػؾ النظريػػة ءمػػدخؿ لتحسػػيف ءةػػافة نظميػػا ا داريػػة. وت

ىملية التدقيؽ الداخلا للمؤسسة مف العمليات الميمة ليا  وذلؾ بسبب توسعيا 
 Sixوزيػادة حػدة المنايسػة مػب المؤسسػات المنػاظرة  وتػػةتا نظريػة سػيجما سػتة

Sigma  لتزيػػد مػػف يعاليػػػة دور المؤسسػػة يػػػا الرقابػػة ىلػػػن ءايػػة مجا تيالتلبيػػػة
ف خالؿ ىذه الدراسة الوقوؼ احتياجات المستةيديف المتغيرة. وييدؼ الباحثاف م

ىلػػػػػن أىػػػػػـ المعوقػػػػػات التػػػػػا تحػػػػػوؿ دوف تطبيػػػػػؽ سػػػػػجما سػػػػػتة يػػػػػا الجامعػػػػػات 
السػػعودية  والحلػػوؿ المةترحػػة لتجػػاوز تلػػؾ العةبػػات. واسػػتخدـ الباحثػػاف المػػني  
الوصػػػػةا التحليلػػػػا لدراسػػػػة الظػػػػاىرة  مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ ا سػػػػلوب الوثػػػػا ةا 

المتعلةػػة بنظريػػة سػػجما سػػتة. ثػػـ قامػػت   سػػتةراف وتحليػػؿ أدبيػػات الةءػػر ا داري
الدراسػػػة باسػػػتجالف بعػػػض المعوقػػػات التػػػا تحػػػوؿ دوف تطبيػػػؽ سػػػجما سػػػتة يػػػا 
الجامعػػات السػػعودية  والتػػا تمثلػػت يػػا: معوقػػات خاصػػة با سػػتراتيجية نةسػػيا  
معوقػػػػػات خاصػػػػػة بالثةايػػػػػة المؤسسػػػػػية ويلسػػػػػةتيا  معوقػػػػػات خاصػػػػػة بالتػػػػػدريب  

خاصػػػة بػػػالترءيز  معوقػػػات خاصػػػة بتػػػوير معوقػػػات خاصػػػة بػػػالموارد  معوقػػػات 
الباحثػاف يػا  عريػة التعامػؿ معيػا قياسػًيا. وقػدـالمعلومات بءؿ شةايية ودقػة  وم

نيايػػة الدراسػػة بعػػض ا قتراحػػات التػػا يمءػػف بمةتجػػاىا تطبيػػؽ سػػجما سػػتة يػػا 
الجامعػػات السػػعودية والتػػا تمثلػػت يػػا: نشػػر ثةايػػة سػػجما سػػتة واختيػػار الةريػػؽ 

ةة موحػػدة للعمػػؿ  تػػويير المػػوارد الالزمػػة للمشػػروع  تػػويير وتدريبػػو  وجػػب يلسػػ
 البيانات والشةايية يا ىرجو.
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 مقدمة الدراسة:
مػػػف المالحػػػظ أف الحػػػػديث ىػػػف الجػػػػودة يػػػا المؤسسػػػػات التعليميػػػة بصػػػػةة 
ىامػػة  والجامعيػػة بخاصػػة  مػػف ا مػػور التػػا    نػػن ىنيػػا  بػػؿ أصػػب  تطػػوير 

وياىليتيػػػا التعليميػػػة مرىػػػوف ب نشػػػاف  تلػػػؾ المؤسسػػػات وزيػػػادة قػػػدرتيا المؤسسػػػية
ءيانػػػػات تعنػػػػا بػػػػالجودة  سػػػػواف ييمػػػػا يتعلػػػػؽ بجػػػػبطيا أو متابعتيػػػػا أو قياسػػػػيا. 

أحػػػد أىػػػـ مؤشػػػرات جػػػودة المؤسسػػػة وياىليتيػػػا  ىلػػػن -قيػػػاس الجػػػودة–وا خيػػػرة 
 اىتبار أف ما   يمءف قياسو   يمءف إدارتو أو التحءـ ييو.

ة مػػف العمليػػات الميمػػة ليػػا  وذلػػؾ وتعػػد ىمليػػة التػػدقيؽ الػػداخلا للمؤسسػػ
بسػػػبب توسػػػعيا وزيػػػادة حػػػدة المنايسػػػة مػػػب المؤسسػػػات المنػػػاظرة  وتػػػةتا نظريػػػة 

لتزيػد مػف يعاليػة دور المؤسسػة يػا الرقابػة ىلػن ءايػة  Six Sigmaسػيجما سػتة
 لتلبية احتياجات المستةيديف المتغيرة. مجا تيا

وتجػارب الشػرءات  ومف ا مػور المسػاىدة ىلػن ذلػؾ ا سػتةادة مػف خبػرات
العالميػػة ونظميػػػا ا داريػػػة  وخاصػػة مػػػب انتشػػػار إجػػةاف الصػػػةة التجاريػػػة ىلػػػن 

 .(4  2003)بوؾ  مؤسسات التعليـ العالا
لػػػػذا  اىتمػػػػت الجامعػػػػات بمجموىػػػػة مػػػػف بػػػػرام  الجػػػػودة المتةدمػػػػة ءػػػػا دارة 

ىادة با ىداؼ والنتا    ومرورا بمراقبة الجودة الءلية  ثـ إدارة الجودة الشاملة و  ا 
اليندسػػة  ثػػـ سػػيجما سػػتة. وىػػذه البػػرام  بعجػػيا يرءػػز ىلػػن ءةػػافة ا داف  أو 
يعاليتو  والبعض اآلخر ييتـ بتنمية الةدرات المعريية للمنظمة  ومػف ثػـ تطػوير 

 ,Ho et al)رأس المػػاؿ الةءػػري مػػف أجػػؿ تحةيػػؽ التنميػػة الذاتيػػة والمسػػتدامة

2006). 

برنػػام  يجمػػب بػػيف ءةػػافة  6ويشػػار إلييػػا Six Sigma سػػتة وتعػػد سػػجما
 ؛ 2012)أبوناىيػػػة  ويعاليػػة ا داف  وتحسػػػيف العمليػػػات المعرييػػػة داخػػػؿ المنظمػػػة

Lagrsoen, et. al., 2011 لذا  حرصت العديد مف الجامعات العالمية ىلن  )
 تبنا تلؾ النظرية ءمدخؿ لتحسيف ءةافة نظميا ا دارية.

معػػة سػػنغايورة خلصػػوا يػػا جا(Ho et al,2006) فييةػػا دراسػػة ىػػو و خػػر 
إلػػػن أىميػػػة تبنػػػا سػػػجما سػػػتة يػػػا التعلػػػيـ العػػػالا  حيػػػث إسػػػياميا يػػػا تعزيػػػز 

 التطبيةات ا حصا ية لتحسيف جودة التعليـ يا الءليات.
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أف  (Furterer, 2005) ويػػػا جامعػػػة يلوريػػػدا يػػػا أمريءيػػػا وجػػػد يػػػورتير
أسػيـ يػا تدريب الطلبة ىلن ميارات استخداـ سجما ستة وأدواتيػا ا حصػا ية  

% بعد أف تػـ معالجػة العةبػات أمػاـ 94تحسيف الميارات المءتسبة لدييـ بنسبة 
بداع الطالب.  تةءير وا 

أنػػػػو ىنػػػػدما  (Hargrove&Burge,2002)ءمػػػػا وجػػػػد ىػػػػارقروؼ وبرويػػػػا 
طبةػػػػػػت سػػػػػػجما سػػػػػػتة يػػػػػػا ءليػػػػػػة اليندسػػػػػػة يػػػػػػا جامعػػػػػػة توسػػػػػػءيجا ا مريءيػػػػػػة 

Tuskegee University تخػػرج الطلبػػة  تػػـ  لمعالجػػة مشػػءلة انخةػػاض نسػػبة
تحديػػد المشػػءالت بشػػءؿ ىػػاـ  ثػػـ ا سػػباب المؤديػػة لعػػدـ التخػػرج خػػالؿ سػػنوات 

 الدراسة المةررة  وطرح حلوؿ ىملية لحؿ المشءلة.
( أف ىنػاؾ ىالقػة دالػة إحصػا ية 2012وىربًيا  وجدت دراسػة أبػو ناىيػة )

معػػات بػػيف اسػػتخداـ معػػايير مػػني  سػػجما سػػتة وجػػودة التػػدقيؽ الػػداخلا يػػا الجا
الةلسػػػطينية  مػػػب جػػػرورة تبنييػػػا ءمنيجيػػػة متءاملػػػة. ويػػػا ذات السػػػياؽ أءػػػدت 

( أف سجما ستة يمءف ا ستةادة منيا لتطػوير الجامعػات 2012) دراسة سليماف
 المصرية مف خالؿ مجموىة مف المبادئ والخطوات.

( أف تطبيػػػػؽ سػػػػجما سػػػػتة يعػػػػد مػػػػدخاًل متميػػػػًزا 2011وأوجػػػػ  إسػػػػماىيؿ )
لػػيـ العػػالا حيػػث طبػػؽ دراسػػتو ىلػػن جامعػػة الموصػػؿ بءليػػة لتحسػػيف جػػودة التع

ا دارة وا قتصػػػاد. لءنػػػو أءػػػد جػػػرورة مشػػػارءة الجميػػػب يػػػا دىػػػـ ومسػػػاندة ىػػػذا 
 الةرار.
 &Al Atiqi)مػػػف جانػػػب  خػػػر  وجػػػد ءػػػؿ مػػػف العتيػػػؽ وديشػػػػةاندي 

Deshpande, 2009)  أنػػو ىنػػدما طبةػػا سػػجما سػػتة ىلػػن مجلػػس الجامعػػات
ىا تحديػػػد مػػدخالت ومخرجػػات العمليػػة التعليميػػػة  الخاصػػة يػػا الءويػػت اسػػتطا

لػػن أف تطبيػػؽ  والمشػػءالت التػػا تواجػػو خريجػػا الجامعػػات الخاصػػة الءويتيػػة  وا 
سػػػػػجما سػػػػػتة يسػػػػػيـ يػػػػػا تعزيػػػػػز مءانػػػػػة الجامعػػػػػة ومعػػػػػايير ا ىتمػػػػػاد  مةارنػػػػػة 

 بالجامعات ا خرى.
والنعيمػػػػػا   ؛ الجبػػػػػوري؛ و 2009والبػػػػػرواري   ؛ واىػػػػػتـ ءػػػػػؿ مػػػػػف )باشػػػػػيوة

( بالبعػػػػد 2005الشػػػػاماف  ؛  و 2007ىبدالمجيػػػػد  ؛  و 2007جػػػػودة  و ؛ 2009
 الةلسةا وا طار المةاىيما لسجما ستة.

