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 :امللدص

كاقع الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية، كقياس أثر ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف 
 ، عدد الدكرات التدريبية، كنكع الكميةنكعبعض المتغيرات الشخصية كالدرجة الكظيفية، كال

عمى الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية كفؽ منيجية ستة سيجما مف كجية نظر رؤساء 
األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية، كمف ثـ التكصؿ إلى مجمكعة مف التكصيات 

التميز  مما يساعد عمى تحقيؽالمقترحة لتطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية 
، كىذا يتكافؽ مع المنيج الكصفي التحميمي الذم استخدمو الباحث كالذم سكندريةبجامعة اإل

َيْيُدؼ إلى تكفير كجمع البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ 
 .كاقع الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديميةعمى دالالتيا، كذلؾ مف خبلؿ كصؼ 

نت في صكرتيا النيائية مف الباحث  اعدىا ةاستبانتككنت أداة البحث مف: قد ك  كقد تككَّ
كىي  الجامعية لمقيادات اإلدارية لمممارساتستة محاكر رئيسة ( عبارة مكزعة عمى 74)

)دعـ اإلدارة العميا، رضا المستفيديف، المكافآت كالحكافز، نشر الثقافة، التدريب  كالتالى 
رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة مف  البنية التحتية كالمعمكمات(،، كالتنمية

، كالتى تـ تقسيميا إلى عدة قطاعات )القطاع الطبى، القطاع العممى، القطاع اإلسكندرية
كتـ اختيار عينة عشكائية ُمُمثِّمة لممجتمع األصمي، كتتمثؿ في كمية  ،النظرم، القطاع التربكل(

( أقساـ، ككمية الزراعة كأحد كميات 9ف )التمريض كأحد كميات القطاع الطبى كالتى تتضم
، ككمية السياحة كالفنادؽ كأحد كميات القطاع النظرم قسـ( 99القطاع العممى كالتى تتضمف )

( أقساـ، ككمية التربية الرياضية بنات كأحد كميات القطاع التربكل كالتى 3كالتى تتضمف )
 رؤساء األقساـ بتمؾ الكميات( استبانة عمي 34( أقساـ، كقد تـ تكزيع عدد )6تتضمف )

بدرجاتيـ الكظيفية المختمفة )أستاذ، أستاذ مساعد(، كاستطاع الباحث الحصكؿ عمى 
 ( استبانة صالحة الجراء التحميبلت اإلحصائية.33عدد)

 كأشارت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث إلى: 
كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات مف  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارساتأف كاقع  -1

 .%(64نسبة مئكية بمغت )ب متكسطالمعتمدة بجامعة اإلسكندرية حصؿ عمى تقدير 
كجية نظر رؤساء األقساـ مف  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات محاكرأف ترتيب  -2

، يديفرضا المستف )محكربالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية جاء عمى النحك التالى : 
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، التدريب كالتنمية محكر ،البنية التحتية كالمعمكمات محكر ،دعـ اإلدارة العميا محكر
 (.المكافآت كالحكافز ، محكرنشر الثقافة محكر

( بيف متكسطات 0.03عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -3
تعزل إلى  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات محاكر إزاءاستجابات عينة البحث 

  .، النكع(الدرجة الكظيفية) لمتغير 
 القطاع الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بيف درجات متكسطات في فركؽىناؾ  -

 كذلؾ لصالح القطاع التربكل.الطبى كالتربكل 

 .الممارسات اإلدارية، لقيادات األكاديمية، امنيجية ستة سيجما: الكممات المفتاحية
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Developing administrative practices for academic leaders according to 

the Six Sigma methodology From the point of view of department 

heads 
(An applied study in the accredited faculties of Alexandria University) 

Summary: 

The aim of the research is to detect the reality of the administrative 

practices of academic leaderships, and to measure the impact of some personal 

variables such as job degree, gender, and college type on the administrative 

practices of academic leaders according to the Six Sigma methodology from 

the point of view of department heads in the accredited faculties at Alexandria 

University, and have a set of suggested recommendations To develop 

administrative practices for academic leaders and then to reach excellence at 

the University of Alexandria. It copes with the descriptive and analytical 

approach which is used by the researcher. It aims to provide, collect data and 

facts about the research point to interpret it and determine its implications, by 

describing the reality of the administrative practices of academic leaders. 

The research tool consisted of: a questionnaire was prepared by the 

researcher, and it consisted in its final form of (47) statements distributed on 

six main axes for the administrative practices of university leaders, which are 

as follows (support for senior management, beneficiaries' satisfaction, rewards 

and incentives, spreading culture, training and development, infrastructure and 

information. ), From the department heads of the accredited colleges at 

Alexandria University, which were divided into several sectors (the medical 

sector, the practical sector, the theoretical sector, the educational sector), and a 

random sample representative of the original community was chosen, 

represented in the College of Nursing as one of the colleges of the medical 

sector, includes (9) Departments, the College of Agriculture as one of the 

colleges of the practical sector, includes (19) departments, the College of 

Tourism and Hotels as one of the colleges of the theoretical sector, includes (3) 

departments, and the College of Physical Education for girls as one of the 

colleges of the educational sector, includes (6) departments. and a number has 

been distributed (37) questionnaires had been distributed to the heads of 

departments in those colleges with their different job ranks (professor, assistant 

professor). the researcher was able to get (35) valid questionnaires for 

conducting statistical analyzes. 

The most important results of the research reached: 

1- The reality of administrative practices of university leaders from the point of 

view of department heads of accredited colleges at Alexandria University 

obtained an average rating of (67%). 

2- The arrangement of the axes of administrative practices for university 

leaders from the point of view of department heads in the accredited 
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faculties of Alexandria University came as follows: (the axis of beneficiaries 

satisfaction, the axis of support for senior management, the axis of 

infrastructure and information, the axis of training and development, the 

axis of spreading culture, the axis of rewards and incentives) . 

3- There are no statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the averages of the research sample responses to the axes of 

management practices of university leaders due to two variables (job grade, 

gender). 

- There are differences in the average scores of the administrative practices of 

academic leaders between the medical and educational sectors in favor of 

the educational sector. 

Keywords: (Six Sigma methodology, academic leadership, management 

practices) 
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 مكذم٘ البخح:

كخاصة في ظؿ النمك السريع ي العديد مف التحديات، جامعتكاجو مؤسسات التعميـ ال
حتياجاتالفي مجا  ت الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية، كفي مجاالت المعرفة، كتغير متطمبات كا 

عممياتيا، سكؽ العمؿ، كذلؾ يستدعي ضركرة السعي إلى تطكيرىا في مختمؼ أنشطتيا ك 
طبيؽ نظـ الجكدة كأسسيا كمفاىيميا في كبلن مف المدخبلت تىتماـ باالكذلؾ مف خبلؿ 

التعميمي بتمؾ المؤسسات، كلـز األمر كضع إستراتيجية مميات كالمخرجات الخاصة بالنظاـ كالع
ي كالذم أصبح أمران حتميان نتيجة ما تفرضو متطمبات جامعمة التعميـ الر كتنمية منظك يلتطك 

العصر في الحصكؿ عمى خريجيف يمتمككف الجدارات كالكفاءات المناسبة مع التطكرات 
 ة.ميكنكلكجية كالعمالت

اآلف تتسارع كتتسابؽ في االرتقاء بمستكل الخدمات أصبحت المؤسسات لذا نجد أف 
تحقيؽ درجات عالية مف التميز، كالمنافسة ىنا ال تقتصر عمى مجاؿ المقدمة لممستفيديف ل

األعماؿ أك الصناعة أك اإلنتاج، كلكف تزداد حدتيا في المؤسسات التعميمية، فيي بحاجة 
التحديات المحيطة بيا، كمكاكبة تمؾ لبلستجابة لمتغير المعرفي المتسارع كمكاجية 

 المستجدات العممية.
تأكيدان عمى التكجو لدل الجامعات العربية نحك الجكدة كالتميز نجد أف إتحاد ك 

رسالة ىذا  مثمت، ت7004كاالعتماد في عاـ الجامعات العربية أنشأ مجمس ضماف الجكدة 
مف  العمؿ المجمس أف يضطمع بميمة مساعدة الجامعات العربية في التطكير كتحسيف جكدة

جراء ؤ اإلطارات المرجعية لم كدة كتكفيرخبلؿ نشر ثقافة الج سسات التعميـ العالي كبرامجيا كا 
الخدمات االستشارية كالتدريبية الداعمة  كافة عمميات االعتماد المؤسسي كالبرامجي كتقديـ

 :9(70: 7097ما يمى )أبكناىية كدرغاـ، لمجامعات كتتمخص أىداؼ المجمس في

  المساىمة في تطكير منظكمة التعميـ الجامعي كالعالي في الكطف العربي، كفؽ معايير
 معتمدة.

  عداد معايير كمرجعيات كمؤشرات لضماف الجكدة تعميـ ثقافة الجكدة كاالعتماد كا 
 كاالعتماد.

                                                           
 .اإلسكندرية جامعة – التربية كليةب التعليم وسياسات التربوية اإلدارة بقسم مدرس *
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  مساعدة الجامعات في بناء قدراتيا المؤسسية كتطكيرىا في مجاؿ ضماف الجكدة
 كاالعتماد.

  البحكث ذات العبلقة بضماف الجكدة كاالعتماد.إجراء 
 .إجراء عمميات االعتماد المؤسسي كالبرامجي لمجامعات األعضاء الراغبة في ذلؾ 
 .التعاكف مع المؤسسات كالييئات كالمنظمات المحمية كالعربية كالدكلية المعنية 

ل العالمي، ففي ة عمى المستك القضايا الرئيس أحد أىـلذلؾ أصبح ضماف الجكدة 
كلكف في المؤسسات التعميمية بضماف جكدتيا، ككيفية استخداـ ؤ ىتـ المسابعض الدكؿ 

فقد اىتمت حككمات ىذه الدكؿ  أساليب ضماف الجكدة في تحسيف مستكل ىذه المؤسسات،
ية تقديـ برامج أكاديمية تستند عمى مجمكعة مف المعايير يتـ كضعيا كتحقيقيا عمى فبكي

مزيد مف الجيد المناسب، كيتضح ذلؾ في سعي قيادات التعميـ الجامعي إلى بذؿ المستكل ال
البرامج التعميمية التي تيدؼ إلى تحسيف المخرج التعميمي كجكدة الخريج  كتطكير في تحسيف

جكدة ىك اليدؼ إلشباع حاجات أصحاب العمؿ، كال يعد الكصكؿ إلى مستكل مناسب مف ال
بؿ يعتبر أيضان مكضكع التحسيف المستمر في الجكدة مف لممؤسسات المختمفة،  سمىاأل

المكضكعات األساسية التي تمقى إىتمامان كاسعان مف قبؿ المؤسسات التي تتبع فمسفة إدارة 
الجكدة الشاممة، فقد اتجيت الكثير مف المؤسسات إلى إجراء التحسينات المستمرة في 

فضؿ مستكيات الجكدة، أل ليب لمكصكؿ اع العديد مف األساعممياتيا كأنشطتيا كقامت بإتب
سيجما ستة كالتي أثبتت قدرتيا عمى تحقيؽ العديد مف ىى أىـ ىذه األساليب  كتعد

)سميماف،  خدمية(قطاعات القطاعات )شركات، قطاعات صحية،  التحسينات في كثير مف
7097 :66). 

أفضؿ لممتطمبات  ستة سيجما عمى تجكيد األعماؿ، كفيـمنيجية كز فمسفة تتر ك 
، اء المؤسسة، كتعزيز قدرة المؤسسة، كتحسيف العمميات في جميع أنحمستفيديفالمتغيرة لم

عمؿ عمى ات مف أجؿ تحسيف الجكدة، كالكتحسيف الخدمات كالعمميات في مختمؼ التخصص
اليدر كخفض التكاليؼ، كتعزيز الميزة التنافسية مف خبلؿ التحسيف المستمر في  تقميؿ نسب

المؤسسة. كما تكفر ستة سيجما مقياسان لمجكدة كمنيجان لمتحسيف يدفع نحك تحقيؽ نتائج 
لتدريب المستمر كتحديد ميمة. لذا تؤكد فمسفة ستة سيجما عمى أىمية فرؽ العمؿ كا
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ية إذا أردنا أف نطكر مؤسساتنا التعميمية كجعميا مؤسسات تعد ركائز أساس التىاألىداؼ ك 
 .(36: 7094)سميماف،  متميزة كرائدة

( أف أىمية مدخؿ سيجما ستة تبرز مف Cho, et al, 2011:619) يؤكد تشكك 
خبلؿ المزايا التي تحصؿ عمييا المؤسسات عند تطبيؽ ىذا المدخؿ كمف تمؾ المزايا: تغيير 

ؿ الصحيح مف المرة األكلى، إيجابي مف حيث ضركرة أداء العمؿ بالشكثقافة المؤسسة بشكؿ 
تحسينات جكىرية في عمميات المؤسسة كأنشطتيا، كرفع مستكل رضا  القياـ بعمؿك 

المستفيديف كزيادة كالئيـ لممؤسسة، كزيادة كفاءة القرارات اإلدارية المختمفة فييا، كما يؤدم 
لكعي لدل العامميف لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ، سيجما إلى زيادة ا منيجية ستةتطبيؽ 

 .لمنيكض بياكالعمؿ الجماعي عمى مستكل المؤسسة 
 الجمكد مف إطار في تتـ ما زالت بمصر الجامعية اإلدارة لمكاقع يجد أفكالمحمؿ 

 ما المتغيرات كاستثمار لتمؾ االستجابة كبطء إيجابية، بصكرة المتغيرات مع التعامؿ في كنقص
 كمعايير أسس كضكح كضعؼ تيديدات، مف عنيا ينشأ ما كتجنب فرص مف عنيا ينشأ

 إىدار صكر تعدد إلى يؤدم مما العامميف، سمكؾ تكجيو أك اإلدارم التخطيط في اإلدارة سكاء
: 7094)مطاكع كمرسى،  الحديثة لمتقنيات الشكمي االستخداـ ككذلؾ كالمادية البشرية المكارد
734). 