( إلػػػن جػػػرورة تبنػػػا تطبيةػػػات سػػػجما سػػػتة 2010وسػػػعودًيا  يػػػرى الشػػػثري)
لتحةيؽ جودة ا داف مف خالؿ دراسػة ميدانيػة طبةيػا ىلػن جامعػة ا مػاـ محمػد 
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( أف نظاـ سجما ستة ىو ا نسػب 2008بف سعود ا سالمية. وأءد العلجونا )
لتحةيػػػػؽ تطلعػػػػات مؤسسػػػػات التعلػػػػيـ العػػػػالا السػػػػعودية  وأف تعريػػػػؼ مؤسسػػػػات 

أمر ميػـ  ؛ التعليـ العالا بمتطلبات سجما ستة  ونشر ثةاية الجودة مف خالليا
 للدراسات والبحوث التربوية.

وممػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف أىميػػػة سػػػجما سػػػتة وتطبيةاتيػػػا العمليػػػة يػػػا مؤسسػػػات 
عليـ العالا  ويؤىؿ الدراسة لتطرح سؤاً  أءثر تحديًدا  ومغايًرا لما اىتمت بو الت

 الدراسػػات السػػابةة حػػوؿ معوقػػات تطبيػػؽ سػػجما سػػتة يػػا الجامعػػات السػػعودية.
 والتا ىادة ما تحرص ىلن تبنا العديد مف النظريات ا دارية الحديثة.

 :مشكمة الدراسة وأسئمتها
مب  (2007)الحارثا  ا السعودي زيادة مطردة سجلت ميزانية التعليـ العال

. وطػرح (2010 )ىلػا انخةاض ملحوظ يػا معػدؿ الءةػافة الداخليػة والخارجيػة 
ما مدى إمءانية تطوير الجامعات السعودية  مف خػالؿ اسػتخداـ أسػاليب  سؤاؿ

 (.2007)الحارثا   ؟حديثة يا النظـ ا دارية للحد مف اليدر ولزيادة الءةافة
امعػػػػات السػػػػعودية بتطبيػػػػؽ الجػػػػودة الشػػػػاملة بمػػػػا تحملػػػػو مػػػػف يشػػػػرىت الج

نشػػػاف ىمػػػادات مسػػػتةلة للجػػػودة  إ  أف الوجػػػب لػػػـ  مسػػػميات واسػػػتراتيجيات  وا 
يطػػػرح بشػػػءؿ أءثػػػر تحديػػػًدا نظريػػػة سػػػجما سػػػتة يػػػا العديػػػد مػػػف  يتغيػػػر ءثيػػػًرا.

الدراسػػػػات التربويػػػػة لحػػػػداثتيا وجػػػػدتيا مػػػػف جيػػػػة  ولمػػػػا يػػػػا برامجيػػػػا وأسػػػػاليبيا 
ية مف إمءانيات لتحسيف أداف الجامعات  وجعليا أءثر ءةافة مف جيػة ا حصا 

(. إ  أف ىػػذه الدراسػػات وخصوًصػػا العربيػػة أو المحليػػة 2010أخػػرى )الشػػثري  
والبػرواري   ؛ منيا إما أنيا رءػزت ىلػن البعػد الةلسػةا وا طػار النظػري )باشػيوة

مجيػػػػػػػػػد  ىبدال؛  و 2007جػػػػػػػػػودة  ؛ و 2009والنعيمػػػػػػػػػا   ؛ الجبػػػػػػػػػوري؛ و 2009
؛ 2013(  أو تطبيةػػػػػػات سػػػػػػجما سػػػػػػتة )الحربػػػػػػا  2005الشػػػػػػاماف  ؛  و 2007

أءثػػػػػػر مػػػػػػف معوقػػػػػػات التطبيػػػػػػؽ يػػػػػػا  ( 2008العلجػػػػػػونا   ؛ 2010الشػػػػػػثري  
 الجامعات.

وتػػػةتا ىػػػذه الدراسػػػة الحاليػػػة يػػػا محاولػػػة مػػػف البػػػاحثيف لسػػػد الػػػنةص يػػػا 
 الدراسػػػػات السػػػػابةة  وميتمػػػػة بشػػػػءؿ ر ػػػػيس بالجامعػػػػات السػػػػعودية  مػػػػف خػػػػالؿ

 طرحيا سؤاليف ر يسييف ىما: 
 ما معوقات تطبيةات سجما ستة يا الجامعات السعودية؟ -
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 وما الحلوؿ المةترحة لتجاوز تلءـ العةبات؟ -
 :أهمية الدراسة

تعتبػػػر سػػػجما سػػػتة ا ءثػػػر أىميػػػة وحداثػػػة يػػػا النظريػػػات ا داريػػػة التابعػػػة 
رية للجػػػودة  بمػػػا تمتلءػػػو مػػػف أسػػػاليب إحصػػػا ية تءشػػػؼ العيػػػوب وتجعليػػػا صػػػة

(Aboelmaged, 2009 محةةة بذلؾ ىػدة مميػزات للجامعػات  حيػث تحسػف  )
 مف أدا يا وقدرتيا التنايسية.

وبالتػػػالا  يػػػ ف التعػػػرؼ ىػػػف ءثػػػب ىػػػف العةبػػػات المتوقعػػػة لسػػػجما سػػػتة يػػػا 
متخػػػػذي الةػػػػرار  مػػػػف تيي ػػػػة ا جػػػػواف  ـالجامعػػػػات السػػػػعودية يتػػػػي  المجػػػػاؿ أمػػػػا

ب الوقػػػت أمػػػاـ المنايسػػػة المحليػػػة لالسػػػتةادة مػػػف إمءانيػػػات سػػػجما سػػػتة  وءسػػػ
والعالمية للجامعػات السػعودية  مػف خػالؿ مسػ  أءبػر قػدر ممءػف مػف ا دبيػات 
الميتمة بالجودة وسجما سػتة والتطػوير الجػامعا  ومػف ثػـ الخػروج بحلػوؿ لتلػؾ 

 المعوقات  مما قد يسيـ يا تطوير العمؿ الجامعا السعودي.
 :مصطمحات الدراسة

( 6 2005ءمػػػا يػػػذءر الةيحػػػاف  وحمػػػزة ) SIGMAيةصػػػد بءلمػػػة سػػػجما 
بةنيػػػا بتعبيػػػػر إحصػػػا ا يةػػػيس مػػػدى انحػػػراؼ العمليػػػػة المحػػػددة ىػػػف الءمػػػاؿب. 
ويجيةاف  أف المصطل  يعود إلن ا  ريؽ مشيًرا إلن ا نحراؼ  وذلؾ بعػد أف 

يحظػػػن بػػػالةبوؿ العػػػالما ءونػػػو الرمػػػز الػػػداؿ ىلػػػن  أصػػػب  الحػػػرؼ ا  ريةػػػا 
 ا نحراؼ المعياري. 

بػػةف سػػجما سػػتة ىػػاب معػػدؿ   (Maguire, 1999: 32)ويعرييػػا مءػػوير 
جػػػػػػػزف مػػػػػػػف ءػػػػػػػؿ مليػػػػػػػوفب. ويشػػػػػػػير تودىػػػػػػػادي  (3.4)ىيػػػػػػػوب المنتػػػػػػػػ  بنسػػػػػػػبة 

(Chowdhary,2001.p.51)  إلن البعد الةلسةا يا المةيـو حيػث يةوؿ:ببةنيػا
مةياس إحصا ا ويلسةة يا ا دارة يتـ مف خالليا تمءيف الموظةيف مف تحسيف 

ب الػػذي يػػػتـ مػػف خاللػػو العمػػػؿ مػػف الناحيػػة العمليػػػة والجوىريػػة  وءيةيػػػة ا سػػلو 
 الوصوؿ إلن مستوى ىاٍؿ مف ا دافب.

ءمةيػػـو  (Stinikov, 2002: 3) بينمػػا تشػػير سػػجما سػػتة ىنػػد سػػتنءوؼ
الطريةػػة النظاميػػة التػػا ؿ الجػػودة الشػػاملة والسػػوؽ بةنيػػا بيرءػػز يييػػا ىلػػن ىوامػػ

يؿ التالؼ أو الةاقد  وتحسيف العمليػات  مػب ترتءز ىلن المعلومات مف أجؿ تةل
الترءيز ىلن النتا   التا يمءف قياسيا مف الناحية المالية  مستيدية زيادة رجا 

 الزبوفب.
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تعريًةػا مختصػًرا  (Wary & Hogan, 2002: 3) ءمػا يةػدـ ويػري وىػوقف
لءؿ مياـ سجما ستة:بمصةوية وطريةة نظامية لتحديد جودة السػلعة أو الخدمػة 

ىػػادة ىندسػػة العمليػػات  زالػػة  أو العمليػػة ىػػف طريػػؽ تحديػػد مصػػادر العيػػوب وا 
ومنػػب المشػػاءؿ ىػػف طريػػؽ إتبػػاع ىمليػػات جديػػدة  .Re-engineeringالعيػػوب 

Preventing Problems سػػعاد الزبػػوف ىػػف طريػػؽ الترءيػػز  Delighting. وا 
ية ىلػػػن متطلبػػػات الزبػػػوف وتةليػػػؿ العيػػػوب. واسػػػتخداـ ا دوات الةنيػػػة وا حصػػػا 

زالػػػة العيػػػوب. وىػػػو برنػػػام  تػػػدريبا  لتحليػػػؿ العمليػػػات وييػػػـ متطلبػػػات الزبػػػوف وا 
  Greer Belts  وا حزمػة الخجػراف  Black Beltsلتطوير ا حزمة السػوداف 

 .Change Supporters"ومنةذي التغيير  Change expertsوخبراف التغيير 

ـو سػجما سػتة  ترتءز التعريةات السابةة ىلن جوانب معينػة وميمػة مػف مةيػ
إ  أنو   يوجػد تحديػد شػامؿ ليػذا المةيػـو  وقػد يرجػب ذلػؾ إلػن صػعوبة وجػب 

بءونيا أداة قيػاس أو  تعريؼ موحد بسبب اختالؼ زوايا النظر إلن سجما ستة 
 طريةة نظامية أو يلسةة.
بةنيػػا اسػػتراتيجية ىامػػة تتبناىػػا الجامعػػات السػػعودية ب وتعــره هنــا إجرائي ــا:

دارتيػا  ويشػترؾ يييػا جميػب العػامليف بالجامعػة لتحسػػيف تشػمؿ ثةايػة الم نظمػة وا 
ىملياتيا وأنشطتيا  بما يحةؽ رجا المستةيد مف طالب وأىجاف ىي ة التدريس 

لءػػؿ  4,3وأوليػػاف ا مػػور ... و يػػرىـ  ممػػا يشػػبب ر بػػاتيـ بنسػػبة احتمػػاؿ خطػػة 
 مليوفب.

 :منهجية الدراسة
ا لدراسػػة الظػاىرة ءمػػا توجػد يػػا اسػتخدـ الباحثػػاف المػني  الوصػػةا التحليلػ

. (2003)العسػاؼ الواقب والتعبير ىنيػا بيػدؼ تحسػينيا وتطػوير الواقػب المعػاش
مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ ا سػػلوب الوثػػا ةا  سػػتةراف وتحليػػؿ أدبيػػات الةءػػر ا داري 

أسػػ لة الدراسػػة  ف  وا سػػتةادة منيػػا يػػا ا جابػػة ىػػالمتعلةػػة بنظريػػة سػػجما سػػتة
 وتحةيؽ أىداييا.