 يحصمكا لـ الجامعية القيادات بعض أف" إلى العظيـ عبد سبلمة دراسة تأشار  كقد
 مؤسسات إدارة ف، بالرغـ مف أإلييـ اإلدارة مياـ إسناد بعد أك قبؿ تدريبي برنامج أم عمى

 كالتنمية كالتأىيؿ، التدريب مف مزيدان  تتطمب التي اإلدارية المناصب مف تعتبر الجامعي التعميـ
 كالقيادات التدريس ىيئة أعضاء قدرة كتدعيـ تنمية في تساىـ التي األساليب ىـأ مف المينية
 أكبر قدران  تتطمب التي كالمحمية العالمية المتغيرات ظؿ في إلييـ المككمة بالمياـ الكفاء عمى
 األكاديمي بالمستكل االرتقاء ككذلؾ الظركؼ، ىذه مع التعامؿ في كالميارة المركنة مف

  . (47: 7006حسيف، (لمجامعة كاإلدارم
ا لمممارسات اإلدارية كذلؾ ىناؾ ضركرة ممحة ألحداث تطكيرن  كنجد مما سبؽ أف

منيجية ستة  لمتغمب عمى تمؾ العقبات التى تكاجو الكصكؿ الى التميز الجامعى، لذا نجد أف
اتيا كىيكميا كممارسات قادتيا المؤسسات فيما يتعمؽ بعممي ا انتيجتوتمثؿ أسمكبن سيجما 

دارية، حيث تركز عمى مراقبة االداء كاألنشطة اليكمية طمعا فى الكصكؿ الى تقميؿ اإل
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التقصير كاألخطاء فى نتائج االعماؿ، كيسعى البحث الحالى مف خبلؿ تبنيو تمؾ المنيجية 
فى الممارسات االدارية التى يقـك بيا القيادات الجامعية تسيـ فى  لى ضركرة احداث تغييرا

مف العيكب في  تقميؿخفض تكاليؼ الجكدة، كال فضبل عف، ى الجامعاتفالتميز  استمرار
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تطكير القيادات العميا كتكفير الدعـ البلـز ليـ مف دكرات  العمميات،

ككرش عمؿ لتطكير ممارساتيـ االدارية، كالسعى الى تقييـ الخدمات التعميمية المقدمة 
ىـ كمناسبتيا لتطمعاتيـ، كتكفير بنية تحتية لمطبلب كالمجتمع لمتعرؼ عف مدل رضا

كتذلؿ الصعكبات حكؿ تبادؿ المعمكمات كالبيانات،  كتكنكلكجية تربط بيف كحدات الجامعة
كالعمؿ عمى تكفير التييئة النفسية لتقبؿ التغيير المأمكؿ مف قبؿ العامميف بالجامعة مف خبلؿ 

برامج التدريبية التى تساعد عمى احداث السعى لنشر ثقافة عمؿ خاؿ مف االخطاء، كتكفير ال
تغير مثمر فى الممارسات االدارية اليكمية، كتقديـ الدعـ كالمكافآت كالحكافز التشجيعية 

 لبلستمرار فى نجاح العمؿ الجامعى.
 مشهل٘ البخح:

تطكير العمؿ التي تستخدميا الجامعات  أساليبأبرز  أحدسيجما ستة نيجية م تمثؿ
لمتأكد مف مدل قدرتيا عمى مكاجية التحديات، كيعتمد عمى مبدأ التحسيف المستمر لكؿ 
العمميات التي تحدث فييا، كما أنو يساعد عمى تزكيد اإلدارة بكؿ ما يمـز مف معمكمات تسيـ 

ية لتحديد مدل نجاح في اتخاذ القرار الصائب، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ معادالت رياض
الجامعة في إنجاز عمؿ معيف خبلؿ فترة زمنية محددة كيقـك مدخؿ سيجما ستة ايضان عمى 
المراقبة اإلحصائية لجميع العمميات اإلدارية كالمالية كالفنية في الجامعة مف خبلؿ التحميؿ 

عادة تعريؼ العمميا ت مف أجؿ اإلحصائي الدقيؽ كاتباع الطرؽ النظامية لحؿ المشكبلت كا 
 (.336: 7096)المسعكدل ككىبو، بعيدعمى نتائج مرضية عمى المدل الالحصكؿ 

مف انفصاؿ برامجو عف يعاني نجد أنو التعميـ الجامعي في مصر كعند النظر إلى 
صصات التي يتطمبيا متطمبات المجتمع مف حيث إعداد القكل العاممة المدربة في مختمؼ التخ

يساير ذلؾ  كير محتكل ىذه البرامج عمى نحكتط التأخر فىيرجع ذلؾ إلى ك سكؽ العمؿ، 
التطكير المستمر في أساليب كتنظيـ العمؿ ككسائؿ كأدكات اإلنتاج كالصناعات كاالستثمارات 
الحديثة التي أدخمت في مختمؼ المجاالت االقتصادية كالتي تتطمب الكفاءات كالككادر البشرية 

كاحتياجات سكؽ العمؿ، مما فرض عمى التعميـ المتخصصة المتمكنة لمكفاء بمتطمبات 
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في برامجو كتخصصاتو  برزديث أنظمتو الدراسية عمى نحك يالجامعي ضركرة تطكيره كتح
: 7000)الغريب كنجيب، الدراسية إحتياجات كؿ مف الطبلب كالمجتمع مف التنمية الشاممة

90.) 
الطالب المحكر الرئيسي في العممية التعميمية، كمف ثـ فإف كسب رضاه  مثؿكي

كميات تحسيف مختمؼ المف عممية اإلعداد يتطمب مف منظكمة  تحقيؽ طمكحاتو كتكقعاتوك 
 عداداإل مراحؿ جكانب ىذه المنظكمة كاالطبلع المستمر عمى االتجاىات الحديثة في تطكير

ات الطبلب، مف حيث تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة ، كالتي تركز عمى إحتياجلسكؽ العمؿ
يؽ عائدان كااللتزاـ بيا، كخاصة فيما يتصؿ بمؤشرات جكدة الخدمة المقدمة لمطالب، كتحق

كاستكماالن لذلؾ  ينعكس ذلؾ عمى الكفاء باحتياجات كمتطمبات المجتمع،ك مثمران مف الجكدة، 
لب كتحقيؽ رضاه إلى عمى الطا ايؤكد في أكلى مبادئت تىستة سيجما الت منيجية جاء

  (.9037، 7090)حسيف كالسيد، اج إلى تكاليؼ باىظةيحتاالنة، دكف كأقصى درجة مم
بالجامعات، كلما لتمؾ  طتحي التى تحدياتالك  عير سال تطكرال مدلكمما سبؽ يتضح 

أف  اضركريي تؤثر كتتأثر بو، فقد أصبح مف المؤسسات مف أىمية في النمك المجتمعي في
ف العيكب تسعى إدارات تمؾ الجامعات إلى تقديـ خدماتيا لممستفيديف بجكدة عالية كخالية م

ة التي تساعد الجامعات مناسباستخداـ األساليب اإلدارية المف خبلؿ يأتى ذلؾ ك قدر اإلمكاف، 
عمى التميز، كلعؿ مف أبرزىا إدارة الجكدة الشاممة التي حظيت باالىتماـ في نياية القرف 
الماضي، ثـ البحث عف مداخؿ متطكرة منيا لتقديـ الخدمات بأقؿ عدد مف األخطاء حتى 
التكصؿ إلى مدخؿ سيجما ستة الذم ُيَعد مف المداخؿ اإلدارية الحديثة كالمتطكرة التي تسيـ 

)المسعكدل  كتحديات كتطكرات في مساعدة الجامعات عمى مكاجية ما يحيط بيا مف تغيرات
  (.339: 7096ككىبو، 

جامعات تحتاج إلى إبداع مستمر في تطكير ىيكميا، كالإف مؤسسات التعميـ العالي 
يجاد طرؽ حديثة لتقديـ الخدمات بصكرة أكثر فعالية  ىنا أىمية نظـ الجكدة الحديثة تبرز ك كا 

 Jain,Sinha and)حالىافسة التي تشيدىا في الكقت الليذه المؤسسات في ظؿ المن
Sahney, 2011:296). 

عمى الرغـ مف جيكد الجامعات في االىتماـ بتطبيؽ الجكدة في عممياتيا اإلدارية، 
إلى االستفادة مف المداخؿ  ضركرية سعيان لتقديـ خدمات متميزة لمطبلب، إال أنيا بحاجة
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أنو مف  (997: 7090، الشثرم)الحديثة في الجكدة كمنيا مدخؿ سيجما ستة الذم يؤكد 
 عمى تحقيؽ أعمى مستكل لجكدة األداء.الممكف أف يساعد الجامعة 

 Six Sigmaإمكانية تطبيؽ متطمبات  (7097، سميماف)ت نتائج دراسة أظير كقد 
 Laxma and) في مؤسسات التعميـ العالي، كاالستفادة منيا، كما كجدت نتائج دراسة 

Sreedhor, 2007)  أيضان أف مدخؿSix Sigma  لتحسيف العمميات كتحميميا يقدـ الجكدة
لمبرامج التعميمية كفقان الحتياجات كتكقعات المستفيديف، كيضمف تحسيف كتنمية أعضاء ىيئة 

 (Zhao, 2011)دراسة  كبينت نتائجالتدريس كتشجيعو كاستثمار التعميـ كالبحث كالتدريب، 

عمى  Six Sigmaـ تنفيذ مبادئ أيضان أف الجامعة سكؼ تككف أكثر عممية كفاعمية إذا ما ت
أنو يمكف تطبيقو كنظاـ إلدارة الجدكة  (7006، العجمكني)كما بينت نتائج دراسة  ،اإلدارة بيا

لمنجاح، كلقد  كالبلزمة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي إذا تكفرت المتطمبات الضركرية
دعت نتائج ىذه الدراسات إلى إجراء المزيد مف الدراسات، كالتي تتناكؿ تطبيؽ مدخؿ ستة 

 .فى الجامعات Six Sigmaسيجما 
عمى أف الكميات الجامعية تحتاج إلى  (7090، السيدك  حسيف)كما تؤكد دراسة 

ة الحديثة مثؿ مدخؿ مسايرة التغيرات كالتطكرات مف خبلؿ االستفادة مف األساليب اإلداري
سيجما ستة، كأف تطبيؽ ىذا المدخؿ في الكميات يككف لو فكائد متعددة مف خبلؿ تحسيف 
مختمؼ العمميات اإلدارية كالكصكؿ بتمؾ الكميات الى مستكل قريب مف الكماؿ، كأف تطبيؽ 
مدخؿ ستة سيجما يساعد تمؾ الكميات عمى كضع رؤية كرسالة كاضحتيف تعكساف أىدافيا 

 ستراتيجية بيا.اال
يتضح مما سبؽ أىمية كضركرة تطبيؽ مدخؿ ستة سيجما لتحسيف الممارسات 
االدارية لمقيادات الجامعية، حتى تحقؽ الجامعة معايير كمتطمبات الجكدة العالمية فى جميع 
الممارسات التعميمية كالتنمية االدارية، مما دفع الباحث الي القياـ بالبحث كالذل يتبمكر فى 

 جابة عمى التساؤالت التالية:اال
 ما االطار المفاىيمى كاالسس النظرية لمنيجية ستة سيجما؟ -9
ما كاقع الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات  -7

 المعتمدة بجامعة اإلسكندرية؟ 
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تطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بجامعة  التى تكاجوات صعكبما ال -3
 اإلسكندرية كفؽ منيجية ستة سيجما؟

ما التكصيات المقترحة لتطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بجامعة  -7
 اإلسكندرية كفؽ منيجية ستة سيجما؟

 أٍذاف البخح:

 يسعى البحث الحالى الى: 
 لمنيجية ستة سيجما.التعرؼ عمى االسس النظرية  -9
التكصؿ الى كاقع الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ  -7

 بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية.
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى الممارسات اإلدارية لمقيادات  مدل عمى الكقكؼ -3

 نس، الدرجة الكظيفية، نكع التخصص(.األكاديمية بجامعة اإلسكندرية تعزل لمتغير )الج
تطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  التى تكاجوات صعكبالالكصكؿ الى  -7

 .بجامعة اإلسكندرية كفؽ منيجية ستة سيجما
صياغة التكصيات البلزمة لتطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بجامعة  -3

 ا.اإلسكندرية كفؽ منيجية ستة سيجم
 :البخح فرّض

 :كالتالى البحث فركض تـ صياغة 
 طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال  -9

 .نكع التخصص لمتغير
 طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال   -7

  الدرجة الكظيفية. لمتغير
 طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال   -3

 .الجنس لمتغير
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 أٍنٔ٘ البخح:
تتمثؿ أىمية إجراء البحث الحالى في جانبيف أحدىما يمثؿ األىمية النظرية كاآلخر 

 يمثؿ األىمية التطبيقية:
 أّاًل: األٍنٔ٘ اليظرٓ٘:

مجاؿ تحسيف األداء الخدمى كقياس  اىتماـ البحث بدراسة أحد االساليب الحديثة فى -9
 الجكدة.

يمثؿ البحث إضافة لممكتبة العربية مف خبلؿ ايضاح األسس النظرية لمنيجية ستة  -7
سيجما كتحديد متطمبات كمعكقات تطبيقو فى المجاؿ الخدمى بصفة عامة كالمجاؿ 

 التعميمى بصفة خاصة. 
 ثاىًٔا: األٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘:

 في العممية التعميمية بالجامعات القيادات العميا كالقائميف عمىالبحث  نتائج تفيد قد -9
كاقع الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بالكميات المعتمدة بجامعة  عمى التعرؼ

 .ممكف مستكل ألدنى األخطاء نسبة كتقميؿ تحسينيا، أجؿ مف اإلسكندرية
 التعميمية التحديات لمكاكبة ؛لمتطكير كالتحديث الماسة العالي التعميـ مؤسسات حاجة -7

 .بيا
 اإلدارة كالذل أثبت أحد المكضكعات الفعالة فى مجاؿ يتناكؿ حيث البحث مكضكع حيكية -3

 كتشبع العيكب، مف خالية منتجات كخدمات تكفير في المنظمات مساعدة في كفاءتو
 .عمبلءىا حاجات

 ميَجٔ٘ البخح:
يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي 

إلى نتائج تتعمؽ بالمكضكع محؿ البحث، كىك األسمكب الُمنظَّـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، 
كحيث إف جكانب كأبعاد ُمتغيِّرات البحث تـ االطبلع عمييا مف خبلؿ الدراسات السابقة المتعمقة 

ؿ إلى تطكير مارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية مف الم بمكضكع البحث، كالذم يسعى لمتكصُّ
، كىذا يتكافؽ مع المنيج كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية

الكصفي التحميمي الذم استخدمو الباحث كالذم َيْيُدؼ إلى تكفير كجمع البيانات كالحقائؽ عف 
كاقع ، كذلؾ مف خبلؿ كصؼ المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا
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الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة 
)دعـ اإلدارة العميا، رضا المستفيديف، كذلؾ مف خبلؿ المحاكر التالية  بجامعة اإلسكندرية

    ت(.المكافآت كالحكافز، نشر الثقافة، التدريب، البنية التحتية كالمعمكما
 حذّد البخح : 

 ُتحاط نتائج البحث بالحدكد التالية :
مة مف الكميات الحككمية المعتمدة بجامعة الحد المكاني: تـ التطبيؽ عمى عينة ممث• 