يف الةػادميف ا طػار النظػري لسػجما سػتة  بءػؿ ا  سوؼ يتناوؿ يا الجز لذ
أبعادىػػػا ذات العالقػػػة. واسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابةة  ثػػػـ ا جابػػػة ىلػػػن أسػػػ لة 

 الدراسة  والخروج بتصور ىف الحلوؿ الممءنة لتلؾ العةبات.
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 :اإلطار النظري
  يػػػا منتصػػػؼ الثمانينيػػػات مػػػف الةػػػرف الماجػػػا حصػػػؿ لشػػػرءة موتػػػورو 

Motorola  ا مريءية تراجػب يػا المبيعػات  نتيجػة لعػدـ رجػا الزبػوف  ولػ دارة
التةليديػة يييػا  إجػاية للعػامليف  يػر الميتمػػيف ممػا انعءػس ىلػن أربػاح الشػػرءة 
العالمية  يةرسؿ مجموىة مف الخبراف إلن الياباف  للتعرؼ ىلػن أسػاليب وطػرؽ 

دارة المصانب اليابانية..وجدوا  ن ذاؾ أف الةلسةة اليابانية يا المصانب التشغيؿ وا 
تةـو ىلن أسس ثةايية موجية نحو تحسيف وتبسيط العمليات  لتحةيؽ مستويات 
جيػػػػدة لرجػػػػا الزبػػػػوف  لػػػػذا  اىتمػػػػدت الشػػػػرءة الترءيػػػػز ىلػػػػن تطػػػػوير العمليػػػػات 
التصػػػنيعية مػػػف أجػػػؿ أف   تءػػػوف أي منتجػػػات معيبػػػة وتػػػـ تحديػػػد ىبػػػارة )جيػػػد 

طػػابؽ ا نحرايػػات السػػتة للعمليػػة جػػمف حػػدود ( بةنيػػا ت- SO GOOD-جػػداً 
 Six Sigma التةػػاوت المسمػػػوح بػػػو يػػػا المنتػػػ  مػػف خػػالؿ اىتمػػاد سػػجما سػػتة

 (.47  2008)النعيما (6ويشار إلييا ىادة بػ)
 :سجما ستة والجودة الشاممة

( ءثيػػػًرا ىػػػف مبػػػادرات الجػػػودة التػػػا ءانػػػت 6يختلػػػؼ مةيػػػـو سػػػجما سػػػتة)
ات والثمانينػػػػػات مػػػػػف الةػػػػػرف الماجػػػػػا  ءالتحسػػػػػيف سػػػػػا دة يػػػػػا ىةػػػػػدي السػػػػػبعين

دارة الجػػػودة الشػػػاملة  إذ يشػػػتمؿ ىػػػذا المةيػػػـو الجديػػػد ىلػػػن مراقبػػػة  المسػػػتمر  وا 
وتحسػيف قػدرة العمليػات  مػف أجػؿ بنػاف منتجػات )سػلب وخػدمات( خاليػة  وقياس

 (.Maguire,1999:32مف ءؿ العيوب )
ىلػػػػػن إزالػػػػػة  ( أف بػػػػػرام  الجػػػػػودة رءػػػػػزت2010ويشػػػػػير حسػػػػػيف  والسػػػػػيد )

العيوب  مف أجؿ الوصوؿ إلن الءماؿ  وليس مػف أجػؿ العمػالف. بينمػا تتطلػب 
سػػػػػجما سػػػػػتة إحػػػػػداث تغيػػػػػرات ىيءليػػػػػة ءبػػػػػرى  والءثيػػػػػر مػػػػػف ا تصػػػػػا ت يػػػػػا 

 ا تجاىيف: ا ىلن وا دنن.
ىمػػؿ مةارنػػة بػػيف سػػجما سػػتة ( 98-97  2005)وقػػدمت دراسػػة الشػػاماف 

دارة الجودة الشاملة يا ىدة نةاط  أىميا: تيتـ سػجما سػتة ىلػن ريػب معػد ت وا 
التطوير  بينما ترءز إدارة الجودة الشاملة ىلن حؿ المشءالت.ترءز سجما ستة 

ىيًبػػػا يػػػا المليػػػوف  بينمػػػا إدارة الجػػػودة الشػػػاملة  3,4ىلػػػن ا داف العػػػالا مثػػػؿ: 
ترءز ىلن معػايير ا داف مثػؿ: ا يػزو. تميػؿ إدارة الجػودة إلػن التطبيػؽ ا ولػا 

أقسػػػػاـ معينػػػػة  بينمػػػػا سػػػػجما سػػػػتة تعنػػػػن بجميػػػػب ا قسػػػػاـ ذات العالقػػػػة  داخػػػػؿ
الشػػاملة منيجيػػة تتجػػمف مجموىػػة مػػف ا دوات  ببرنامجيػػا. تػػوير إدارة الجػػودة
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والتةنيات المتنوىة مب إطار  ير واج   ستخداميا بطريةة يعالة  بينما سجما 
لػػػوؿ . تحػػػدد سػػػجما سػػػتة ا ولويػػػات وحDMAIC سػػػتة تسػػػتخدـ مػػػني  ديميػػػاؾ

المشءالت المحددة  مف خػالؿ ا ولويػات ا سػتراتيجية للمؤسسػة  بينمػا توظػؼ 
إدارة الجودة الشاملة برام  أوسب مبنية ىلن قياسات الجودة يػا جميػب ىمليػات 

 العمؿ.
وىلػػن الػػر ـ مػػف نةػػاط ا تةػػاؽ وا خػػتالؼ بػػيف سػػجما سػػتة وبػػرام  الجػػودة 

تحملو مف يلسةة تطويرية  طبيؽ لماسجما ستة جديرة بالت المختلةة  إ  أنو تظؿ
وتحسػػػينية حديثػػػة للمؤسسػػػات التعليميػػػة  دوف إ ةػػػاؿ الجوانػػػب المتميػػػزة لبػػػرام  

 الجودة ا خرى.
 :مكونات سجما ستة

ممػػا يعطػػا سػػجما سػػتة تميػػًزا تءوينيػػا المةػػاىيما  ييػػا تتءػػوف مػػف أجػػزاف 
ت  ونظػاـ مةياس إحصػا ا لػاداف المتعلػؽ بالعمليػات  وتصػنيب المنتجػا ثالثة:

إداري لتحةيػػػػػؽ الريػػػػػادة يػػػػػا الةيػػػػػادة وا داف ىلػػػػػن المسػػػػػتوى العػػػػػالا  ومنيجيػػػػػة 
 (.2006  )إسماىيؿلتحسيف العمليات 

وييمػػا يلػػا سػػوؼ يسػػلط الجػػوف ىلػػن المءونػػات الػػثالث بالترتيػػب  وأثرىػػا 
 والخدمية: ىلن منت  المؤسسات الصناىية

يػػتـ اسػػتخداـ    حيػػثتعتبــر ســجما ســتة كمقيــاس إحصــائي لــ دا  -أول  
للد لة ىلن ا نحػراؼ المعيػاري  والػذي ىػو طريةػة إحصػا ية  sigmaمصطل  

لةيػػػاس مػػػدى تشػػػتت الةػػػيـ ىػػػف وسػػػطيا الحسػػػابا  ويػػػا مجػػػاؿ الجػػػودة  يعتبػػػر 
مةياس لمدى قدرة المنشػةة ىلػن تصػنيب منتجػات مطابةػة للمواصػةات المحػددة  

مواصػػػػةات المحػػػػددة  وذلػػػػؾ  نػػػػو يسػػػػتخدـ لةيػػػػاس التبػػػػايف أو ا نحػػػػراؼ ىػػػػف ال
وارتةػػػاع مسػػػػتوى ا نحػػػػراؼ المعيػػػػاري أي مسػػػتوى السػػػػيجما يػػػػؤدي إلػػػػن ارتةػػػػاع 
مسػػتويات الجػػودة  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تةليػػؿ ىػػدد العيػػوب يػػا العمليػػات ا نتاجيػػة 

يػػػػاف ىػػػػذا يعنػػػػا إف ىػػػػدد  3sigmaياسػػػػتخداـ مػػػػثاًل مسػػػػتوى ( 2007)النعيمػػػػا 
ف يرصػػة وبالتػػالا يػػاف ىيػػب لءػػؿ مليػػو  67000الوحػػدات المعيبػػة سػػوؼ يءػػوف 

ىػػو لتةليػػؿ مسػػتوى ا نحػػراؼ يػػا العمليػػات إلػػن النةطػػة التػػا  6sigmaاسػتخداـ 
يوجػ   1لءؿ مليوف يرصة والجدوؿ  3.4يصب  ىندىا ىدد الوحدات المعابة 

 العالقة بيف مستوى السيجما وىدد الوحدات المعابة لءؿ مليوف يرصة.
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 العالقة بيف مستوى السيجما  (1جدوؿ )
 (Su et, al., 2006العيوب لءؿ مليوف يرصة) وىدد

Sigma Level 
 مستوى سيجما

DPMO 
 العيوب لكل مليون فرصة

1 601566 
2 363366 
3 60666 
4 6226 
5 233 
6 3.4 

ي ف ا مر يتطلب إتباع  ؛ ولغرض تحديد مستوى السيجما يا أي منشةة
لتحديد يرص ظيور مجموىة مف المةاييس المرتبطة مب بعجيا والتا تستخدـ 

 (Su et, al., 2006)العيوب لءؿ مليوف يرصة يا المنتجات والعمليات ا نتاجية 

تتميز سجما ستة أيضا كنظام إداري لتحقيـق الريـادة فـي القيـادة  -ثاني ا
  حيػػػث يػػػتـ الترءيػػػز ىلػػػن اليياءػػػؿ والةيػػػادات واألدا  عمـــل المســـتول العـــالي

ؼ الجػػػودة ءجػػػزف مػػػف مجمػػػؿ الخطػػػة وا دوات  والطػػػرؽ المسػػػتعملة  يػػػا تعريػػػ
ا ستراتيجية للمؤسسات   ف مستويات ا داف المطلوبة لتحةيؽ مستويات جودة 

 سجما ستة تصب  المعيار ا ساس للمؤسسة.
وذلػؾ مػف  سـجما سـتة كموهـوم يهـتم بمنهجيـة تحسـين العمميـات -ثالث ا

 ءخريطػة ىمليػات وأدوات لمواجيػة DFSSو DMAICخالؿ اىتماد مةيػوما 
  وسػػوؼ يػػتـ تنػػاوؿ المةيػػوميف يػػا تطبيةػػات سػػجما (2005)النابلسػػا  المشػػاءؿ

 ستة.
 خطوات تطبيق منهج سجماستة:

مػػػف أشػػػير منػػػاى  تطبيػػػؽ سجماسػػػتة ءما   DMAICمػػػني  ديميػػػاؾ يعػػػد
(. وىػػػػو نظػػػػاـ ومنيجيػػػػة لتحسػػػػيف وتطػػػػوير 96  2005أءدتػػػو دراسػػػػة الشػػػػاماف)

واصػػػةات المحػػػددة للعمليػػػات  العمليػػػات الةا مػػػة وخاصػػػة تلػػػؾ التػػػا تتجػػػاوز الم
  Define(: التحديػد 2005,155وذلؾ مف خػالؿ المراحػؿ التاليػة )الججػعا  

  المراقبػػػػػػػػػػة Improve   التحسػػػػػػػػػػيفAnalyze   التحليػػػػػػػػػػؿMeasureالةيػػػػػػػػػػاس 
Control والمعروية بءلمة (DMAIC). 

ومف الميتميف مف يشير إلن طريةة أخرى مف طرؽ التطبيؽ بيدؼ تةليؿ  
والتػػػا تعنػػػا تصػػػميـ   DFSSبػػػػ ةػػػاظ ىلػػػن مسػػػتوى جػػػودة ىاليػػػةالعيػػػوب والح
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ءمنيجيػػػة لتطػػػوير  يتسػػػتخدـ DESIGN FOR SIX SIGMAسجماسػػتة 
ىمليػػػػات ومنتجػػػػات جديػػػػدة جػػػػمف مسػػػػتويات سػػػػجما سػػػػتةالمر وبة  أو إىػػػػادة 
تصػػػميـ منػػػت   أو ىمليػػػة ءاملػػػة تحةػػػؽ احتياجػػػات المسػػػتيلؾ وحاجة العمليػػػات 

 . (35  2011ماىيؿ )إس الةا مة للمزيد مف التحسيف
ىػػػػػػا  DMAIC ويؤءػػػػػدأف ديميػػػػػاؾ (156  2005)ويخػػػػػالةيـ الججػػػػػعا 

ييػػػػا تختلػػػػؼ ىػػػػف سػػػػجما سػػػػتة  DFSSسػػػػتة  بخطواتػػػػو الخمػػػػس  أمػػػػا  سػػػػجما
  ثػـ قػدـ جػدوؿ  ىػـ الةػروؽ بػيف المنيجػيف DMADVبخطوات أخرى تعرؼ 
 وىا ىلن النحو التالا:

ىادة تصميـ سجما سالةرؽ بيف سجما ستة و ( 2) جدوؿ  تةا 
DFSS (157  2005) الججعا 

 DFSS إعادة تصميم سجما ستة سجما ستة
 ابتءرتيا شرءة جنراؿ يا التسعينيات ابتءرتيا شرءة موتورو  يا الثمانينيات

 DMADVخطواتيا الخمس ىا DMAIC خطواتيا الخمس ىا
 استباؽ ا حداث تيتـ بالءشؼ ىف ا خطاف ومف ثـ معالجتيا

 تسعن لتحةيؽ تحسيف جذري التدريجا تسعن لتحةيؽ التحسيف
تسعن إلى حالؿ ىمليات جديدة محؿ  تعمؿ ويؽ إطار ىمليات قا مة بالةعؿ

 العمليات الراىنة
أف الطػػػريةتيف متشػػػابيتاف يػػػا ( Doblc, 2005, p82ويوجػػػ  دوبلػػػؾ )

المراحؿ الثالث ا ولن  إ  أف الطريةة ا ولػن تسػتخدـ حينمػا تءػوف العمليػة أو 
وجػػوًدا بالمؤسسػػة  لءنػػو   يتوايػػؽ مػػب مواصػػةات العميػػؿ  أوأف ا داف المنػػت  م

 يػر مناسػب. بينمػا الطريةػة الثانيػة تسػتخدـ ىنػد تصػميـ ىمليػة أو منػت  جديػػد 
  ير موجود بالمؤسسة أصاًل. 

يػػػػػا خطػػػػػوات تطبيػػػػػؽ  DFSS   ودخػػػػػوؿ ديػػػػػسDMAIC ونظػػػػػًرا لشػػػػػيرة
DMAIC 2005شػػػاماف )السػػوؼ تتنػػػاوؿ بشػػػاف مػػػف التةصػػػيؿ وىػػػا ءمػػػا يلػػػا  

99 :) 
ـــد ةلوف مػػػف ىػػػـ يبػػػدأ التطبيػػػؽ بتحديػػػد العمليػػػة  ييػػػـ يسػػػ :Define التحدي

؟ حيػػث يحػددوف الخصػػا ص الر يسػػية اليامػة مػػف وجيػػة العمػالف؟ ومامشػػءالتيـ
نظػػر العميػػػؿ والمرتبطػػػة بالعمليػػػات.ومف الجػػدير بالػػػذءر أف ا دارة العليػػػا تعبػػػر 

سػا للمسػتويات التنةيذيػة الػتخلص ىف ا سػتراتيجيات  بينمػا يظػؿ اليػدؼ ا سا
 مف العيوب وا خطاف.
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: يعتمػػػػد ىلػػػػػن قيػػػػػاس العمليػػػػة  حيػػػػػث يػػػػػتـ تصػػػػػنيؼ Measureالقيـــــاس 
الخصػػػػػػػا ص الر يسػػػػػػػية وتحديػػػػػػػد نظػػػػػػػـ الةيػػػػػػػاس وجمػػػػػػػب البيانػػػػػػػات  وا ىتمػػػػػػػاـ 

 بالموجوىية والصدؽ والثبات.
ـــل يػػػتـ ابتءػػػار طػػػرؽ لسػػػد الةجػػػوة بػػػيف الوجػػػب الةػػػا ـ   :Analyze التحمي

ستةبؿ المةموؿ  حينما يتـ جمب البيانات يةنو يتـ تحليليا  والغرض مف ذلؾ والم
رؤيػػػة السػػػليمة داخػػػؿ تحويػػػؿ البيانػػػات الخػػػاـ إلػػػن معلومػػػات للتػػػزود بالبصػػػيرة وال

. ىػػػذه الرؤيػػػػة السػػػليمة والبصػػػيرة النايػػػػذة تشػػػمؿ تحديػػػد ا سػػػػباب العمليػػػة ذاتيػػػا
 تجة مف العملية.ا ساسية وا ءثر أىمية للمشءالت أو العيوب النا

جػراف التغيػرات  : Improveالتحسـين ويييػا يػتـ تطػوير الحلػوؿ للمشػءلة وا 
ىلػػػن العمليػػػة. ذلػػػػؾ أف نتػػػا   التغيػػػرات ىلػػػػن العمليػػػة يػػػتـ رؤيتيػػػػا يػػػا صػػػػورة 
مةػػػاييس محػػػدده. ويػػػن ىػػػذه الخطػػػوة يػػػ ف المنظمػػػة يمءػػػف أف تػػػوازف وتةػػػرر ىػػػؿ 

ناؾ تغيرات أخرى يجب وجعيا التغيرات التا يتـ إجرا يا مةيدة  وما إذا ءاف ى
 .جرورية للعمليةوتءوف 

: إذا تػػػـ تةديػػػة العمليػػػة ءمػػػا ىػػػو مصػػػمـ ومخطػػػط ليػػػا Control الرقابـــة
وءانت ويؽ المستوى المر وب بو يةنو يتـ وجعيا تحت الرقابػة  وىػذه الخطػوة 
ىػػا الجػػزف الػػدا ـ أو المسػػتمر مػػف منيجيػػة سجماسػػتة  حيػػث تػػتـ الرقابػػة ىلػػن 

 أو للتةءد مف ىدـ حدوث تغيرات لـ تءف متوقعة. العملية لجماف
ومػػػف ا مػػػور الميمػػػة ىنػػػد تطبيػػػؽ سجماسػػػتة  بنػػػاف يريػػػؽ متءامػػػؿ وواىػػػا 
للتطبيػؽ  ولءػوف سجماسػتة متػةثرة بالبي ػة اليابانيػة  يةػد اسػتليمت أسػماف يريةيػػا 

 :(14-12  2007)النعيما   يف الءاراتيو مف
 :Black Belt الحزام األسود -1

حيػػػػث يعتبػػػػر الشػػػػخص الػػػػذي يةػػػػـو  ؛ ا الػػػػدور مػػػػف أىػػػػـ ا دواريعتبػػػر ىػػػػذ
بالتحري ىف يرصػة التغييػر المػؤثرة طػواؿ الوقػت ثػـ يةػـو بتطبيةيػا واسػتخداميا 
لتحةيػػؽ النتػػا    ييػػو الػػذي يةػػود وي ليػػـ ويػػدرب اآلخػػريف  و يجػػب أف تءػػوف لػػو 

تة   الةدرة ىلن تةييـ وحؿ المشءالت وتصميـ العمليات  لذا  ي ف يرؽ سجماس
 تعمؿ بةاىلية ما لـ يتواجد حزاـ أسود قوي.

والحزاـ ا سػود  ىػادة يػتـ اختيػاره مػف ا دارة الوسػطن  وتءػوف لػو خبػرة   
تةؿ ىف سنتيف يا إدارة مشاريب  وأف يءػوف متةػاف يػا ىملػو  ومػؤمف بػالتغيير 

 ويءوف انتمافه للمؤسسة التا يعمؿ بيا بشءؿ ىاؿ جًدا.
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 :Master Black Beltئيسي الحزام األسود الر  -9
يءػػػوف الحػػػزاـ ا سػػػود الر يسػػػا يػػػا العديػػػد مػػػف المنظمػػػات  بمثابػػػة مػػػدرب 
ومراقػػب ومستشػػار لبةيػػة أول ػػؾ الػػذيف يةومػػوف بػػدور الحػػزاـ ا سػػود ويػػا أ لػػب 

مػػب خلةيػػة ىلميػػة يػػا  سػػتة ا حيػػاف يءػػوف خبيػػر يػػا ا دوات التحليليػػة لسػػجما
ـ الحػػزاـ ا سػػود الر يسػػا يػػا ا شػػراؼ مجػػاؿ إدارة ا ىمػػاؿ أو ا حصػػاف  ويةػػو 

ىلػػػػن ا حزمػػػػة السػػػػوداف يػػػػا ىمليػػػػة التػػػػدريب والمتابعػػػػة  إجػػػػاية إلػػػػن تحديػػػػد 
احتياجػػػات الزبػػػا ف وتطػػػوير أسػػػاليب الةيػػػاس للعمليػػػات ا ساسػػػية  ويةػػػـو أيًجػػػا 
بجمػػب المعلومػػات مػػف مصػػادرىا والةيػػاـ بػػالتحليالت ا حصػػا ية الخاصػػة بيػػا  

 صؿ مب المدراف المينييف.وتصميـ التجارب والتوا
 :Green Beltالحزام األخضر  -3

ىو الشخص المدرب ىلن ميارات ستة سجما  ويءوف تةريًبا بمثؿ مسػتوى 
الحػػزاـ ا سػػود لءنػػو ىجػػو يػػا الةريػػؽ أو قا ػػد لػػو بشػػءؿ جز ػػا  ولػػذلؾ يتطلػػب 
تدريب مجموىات ءبيرة جًدا مف ىامليف ليصبحوا أىجػاف يػا الحػزاـ ا خجػر 

و التةءػػػػػد مػػػػػف تطبيػػػػػؽ المةػػػػػاىيـ الجديػػػػػدة وا دوات الخاصػػػػػة بسػػػػػتة ودورىػػػػػـ ىػػػػػ
دراجيا يا أنشطة المنظمة اليومية.  سجيماوا 

 :Champion/Sponsor الراعي أو الداعم -4
ىػػػادة مػػػا يءػػػوف الراىػػػا أو الػػػداىـ ىػػػو المػػػدير التنةيػػػذي الػػػذي يةػػػـو بػػػدىـ 