اإلسكندرية، )كمية التمريض( تمثؿ القطاع الطبى، )كمية التربية الرياضية بنات( تمثؿ 
ع العممى، )كمية السياحة كالفنادؽ( تمثؿ القطاع التربكل، )كمية الزراعة( تمثؿ القطا

 القطاع النظرل، كذلؾ كفقا لبياف الكميات المعتمدة المرفؽ لكميات جامعة اإلسكندرية. 
الحد البشرم: تـ التطبيؽ عمى رؤساء األقساـ بعينة مف الكميات الحككمية المعتمدة بجامعة • 

 ممى، نظرل(.اإلسكندرية كالتى تضمنت أربعة قطاعات )طبي، تربكل، ع
كيكليك( مف العاـ الدراسي  )يكنيك لالحد الزماني: تـ تطبيؽ استبانة البحث خبلؿ شير • 

 ـ.7096-7099
 مصطلخات البخح:

 يحتكم البحث عمي المصطمحات االتية: 
 : )Development) مفَْو التطْٓر -9
 إحداث إلى ييدؼ كمدبر مخطط نظامي نسؽ" نوأ عمى اإلدارة التطكير مكسكعة كضحت -

 عممية فالتطكر مشكبلتيا، كحؿ أىدافيا تحقيؽ في كفاءتيا المؤسسة لرفع في تغيير
)بعيرة  النظاـ " أداء كتحسيف الحالي الكاقع محددة لتعديؿ خطكات كفؽ تسير منظمة
  .(906: 9966كآدـ، 

بأنو عممية تغيير مقصكدة لتمكيف النظاـ " (46: 7097، الشخيبى كآخركف)كيعرفو  -
 ."التعميمي مف تحقيؽ أىدافو كزيادة فعاليتو ككفاءتو

 الغرض يؤدم حتى صكرة، أحسف إلى المطكر بالشيء الكصكؿ" أنو عمى كما يعرؼ -
 كبطريقة كجو، أتـ عمى منو المنشكدة األىداؼ كيحقؽ بكفاءة تامة، منو المطمكب
 (.93: 9999)الككيؿ، "كالتكاليؼ كالجيد الكقت في اقتصادية
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عمى أف التطكير عممية يحدث فييا دعـ  (773، 7003، شحاتو كالنجار)حيف أضاؼ  فى -
  لمكاطف القكة كمعالجة لمكاطف الضعؼ فى ضكء معايير محددة ككفؽ مراحؿ معيف.

 بقدرة المتعمقة الفعالية يقيس معيار" أنو عمى اإلدارية المصطمحات معجـ في كيعرؼ -
 عمى قادرة المؤسسة كانت ككمما كالمستقبمية، الحالية لمطالبات االستجابة عمى المؤسسة
 (.69: 9993)التكبجرل كالبرعى،  "فعالة كانت كمما المتزايدة كاالحتياجات الطمبات مقابمة

 ىادفة عممية: أنو عمى إجرائيان  التطكير تعريؼ يمكف التعريفات مما سبؽ مف
 ضكء ىف األفضؿ إلى الجامعيةلمقيادات  اإلدارية الممارسات في تغيير إلحداث كمنظمة

 كحؿ األىداؼ كتحقيؽ الكفاءة كرفع بيدؼ تحقيؽ التميز الجامعى منيجية ستة سيجما
 "المشكبلت

 :(Administrative Practices) اإلدارٓ٘ املنارشات مفَْو -7

 التخطيط بعممية المدير قياـ أنيا عمى" Peter Dracker داركر بيتر يعرفيا 
 التي المؤسسة عمؿ في عممو دمج ككذلؾ كتكقعاتو، بأىدافو نتائجو الخاصة كقياس كالتنظيـ
 (.73: 9993)عبدالكريـ، ة المطمكب عمى النتائج لمحصكؿ مع اآلخريف فييا يعمؿ

الكظيفة  في أداؤىا يجب التي كالسمكؾ األنشطة مف فى حيف أشار أبك معمر أنيا "مجمكعة
ك معمر، ب)أ المكظؼ" دكر يتضمنيا التي كالمسؤكليات كالمياـ الكاجبات كىي المعينة،
7009 :97.) 
 كالمسؤكليات المياـ أنيا"مجمكعة (933: 7099كالشريؼ،  الركقى) كيرل 
  ."الناشئة الجامعات في كاإلدارية القيادية الكظائؼ بيا شاغمك يقكـ التي كالكاجبات
 :أنيا عمى إجرائيا اإلدارية الممارسات تعريؼ كيمكف

 القيادات الجامعية بيا يقـك التي اإلدارية كالمسؤكليات مجمكعة المياـ كالكاجبات 
التالية: )دعـ اإلدارة العميا،  خبلؿ القياـ بالعمميات مف الجامعة المنشكدة أىداؼ لتحقيؽ

تحقيؽ رضا المستفيديف، منح المكافآت كالحكافز، نشر ثقافة التغيير، التدريب، تييئة البنية 
 .منيجية ستة سيجما ضكء عمى كاتاحة المعمكمات(التحتية 

 :(Leaders Academic) ٔ٘نادماأل الكٔاداتمفَْو  -3
 خبلؿ مف منيـ المطمكب لتحقيؽ األفراد في التأثير عمى القدرة ىي" القيادة تعتبر 
 (33: 9993)فرج،  "اإلقناع عممية
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 لتكجيو البشرم السمكؾ في التأثير عمى القدرة" أنيا عمى بدكم زكي أحمد كما عرفيا 
 (777: 9944)بدكل، ."مشترؾ ىدؼتجاه  البشر مف جماعة

 تغيير إحداث في القائد يمارسيا التي التأثير قكة درجة" أنيا عمى شحاتو حسف ككضحيا -
)شحاتو  "بالفعالية قيادتو في لمحكـ ميما مؤشرا كتعتبر األفراد، سمكؾ في ىداؼ

 (777: 7003كالنجار،
 ضعب إنجاز بغية كاالتباع القائد بيف تتـ تفاعؿ عممية" أنيا عمى تعريفيا تـبينما  - 

 (39: 9993)فرج، "المشتركة التنظيمية األىداؼ
 اإلدارية المستكيات مف يشغؿ يمتمكيا التي القدرة" :تعني يةمدياكاأل  فالقيادات ثـ كمف -

 مجالس كرؤساء كالككبلء كالعمداء الثبلثة كنكابو الجامعة رئيس( العميا بالجامعة مف 
 ممارسات  في لمتأثير) الجامعة بكميات األقساـ
 ."الجامعة أىداؼ تحقيؽ نحك العامميف كجميع التدريس ىيئة أعضاء

 : )Six Sigma) مفَْو شت٘ شٔجنا -7
رمزان إحصائيان  كىك الحرؼ الثامف عشر في األبجدية اليكنانية إلى ""يشير الرمز 

 ,Park)يدؿ عمى االنحراؼ المعيارم كيستخدـ لقياس االختبلؼ أك االنحراؼ عف المتكسط

2003: 1) . 

فيشير إلى مستكيات السيجما، ككمما ارتفع مستكل السيجما كمما قمت  "6"أما الرقـ 
 العيكب.

كيرل أبك النكر أف ستة سيجما تمثؿ منيجية لتحسيف الجكدة تجمع بيف أفضؿ 
الممارسات اإلدارية كأدكات كتقنيات التحميؿ اإلحصائي لمبيانات، كالككادر البشرية المؤىمة 
ضمف إطار عمؿ منظـ، كمنضبط قائمان عمى البيانات كالحقائؽ كرأم المستفيديف بيدؼ زيادة 

لعمميات الرئيسية في المؤسسة لزيادة قدرتيا عمى تحقيؽ جكدة كفاءة كفعالية جميع ا
  .(733: 7094)أبكالنكر، العمميات كالمخرجات ككذلؾ إحتياجات المستفيديف

Manvilleبينما يكضحيا مانفيؿ 
بأنيا إدارة تركز عمى تخفيض االنحراؼ في  

دؼ الكصكؿ إلى العمميات، فيي تركز عمى تقميؿ التبايف أك االنحراؼ في المخرجات بي
 . (Manville,et all,2012: 11)خطأ لكؿ مميكف فرصة 3.7مستكل 
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كأضاؼ الشمرم كالعتيبي بأنيا "مفيـك يضـ اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسة 
لتحسيف كفاءة كفاعمية أداء الخدمات التي تقدميا، مف خبلؿ تمبية عدة متطمبات منيا 

  (939: 7096كالشمرل، )العتيبى المتطمبات اإلدارية كالبشرية"
أنو عبارة عف  (Kondic and Bojanic, 2016: 385)كيرل ككندؾ كبكجنؾ 

مجمكعة مف اإلجراءات لمقضاء عمى العيكب أك األخطاء أك تقميميا إلى أدنى حد ممكف 
باستخداـ األدكات التي تيدؼ إلى تحسيف كفاءة العممية كجكدة المنتج أك الخدمة مما يؤدم 

 تكمفة كتحقيؽ رضا العميؿإلى تخفيض ال
منيجية يمكف تطبيقيا داخؿ مكف إيضاح مفيـك ستة سيجما بأنو "مما سبؽ ي
مف خبلؿ تكفير  بالجامعة تطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديميةالجامعات تيدؼ إلى 
، التغيير نشر ثقافةك المكافآت كالحكافز، كمنح رضا المستفيديف، كالسعى إل دعـ اإلدارة العميا، 

لتحقيؽ أعمى  المعمكماتاتاحة البنية التحتية ك كتجييز التدريب كالتنمية، كتكفير فرص 
بما يعكد بالنفع عمى  ى بالجامعةالتدريس كالبحث العمم مستكيات التقدـ كالتميز في مجاالت

 ."المجتمع مف خبلؿ إمداده بخريجيف مؤىميف لسد إحتياجات سكؽ العمؿ
 الذراشات الصابك٘:

سكؼ يعرض الباحث فيما يمي بعض الدراسات السابقة التي تمكَّف مف الكصكؿ 
إلييا، كالتي سيتـ عرضيا طبقنا لمتسمسؿ الزمني )مف األقدـ إلى األحدث(، كفي كؿ دراسة 
جراءاتيا، كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة،  يتناكؿ الباحث عنكاف الدراسة، كأىدافيا، كا 

 عمى الدراسات السابقة. كيمي ذلؾ التعقيب
 : (2010دراش٘ )الشجرٚ، -1

لتحسيف جكدة االداء  ( Six Sigma ) متطمبات تطبيؽ مدخؿ ستة سيجما بعنكاف: 
 .بجامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ متطمبات تطبيؽ الستة سيجما بجامعة اإلماـ بف 
سعكد اإلسبلمية، كبالتحديد مف خبلؿ المتطمبات الخاصة بمراحؿ )التعريؼ، القياس، التحميؿ، 

( 76التحسيف، الضبط(. كقد تـ تطبيؽ المنيج الكصفي عمى أفراد الدراسة البالغ عددىـ )
( خبيرا بإدارة الجكدة التابعة 97يس بقسـ التربية بكمية العمكـ االجتماعية. ك)عضك ىيئة تدر 

( 34لككالة الجامعة لمدراسات كالتطكير كاالعتماد األكاديمي. كتـ إعداد استبانة مككنة مف )
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عبارة، كقد صنفت عبارات االستبانة إلى خمسة محاكر ىي متطمبات خاصة بمرحمة 
ميؿ، كالتحسيف، كالضبط( كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: )التعريؼ، كالقياس، كالتح

كافؽ أفراد الدراسة )بدرجة عالية( عمى أىمية جميع المتطمبات الخاصة بالمراحؿ الخمس 
ككاف أبرزىا: أكال: متطمبات خاصة بمرحمة )التعريؼ(: دراسة احتياجات المجتمع كمؤسساتو 

جراء دراسات لتحديد مكاصفات البحثية كاالستشارية كغيرىا مف كميات  الجامعة المختمفة، كا 
خريجي كؿ كمية بالجامعة كفقا الحتياجات سكؽ العمؿ. ثانيا: متطمبات خاصة بمرحمة 
)القياس(: تكفير األساليب كالتقنيات الحديثة الستخداميا في جميع المعمكمات لتكفير بدائؿ 

تحكـ العمؿ كتساعد في تقكيـ مدل لممشكبلت التي تكاجو العمميات، ككضع آليات كضكابط 
تحقيؽ األىداؼ المرجكة. ثالثا: متطمبات خاصة بمرحمة )التحميؿ(: تحديد األدكار كالمسئكليات 
التي يمثميا أعضاء الفريؽ حتى يتـ تحقيؽ النتائج بفعالية، كتشخيص كدراسة أغراض 

ة بمرحمة )التحسيف(: االنحرافات المسببة لممشكبلت كتحميؿ أسبابيا. رابعا: متطمبات خاص
كضع مجمكعة مف الخطط التنفيذية لتحسيف أداء العمميات، كتكفير المناخ التنظيمي المبلئـ 
لتحسيف األداء داخؿ الجامعة. خامسا: متطمبات خاصة بمرحمة )الضبط(: العمؿ عمى تصحيح 

يف األخطاء التي تظير بالعممية بشكؿ دكرم كمستمر، ككضع آليات لضبط األسمكب كتحس
البدائؿ لتطكير العممية الجديدة. كاختتمت الدراسة بعدة تكصيات بناءا عمى النتائج تؤكد 
أىمية تطبيؽ متطمبات الستة سيجما في تحسيف جكدة األداء بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 .اإلسبلمية
 : ),2011Li  Zhao (لٕ زٍاّ دراش٘ -2

 .إدارة جكدة التعميـ العالي في الصيف كفؽ مبادئ ستة سيجما بعنكاف:
 China's Higher Education Quality Management Based on Six 

Sigma Management Principles 

 الكضع كتحميؿ ستة كتطكرىا، سيجما مفيـك عف نظرية خمفية تقديـ إلى الدراسة ىدفت
 بعض التكصيات تقديـ ككذلؾ الصيف، في العالي التعميـ جكدة إدارة مشكبلت كمعرفة الحالي

 أف إلى الدراسة كخمصت ،العالي التعميـ في الجكدة إدارة في ستة السيجما مبادئ الستخداـ
 اإلدارة عمى ستة سيجما منيجية تنفيذ تـ ما إذا كفاعمية عممية أكثر تككف الجامعات سكؼ

 كالبحث كالتدريس التعميـ إدارة في الجكدة ثقافة نشر الدراسة بضركرة كأكصت ،فييا
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 االستكشاؼ مرحمة في زالت ما رغـ أنيا ستة سيجما مبادئ لتنفيذ السعي مع بالجامعة،
    .العالي التعميـ إدارة في لمتطبيؽ
 (:Ramasubramanian, 2012) دراش٘ راماشرباماىني -3
 سيجما ستة فى المؤسسات التعميمية بعنكاف:

Six Sigma in Educational Institutions  

لتحسيف أداء جميع  مى كيفية استخداـ مدخؿ سيجما ستةىدفت الدراسة الى التعرؼ ع
العمميات فى المؤسسات التعميمية، ككانت مف أىـ األىداؼ فى ىذه الدراسة اختبار تطبيؽ 

المؤسسى مدخؿ سيجما ستة فى التعميـ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت مؤسسات االعتماد 
بالتأكد مف أف المؤسسات التعميمية تقـك فى تطبيؽ مدخؿ سيجما ستة فى كؿ عاـ، مف خبلؿ 
المعايير التالية: كضع تدابير االعتماد كالتأكد مف الدرجات العممية التى تصدرىا المؤسسات 
الخاصة، كاإلشراؼ عمى استدامة المؤسسة الخاصة، كاعتماد معايير عالمية لمترخيص 

ماد، كمتابعة إجراءات ضماف الجكدة فى كؿ عاـ، كأىـ نتائج الدراسة تمثمت فى اف كاالعت
مدخؿ سيجما ستة عممية تجمب فكائد اضافية كتساعد المؤسسات عمى تبنى أفضؿ 
الممارسات لتقديـ الخدمات التى تضمف نجاحيا، كأف مدخؿ سيجما ستة يساعد فى تحسيف 

 ية.الجكدة المستمرة فى المؤسسات التعميم
  ):Jiju Antony, et. Al.,2012 (ّآخرٌّ أىتْىٕ جٔجْ دراش٘ -7

بعنكاف: تطبيؽ منيجية ستة سيجما فى مؤسسات التعميـ العالي: التحديات كالعكائؽ كعكامؿ 
 .النجاح، األدكات / التقنيات

Lean Six Sigma for Higher Education institutions (HEIS): Challenges, 

Barriers, Success factors, Tools\ Techniques. 