بػر ىػو المسػؤوؿ وذلػؾ  نػو يعت ؛ الحزاـ ا سود أو الةرؽ العاملػة. ووجػوده ميػـ
يا النياية ىف استمرار العمؿ يا سجماستة مب تمتعو بموقب ىاٍؿ يا المنظمة 
ومػػف ميامػػو: التةءػػد مػػف أف المشػػاريب تسػػير بمػػا يتناسػػب مػػب تحةيػػؽ ا ىػػداؼ 
العليػػا  ويةػػدـ النصػػا   والتوجييػػات يػػا حالػػة تعارجػػيا. واطػػالع أىجػػاف يريػػؽ 

ير المشػػاريب. وتػػويير المصػػادر التػػا الةيػػادة ىلػػن أىػػـ التطػػورات والتةػػديـ يػػا سػػ
تحتاجيا الةرؽ مثؿ الوقت والماؿ والمستلزمات. والتةاوض يا النزاىػات والػربط 

 ا خرى. ستة بيف مشاريب سجما
 :Implementation Leader قائد التنويذ -5

الػػذي يةػػـو بتنظػػيـ ءامػػؿ الجيػػود ىػػادة يءػػوف يػػا منصػػب نا ػػب الػػر يس  
التنةيذي أو أي إدارة ىليا  ويجب أف يءػوف ذا خبػرة  ويتواصؿ دا ًما مب الر يس

ىالية يا مجاؿ التطوير والجودة  ويءوف لو خبرة ىالية يػا مجػاؿ ىملػو ولديػو 
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ميارات قيادية قوية  واليػدؼ مػف وجػود ىػذا المنصػب ىػو قيػادة طريةػة التةءيػر 
 والمسػػاىدة يػػا تحةيػػؽ نتػػا   ماديػػة مرجػػية وخدمػػة للزبػػا ف وتلبيػػة احتياجػػاتيـ

 بطرؽ ىديدة.
خاليػػات يػػا تةسػػيـ يريػػؽ سػػجما سػػتة بػػيف العديػػد مػػف  وىلػػن العمػػـو  توجػػد

الدراسات التا تناولػت سػجما سػتة  ممػا قػد يػوحا أف ىػذا التةسػيـ قابػؿ للتغييػر 
حسػػػػػب الجيػػػػػة المنةػػػػػذة  أو حسػػػػػب المشػػػػػروع  وا شػػػػػخاص الةػػػػػا ميف بػػػػػو  مػػػػػب 

 ا حتةاظ بالتسميات الواردة يا أدبيات سجما ستة. 
مػػا سػػبؽ  يمءػػف أف يةػػاؿ: أف سجماسػػتةتعنا باختصػػار التحػػوؿ الشػػامؿ وم
مػػػػػف خػػػػػالؿ التػػػػػرابط الوثيػػػػػؽ بػػػػػيف ا دارة  والترءيػػػػػز ىلػػػػػن الزبػػػػػوف   ؛ للمنظمػػػػػة

 ( . 1واستخداـ الحةا ؽ والبيانات  ءما ىو موج  يا الشءؿ )

( 6( نظاـ )1شءؿ )

Source: Pande, Pete.,”Using Six Sigma to Improvement the Supply Chain”, Pivotal 

Resources, USA,2002:4.  
سػػتة الػػذي أسػػيـ يػػا تءػػويف  لسػػجما المةػػاىيما وبعػػد اسػػتعراض ا طػػار

ليػا  يمءػف اسػتعراض أىػـ  والمنطلةػات الةلسػةية حػوؿ سػجما سػتةقاىدة معريية 
 التا تناولت الموجب والتعةيب ىلييا.  الدراسات

 الدراسات السابقة:
 سػػوؼ تتنػػػاوؿ الدراسػػػة الحاليػػػة  الدراسػػات السػػػابةة ويًةػػػا لتسلسػػػليا الزمنػػػا 

 وبعد ذلؾ التعليؽ ىلييا وتحديد أىميتيا بالنسبة للدراسة الحالية:
ا يػػادة مػػف سػػجما سػػتة يػػا تطػػوير  ( إمءانيػػة2012اسػػة سػػليماف)قػػدمت در 

الجامعات المصرية  حيث ىديت إلن تحديد متطلبػات تحةيػؽ مبػادئ وخطػوات 
سجما ستة  ووجب تصور مةترح يسيـ يا إيادة الجامعات المصرية مف خالؿ 
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دراسػػة ميدانيػػة مءونػػة مػػف جػػز ييف: جػػزف خػػاص بمبػػادئ سػػجما سػػتة ومتطلبػػات 
 وجزف خاص بخطوات التطبيؽ. تحةيةيا  

وءالىما موجو  ىجاف ىي ة التدريس. يوجػدت أنػو مػف خػالؿ نشػر ثةايػة 
سجما ستة  وتدريب الةادة والمشارءيف يا برام  سجما ستة  وتحديد احتياجات 

 العميؿ  يمءف تطبيؽ سجما ستة يا الجامعات المصرية.
( بمػػدى اسػػتخداـ معػػايير مػػني  سػػجما 2012) واىتمػػت دراسػػة أبػػو ناىيػػة

سػػتة لتحةيػػؽ جػػودة التػػدقيؽ الػػداخلا للجامعػػات الةلسػػطينية يػػا قطػػاع  ػػزة  مػػف 
خػػالؿ تصػػميـ اسػػتبانة ىلػػن العػػامليف بةقسػػاـ الجػػودة يػػا الجامعػػات الةلسػػطينية 
يػا قطػػاع  ػػزة. وءػػاف مػػف أىػػـ النتػػا   التػػا توصػػلت إلييػػا الدراسػػة: أف معػػايير 

والتػػزاـ ا دارةالعليػػا  التحسػػيف المسػػتمر  العمليػػات وا نظمػػة   سػػجما سػػتة )دىػػـ
 الموارد البشرية والتدريب  قياس ا داف والحوايز( متويرة بدرجة ءبيرة.

( متطلبػػات تطبيػػؽ مػػدخؿ سػػجما سػػتة يػػا جامعػػة 2010) وتنػػاوؿ الشػػثري
 ا ماـ محمد بف سعود ا سالمية  مف خالؿ دراسية ميدانية طبةيا ىلػن ثمانيػة
وىشريف مف أىجاف ىي ة التدريس  واثنا ىشر خبيًرا مف خبراف الجودة بجامعة 
ا مػػاـ. يػػا متطلبػػات تطبيػػؽ سػػجما سػػتة وىػػا: التعريػػؼ  الةيػػاس  التحسػػيف  

تحسػػػيف التحليػػػؿ  الجػػػبط. وخػػػرج بنتػػػا   تؤءػػػد أىميػػػة تطبيػػػؽ سػػػجما سػػػتة يػػػا 
 .الجودة وأداف جامعة ا ماـ

إطػاًرا نظرًيػا   (Al Atiqi&Deshpande, 2009)وقدـ العتيؽ وديشػةاندي
ىػػف تحػػوؿ التعلػػيـ العػػالا ا مريءػػا مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ سػػجما سػػتة  ومػػف ثػػـ 

مجلس الجامعات الخاصة بالءويت مف التجربة ا مريءية. يطبةا سجما  استةادة
سػػػتة ىلػػػن مجلػػػس الجامعػػػات الخاصػػػة يػػػا الءويػػػت اسػػػتطاىا تحديػػػد مػػػدخالت 

المشػػػػػءالت التػػػػػا تواجػػػػػو خريجػػػػػا الجامعػػػػػات ومخرجػػػػػات العمليػػػػػة التعليميػػػػػة  و 
لػن أف تطبيػؽ سػجما سػتة يسػيـ يػا تعزيػز مءانػة الجامعػة  الخاصة الءويتية  وا 

 can improveومعايير ا ىتمػاد  مةارنػة بالجامعػات ا خػرى  وأنيػا يمءػف أف 

the performance of all repetitive activities. ا نشػطة  تحسػف أداف جميػب
ومػف ثػـ  Since much what we do from the timeعػات. المتءػررة بالجام

 قدمت برنامجا تدريبًيا لنشر ثةاية سجما ستة يا التعليـ العالا.
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( تحسػيف جػودة العمليػات مػف خػالؿ تطبيػؽ منيجيػة 2008) وناقش جػودة
سػػػجما سػػػتة يػػػا مؤسسػػػات التعلػػػيـ العػػػالا  ومحاولػػػة إبرازا سػػػباب الداىيػػػة إلػػػن 

دراسػة وتطبيػؽ سػجما سػتة يػا التعلػيـ العػالا   إلىةىميةذلؾ. وتوصلت الدراسة 
وأف   يةتصر الترءيز ىلن جودة المدخالت والمخرجات  بػؿ  بػد مػف الترءيػز 
ىلػػن جػػودة العمليػػات وتةليػػؿ ا خطػػاف. ويػػتـ ذلػػؾ أيًجػػا  مػػف خػػالؿ نشػػر ثةايػػة 

 لتحسيف العمليات. سجما ستة وتدريسيا ءمنيجيات يا العلـو ا نسانية
يػا المملءػة المتحػدة  (Antony et al.,2005) رض أنتػونا و خػروفواستع

ا دبيات المختلةة حوؿ سجما ستة يػا المؤسسػات الخدميػة والتحػديات الشػا عة 
وتوصػػلت الدراسػػة إلػػن أف:  البيػػة المؤسسػػات الخدميػػة بػػدأت متػػةخرة  لتطبيةيػػا.

 .سجما تةريًبا 2,8يا تطبيؽ سجما ستة  وىا  الًبا تعمؿ ىند مستوى 
يا جامعة سنغايورة دراسػة بعنػواف  (Ho et. al.,2006)وقدـ ىو و خروف 

. حيػػػث ىػػػديت ا سػػػتة يػػػا مؤسسػػػات التعلػػيـ العػػػالاببتبنػػا تطبيػػػؽ مػػػدخؿ سػػجم
الدراسػػػػػػة إلػػػػػػن التعػػػػػػرؼ ىلػػػػػػن إمءانيػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ مػػػػػػدخؿ سػػػػػػجما سػػػػػػتة بػػػػػػالتعليـ 
العالا.ومناقشػػػػة المشػػػػءالت والتحػػػػديات ا ساسػػػػية يػػػػا تصػػػػميـ برنػػػػام  ياىػػػػؿ 

ا سػػتة. مسػػتخدمة يػػا ذلػػؾ منيجيػػة متءاملػػة ليػػا  و ىػػادة تصػػميميا مػػف لسػػجم
تطبيػػػػؽ ىػػػػذا المػػػػدخؿ  إمءانيػػػػة خػػػػالؿ منظػػػػور الػػػػنظـ. وتوصػػػػلت الدراسػػػػة إلػػػػن

بالمؤسسات  ير الربحية  ءمؤسسات التعليـ العاـ والعالا  وأنو يسػاىدىا ىلػن 
يػػػػؼ ىػػػػذا تحةيػػػػؽ التميػػػػز والتنايسػػػػية بػػػػيف المؤسسػػػػات المماثلػػػػة  إ أنػػػػو يلػػػػـز تءي

المدخؿ بما يال ـ طبيعة مؤسسات التعليـ العالا وتحديد احتياجػات المؤسسػات 
 البحثية والءليات الجامعية.