ذا ، Lean Six Sigma الرشيقة السيجما ستة منيجية تقييـ إلى الدراسة ىدفت  ما كا 
 في كالفعالية الكفاءة األعماؿ، كتحسيف تحسيف في فعالية ذات منيجية تككف أف يمكف كاف

 كالمعكقات،األساسية،  التحديات استكشاؼ إلى الدراسة ىدفت كما .العالي التعميـ مؤسسات
 الجزء كتناكؿ .العالي التعميـ مجاؿ في الرشيقة ستة السيجما بتطبيؽ الخاصة النجاح كعكامؿ
 المنيجية تمؾ مف تجعؿ التي  لجعؿ البلزمة كالتقنيات األدكاتك  الدكر رصد مف الدراسة األخير
 كقد كفاعمية، كفاءة أكثر مؤسسات إلى العالي التعميـ تحكيؿ مؤسسات في ميما عامبل

 المنيجية، تمؾ إلى الحاجة تبرير أجؿ مف في األدبيات الثانكية بالبيانات الدراسة استعانت
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 التحديات بعض إبراز إلى كخمصت الدراسة العالي، التعميـ مؤسسات داخؿ تطبيقيا كفكائد
 العالي، قطاع التعميـ في الرشيقة ستة السيجما منيجية استخداـ دكف تحكؿ التي كالمعكقات
التعميـ  مؤسسات لجعؿ المنيجية تمؾ تحتاجيا التي كالتقنيات األدكات أىـ إبراز إلى باإلضافة
    .كفاءة أكثر العالي
 : )ISA, 2013 ( عٔصٙ دراش٘ -3
دراسة حالة  -نمذجة الجكدة كتحسيف خدمات المرافؽ الجامعية باستخداـ ستة سيجما بعنكاف:

 عمى خدمات جامعة كالية كايف
Quality Modeling And Improvement Of University Facilities Services 

Using Six-Sigma - A Case Study On Wayne State University Fpm Service  

 لتحسيف ستة( مفاىيـ استراتيجية )سيجما لتطبيؽ تنظيمي إطار كضع إلى البحث ىدؼ
في  اإلدارة بمرافؽ المقدمة الخدمات نكعية تحسيف خبلؿ نمكذج مف المستمرة الجكدة

 العمبلء تقييمات عف بالجامعة كالكشؼ البيانات جميع مسح خبلؿ مف ذلؾ كتحقؽ الجامعة،
منيجية  عمى بذلؾ كاستندت االستبانة، باستخداـ لمخدمات المقدمة الحالية الجكدة لمستكيات

 المشكبلت عمى الخدمات كالقضاء لمستكل اإليجابي التقدـ ىك النتائج كأبرز سيجما ستة،
بيئات  عمى بتطبيقو أكصت البحث نياية كفي اإلدارة الجامعية، لجميع مرافؽ الكمي كالتحسف
 مشابية.

 (:2013دراش٘ )عْدٗ،  -6

تصكر مقترح لتطبيؽ منيجية الستة سيجما لقياس مستكم تحصيؿ الطبلب في  بعنكاف:
 مؤسسة لمتعميـ العالي كمدخؿ لبلرتقاء بجكدة العممية التعميمية

ىدؼ البحث الى تقديـ تصكر مقترح لكيفية تطبيؽ منيجية الستة سيجما لقياس 
دة العممية التعميمية، مستكل تحصيؿ الطبلب في مؤسسة لمتعميـ العالي كمدخؿ لبلرتقاء بجك 

جامعة عيف شمس كنمكذج لمؤسسة لمتعميـ العالي لقياس مستكل  -كتـ اختيار كمية الطب
 -في أقساـ )التشريح 7093إنجاز طبلب الفرقتيف األكلى كالثانية لمعاـ الجامعي 

طالبان في الفرقة  9307الكيمياء الحيكية( كالذم بمغ عددىـ  -اليستكلكجي -الفسيكلكجي
% مف مجتمع البحث 900طالبان في الفرقة الثانية كىك ما يمثؿ نسبة  9033كؿ، كاأل 

جامعة عيف شمس نظران  -األصمي، كتـ اختيار طبلب الفرقتيف األكلى كالثانية بكمية الطب
لكجكد حاالت رسكب كبيرة بالفرقة األكلى، ثـ تقؿ ىذه النسبة بالفرقة الثانية إلى حد ما، مما 
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مى أسباب ىذه الظاىرة كتحميميا، كمف ثـ طرح تصكر لمتغمب عمييا في يستدعي الكقكؼ ع
 ضكء منيجية الستة سيجما.

كاعتمد البحث منيج مركب مف المنيج الكصفي، كمنيجية الستة سيجما، كبعض األساليب 
اإلحصائية )مقاييس النزعة المركزية، كالمئينيات، كمنحنى التكزيع التكرارم، كااللتكاء، 

لتككيف صكرة مبدئية عامة، يمييا تطبيؽ منيجية الستة سيجما. كلقد أسفرت كالتفمطح( 
سيجما،  7.3إلى  9.6النتائج عف أف مستكل السيجما لمقررات الفرقة األكلى يتراكح بيف 

سيجما، كما كشؼ  3.9ك 9.9بينما يتراكح مستكل السيجما لطبلب الفرقة الثانية ما بيف 
  -قياس مستكل تحصيؿ الطبلب عف النتائج التالية: استخداـ األساليب اإلحصائية في

كشؼ استخداـ مقاييس النزعة المركزية في قياس مستكل تحصيؿ الطبلب في المقررات  -
مف قيمة المتكسط )تكزيع مكجب االلتكاء( بالنسبة لجميع  الدراسية أف قيمة المنكاؿ أكبر

 مف قيمة المتكسط. أقؿمقررات الفرقتيف ماعدا مقرر السيككلكجي حيث إف المنكاؿ 
كما كشؼ استخداـ المئينيات عف أف تكزيع النسب المئكية لممساحات التي تشغميا  -

 -الفسيكلكجي -تقديرات طمبة الفرقة األكلى في المقررات الدراسية )التشريح
الكيمياء الحيكية(، كتقديرات طمبة الفرقة الثانية في المقررات الدراسية  -اليستكلكجي
السيككلكجي( ال تتطابؽ  -الكيمياء الحيكية -اليستكلكجي -الفسيكلكجي -)التشريح

مع، كال يقترب أم منيا مف تكزيع النسب المئكية لممساحات تحت سطح منحنى التكزيع 
 الطبيعي. 

يعات التكرارية لتقديرات طمبة الفرقة األكلى عمى كجكد أكضحت أشكاؿ منحنيات التكز  -
منحنيات تكرارية سالبة االلتكاء لتقديرات بعض المقررات )تعبر عف سيكلة المقررات(، 
كعف منحنيات تكرارية مكجبة االلتكاء لتقديرات بعض المقررات )تعبر عف صعكبة 

 .مؿ تفرطح منحنى التكزيعالمقررات(، كما أف معامبلت التفرطح تبتعد جميعيا عف معا
 :  )Pillai, et al., 2014  (ّآخرٌّ باللٕ دراش٘ -4
 الجامعية باستخداـ المكتبة في المعمكمات تكنكلكجيا لخدمات التحتية تحسيف البنية بعنكاف:

 ستة( منيجية )سيجما
Improving Information Technology Infrastructure Library Service 

Delivery Using an Integrated Lean Six Sigma Framework: A Case Study 

in a Software Application Support Scenario. 
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 المكتبة في المعمكمات تكنكلكجيا لخدمات التحتية ىدفت الدراسة الى تحسيف البنية
 المطبقة المسحي لمعمميات المنيج الباحث كاتبع و(،ست منيجية )سيجما الجامعية باستخداـ

 كمف ،)ستة سيجما (منيج استخداـ أثر كاالستبانة لقياس المبلحظة كاتخذ كميا، بالمكتبة
استخداـ منيجية  عند العيكب خفض تصكر في كبيرا تحسننا ىناؾ الدراسة أف نتائج أبرز

 الكمفة كخفض المعمكمات كظيفة تكنكلكجيا لتحسيف التكاليؼ كتخفيض ستة(، )سيجما
 لآلثار السمبية المحتمميف العمؿ عف التكقؼ كقت تقميؿ عمى المساعدةخبلؿ  مف التشغيمية
 أنحاء جميع في المعمكمات الكصكؿ إلى تسييؿ خبلؿ مف القدرة كتعزيز كالشبكة لمنظاـ

العمميات  مف متكامؿ إطار في المخرجات استخداـ مف كتمكيف المؤسسة القرار لصنع المنظمة
      .الجامعية كافة المرافؽ عمى المنيجية بتطبيؽ بالتكسع الدراسة كأكصت كاألدكات،

 : ( 2014دراش٘ )درادن٘ ّذلنْد، -8
عبلقتيا بالتطكير التنظيمي بجامعة ك  Six-Sigma متطمبات تطبيؽ سيجما ستة بعنكاف:
 الطائؼ

بجامعة الطائؼ،  Six Sigma البحث إلى التعرؼ عمى متطمبات سيجما ستة تىدف
لى التعرؼ عمى كاقع  التطكير التنظيمي بجامعة الطائؼ مف كجية نظر أعضاء ىيئة كا 

كالتطكير التنظيمي بجامعة  Six Sigma التدريس. كتحديد العبلقة بيف متطمبات سيجما ستة
 Six الطائؼ. كتقديـ التكصيات كالمقترحات البلزمة لتكفير مختمؼ متطمبات سيجما ستة

Sigma  بما يعزز التطكير التنظيمي بجامعة الطائؼ. تـ استخداـ المنيج الكصفي، كتـ بناء
استبانتاف األكلى متطمبات تطبيؽ أسمكب سيجما ستة بجامعة الطائؼ مف كجية نظر أعضاء 

فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت )المتطمبات اإلدارية، المتطمبات  33ىيئة التدريس مككنة مف 
ات التقنية، كالمتطمبات المالية(. كالثانية استبانة كاقع التطكير التنظيمي البشرية، كالمتطمب

فقرة مكزعة عمى  76بجامعة الطائؼ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. مككنة مف 
خمسة مجاالت )أىداؼ كاستراتيجيات التطكير التنظيمي، كاألنظمة كالسياسات اإلدارية، 

كتنمية كتطكير أعضاء ىيئة التدريس، كالتقكيـ كالتحسيف كاألساليب كاألدكات التكنكلكجية، 
 المستمر(. كتكصؿ البحث إلى:

(، كجاء 3.40أف مجاؿ "المتطمبات البشرية" قد احتؿ المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ) - 
(، كجاء مجاؿ 3.64مجاؿ "المتطمبات اإلدارية" في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي )
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(، كجاء مجاؿ "المتطمبات 3.66بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابي )"المتطمبات التقنية"، 
(. كقد بمغ المتكسط الحسابي 3.63المالية" في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي )

 (.3.64لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ ككؿ )
ابي أف مجاؿ "األساليب كاألدكات التكنكلكجية" قد احتؿ المرتبة األكلى بمتكسط حس - 

(، كجاء مجاؿ "أىداؼ كاستراتيجيات التطكير التنظيمي" في المرتبة الثانية 7.06)
(، كجاء مجاؿ "األنظمة كالسياسات اإلدارية". قد احتؿ المرتبة 3.99بمتكسط حسابي )

(، كجاء مجالي "تنمية كتطكير أعضاء ىيئة التدريس" 3.69الثالثة بمتكسط حسابي )
(. كقد بمغ 3.60" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )ك"التقكيـ كالتحسيف المستمر

 (.3.66المتكسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ ككؿ )
كجكد عبلقة ارتباطيو دالة مكجبة بيف مختمؼ مجاالت متطمبات سيجما ستة كالتطكير  - 

 (. 0.09التنظيمي بمختمؼ أبعادىا عند مستكل )
 : (4201دراش٘ )عبذالعسٓس، -9

لتحسيف أداء الجياز  Six Sigma متطمبات تطبيؽ منيجية سيجما ستة بعنكاف: 
 اإلدارل بكمية التربية بحفر الباطف جامعة الدماـ

ىدفت الدراسة إلى محاكلة الكشؼ عف أىـ متطمبات تطبيؽ منيجية سيجما ستة 
الدماـ، كقد استخدـ الباحث جامعة  –لتحسيف أداء الجياز اإلدارم بكمية التربية بحفر الباطف 

في دراستو المنيج الكصفي، مستعينان باستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية مف القيادات 
أصبحت  ـ، حيثجامعة الدما –تربية بحفر الباطف األكاديمية كأعضاء ىيئة التدريس بكمية ال

اشتممت ك  ،حاكرمسة خمعبارة مكزعة عمى ( 34)يا النيائية تصكر  فىستبانة العبارات ا
ية بر تمية بكمية اليكادأل القيادات ا( 77)أعضاء ىيئة التدريس كمف  (60)عينة الدراسة عمى 

  .فر الباطفبح
كتكصمت الدراسة إلى أف أىـ تمؾ المتطمبات ما يمي: متطمبات مرحمة التعريؼ: نشر 

تمع كمؤسساتو ثقافة منيجية سيجما ستة كأىدافيا داخؿ الكمية، التعرؼ عمى احتياجات المج
المختمفة مف الكمية، تكعية كافة العامميف كالجياز اإلدارم بالكمية باألنشطة كالعمميات اإلدارية 
التي يمكف تطبيؽ منيجية سيجما ستة عمييا، تدريب العامميف بالكمية عمى إنجاز المياـ 

اس، تكفير بشكؿ صحيح مف المرة األكلى لتجنب احتماؿ حدكث األخطاء، متطمبات مرحمة القي
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أساليب متقدمة كتقنيات حديثة لجمع المعمكمات كالبيانات المطمكبة لمتغمب عمى المشكبلت 
التي تعترض العمميات، تعريؼ العامميف بالكمية باألدكات اإلحصائية المستخدمة في منيجية 
سيجما ستة، ككيفية استخداميا، تصميـ أدكات قياس العمميات كاألنشطة في إطار الكقت 

سمكح بو، إشراؾ فرؽ العمؿ ككافة المنفذيف في تصميـ أدكات القياس، متطمبات مرحمة الم
التحميؿ: تشخيص كدراسة أعراض االنحرافات، كتحميؿ أسبابيا، تقييـ األداء كالعمؿ عمى 
عبلج أكجو القصكر، تككيف فرؽ العمؿ كتحديد أدكات القياس المبلئمة، التعرؼ عمى الكضع 

ألنشطة المختمفة مف أجؿ التأكيد عمى أسباب زيادة فعالية العممية، الحالي لمعمميات كا
متطمبات مرحمة التحسيف: تحسيف األجكاء كتكفير مناخ تنظيمي مبلئـ لتحسيف أداء الجياز 
اإلدارم بالكمية، كضع مجمكعة مف الخطط التنفيذية لتحسيف العمميات، كضع آليات لعممية 

يا في العمميات أك األنشطة، اقتراح حمكؿ مبتكرة لعبلج مراجعة األخطاء التي تـ الكشؼ عن
المشكبلت المكتشفة، متطمبات مرحمة الضبط: التأكد مف سير العمؿ كفقان آلليات تنفيذ منيجية 
سيجما ستة، كضع ضكابط لضماف عدـ تدىكر األداء بعد تحسينو، إيجاد آلية دائمة لرصد 

ي الكقت المناسب، تحسيف نتائج ما بعد التنفيذ األخطاء التي قد تظير بالعممية كتصحيحيا ف
 في ضكء المعايير المكضكعة سابقان.

كما تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد  
عدد سنكات الخبرة( حكؿ  –الدرجة العممية  –عينة الدراسة كفقان لمتغيرات: )الكظيفة الحالية 

 –القياس  –ة بالمراحؿ اآلتية لتطبيؽ منيجية سيجما ستة: )التعريؼ المتطمبات الخاص
 .)الضبط –التحسيف  –التحميؿ 
 :) ( Weinstein, 2014ّٓيصنت دراش٘  -90

 تكامؿ مفاىيـ ستة سيجما بعنكاف: 
Integrating Six Sigma Concepts 

 تدريس إدارة في ستة لسيجما نماذج تقديـ مف االستفادة مدل إلى معرفة ىدفت الدراسة 
 بالجامعات تدريس ىيئة عضك( 191 ) مف الدراسة عينة كتككنت الجامعات في الجكدة

النتائج  جميعان، كأظيرت عمييـ فقرة  ( 51 ) مف المككنة أداة الدراسة تكزيع كتـ األمريكية،
 الجكدة إدارة تدريس ستة في سيجما نمكذج مف التدريس ىيئة أعضاء استفادة درجة أف

                      .عالية كانت
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 : (2015دراش٘ )ذلنذ جاد،  -11

تحقيؽ الميزة التنافسية ل Six Sigma متطمبات تطبيؽ ستة سيجما بعنكاف:  
 بالجامعات : دراسة تطبيقية عمى بعض كميات جامعة جنكب الكادم

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكافر متطمبات تطبيؽ ستة سيجما كأبعاد  تىدف
الميزة التنافسية ببعض كميات جامعة جنكب الكادم، كالمعكقات التي تكاجو تطبيؽ ستة 
سيجما، كسبؿ مكاجية ىذه المعكقات، كلمعالجة مشكمة الدراسة استخدـ المنيج الكصفي، 

( مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ، 993ردان منيـ )( ف743كتككنت عينة الدراسة مف )
ـ، كاستخدمت 7093/ 7097( مف أعضاء الجياز اإلدارم في العاـ الجامعي 906ك)

( عبارة، 997( بعدان متضمنة )99( محاكر ك)7استبانة كزعت عمى العينة، احتكت عمى )
ات أفراد العينة حكؿ كقد جرل التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كقد أظيرت الدراسة أف استجاب

درجة تكافر متطمبات تطبيؽ ستة سيجما كأبعاد الميزة التنافسية كانت بدرجة متكسطة في 
جميع األبعاد، كأظيرت الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تكافر متطمبات ستة سيجما 

العينة طبقان كتحقيؽ الميزة التنافسية، كما أظيرت فركقان ذات داللة إحصائية بيف استجابات 
لممستكل الكظيفي كالكمية، في حيف ال تكجد فركؽ طبقان لمخبرة، ككانت أبرز معكقات تطبيؽ 
ستة سيجما، نقص اإلمكانات المالية، كقمة دعـ اإلدارة العميا، كأبرز سبؿ مكاجية المعكقات، 

يجاد بيئة عمؿ تتكافر فييا العكامؿ األساسية لتطبيؽ ست  .ة سيجمادعـ اإلدارة العميا، كا 
 : (2016دراش٘ )عبذالعسٓس،  -12

كمدخؿ إستراتيجي لدعـ القدرة  LSS مقكمات تطبيؽ الستة سيجما الرشيقة بعنكاف:
 التنافسية المستدامة لمجامعات المصرية

 "LSS" ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى "مقكمات تطبيؽ الستة سيجما الرشيقة 
لدعـ القدرة التنافسية المستدامة لمجامعات المصرية". كاعتمدت الدراسة  كمدخؿ إستراتيجى

عمى المنيج الكصفي. كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لتحديد أىـ المقكمات البلزمة لتطبيؽ 
عمى الجامعات المصرية مف أجؿ االرتقاء بالقدرة  "LSS" مدخؿ الستة سيجما الرشيقة
استداماتيا، كذلؾ مف خبلؿ آراء الخبراء في ذلؾ المجاؿ.  التنافسية ليا كمحاكلة تحقيؽ
عضك مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة عيف شمس في  43كتككنت عينة الدراسة مف 

العديد مف التخصصات. كتناكلت الدراسة ثبلثة مباحث ىما: المبحث األكؿ: دعائـ تكظيؼ 
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شمؿ "أكالن: ماىية الستة في الجامعات المصرية" ك  "LSS" مدخؿ الستة سيجما الرشيقة
ثالثان: أىداؼ ،  ."LSS" ثانيان: أسس مدخؿ الستة سيجما الرشيقة،  ."LSS" سيجما الرشيقة

رابعان: فكائد تطبيؽ مدخؿ  ،في الجامعات المصرية "LSS" تطبيؽ مدخؿ الستة سيجما الرشيقة
خامسان: مبادئ استخداـ مدخؿ الستة سيجما  ،عمى الجامعات" "LSS" الستة سيجما الرشيقة

سادسان: عكامؿ نجاح مدخؿ  ،د ميزة تنافسية لمجامعات المصريةفي إيجا "LSS" الرشيقة
 "LSS" سابعان: معايير استخداـ مدخؿ الستة سيجما الرشيقة،  ."LSS" الستة سيجما الرشيقة

مي لفريؽ عمؿ الستة سيجما ثامنان: الييكؿ التنظي ،يجاد ميزة تنافسية في الجامعات"إل
 في الجامعات.  "LSS" الرشيقة
عمى  "LSS" كتمثؿ المبحث الثاني في "مراحؿ تطبيؽ مدخؿ الستة سيجما الرشيقة      

الجامعات" كىما: المرحمة األكلى: التعريؼ، كالمرحمة الثانية: القياس، كالمرحمة الثالثة: 
حمة الخامسة: المراقبة كالتحكـ". كاختتمت الدراسة التحميؿ، كالمرحمة الرابعة: التحسيف، كالمر 

بعرض مقكمات تطبيؽ الستة سيجما الرشيقة لدعـ القدرة التنافسية لمجامعات المصرية منيا: 
المقكمات البشرية، كالمقكمات المالية، كالمقكمات اإلدارية، كالمقكمات التقنية، مف أجؿ تعزيز 

 عميا في المقدمة. القدرة التنافسية لمجامعات المصرية كج
 : (2016دراش٘ )العتٔبٙ ّالشنرٚ،  -13

المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ )سيجما ستة( في كمية الشرؽ العربي لمدراسات  بعنكاف:
 .العميا بمدينة الرياض

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي المتطمبات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة في 
كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض، كمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات 
داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف تعزم الختبلؼ: الجنس، طبيعة العمؿ، الدرجة 

خدمة. كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي المسحي، كاعدت استبياف ليذا العممية، عدد سنكات ال
الغرض، تـ تطبيقو عمي جميع العامميف في كمية الشرؽ العربي مف أعضاء ىيئة تدريس 

دارييف، حيث بمغ عدد أفراد الدراسة ) ( عضك ىيئة 76( بالعمؿ اإلدارم، ك )74( منيـ )43كا 
بات اإلدارية كالبشرية لتطبيؽ سيجما ستة في كمية تدريس، كتكصمت الدراسة إلي اف المتطم

الشرؽ العربي لمدراسات العميا بمدينة الرياض متكفرة بدرجة متكسطة، حيث بمغ المتكسط 
( عمي التكالي. ككذلؾ أشارت النتائج إلي عدـ كجكد اختبلفات 7.63( ك )7.93الحسابي )
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لخبرة في محكرم المتطمبات اإلدارية جكىرية بيف العينة اعتمادا عمي متغير الجنس كسنكات ا
كالبشرية. ككجكد اختبلفات جكىرية بيف العينة اعتمادا عمي متغير طبيعة العمؿ كالمؤىؿ 

 .العممي في محكرم المتطمبات اإلدارية كالبشرية
 : (2017دراش٘ )شلٔناٌ الصعٔذ،  -14

 دراسة ميدانية ستة سيجما مدخؿ لتحقيؽ الجكدة في بعض مؤسسات التعميـ العالى: عنكاف:ب
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى رأل عينة مف أعضاء ىيئة التدريس كالييئة  

المعاكنة كاإلدارييف في مؤسسات التعميـ العالي المصرم في بعض الجامعات كالمعاىد العميا 
لمكقكؼ عمى كاقع جكد التعميـ العالي المصرم في ضكء مدخؿ ستة سيجما، كبمغ عدد مف تـ 

( ىيئة معاكنة ك 69( عضك ىيئة تدريس ك )964( منيـ )797تكزيع االستبانة عمييـ )
( مكظفا إداريا كتـ اختيار أفراد العينة مف جامعات كفر الشيخ كطنطا كدمياط مف بعض 36)

( كالكميات العممية كىي العمـك كالزراعة كالتربية 979الكميات النظرية كىي اآلداب كالتجارة )
دمة االجتماعية كأكاديمية النيؿ لمعمـك كالتكنكلكجيا ( باإلضافة إلى المعيد العالي لمخ933)

( مثمت جميع الفئات، كيمكف تمخيص 743(، كقد بمغ العدد النيائي لمعينة )36)بكفر الشيخ 
 النتائج التي تكصؿ إلييا البحث في النقاط التالية:

تحقيؽ جكدة التعميـ بمؤسسات التعميـ العالي االعتماد عمى منيجية متميزة  يتطمب - 
تستطيع تحقيؽ أعمى معدالت مف الجكدة مع الحفاظ عمى ىذه المعدالت كتطكيرىا بصفة 

 مستمرة.
يعتبر ستة سيجما أحد األساليب الحديثة التي تستخدـ لتحقيؽ جكد أداء مؤسسات التعميـ  - 

 حسيف أداء نكعية الخريج.العالي ألىميتو في ت
يتميز أسمكب ستة سيجما عف باقي األساليب العممية بالتحميؿ اإلحصائي الدقيؽ كالطريقة  - 

 النظامية لحؿ المشكبلت كالتحديد الدقيؽ لؤلسباب الجذرية الخاصة بالتبايف.
 أىـ ما يميز أسمكب ستة سيجما ىك اعتماده عمى أسمكب اإلدارة بالحقائؽ. - 
عد معكقات تطبيؽ ستة سيجما لتحقيؽ جاءت العبارة الخامسة كالتي تنص عمى )قمة في ب - 

المكارد المادية البلزمة لتطبيؽ مدخؿ ستة سيجما( في المرتبة األكلى حيث اتفؽ غالبية 
كبكزف نسبي يقدر ب  66.76أفراد عينة الدراسة حكليا كجاءت بنسبة مئكية مقدارىا 

 .349.7 كبقيمة مربع كا تعادؿ 463.07
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كقدـ البحث مجمكعة مف اإلجراءات المقترحة لتحقيؽ جكد مؤسسات التعميـ في ضكء مدخؿ 
ستة سيجما تـ تقسيميا إلى: اإلجراءات المتعمقة باإلمكانات كالتجييزات، اإلجراءات المتعمقة 

 .بالتخطيط كنشر الثقافة، اإلجراءات المتعمقة بالعامميف
 : (2017دراش٘ )العتٔبٙ،  -15

 كفؽ نمكذج ديماؾ Six Sigma متطمبات تطبيؽ مبادئ سيجما ستة بعنكاف: 
DMAIC في جامعة شقراء مف كجية نظر قياداتيا 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى متطمبات تطبيؽ مبادئ سيجما ستة كفؽ نمكذج ديماؾ
في جامعة شقراء مف كجية نظر قياداتيا، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستبانة 

( مف قيادات جامعة شقراء، كقد خمصت الدراسة 909كأداة بحث كتككنت عينة الدراسة مف )
إلى نتائج مف أىميا: جاء المتطمب إجراء دراسات لتحديد مكاصفات خريجي كؿ كمية بالجامعة 

ت سكؽ العمؿ بالمرتبة األكلى بيف المتطمبات المتعمقة مرحمة التعريؼ. كجاء كفقا الحتياجا
المتطمب تحديد األدكار كالمسئكليات التي يمثميا أعضاء الفريؽ حتى يتـ تحقيؽ النتائج 
بفعالية بالمرتبة األكلى بيف المتطمبات المتعمقة بمرحمة التحميؿ، كجاء المتطمب تحديد 

كئيا تنفيذ خطة األداء كتقكيميا بالمرتبة األكلى بيف المتطمبات المعايير التي تتـ في ض
المتعمقة بمرحمة القياس، كجاء المتطمب مكاجية األسباب الجذرية التي تـ الكشؼ عنيا لمنع 
األخطاء بالمرتبة األكلى بيف المتطمبات المتعمقة بمرحمة التحسيف، كجاء المتطمب العمؿ عمى 