( النظرية ب مءانيػػة تطبيػػؽ سػػجما سػػتة يػػا 2005واىتمػػت دراسػػة الشػػاماف)
المجػػػاؿ التربػػػوي بشػػػءؿ ىػػػاـ  والسػػػعودي ىلػػػن وجػػػو الخصوص.وتوصػػػلت مػػػف 

جمف البرام  التدريبية التا تةدـ للةيػادات  خالليا إلن جرورة تةديـ سجما ستة
التربوية ىلن مختلؼ المستويات ا دارية. وتثةيؼ العامليف يا المجاؿ التربػوي 

 ىلن أىمية استخداـ وتطبيؽ مني  سجما ستة.
 :التعميق عمل الدراسات السابقة

وأىميػػػة  بشػػػءؿ ىػػػاـ أجمعػػػت الدراسػػػات السػػػابةة ىلػػػن أىميػػػة سػػػجما سػػػتة 
ؤسسات التعليـ العاـ والعالا  وأنيػا ىنػد التطبيػؽ يمءػف أف تسػيـ تطبيةيا يا م

ف  لػػب ىلػػن ءثيػػر منيػػا   يػػا ءةػػافة مؤسسػػات التعلػػيـ والمؤسسػػات الربحيػػة  وا 
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ىطػػاف أمثلػػة ىلػػن إمءانيػػة التطبيػػؽ يػػا مؤسسػػات  ا ىتمػػاـ بالجانػػب النظػػري  وا 
 Antony et al., 2005; Hoالشاماف  2005 )التعليـ الحالا ءدراسة ءؿ مف 

et. al.,2006; ) وقػػد يءػػوف ذلػػؾ بسػػبب صػػعوبة جمػػب البيانػػات  أو بسػػبب  ؛
 حداثة الموجوع  لذا جافت الدراسة الحالية تشابو الدراسات السابةة يا ذلؾ.

الحاليػػػػة  أسػػػػيمت الدراسػػػػات السػػػػابةة بتزويػػػػد الدراسػػػػة ومػػػػف جانػػػػب  خػػػػر 
ا حرصػػػت المةػػػاىيما لسػػػجما سػػػتة  ومجػػػا ت التطبيػػػؽ الممءنػػػة. ءمػػػ با طػػػار

الدراسات السابةة ىلن بحث إمءانية التطبيؽ  ولـ تتناوؿ بشءؿ محدد معوقػات 
التطبيػػػؽ يػػػا الجامعػػػات السػػػعودية والحلػػػوؿ الممءنػػػة ليػػػا  لػػػذا اىتمػػػت الدراسػػػة 

 الحالية بيذا. 
تنػوع الزمػانا والمءػانا وىلن العمػـو  تميػزت الدراسػات السػابةة بػالجودة وال

التػػا يتوقػػب منيػػا أف تسػػلط الجػػوف  ؛ الحاليػػة   ممػػا أثػػرى الدراسػػةوالموجػػوىا
ىلن معوقات تطبيؽ سجما ستة يا الجامعات السعودية  ويمءػف أف يسػيـ يػا 

 إثراف موجوىات سجما ستة المتنوىة.
وبعد تءويف إطار مةاىيما لسجما ستةومنطلةاتياالةلسةية  واستعراض أىـ 

نػػاوؿ أسػػ لة الدراسػػة الدراسػات التػػا تناولػػت الموجػػوع والتعةيػػب ىلييػا. سػػوؼ تت
 وا جابة ىنيا ييما يلا:

 ما معوقات تطبيق سجما ستة في الجامعات السعودية؟السؤال األول: 
وجػػػدت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػا تناولػػػت سػػػجما سػػػتة سػػػواف يػػػا مجػػػاؿ 
المؤسسػػػات الصػػػناىية أمالخدميػػػة  والجامعػػػات ومؤسسػػػات التعلػػػيـ العػػػالا جػػػزف 

منيا ما يخص الجانػب الةلسػةا  ؛ تة متنوىةمنيا  أف معوقات تطبيؽ سجما س
يا سجما أو يا الجامعة الرا بة بتطبيةيا  ومنيا ما يخص الجانػب التطبيةػا  
وثالث ييتـ بالمعلومات والتسػييالت الموجػودة يػا الجامعػات  ويرءػز نػوع  خػر 

وبالتالا  تمثؿ ىذه المعوقات مؤثر قوي ىلػن  ىلن المعوقات المادية والبشرية.
لجامعات يا تنةيذ وتطبيؽ استراتيجيات سجما ستة  مما يتطلب اىتمػاـ نجاح ا

 خاص بءؿ معوؽ مف قبؿ قيادات الجامعة الرا بة بالتطوير.
 معوقات خاصة بالستراتيجية نوسها:

الػبعض   يتةبػػؿ سػجما سػػتة ءةءػػرة مػف أيءػػار التغييػػر والتجديػد  ييػػو يػػرى 
زف مػػػف المبػػػادئ التةليديػػػة أف منيجيػػػة سػػػجما سػػػتة   تةػػػدـ الجديػػػد  بػػػؿ ىػػػا جػػػ
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المسػػتيلءة المتعلةػػة بػػالجودة  ويػػا المؤسسػػات التعليميػػة والخدميػػة  يػػر الربحيػػة 
بشءؿ خاص. وبالتالا  يعتػرض ىلػن تطبيػؽ سػجما سػتة و  يسػاند يرقيػا التػا 

 تحاوؿ تطبيؽ استراتيجياتيا. 
بالمعتةػدات الخاط ػة  (Kumi; Morrow, 2006)ويسمييا ءػوما ومػورو 

ا سػػتة ييػػا تشػػءؿ تصػػورات ومعتةػػدات ر يسػػة مػػف يلسػػةة العػػامليف حػػوؿ سػػجم
بالجامعػػػػات  يتػػػػؤثر سػػػػلًبا ىلػػػػن التطبيػػػػؽ الةعػػػػاؿ ليػػػػا. ويػػػػا المحػػػػيط الثةػػػػايا 

 .ي ة حاجنة  ستراتيجيات سجما ستةللجامعات ءب
 معوقات خاصة بالثقافة المؤسسية وفمسوتها:

لبنػػاف للثةايػػة يحتػػاج مةيػػـو سػػجما سػػتة إلػػن تثبيػػت يػػا ىمليػػة التصػػميـ  وا
المؤسسية. يا ىتمػاـ بتغييػر الثةايػة للجامعػات التػا تر ػب بتطبيػؽ سػجما سػتة 

. و الًبػا مػا يةػؼ الحػديث ىػف (2010والسػيد   ؛ )حسػيف أمر يػا  ايػة ا ىميػة
سػػجما سػػتة ىنػػد مزايػػا تطبيةيػػايا الجامعاتوالنػػدوات والمػػؤتمرات التيتعمػػؿ  ولػػـ 

ذا  قػػد يعػػد ىػػذا مػػف المعوقػػات التػػا تحػػوؿ يػػرتبط ذلػػؾ بتغييػػر ثةايػػة الجامعػػة  لػػ
 دوف انتشار وتبنا تلؾ النظرية.

ىذا المعوؽ الةبػوؿ: ىػدـ  (Pande, 2000)و خروف ويناقش ءؿ مف باندي
تيي ة المناخ المناسب لتطبيؽ أي يءرة إدارية جديدة  تةسس ما يسػمن بمةاومػة 

د مػػف أىػػػـ التغييػػر  يعػػدـ التمييػػد وجػػػعؼ مشػػارءة اآلخػػريف يػػا المنظمػػػة  يعػػ
 الصعوبات التا تعوؽ تطبيؽ ستة سجما يا المنظمات.

مب ا خذ بعيف ا ىتبار بةف تطبيػؽ سػجما سػتة لػيس سػيؿ المنػاؿ  حيػث 
يجػػػب ىلػػػن الجامعػػػات أف تتعػػػرؼ ىلػػػن الصػػػعوبات الءاملػػػة للتطبيػػػؽ  وتجػػػب 
الخطط المناسبة للتغيير الشامؿ لالسػتةادة مػف اسػتراتيجياتيا  مػف خػالؿ تحديػد 

 يد  وءيةية تحةيةو؟  وما يحتاجو ا يراد حداث التغيير المطلوب.ما تر 
ويػػػربط الػػػبعض أف مػػػف العةبػػػات الةلسػػػةية التػػػا تواجػػػو تطبيػػػؽ المؤسسػػػات 

( أنػو   2007) التعليمية بشءؿ ىاـ ىو تحديد العمػالف حيػث يؤءػد ىبدالمجيػد
لعميػؿ  يوجد اتةاؽ بيف الميتميف بمؤسسات التعليـ العالا ىلن تحديد مف ىو ا

وبالتػػػالا ءيػػػؼ تةػػػدـ الخدمػػػة لػػػو؟ وءيػػػؼ يةػػػاس رجػػػاه حػػػوؿ المنػػػت ؟. وتشػػػير 
( إلػػػن أف ىػػػدـ التحديػػػد قػػػد يرتءػػػز إلػػػن يلسػػػةة الةءػػػر ا داري 2005) الشػػػاماف

التةليدي يا مؤسسات التعليـ العالا  حيػث تػرى المنظمػات التةليديػة أنيػا أءثػر 
 دراية ومعرية بحاجات العميؿ مف العميؿ ذاتو.
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ناحيػػػة يلسػػػةية أخػػػرى يػػػرى الػػػبعض صػػػعوبة قيػػػاس التوقعػػػات بسػػػبب ومػػػف 
الةػػروؽ الةرديػػة بػػيف العمػػالف: والتػػا تتػػةثر بسػػبب صػػعوبة تحديػػد معنػػن الجػػودة 

 (. 2005والمستوى المطلوب ليا )الشاماف  
( جػػػعؼ التػػػزاـ الةيػػػادة العليػػػا ءمعػػػوؽ مػػػف 2010ويتنػػػاوؿ حسػػػيف والسػػػيد)

ف معوقػػػات الثةايػػػة المؤسسػػػية يػػػا معوقػػػات تطبيػػػؽ سػػػجما سػػػتة  وىػػػو يعتبػػػر مػػػ
ييبػػدأ المشػروع يػػا بدايػػة ا مػر مػػف خػػالؿ مبارءػة الةيػػادات العليػػا   ؛ الجامعػات

ودىميػػا وتوقػػب نتػػا   سػػػريعة لػػو  ثػػـ يتػػرؾ ذلػػػؾ الػػدىـ إلػػن مشػػروىات جديػػػدة 
 وىءذا.

 معوقات خاصة بالتدريب:
يعػػد التػػدريب ىامػػؿ نجػػاح أساسػػا لتطبيػػؽ سػػجما سػػتة  ويجػػب أف يءػػوف 

ا مف ا تجاه الءلا  وأف يبدأ برنام  سجما ستة بو منذ البداية  ومف ثـ يتـ جزفً 
تطبيةػػو يػػا الءليػػات والةػػروع التابعػػة للجامعػػة. يػػالمني  العلمػػا لبرنػػام  سػػجما 
سػػػتة يجػػػب أف يعءػػػس احتياجػػػات الءليػػػة ومتطلباتيػػػا  وأف يغطػػػا التػػػدريب ءػػػؿ 

دارييف ومنةذيف.المعايير سواف أءانت ءمية أمنوىية  للجميب  قياديي  ف وا 
تءلةة التدريب  بةنيػا (Kumi; Morrow, 2006)  ويجيؼ ءوما ومورو

معوؽ مف معوقات سجما ستة  بسػبب ارتةػاع ءلةػة التػدريب بشػءؿ ىػاـ  وءلةػة 
بسػػػػبب قلػػػػة المػػػػدربيف المتميزيف وحداثػػػػة  ؛ تػػػػدريب سػػػػجما سػػػػتة بشػػػػءؿ خػػػػاص

 وارد يا المعوؽ التالا.الموجوع وتنوع  لياتو وأساليبو. وسوؼ تتناوؿ قلة الم
 معوقات خاصة بالموارد:

الموارد معيؽ العديد منالمشاريب وخاصة يا الجامعات  ولػذلؾ ىػدة  تعتبر
أف مػػوارد الجامعػػات تػػذىب  البيػػا يػػا بػػاب الرواتػػب للمػػوظةيف  أسػػباب منيػػا:

وأسػاتذة الجامعػػات  وىػا مشػػءلة ىالميػػة وىربيػة ومحليػػة. ويػا المملءػػة العربيػػة 
بسػػػػبب مرءزيػػػػة النظػػػػاـ التعليمػػػػا  تػػػػرتبط الجامعػػػػات  بػػػػوزارة التعلػػػػيـ السػػػػعودية 

ييا مف يةرر ليا الميزانية بالتعاوف مب المنػدوب المػالا لءػؿ جامعػة   ؛ العالا
ىػػدة مشػػءالت للجامعػػات السػػعودية يػػا ءتابػػوبالتعليـ  (2011ونػػاقش العيسػػن )

 لجامعات.العالا يا السعودية  رحلة البحث ىف ىويةب منيا الميزانيات ل
أىـ معوؽ مف معوقات  (Pande, 2000) و خروف ويعدىا ءؿ مف باندي

تطبيػػؽ سػػجما سػػتة  حيػػث إف محدوديػػة المػػوارد تػػؤثر بشػػءؿ سػػلبا ىلػػن تبنػػا 
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المؤسسػػػات بشػػػءؿ ىػػػاـ لمنيجيػػػة سػػػتة سػػػجما  وخاصػػػة الجامعػػػات ذات الػػػدخؿ 
ءيػػر يػػا المحػػدود. يمنػػذ التةءيػػر يػػا انتيػػاج تلػػؾ النظريػػة تبػػدأ المؤسسػػة يػػا التة

مةدار الميزانية المطلوبة  وتحديد مف يةـو بذلؾ  مما قد يجعؼ ترءيزىا ويةلؿ 
 ر بتيا يا تطبيةيا.

ا مءانيات المادية المحدودة ىامؿ مؤثر ىلن تطبيؽ سجما  تعد وبالتالا 
ستة بالءلية  وقد يسبب توقةيا  ثار مسػتةبلية  ييمػا بعػد لعػدة مشػاريب أو بػرام  

 تحسينية.
 خاصة بالتركيز:معوقات 

يتةثر سلًبا تطبيؽ سجما ستة بسبب تشػتت الجيػود داخػؿ الجامعػات وىػدـ 
الوقوؼ ىلن نشاط واحد  مما يؤدي إلػن إىػدار الوقػت والجيػد والمػوارد  يجػاًل 

 ,Pande)ىػف ىػدـ الترءيػز ىلػن العمليػات والجوانػب التػا تحةػؽ قيمػة العمػؿ 

يػػا الجامعػػات  مشػػءلة  ويعػػد جػػعؼ الترءيػػز ىنػػد إجرافا صػػالحات (.2000
 إدارية أيًجا بسبب ىدـ تحديد ا ولويات.

معوقات خاصة بتوفر المعمومات بكل شوافية ودقة, ومعرفـة التعامـل معهـا 
 قياسي ا:

يعػػد ىػػذا المعػػوؽ يػػا نظػػر العديػػديف مػػف البػػاحثيف يػػا العػػالـ العربػػا ممػػف 
 لمثػاؿءتب يا ا صالحوالتغيير  بشءؿ ىاـ أو خاص سجما ستة ىلن سػبيؿ ا

  مػػػف (2009البػػرواري  و  ؛ باشػػيوة  ؛ 2010الشػػثري ؛ 2010والسػػيد   ؛ )حسػػيف
العةبػػػػات التػػػػا يمءػػػػػف أف يطلػػػػؽ ىلييػػػػػا السػػػػيؿ الممتنػػػػػب  يالجامعػػػػات العربيػػػػػة 

معلوماتيػػا مغيبػػة  و يػػر دقيةػػة   ؛ والسػػعودية جػػزف   تنةػػؾ ىػػف الثةايػػة العربيػػة
 .(Pellegrini, 2011) وىا يا ذيؿ الةا مة يا الشةايية بيف دوؿ العالـ

ويرجػب ذلػؾ إلػن ىػدة أسػباب مػف أىميػا: جػعؼ الحوسػبة للبيانػات يجعػؿ 
ىلًمػا بػةف سػجما سػتة تةػـو  مف الصعوبة ا ستةادة مف البيانات الورقيػة الءثيػرة 

 بشءؿ ءبير ىلن البيانات السنوية بؿ لعدد ءبير مف السنوات.
ا الجامعػػػػػات جػػػػػعؼ الةػػػػػدرات الرياجػػػػػية وا حصػػػػػا ية ىنػػػػػد الةيػػػػػادات يػػػػػ

الوصؼ المسحا للمشءالت التػا تمػر بيػا الجامعػات   وانتشار يءرة السعودية 
دوف الخػػػػػوض يػػػػػا العمػػػػػؽ الرياجػػػػػا للبيانػػػػػات باسػػػػػتخداـ معػػػػػاد ت ا نحػػػػػدار 

)اختبػػارت  اختبػػارؼ   وخػػرا ط الرقابػػة واختبػػارات الةرجػػيات والسالسػػؿ الزمنيػػة 
 صؼ الذىنا  وتحليؿ باريتو (  وأدوات تةنيات تحسيف العملية  ءالعمربب ءاي
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وتصػميـ التجػارب  وتحليػؿ النتػا    وخرا ط العمليات  وتحليػؿ السػبب والنتيجػة 
 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)(Su et, al., 2006.) وأنماط الةشؿ

( إلػػن ىػػذه ا دوات والتةنيػػات ي ننػػا نحتػػاج إلػػن 2013) وتجػػيؼ الحربػػا
ستة  ومف ا مثلة ىلييا: تءاليؼ تػدنيا  ة يا سجماييـ واج  للةياسات الشا ع

 ىدد شءاوى العمالف ونسبة الةشؿ. الجودة 
 (سـتة سـجما)مـا الحمـول المقترحـة لتجـاوز عقبـات تطبيـق  السؤال الثاني:

 في الجامعات السعودية؟
بعد ا طالع ىلن ا طار المةاىيما لسجما ستة  ومراجعة ا دبيػات التػا 

ىف قرب ىلن العديد مػف العةبػات التػا تواجػو تطبيػؽ سػجما  تناولتيا  والتعرؼ
سػتة يػا الجامعػات  يمءػف ىػرض مجموىػة مػف الحلػوؿ المةترحػة لمتخػذ الةػػرار 

 وصانب السياسة يا الجامعات السعودية 
 نشر ثقافة سجما ستة واختيار الوريق وتدريبه: -أول  

جما سػػتة  ىنػػد البػػدف باختيػػار اسػػتراتيجية سػػجما سػػتة يجػػب نشػػر ثةايػػة سػػ
وتػػػدريب الةريػػػؽ داخػػػؿ الجامعػػػات مػػػف حػػػالؿ نشػػػرات ولةػػػافات ىلميػػػة للجميػػػب  
يجػػػاد وحػػػدة للتعلػػػيـ المسػػػتمر وتػػػدريب العػػػامليف  وبخاصػػػة يػػػرؽ سػػػجما سػػػتة.  وا 
والذي ىادة ما يتءوف مف خالؿ ا طالع ىلن السير الذاتية للةريؽ والمتوقب أف 

خبػرتيـ التةنيػة وا حصػا ية  مب الترءيز ىلن  تءوف منشورة يا موقب الجامعة.
وبمجػػرد ا نطػػالؽ يءػػوف العمػػؿ الةعلػػا ىلػػن ىػػاتؽ مجموىػػة مػػف رواد الةريػػؽ 

 وأىجا و ومعاونيو  وىـ:
يءػػػوف ىػػػادة مػػػديًرا تنةيػػػذًيا أو مشػػػرًياىاًما  يشػػػرؼ ىلػػػن الةريػػػؽ  الراعـــي: 

لمشروع معيف ءنا ب مدير الجامعة للشؤوف ا ءاديمية أو ا دارية  وىو يتحمؿ 
مسػػؤولية النيا يػػة ىػػف ذلػػؾ المشػػروع  وليػػذا ي نػػو يءػػوف يػػا المسػػتوى الةيػػادي ال

ومف ميامو التةءدمف تناسؽ أىداؼ المشروع مب ا ىداؼ العليا  ا وؿ للمنشةة 
للمنشةة  وأف يءوف ىلن تواصؿ مب الةيادات بشءؿ مستمر ومباشػر  وأف يػوير 

  وأف يتةػاوض مػب الجيػات الموارد الالزمة للةريؽ  ويجػري المراجعػات الر يسػية
 ا خرى بشةف التداخالت مب مشاريب سجما ستة الموجودة داخؿ الجامعة.

ويعمؿ مدرًبا ومرشػًدا لاحزمػة السػوداف العاملػة يػا  الحزام األسود الرئيس:
الجامعػػػات ىلػػػن مجموىػػػة مػػػف المشػػػاريب  ويعتبػػػر خبيػػػًرا يػػػا ا دوات التحليليػػػة 
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ةيػػة يػػا اليندسػػة أو العلػػـو أو درجػػة متةدمػػة لسػػجما سػػتة  وتءػػوف لديػػو  الًبػػا خل
يا إدارة ا ىماؿ ءةحد العمداف  ىميد الدراسات العليػا مػثاًل  وىػو مسػؤوؿ ىػف 
متابعة قياـ الحزاـ ا سود ويريةو با ىماؿ المنوطػة بيػـ خيػر قيػاـ  وليػذا  يػ ف 
الحػػػزاـ ا سػػػود الػػػر يس يلعػػػب دوًرا حيوًيػػػا يػػػا المحايظػػػة ىلػػػن قػػػوة ديػػػب ىمليػػػة 

 التغيير  وتةليؿ التءاليؼ  وءيةية التعامؿ مب العمالف.
يعػػد دور الحػػزاـ ا سػػود مػػف أىػػـ ا دوار يػػا سػػجما سػػتة   الحــزام األســود:

حيث يعد شخص متةػرغ لبحػث يػرص التغييػر الحرجػة  وقيػادة يريةػو وتػوجيييـ 
وتػػػػدريبيـ لتحةيػػػػؽ النتػػػػا    ويصػػػػب  تةريًبػػػػا خبيػػػػًرا يػػػػا أدوات تةيػػػػيـ المشػػػػءالت 

ميـ العمليات والمنتجات ءعميد ءلية التربية أو أحد الموظةيف البارزيف يػا وتص
 الجامعة.