العممية بشكؿ دكرم كمستمر بالمرتبة األكلى بيف المتطمبات تصحيح األخطاء التي تظير ب
 .المتعمقة بمرحمة الضبط كالمراقبة

 : (2018دراش٘ )الذحياىٙ ّاالىصارٚ،  -16

أثر تطبيؽ معايير منيجية سيجما ستة كمعايير التدقيؽ الداخمي في جامعة الككيت  بعنكاف:
 عمى جكدة عمميات التدقيؽ الداخمي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ أثر تطبيؽ معايير )سيجما ستة( كمعايير التدقيؽ  
الداخمي عمى جكدة عمميات التدقيؽ الداخمي في جامعة الككيت، كاستخدمت االستبانة كأداة 

( 776لمدراسة بعد التأكد مف صدقيا كثباتيا، كتـ اختيار عينة طبقية عشكائية تككنت مف )
كقد ُاستخِدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي، كجاءت مف أعضاء ىيئة التدريس، 

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الكميات العممية في جامعة 9أىـ النتائج كاآلتي: )



 م0201( 20) -0ج-فبراير...                                                           عدد  تطوير الممارسات اإلدارية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 653 - 

( :إنو يمكف لنمكذج الدراسة التنبؤ بجكدة عمميات التدقيؽ 7الككيت حكؿ محاكر الدراسة )
( إف دكر 3%. )67تة( كمعايير التدقيؽ الداخمي بنسبة الداخمي بناء عمى معايير )سيجما س

القيادات العميا بالجامعة في تحميؿ النتائج ىك أعمى العناصر تأثيرا عمى عمميات التدقيؽ 
(، كأكصت الدراسة بكضع معايير كاضحة كمكضكعية لعمميات التدقيؽ 39الداخمي بنسبة )%

 .يا بشكؿ مستمر كدائـالداخمي لمكميات بجامعة الككيت، كمتابعة تطبيق
 : (2018دراش٘ )عصاف،  -17

مستكل جكدة بيئة التعميـ العالي التقني كالميني بمحافظة غزة الفمسطينية في ضكء  بعنكاف:
 مبادئ سيجما ستة كسبؿ تحسينو

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تقدير عينة مف طمبة كميات التعميـ التقني 
كالميني في محافظة غزة لمستكل جكدة البيئة التعميمية فييا في ضكء مبادئ سيجما ستة، 
كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات التقدير تعزم 

الشيادة الثانكية(. كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي/  إلى المتغيرات )الجنس، نكع
( 949( مجاالت، كذلؾ عمى )6( فقرة مكزعة في )66التحميمي بتطبيؽ استبانة مككنة مف )

( مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف في مجاؿ الجكدة. 6طالبا كطالبة، كما شممت العينة )
لمستكل جكدة البيئة التعميمية في كميات التعميـ  كأظيرت النتائج أف درجة التقدير الكمية

التقني كالميني في ضكء مبادئ سيجما ستة مف كجية نظر طمبتيا، كانت كبيرة بكزف نسبي 
%(، حيث جاء مجاؿ )التقييـ كالمتابعة( في المركز األكلى بكزف نسبي 40.77)
%(. 39.43سبي )%( كجاء مجاؿ )المكارد البشرية( في المركز األخير بكزف ن46.64)

كأكصت الدراسة بتشكيؿ لجنة كطنية عميا لمتعميـ الميني كالتقني، تيدؼ التنسيؽ بيف جميع 
 .المؤسسات ذات العبلقة لضماف االستفادة قدر اإلمكاف مف المكارد البشرية

 :الصابك٘ الذراشات علٙ عاو تعكٔب
 استخداـ تناكلت التي كاألجنبية العربية السابقة الدراسات استعراض خبلؿ مف 
 :اآلتي العالي يتضح التعميـ في سيجما ستة منيجية

 في تطكير كتحسيف سيجما ستة منيجية استخداـ عمى أىمية السابقة الدراسات أكدت -9
 في التميز عمى تؤكد التي اإلدارية األساليب مف العالي، كأنيا التعميـ بمؤسسات األداء
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 العمبلء رضا يحقؽ بما المؤسسات، تمؾ في اإلدارم العمؿ جكدة كتحسيف األداء
 .البلعيكب مرحمة إلى كالكصكؿ

 مؤسسات عف المسؤكليف بيف ستة سيجما اإلحصائي الجكدة مدخؿ مفيـك نشر ضركرة -7
 لمتعريؼ الجامعي بالتعميـ لمعامميف تدريبية دكرات عقد كالتكسع في الجامعي، التعميـ

 .بمنيجية ستة سيجما
 تسعى التي األىداؼ تحقيؽ في الكصفي المنيج السابقة الدراسات معظـ استخدمت -3

 كتتشابو مع البحث الحالي فى استخداـ نفس المنيج. إلييا،
كىك  تحقيقو إلى تسعى الذم اليدؼ في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تختمؼ -7

 تطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية كفؽ منيجية ستة سيجما.
 كقد استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في عدة جكانب كمنيا: -3

 كضع اإلطار العاـ لؤلساس النظرم ليذا البحث سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة. -
 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة كبياف أىمية البحث. -
 تكجيو الباحث إلى المراجع كالكتب المتعمقة بمشكمة البحث. -
 الباحث عمى تحديد منيج الدراسة كاختيار أدكات البحث األكثر مبلئمة. مساعدة -
 االستفادة مف نتائج كتكصيات الدراسات السابقة في مناقشة نتائج البحث الحالي. -

كسكؼ يتـ الحقا عرض إطارنا نظرينا لمنيجية ستة سيجما لمعرفة المفاىيـ التي تدكر  
 يا كمعكقاتيا كأىـ نماذجيا.كمتطمبات تطبيق احكليا كمبادئيا كأىدافي

 اإلطار اليظرٖ للبخح:

كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف منيجية ستة سيجما سيتناكؿ اإلطار النظرم لمبحث 
 النقاط التالية:

 * ميَجٔ٘ شت٘ شٔجنا:

 سكؼ يتـ عرض تمؾ المتغير مف خبلؿ مجمكعة مف النقاط الرئيسة التالية: 
 أكالن: نشأة كتطكر مفيـك ستة سيجما.

 ثانيان: أىداؼ ستة سيجما.
 ثالثان: مبادئ ستة سيجما.

 رابعان: متطمبات )معايير( تطبيؽ ستة سيجما.
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 خامسان: نماذج ستة سيجما.
 سادسان: البناء التنظيمي لفريؽ عمؿ ستة سيجما.

 سابعان: صعكبات تطبيؽ ستة سيجما.
 متَٔذ:

رية كاألساليب مف أىـ االتجاىات اإلدا (Six Sigma)تعد منيجية ستة سيجما 
العممية التي تسعى إلى تحقيؽ أعمى مستكل في جكدة أداء المؤسسات مف خبلؿ تقديـ 
خدمات خالية مف العيكب، تعنى بتطمعات المستفيديف، لذا فيك مف أحدث األساليب اإلدارية 
الناجحة في تحسيف النظاـ التعميمي بمككناتو البشرية كالمادية، فيك يسيـ في حؿ العديد مف 
المشكبلت التي تعاني منيا المؤسسات التعميمية كفي مقدمتيا الجامعات كالذم يرجع إلى 
أىمية الدكر الذم تقـك بو في إعداد الخريجيف لسكؽ العمؿ، كتككيف لشخصياتيـ، كما تسيـ 
في تقديـ خدمات إستشارية كبحثية لخدمة المجتمع بمؤسساتو المختمفة، فتقدـ التعميـ 

 رجاتو ىك السبيؿ نحك رقي المجتمعات كتقدميا.الجامعي كتميز مخ
 أّاًل: ىشأٗ ّتطْر مفَْو شت٘ شٔجنا:

إف مدخؿ ستة سيجما أصبح يمثؿ أحد المداخؿ األساسية في التطكير كالكصكؿ إلى 
كبيران كنجاحان متميزان في  مستكل الجكدة التي تسعى المؤسسات إلى تطبيقيا، فمقد حقؽ إنتشاران 

مختمؼ المجاالت فنجد أف بعض المؤسسات قامت بتطبيقو كفمسفة شاممة فيما يتعمؽ بكافة 
أعماليا، كالبعض اآلخر طبقتو في بعض أقساميا أك الكحدات الميمة التي تسعى إلى 

 تطكيرىا.
رحمة كيمثؿ أسمكب ستة سيجما المرحمة الخامسة مف مراحؿ الجكدة التي بدأت بم

الفحص، كالتي مف خبلليا كاف اإلنتاج يراقب كفقان لمكاصفات أعدت مسبقان، بيدؼ تحديد 
نسب الخطأ كاإلنحراؼ كتحديد المسؤكؿ عنو، لتكقيع العقكبات المناسبة عميو، ثـ جاءت 
مرحمة الرقابة اإلحصائية عمى الجكدة، كىدفت إلى كضع اسس لقياس الرقابة عمى الجكدة 

ع أسس لتحميؿ البيانات، لمعرفة مدل االختبلؼ عمى المكاصفات المكضكعة، إحصائيان، ككض
كاستبعاد الكحدات التي تحمؿ عيكبان، أك العمؿ عمى معالجتيا، ثـ جاءت مرحمة تككيد أك 
ضماف الجكدة، كمثمت نظاـ كقائي ييدؼ إلى منع حدكث األخطاء، ثـ ظيرت مرحمة إدارة 

، كأخيران جاءت مرحمة الستة سيجما لتستفيد الجكدة الشاممة كالتي ال تزاؿ مس تمرة حتى اليـك
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مف جميع المراحؿ السابقة كتشمميا كافة مف أجؿ تحقيؽ مستكيات مرتفعة مف الجكدة في 
 . (997: 7090)الشثرل، األداء التي تسعى المؤسسات إلييا

ـ الذم أكجد مفيـك المنحنى الطبيعي كت Gaussكتعكد جذكر نشأة سيجما ستة إلى 
استخداـ مصطمح سيجما ستة منذ عشرينات القرف العشريف بكاسطة الرياضييف كالميندسيف 

 كرمز يعبر عف كحدة لقياس تنكع جكدة المنتج.
كتعد شركة مكتكركال مف الشركات الرائدة في تطبيؽ سيجما ستة، ككانت البداية عاـ 

تماعات اإلدارة كقاؿ في أحد إج (Art Sendy)ـ عندما كقؼ أحد مديرم الشركة كىك 1979
 Sendy، ىي عدـ تطكر الجكدة. كقد كاف إلعبلف Motorolaأف المشكمة الحقيقية في 

مبدأ  Motorola، حيث حققت Motorolaاألثر الكبير في بزكغ عصر جديد في شركة 
الجكدة مع تقميؿ التكاليؽ، ككاف ىذا ىك مبدأ تفكيرىـ بأف أعمى جكدة يحقؽ أقؿ التكاليؼ، 

االستثمار في تحسيف نكعية المنتجات كالخدمات يساىـ في تقميؿ نفقات اإلنتاج حيث أف 
 .(979: 7099)العتيبى كالشمرل، عمى المدل الطكيؿ
كالذم يعمؿ في شركة مكتكركال  Bill Smithـ قدـ الميندس 9964كفي عاـ 

كة مف األمريكية كبيذا أصبحت ستة سيجما ماركة مسجمة باسـ الشركة، كقد إستطاعت الشر 
( في عاـ Malcom Baldarigeخبلؿ استخداـ ستة سيجما بالفكز بجائزة )مالكـك بالدرج 

أخطاء مف  3.7ـ، إذ عمدت إلى أف تككف نسبة األخطاء المتحققة ال تزيد عف 9966
% مف تكاليؼ اإلنتاج التي كانت تنفقيا 3المميكف كتقميص عدد الكحدات المعيبة كتكفير 

بميكف دكالر خبلؿ أربع سنكات، األمر الذم  7.7إلصبلح الكحدات المعيبة أك إتبلفيا، كتكفير 
ؿ )جكادة الصناعة عمى العمؿ كفؽ ىذا المدخحث الشركات الكبرل العاممة في نفس مجاؿ 

 .(36: 7099كعاشكر، 
ح أكؿ شيادات الحزاـ السكد لمخبراء بيا قياـ شركة مكتكركال بمن 9999كشيد عاـ 

في سيجما ستة، حيث طكرت الشركة ىذا المعيار الجديد كأكجدت منيجية لذلؾ، كعممت عمى 
أيضان تطبيؽ شركة  9999تغيير ثقافة الشركة لتبلئـ المنيجية الجديدة، كما شيد عاـ 

ائؿ في النفقات سيجناؿ المتحدة طرؽ سيجما ستة، كنتج عف ذلؾ تطكير كبير كتكفير ى
 خبلؿ ستة أشير.
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، فقررت تطبيؽ 9993عمى نفس الدرب عاـ بالسير ت شركة جنراؿ إلكتريؾ قد قامك 
تحكلت سيجما ستة إلى صناعة قائمة  7000، كفي عاـ 9996سيجما ستة، كفي عاـ 

سيجما ستة في مدخؿ بذاتيا تتضمف تقديـ التدريب كاالستشارات داخؿ المؤسسات كتطبيؽ 
أنكاع المنظمات حكؿ العالـ، أم أنيا لـ تصبح فقط منيجية معركفة تستخدميا شركات كافة 

عديدة مف أجؿ تحقيؽ الجكدة كتطكير عممياتيا، بؿ صارت مكضكعان لمعديد مف البرامج 
التدريبية كاالستشارات كالخدمات، األمر الذم أدل إلى نشأة منظمات كثيرة متخصصة في 

العديد مف ت، فأصبحت طريقة إلدارة ران عمى مدل السنكاسيجما ستة التي تطكرت كثي
 . (979: 7096)العتيبى كالشمرل، المؤسسات

إىتماـ الكثير مف الباحثيف فيك أحد عمى  Six Sigmaؿ مدخؿ سيجما ستة حص
نجد أف ىناؾ عدـ إتفاؽ عمى ففي المجاالت الصناعية كالخدمية، المفاىيـ اإلدارية الحديثة 

تـ تناكلو مف أكثر مف زاكية، حسب نكع االستخداـ المخطط لو داخؿ تعريؼ محدد لو ف
ية كاختبلؼ المنظمة، فقدمت عدة مفاىيـ لو مف منظكرات مختمفة تبعان لمخمفيات العمم

نجد أف البعض ذىب إلى اعتبار مدخؿ ستة سيجما أنو فمسفة ك تخصصاتيـ كتكجياتيـ، 
ذىب آخركف إلى اعتباره مدخؿ يساعد عمى إدارية تساعد المؤسسات عمى التميز، في حيف 

تسحيف عمميات المؤسسة، كاعتبره البعض مقياسان إحصائيان يتـ مف خبللو قياس العيكب 
 كاألخطاء المكجكدة في الخدمات المقدمة لممستفيد، كيتـ إيضاح ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

كفي عاـ  صاحب فكرة المنحنى الطبيعي Gaussتعكد بداية ظيكر ىذا األسمكب إلى 
% أك 99.973سيجما كمعيار لمقياس يقكـ عمى نسبة دقة  Walter 3أكجد  9977

كىك الحرؼ الثامف عشر في األبجدية  ""خطأ لكؿ مميكف فرصة كيشير الرمز  66807
اليكنانية كالتي أصبحت رمزان إحصائيان يدؿ عمى االنحراؼ المعيارم كيستخدـ لقياس االختبلؼ 

 . (Park, 2003: 1)المتكسطأك االنحراؼ مف 
فيشير إلى مستكيات السيجما، ككمما ارتفع مستكل السيجما كمما قمت  "6"أما الرقـ 

 ( مستكل أداء السيجما.9العيكب، كيكضح الجدكؿ رقـ )
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 (:1جضول )

 هـتىي أصاء الـُجوب 

 الؼُىة )الشطؤ( فٍ كل هلُىى فغطخ هـتىي الـُجوب

6 3.4 

5 233 

4 6216 

3 66666 

2 366536 

1 666666 

عمى يدؿ ذلؾ  فافسيجما ككمما زاد مستكل السيجما يتضح كجكد عدة مستكيات ال
تحسيف جكدة المنتج أك الخدمة، كأفضؿ مستكل ىك ستة، كيبلحظ كجكد عدة قطاعات 
تستخدـ المستكل ثمانية بدالن مف ستة كىي الخطكط الجكية، كطب كجراحة العيكف، كىناؾ 

عمى مدل فعالية أم  اتفاؽ عمى تعريؼ محدد ألسمكب الستة سيجما بيف الكتاب، كلمحكـعدـ 
حد أعمى كحد أدنى لممكاصفات، كيتـ مقارنة مدل العممية بحدكد  تحديدعممية يتـ 

المكاصفات، فعندما يككف المدل أكبر مف ست مرات اإلنحراؼ المعيارم لمعممية تككف العممية 
دما يككف المدل أقؿ مف ست مرات اإلنحراؼ المعيارم لمعممية تككف مرتفعة القدرة، أما عن
 .(966: 7094)حساف ،العممية منخفضة القدرة

كيكضح الشمرم مفيـك ستة سيجما مف كجية نظر أكاديمية بأنيا "مبادرة 
دارييف،  إستراتيجية عامة تبنتيا الجامعة، كيشترؾ فييا جميع العامميف بالجامعة )أكاديمييف كا 

اؿ .....( لتحسيف عممياتيا، كأنشطتيا بما يحقؽ رضا المستفيد مف )الطبلب كأعضاء كعم
إحتماؿ خطأ لكؿ  3.7ىيئة التدريس، كأكلياء األمكر ....( كيشبع رغباتو بنسبة مف 

 (994: 7090)الشثرل، مميكف"
بأنيا إدارة تركز عمى تخفيض االنحراؼ في  Manvilleبينما يكضحيا مانفيؿ  
فيي تركز عمى تقميؿ التبايف أك االنحراؼ في المخرجات بيدؼ الكصكؿ إلى  العمميات،
 . (Manville, 2012: 11)خطأ لكؿ مميكف فرصة 3.7مستكل 

أنو عبارة عف  (Kondic and Bojanic,2016: 385)كيرل ككندؾ كبكجنؾ 
مجمكعة مف اإلجراءات لمقضاء عمى العيكب أك األخطاء أك تقميميا إلى أدنى حد ممكف 
باستخداـ األدكات التي تيدؼ إلى تحسيف كفاءة العممية كجكدة المنتج أك الخدمة مما يؤدم 

 إلى تخفيض التكمفة كتحقيؽ رضا العميؿ.
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حسيف عمميات المنشأة، يتـ تبنييا في حيف يرل الجندم بأنيا إستراتيجية متكاممة لت
لمتأكد المستمر مف إنجاز العمميات طبقان الحتياجات كتكقعات العمبلء كالتخمص مف الفاقد 

 . (904: 7003)الجندل، كتقميؿ التكاليؼ كتحسيف األرباح، كتحقيؽ أقصى كفاءة ممكنة
سية كيضيؼ جاريسكف بأنيا طريقة لتحسيف العمميات تعتمد عمى التغذية العك

كتجميع البيانات المرتبطة بالكاقع، كاستخداـ تقنيات معتمدة عمى التحميؿ مف أجؿ تحسيف 
 . (Garrison,2010: 11)العممية

كيرل أبك النكر أف ستة سيجما تمثؿ منيجية لتحسيف الجكدة تجمع بيف أفضؿ 
الممارسات اإلدارية كأدكات كتقنيات التحميؿ اإلحصائي لمبيانات، كالككادر البشرية المؤىمة 
ضمف إطار عمؿ منظـ، كمنضبط قائمان عمى البيانات كالحقائؽ كرأم المستفيديف بيدؼ زيادة 

لعمميات الرئيسية في المؤسسة لزيادة قدرتيا عمى تحقيؽ جكدة كفاءة كفعالية جميع ا
 .(733: 7094)أبكالنكر، العمميات كالمخرجات ككذلؾ إحتياجات المستفيديف

كأضاؼ الشمرم كالعتيبي بأنيا "مفيـك يضـ اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسة 
ة متطمبات منيا لتحسيف كفاءة كفاعمية أداء الخدمات التي تقدميا، مف خبلؿ تمبية عد

 (.939: 7096)العتيبى كالشمرل، المتطمبات اإلدارية كالبشرية"
منيجية يمكف تطبيقيا داخؿ " امما سبؽ يمكف إيضاح مفيـك ستة سيجما بأني

تكفير مف خبلؿ  بالجامعة تطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديميةالجامعات تيدؼ الى 
، التغيير نشر ثقافةك المكافآت كالحكافز، كمنح رضا المستفيديف، كالسعى إل دعـ اإلدارة العميا، 

لتحقيؽ أعمى مستكيات  البنية التحتية كالمعمكماتكتجييز التدريب كالتنمية، كتكفير فرص 
التقدـ كالتميز في مجاالت التدريس كالبحث العممي بما يعكد بالنفع عمى المجتمع مف خبلؿ 

 ."جات سكؽ العمؿإمداده بخريجيف مؤىميف لسد إحتيا
 ثاىًٔا: أٍذاف شت٘ شٔجنا:

يمثؿ مدخؿ ستة سيجما مجمكعة مترابطة مف الخطكات التي تسعى إلى تحقيؽ نتائج 
ىدفان ميمان لتبلشي نسب االنحرافات التي تحدث في  المستمر إيجابية، كيمثؿ فييا التحسيف

 العمميات التي تقـك بيا المؤسسات مف أجؿ تحقيؽ الرضا لممستفيديف مف الخدمة.
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فيد المستفيديف أكالن، يمف أفضؿ الطرؽ إلدارة العمؿ حيث  دخؿعد ىذه الميك 
)المصرل كاالغا، إلى المدخؿ يدؼيبيانات لمحصكؿ عمى نتائج أفضؿ، ك كتستخدـ الحقائؽ كال

7094 :63:( 

التركيز عمى كيفية إرضاء المستفيد سكاء أكانت المؤسسة ربحية أـ غير ربحية، مع  -9
السعي نحك إشباع رغبات المستفيديف، كالمكظفيف، كأصحاب العمؿ، ككؿ مف لو صمة 

 بالمؤسسة، كالعمؿ عمى تمبية إحتياجاتيـ.
اإلجراءات التقميدية كتغيرىا إلى ما ىك أحسف، السعي إلى تحسيف العمميات كالتغمب عمى  -7

  كتكجيو المؤسسة نحك الجكدة كدفعيا إلى تحقيؽ التميز في األداء.
العمؿ عمى بث ركح التعاكف كالعمؿ كفريؽ كاحد مف أجؿ النجاح الجماعي، كالسعي نحك  -3

 تحقيؽ اإلتقاف في العمؿ مع تحمؿ أخطاء العامميف أثناء تدريبيـ كتطكيرىـ.
لة االختبلفات كتقميؿ أخطاء األعماؿ باستخداـ أدكات كتقنيات إحصائية، حيث يقكـ إزا -7

فريؽ ستة سيجما بتطكير كفاءة كفعالية الخدمات كالمنتجات خاصة بما يتعمؽ بالكقت 
 كالتكمفة.

التعرؼ عمى الجكاني السمبية في الكقت كالطاقات الذىنية كالمادية كمف ثـ التخمص  -3
 منيا.

قيؽ النتائج كالمكاسب المرغكبة في اسرع كقت ممكف كبأقؿ تكمفة كجيد العمؿ عمى تح -6
 كالتأكيد عمى ضركرة تحقيؽ فكائد إيجابية، ذات جدكل داخؿ المؤسسة.

يمكف تطبيؽ ىذا المدخؿ عمى إحدل عمميات أك كظائؼ المؤسسة كما يمكف تطبيقو  -4
 عمى المؤسسة بأكمميا.

 :التالية األىداؼ (996: 7090، الشثرم)كيضيؼ  
السعي إلى تكصيؿ التحسيف المستمر كالممحكظ لكافة العمميات التشغيمية داخؿ الجامعة  -9

 بالشكؿ الذم يؤدم إلى رفع ميارة ككفاءة ىذه العمميات كتحقيؽ األداء الجيد كالمتميز.
عمى إحداث تقارب بيف كافة المكاصفات الخاصة بالخدمات كالعمميات الفعمية مع العمؿ  -7

المكاصفات المحددة بكاسطة العمبلء بالشكؿ الذم يجعؿ ىذه الخدمات تقع في منطقة 
 رضا العمبلء.
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البحث بعمؽ في البيانات كالمعمكمات المتكافرة بالشكؿ الذم يؤدم إلى تكفير تصكر  -3
 كاضح كتحميؿ منظـ لؤلسباب األساسية لحدكث المشاكؿ التي تطرأ عمى المؤسسة.

 ى:أف ستة سيجما تيدؼ إل (737: 7094، رالنك  ابك)يرل فى حيف  
التشجيع عمى التعميـ كالتدريب: يعد ستة سجيما مف األساليب التي يمكف أف تحقؽ  -9

زيادة في التطكير، كفي سرعة تنفيذ المياـ كالمشاركة في طرح أفكار جديدة، كتزكيد 
 العامميف بمجمكعة مف الميارات الجديدة.

تحديد أىداؼ كؿ فرد: جميع المؤسسات المتفكقة تسعى إلى تحديد ىدؼ عاـ ليا  -7
كاألىدتاؼ التفصيمية لكؿ أقساميا، كأىداؼ كؿ مكظؼ يعمؿ بيا، حتى يككف العمؿ في 
اتجاه كاحد، لتحقيؽ اليدؼ العاـ لممؤسسة كتركز ستة سيجما عمى العممية لتحديد ىدؼ 

   قريب مف الكماؿ حسب ما يتكقعو المستفيديف.ثابت، كىك الكصكؿ إلى مستكل أداء 
التركيز عمى العيكب: تسيـ ستة سيجما في تقديـ نظاـ ثابت كمتناسؽ لتحديد العيكب  -3

كقياس أم نكع مف األنشطة أك العمميات في المؤسسة لمعالجتيا. كبشكؿ عاـ فإف 
المناسبة، كاالىتماـ باألفراد  مككنات ستة سيجما تشتمؿ عمى كضع اإلستراتيجية

 كتحسيف النظاـ مف أجؿ الكصكؿ إلى درجة عالية مف الجكدة كالتميز كالمنافسة.
ؿ نسب األخطاء في يقمسعى الى تكفي تمؾ األىداؼ يتضح أف مدخؿ ستة سيجما سي

يحقؽ مستكيات رضا عالية )لمطبلب كأكلياء األمكر  ممامات المقدمة لممستفيديف، الخد
التكمفة كيعمؿ عمى تحسيف النفقات ك ىيئة التدريس كالمجتمع بشكؿ عاـ(، كيقمؿ مف  كأعضاء

الجكدة في الخدمات كالعمميات العممية كفي استخداـ البيانات كالمعمكمات لصناعة القرارات 
 .كالتعميمية الجامعية اتكؿ عناصر الجكدة الخاصة بالمؤسس كفي

 ثالجًا: مبادئ شت٘ شٔجنا:

المخرجات ، ك العمميات إف أىـ ما تتسـ بو ستة سيجما في أنيا ال تيتـ فقط بتجكيد 
كلكنيا تيتـ بكافة المؤسسات التعميمية مف حيث ككنيا منظكمة متكاممة، لذا فيي مف 

لممؤسسات التحسيف المستمر المداخؿ التي تؤدم في النياية إلى إحداث تطكرات ىائمة كتقدـ 
 فيناؾ ستة مبادئ لتطبيؽ تكافر مجمكعة مف المبادئكلكف البد مف التي تقـك بتطبيقيا، 

 الستة سيجما تتمثؿ فيما يمي: مدخؿ
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 دلنْع٘ مبادئ تطبٔل الصت٘ شٔجنا: -1

 الستة سيجما فيما يمي: مدخؿ مبادئ تطبيؽتتمثؿ 
 )أ( الرتنٔس احلكٔكٕ ّالصادم علٙ الطالب:

السعي الدائـ لمتركيز عمى احتياجات كتكقعات "الطالب" ىك قمة األكلكيات،  مثؿي
عمميات التطكير بناءان عمى تأثيرىا في  تحدداألداء تبدأ مف الطبلب، ك  حيث أف معايير

طبلب مع رضاىـ، كيتطمب ذلؾ تعزيز "صكت الطالب" أم التعرؼ عمى إحتياجات كمتطمبات ال
فى لمستمر في احتياجاتيـ كتكقعاتيـ. كتمثؿ خدمة "الطبلب" ير ااألخذ في االعتبار التعب

سعاد الطبلب عف طريؽ  مجمكعة األنشطة كالتصرفات التي تستيدؼ تحقيؽ رضا كا 
يتطمع ؽ ىذه المعايير التي يتحق مما يساعد عمىية كتنمية كالئيـ ليا، معامبلتيـ مع الكم

 الطبلب في الخدمة المقدمة إلييـ. الييا
في الحكـ عمى مستكل جكدة كىناؾ بعض المعايير التي يستند عمييا الطبلب 

: 7090حسيف كالسيد، (الخدمات المقدمة إلييـ مف الكمية، كمف ىذه المحددات ما يمي
9037-9036) : 

  االستجابةResponsiveness:  كتتمثؿ في االستعداد كالرغبة في تقديـ الخدمة، كمف
ثـ ترتبط االستجابة بعنصر الكقت بدرجة اساسية، كمف مؤشراتيا: التييئة الذاتية لتقديـ 
الخدمة، أداء الخدمة في الكقت المناسب، عدـ االنشغاؿ بأمكر أخرل أثناء تقديـ الخدمة 

 مف خبلؿ األقساـ كالعمميات المختمفة.
 ية كاالعتمادية المصداقValidity:  كتعني قدرة الكمية عمى تقديـ الخدمة كفقان لمكعكد

التي منحتيا لمطبلب كأعضاء المجتمع، كالحصكؿ عمى الخدمة ميما تغيرت الظركؼ، 
بافضافة إلى تكافر الدقة كاالستقبللية كاإللماـ بالعمؿ كأدائو بالطريقة الصحيحة دكف 

 أخطاء مف المرة األكلى.
  االقتدار كالجدارةCompetency:  يفترض أف يتكفر لدل العامميف بالكمية الميارات

البلزمة إلنجاز األعماؿ، كافة المعمكمات عف الخدمات التي يقدمكنيا لمطبلب، كعف 
السياسات كالقكاعد كالبدائؿ لتقديـ ىذه الخدمة، كاإللماـ بطبيعة النشاط كظركؼ 

 الطبلب.