ويءوف أحد ا يػراد الػذيف تػدربوا ىلػن ميػارات سػجما سػتة   الحزام األخضر:
و الًبػػا مػػا يءػػوف بمسػػتوى الحػػزاـ ا سػػود  لءنػػو يعمػػؿ إمػػا ءعجػػو أو قا ػػد يريػػؽ 

 لتربوية.سجما ستة  ير متةريغ ءر يس قسـ ا دارة ا
 :وضع فمسوة موحدة لمعمل -ثاني ا

تعػػػد ىػػػذه الةلسػػػةة ءميثػػػاؽ وبوصػػػلة للةػػػرؽ العاملػػػة يػػػا سػػػجما سػػػتة داخػػػؿ 
الجامعػػػة يمءػػػف مػػػف خالليػػػا تجػػػرى ىمليػػػة مسػػػافلة ومحاسػػػبة وتةػػػويـ يػػػا أثنػػػاف 

يتجػػػمف وصػػػًةا لحالػػػة الجامعػػػة  وصػػػيا ة للمشػػػءلة والةرصػػػة  العمػػػؿ ونيايتػػػو 
ات ىلػػػن المشػػػروع  والمجػػػاؿ الػػػذي سػػػتتـ دراسػػػتو  واليػػػدؼ  والةيػػػود وا يتراجػػػ

وا ىجاف ودور ءػؿ مػنيـ  ثػـ الخطػة المبد يػة التػا تحػدد يييػا ءػؿ مرحلػة مػف 
   وأخيرًا النتا   المتوقعة مف إنجاز المشروع. DMAI مراحؿ

ويمءف قبؿ ءتابتيا مف ىمؿ دراسػات استءشػايية  أو مسػحية تتعػرؼ ىلػن 
تيـ  وىػػا إمػػاأف تءػػوف مةػػابالت متعمةػػة  أو اتجاىػػات العمػػالف بجميػػب مسػػتويا

اسػتبانات تعػرض مػف خػالؿ موقػب الجامعػػة  مسػتةيدة أيجػا مػف خطػة الجامعػػة 
 ا ستراتيجية.

 :توفير الموارد الالزمة لممشروع -ثالث ا
تػػػويير المػػػوارد يػػػا الجامعػػػات السػػػعودية ىػػػادة مػػػا يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ أبػػػواب 

بيػػر بحجػػـ سػػجما سػػتة يتطلػػب مػػف الميزانيػػة المعرويػػة  ولءػػف تطبيػػؽ برنػػام  ء
الجامعة موارد إجايية  مما يتطلب منيا إما أف تدخؿ مب شػراءات مػب الةطػاع 
الخػػاص  أو تةػػت  أسػػوارىا لمؤسسػػات المجتمػػب المػػدنا  ءػػالمن  التػػا تةػػدـ مػػف 
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الجيات المناحة والمتبرىيف  ويمءف أف يسمن مشروع سجما ستة باسػـ المتبػرع 
  ءرسا يالف لتطبيؽ مشروع سجما ستة.صحاب الءرسا  ويطلؽ ىليو 

 :توفير البيانات والشوافية في عرضها -رابع ا
يةـو سجما ستة ىلن البيانات المحوسبة  سواف أءاف يلسةة  أو يءػرا  أو 
طريةػػة إحصػػا ية  ممػػا يتطلػػب حوسػػبة البيانػػات وتوييرىػػا يػػا موقػػب الجامعػػة أو 

ف  لءػؿ نشػاطات الجامعػػة توييرىػا للبػاحثيف ويػرؽ سػجما  والحػرص ىلػن التػدوي
 والةصػػػػػوؿ الدراسػػػػػية  وا قسػػػػػػاـ  تةريًبػػػػػا  ىلػػػػػن مسػػػػػتوى الشػػػػػػعب  والمةػػػػػررات 

وحجورىـ و يابيـ  وأداف أىجاف ىي ة التدريس   وتحصيؿ الطالب  والءليات 
وحجورىـ وانصراييـ. والصيانةءا ىطاؿ والتلػؼ وأخطػاف التنةيػذ وزمػف التنةيػذ 

يػػػػة ىػػػػدد ا خطػػػػاف الشػػػػيرية لءػػػػؿ محاسػػػػب  وسػػػػرىة ا سػػػػتجابة  والشػػػػؤوف المال
وسرىة انجاز المعامالت. وا تصا ت ا داريةىدد ا خطاف يػا تسػجيؿ البريػد 

دقػة توصػػيؿ  سػرىة تنةيػذ المعاملػة  الصػادر والػوارد  ا خطػاف يػا حةػظ البريػػد 
متابعػػػة المعػػػامالت. وشػػػؤوف الطالبعػػػدد المنػػػذريف  البريػػػد للجيػػػة المحػػػوؿ إلييػػػا 

 المةصػػوليف والمنسػػحبيف والمطػػػوي قيػػدىـ والمةبػػوليف والخػػػريجيف والمحػػروميف و 
وىءػذا يػ ف سػجما سػتة تمءػف  ىدد المشارءات يػا ا نشػطة الطالبيػة ونتا جيػا 

مػػػف احتسػػػاب ا خطػػػاف وتةليليػػػا لءػػػؿ نشػػػاط تةريًبػػػا داخػػػؿ الجامعػػػة  إذا تػػػويرت 
الداىمػػة البيانػػات  والمعيػػار الءمػػا الػػذي يسػػاىد ىلػػن تحليػػؿ النشػػاط  والثةايػػة 

لذلؾ  يػا ظػؿ مػوارد ماليػة توصػؿ الجامعػة إلػن خػط النيايػة  و  تةػؼ بيػا يػا 
 منتصؼ الطريؽ.
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 عـــــــــالمراج
 :لمراجع العربيةا -أول  

استخدام أسموب ستة سجما كمدخل استراتيجي  (.2010أحمد  حمادة يوزي )
قناة   جامعة لتحسين الجودة ودعم القدرات التنافسية دراسة ميدانية

 السويس  مصر.
مدخؿ متميز لتحسيف جودة التعليـ  Six Sigma (.2011إسماىيؿ  ىمر ىلا)

مجمة وا قتصاد بجامعة الموصوؿ.   العالا بالتطبيؽ يا ءلية ا دارة
 .21  العدد7  المجلد تكريت لمعموم اإلدارية والقتصادية

 دارة التعليمية (. نماذج ا2009والبرواري  نزار ) ؛ باشيوة  الحسف ىبداهلل
المجمة المعاصرة بيف متطلبات الجودة والتحو ت العالمية دراسة مةارنة 

   العدد الثالث.العربية لضمان جودة التعميم الجامعي
(. بناف بيت الجودة باستخداـ 2009والنعيما  أحمد ىانا ) ؛الجبوري  سيد ابراىيـ

  مجمة تنمية الرافديناب المةارنة المرجعية بنموذج مةترح يا التعليـ العال
 .31  مجلد95العدد 

 الرياض  دار إدارة الجودة الشاممة تطبيقات تربوية (.2005الججعا  خالد)
 الحميجا.

والعملياتا لتطوير جودة ا داف  (. ا طار المةاىيما2007جودة  محةوظ أحمد)
الجامعا دراسة حالة يا جامعة العلـو التطبيةية يا ا ردف. ورقة ىمؿ 

"الجامعات العربية: التحديات واآلفاق  لممؤتمر العربي األولةدمة م
 ديسمبر  الرباط: المملءة المغربية. 13-9ب خالؿ الةترة المستقبمية
نموذج مقترح لخوض التكاليه في كميات التربية (. 2007) الحارثا  سعاد

 الرياض  مءتب لمبنات باستخدام منهجية إعادة هندسة العمميات اإلدارية
 التربية العربا لدوؿ الخلي .

(. التةنيات الءمية والنوىية  دارة جودة التعليـ 2013الحربا  حناف حمود )
ا لءترونا ونموذج مةترح يا ظؿ ا طر الوطنية. ورقة ىمؿ مةدمة يا 
المؤتمر الثالث لمتعمم اللكتروني والتعميم عن بعد"الممارسة واألدا  

 لرياض.ربيب ا وؿ  ا 26-23ب المنشور
(. تحسيف جودة العمليات 2010والسيد  ىدى سعد ) ؛ حسيف  سالمة ىبدالعظيـ

المؤتمر ا دارية بءليات التربية باستخداـ منيجية ستة سجما دراسة ميدانية. 
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الثامن عشر لتطوير التعميم في الوطن العربي, الجمعية المصرية لمتربية 
   جامعة بنا سويؼ  ءلية التربية.المقارنة

(. إمءانية ا يادة مف سجما ستة يا تطوير 2012يماف  حناف حسف)سل
   العدد الثانا  الجزف الثانا.مجمة العموم التربوية الجامعات المصرية 

مجمة جامعة (. تطبيؽ سجما يا المجاؿ التربوي. 2005الشاماف  أمؿ سالمة)
 ص 1ف   الجز 18العدد   الممك سعود لمعموم التربوية والدراسات اإلسالمية

 .136-89ص
(. متطلبات مدخؿ ستة سجما لتحسيف ا داف 2010الشثري  ىبدالعزيز ناصر)

الجمعية السعودية لمعموم بجامعة ا ماـ محمد بف سعود ا سالمية. 
   الرياض التربوية والنوسية)جستن(

دارة جودة التعليـ ا لءترونا يا 2007ىبدالمجيد  احمد صادؽ ) (. سجما ستة وا 
المؤتمر العممي العربي الثاني, التعميم الجامعي لتعليـ العالا. مؤسسات ا

مارس  28-27 الخاص في البالد العربية قضايا آنية وأفاق مستقبيمة
2007. 

 ( 3. )طالمدخل إلل البحث في العموم السموكية(. 2003) صال   العساؼ 
 الرياض  مءتبة العبيءاف.

ذج مةترح  دارة الجودة يا سجما ءنمو  6(. 2008العلجونا  إبراىيـ طو)
 مؤسسات التعليـ العالا.

(. تطبيؽ معايير ادارة الجودة الشاملة يا الجامعات 2010ىلا  سياـ محمد)
الحءومية السعودية وىالقتو بتويير مخرجات مال مة لسوؽ العمؿ 

 - 305  ص ص 67ع  مصر  -مجمة كمية التربية بالزقازيقالسعودي. 
343. 

(. التعليـ العالا يا السعودية رحلة البحث ىف ىوية  2011العيسن  أحمد)
 بيروت  دار الساقا.

مدل استخدام معايير منهج سجما ستة  (.2012أبو ناىية  جيياف صالح )
لتحقيق جودة التدفق الداخمي دراسة حالة الجامعات الومسطينية في قطاع 

 طيف.يلس   رسالة ماجستير  ير منشورة  الجامعة ا سالمية   زة غزة
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مني  حديث يا مواجية  SIX-SIGMA (.2007)محمد ىبد العاؿ   النعيما
 .2007  نيساف المؤتمر العممي لجامعة الزيتونةالعيوب  
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