 م0201( 20) -0ج-فبراير...                                                           عدد  تطوير الممارسات اإلدارية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 663 - 

 المبلطف( ة الكد كالصداقةCourtesy:)  ،كيتمثؿ في تحمي العامميف بالكمية باالحتراـ
كمشاعر الكد كالصداقة، كالمبادرة في مساعدة الطالب كالقدرة عمى تشخيص إحتياجاتو، 
كمف مؤشراتيا: معرفة االحتياجات الفردية لمطالب، كالعناية الشخصية بو، احتراـ مطالبة 

ع، المبادأة بتقديـ خدمات إضافية كشككاه، الرغبة في المساعدة برضاء كاستمتا
 كاالعتذار عف التقصير الذم قد يككف حدث دكف إدراؾ العامميف.

  التكاصؿ كاالتصاؿCommunication:  أف تككف الكمية عمى استعداد دائـ، ألف تقكـ
بتكفير كافة المعمكمات التي تساعد الطبلب في التعرؼ عمى الخدمات المتاحة كأساليب 

دمة، ككيفية التصرؼ في كجكد شككل، كمف ىـ األفراد الذيف يجب الحصكؿ عمى الخ
االتصاؿ بيـ، إضافة إلى مخاطبتيـ بالمغة التي يفيمكنيا كمداكمة إعبلميـ بالجديد لدل 

 الكمية.
  مكانية الكصكؿ يرغب الطبلب في التعامؿ مع الكميات التي  :Accessibilityاإلتاحة كا 

يسيؿ الحصكؿ عمى الخدمة منيا أك التعامؿ معيا، كتحددىا مجمكعة مؤشرات منيا: 
إمكانية كسرعة االتصاؿ الشخصي، سيكلة االتصاؿ التميفكني، مبلءمة المكقع لمكصكؿ 

 إليو كاالنتظار فيو كمبلءمة ساعات العمؿ.
  الضماف( التأكد كالثقةanceAssur:)  حيث تتضمف الخدمة الجيدة تقدير الطبلب

لمكمية لككنيا تمتـز بحصكؿ الطالب عمى المنفعة المتكقعة، كيأخذ الضماف أشكاالن متعددة 
منيا: اليسر كالسيكلة في تمقي الخدمة مف الكمية، االطمئناف عمى سمعة الكمية 

مكانية الحصكؿ عمى المنفعة المتكقعة مف الكمية بأمانة، ا لثقة كضماف الشرية، عدـ كا 
التعرض لممخاطر عند الحصكؿ عمى الخدمة مف الكمية كاستمرار االنتفاع بيا كالتأكد أك 

 االطمئناف مف خمك الخدمة مف األخطاء.
  األبعاد المادية المنظكرةTangibles:  كتتضمف جكدة الخدمة كبلن مف المظير الخارجي

ات الكمية كالمكحات اإلرشادية، نظافة أماكف لمكمية كالتصمـ أك التقسيـ الداخمي لمساح
تقديـ الخدمة كالقاعات، كمظير العامميف، كمستكل التكنكلكجيا المستخدمة في تقديـ 
الخدمة كالتي تعطي إنطباعات في مجمميا عف مكانة الكمية كعمؽ تقدير الطالب، 

 كتككيف مؤشرات قكية عف طبيعة كجكدة الخدمة كفؽ إدراكات الطبلب.
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 )ب( اإلدارٗ باحلكاٜل )بالبٔاىات ّاملعلْمات(:

 ىذهأسمكب سيجما ستة في حصكؿ الجامعات عمى بيانات أفضؿ، حيث تقكـ  ىـيسا
الجامعات في عممية تقكيـ األداء مف خبلؿ التركيز عمى بيانات كاقعية ككافية مما يعكس 

حتكاءمتطم  العيكب. كتبلشىالتكمفة  كتخفيض بات العمبلء كا 
في تجنب اإلرتجالية في اتخاذ  ما ستةاالستفادة الحقيقية مف سيجؿ حيث تمث

نطباعات شخصية. فيي تسعى إلى  القرارات التي تبنى عمى فرضيات يجاد نظاـ يمكف كؿ اكا 
أف يجمع بيانات كيحمميا كيعرضيا بطريقة مبنية عمى اساس عممي مف فرد في المنظمة 

داء في الجامعة، كىناؾ ثبلث مجمكعات مسيمان في حؿ المشكبلت كتطكير كتحسيف األ
سيجما  دخؿلكسائؿ لحؿ المشكبلت عف طريؽ مأساسية الختيار أنسب األدكات أك ا

 .:(44: 7097)سميماف، ستة
 :شبكة المسئكليات، التدريب العممي. أدكات الفريؽ 
 :العصؼ الذىني، خريطة باريتك، تحميؿ السبب النتيجة، تصميـ  أدكات تطكير العممية

 التجارب.
 :إختبارات، تحميؿ التبايف، اإلنحراؼ المعيارم، المنحنيات التكرارية. األدكات اإلحصائية 

 )ج( الرتنٔس علٙ العنلٔات ّاألىشط٘:

إتقاف العمميات كاألنشطة في سيجما ستة طريؽ المنافسة اإليجابية في تكصيؿ  مثؿي
المنتج الجديد لمعمبلء، فكؿ إجراء عممي يشكؿ عممية بحد ذاتيا سكاء كاف ذلؾ في الخدمات، 

السعي إلى الكقاية مف المشكمة  يذا المصطمحبكيقصد  ،أك تصميـ المنتج أك قياس األداء
قبؿ كقكعيا، كالتركيز عمى أسمكب الكقاية مف حدكث المشكبلت بدالن مف معالجتيا. كتعني 

كمراجعة ىذه األىداؼ كتحديد األكلكيات بكضكح،  ،اإلدارة الفاعمة تحديد األىداؼ الطمكحة
 .(749: 7094، )العتيبىكتفادم المشكبلت بدالن مف عبلجيا بعد كقكعيا بشكؿ مستمر،

 )د( اإلدارٗ الفعال٘ املبئ٘ علٙ التدطٔط املصبل )اإلدارٗ االشتباقٔ٘(:

يتـ الكقاية مف المشكمة قبؿ حدكثيا، كذلؾ مف خبلؿ إجراءات إدارية كفنية يتـ  حيث
اتخاذىا قبؿ حدكث المشكمة حتى يتـ تفادييا، كدكر اإلدارة بالمبادأة يتمثؿ مف خبلؿ تحديد 

، كمراجعتيا باستمرار باإلضافة إلى كضع أكلكيات كاضحة، كالتركيز عمى أىداؼ طمكحة
أسمكب الكقاية مف حدكث المشكبلت بدالن مف معالجتيا، كما أف ستة سيجما كنظاـ إستراتيجي 
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تتضمف أدكات كممارسات تعمؿ عمى تحكيؿ إدارة الفعؿ إلى إدارة معالجة المشكبلت قبؿ 
 .(736: 7094)أبكالنكر، أجؿ التطكير كالتحسيف كقكعيا، مكاكبة بذلؾ التغير مف

 )ٍـ( التعاٌّ الالذلذّد داخل اجلامع٘:

بالجامعات، كذلؾ  يدعك ىذا المبدأ إلى إزالة الحكاجز اإلدارية كالنفسية بيف العامميف
مف ركح  التعاكف بيف المجمكعات الداخمية في تمؾ الجامعة بدالن  مجاالتمف خبلؿ تكسيع 

ضافة إلى تشجيع التعاكف مع المجتمع الع المستكيات اإلدارية، ىذا بايفي جم المنافسة بينيـ
 عند تطبيؽك  ،الخارجي المتمثؿ في العميؿ الخارجي )مف خبلؿ تفعيؿ الشراكة المجتمعية(

سيجما ستة يككف ىناؾ حاجة ماسة إلى إيجاد خطة إتصاؿ فعالة لربط العامميف مدخؿ 
دارييف( بمبادرة سيجما ستة مف خبلؿ تعريفيـ بكيفية بالجامعات )أعضاء ىيئة تدريس كا  

 .(46: 7097)سميماف، ة عنياعائدرتباطيا بكظائفيـ كالفكائد العمؿ ىذه المبادرة ككيفية إ
 )ّ( الصعٕ إىل الهنال ّالصناح باخلطأ:

يمكف أف يتـ السعي إلى تحقيؽ الكماؿ كفي نفس الكقت السماح بالخطأ؟  في  كيؼ
الحقيقة تعد الفكرتاف مكممتاف لبعضيما حيث ال يكجد مؤسسة يمكف أف تنتيج سيجما ستة 
دكف تطبيؽ أفكار كمناىج جديدة لمسعي أكثر إلى الكماؿ كالتميز، كبالتالي يجب أف تككف 

النتائج كاستخداـ إدارة األزمات لمتغمب عمى بعض السمبيات أك مستعدة في الكقت ذاتو لقبكؿ 
المخاطر التي يمكف أف تتمخض عف ذلؾ. في حيف أف المنزمات التي تسعى إلى الكماؿ 
كلكنيا تخاؼ المخاطرة كالنتائج الخاطئة فإنيا لف تنجح أبدان كسكؼ يتدنى المنتج كيندثر في 

: 7003)الشاماف، لرباف الخائؼ يصنع مبلحيف جبناءظؿ المنافسة العالمية القائمة اآلف. فا
907). 

 ةفعامبادئ قكل د مثؿئ السابقة أف جميعيا تيتضح مف خبلؿ استعراض المباد
جما سي دخؿالتأىيؿ، كاسعة الخبرات. كأف مفعؿ كجيد العناصر البشرية، عالية عمى ة تكقفم

أك التي  المستمر التطكيرك  ات التي ترغب في التحسيفؤسسستة يمكف أف يستخدـ في الم
 .االدائية تعاني مف بعض المشكبلت
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 :شٔجنا متطلبات التيظٔه اإلدارٖ للجامعات مبا ٓالٜه مبادئ شت٘ -2

يمكف إستنباط مجمكعة مف المتطمبات لتحقيؽ سيجما مف خبلؿ تحميؿ مبادئ ستة 
 :(60-46: 7097)سميماف، تمؾ المبادئ كىي

 حتكٔل املبذأ األّل: متطلبات )أ(

  رسالة كؿ جامعة كأىدافيا لخدمة العميؿ )الطبلب كأعضاء ىيئة رؤية ك صياغة
ؼ التدريس، كالعامميف بالجامعة، كمؤسسات المجتمع( كربط منافع كمزايا كافة األطرا

 .المقدمة التعميمية اتبجكدة الخدم
 لمترابطة في نفس الكقت بما كضع مجمكعة مف سياسات كقكاعد العمؿ المتباينة كا

مجتمع( حسب كؿ نكع السمات كمطالب العميؿ )طبلب كعامميف كمؤسسات مع يتفؽ 
 التي تقدميا المؤسسة. المختمفة مف أنكاع الخدمات

  المياـ كالكاجبات لكافة الكظائؼ )تكصيؼ الكظائؼ التعميمية ك االلتزامات تحديد
خدمة العميؿ تقديـ ت يككف مسئكالن عف كاإلدارية( عمى أساس أف كؿ فرد في الجامعا

رضائو، بجانب أف يقع عميو مسئكلية التعاكف كالرقابة الذاتية الجماعية لضماف  كا 
 .المقدمةخدمة الجكدة 

 متطلبات حتكٔل املبذأ الجاىٕ: )ب(

  عداد قكاعد العمؿ ك تطكير كتكسيع نطاؽ  سياسات التي تدعـ إتجاىاتالنظمة ك كاأل ا 
بتكافر البيانات التي تحقؽ ك كضكح الحقائؽ بمسئكليات الكظائؼ كتداخميا بما يسمح 

 العميؿ. اتالتكامؿ كالترابط لضماف جكدة خدم
 الييكؿ التنظيمي لمجامعات، كصياغة اإلختصاصات كالمياـ كتنظيـ العبلقات  صميـت

تداكؿ كتحديث البيانات كمعرفة الحقائؽ التي  ضمفلتنظيمية كقنكات االتصاؿ بما يا
 سرعة االستجابة إلحتياجاتو.تحقيؽ تسيـ في جكدة خدمة العميؿ ك 

  كضع سياسات كقكاعد كضكابط العمؿ التي تحفز العامميف كأعضاء ىيئة التدريس
بداء ما لديو مف آراء بشكؿ مستمر كالطبلب لبلتصاؿ كالتفاعؿ  مع المؤسسة كا 

 كشكاكل كمبلحظات.ات كمقترحكتصكرات 
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 متطلبات حتكٔل املبذأ الجالح: )ج(

 كتنمية ثقافة تنظيمية تدعـ الرغبة في الحرص عمى إرضاء العميؿ )طبلب،  ايجاد
 عامميف بالجامعة، أعضاء ىيئة تدريس، مؤسسات المجتمع المحمي(.

 كبرامج العمؿ  التنظيـ اإلدارم ككضع السياسات اإلدارية كالخطط اإلستراتيجية ىيكمة
 لتقديـ حزمة متكاممة مف الخدمات.

 سياسات كقكاعد العمؿ التي تسمح بتنكع الخدمات كتنكيع أساليب كأدكات  تحديد
تقديميا بما يتفؽ كخصائص الطبلب، إحتياجات أعضاء ىيئة التدريس، عامميف، 

 مؤسسات المجتمع المستفيدة مف خريجي الجامعات.
 لرابع:متطلبات حتكٔل املبذأ ا )د(

  عداد أنظمة العمؿ التي تحقؽ التكامؿ كالتكازف بيف أىداؼ ك صياغة السياسات ا 
رضاء مؤسسات ك خدمة العميؿ   التعميمية. اتالمجتمع كأىداؼ ترشيد كمفة الخدما 

 الجامعات مف خبلؿ التكجو بالعنصر البشرم داخؿ إعداد كتطكير التنظيـ اإلدارم ب
 .عمى اعتباره ىك متمقي كمؤدم الخدمة

 سياسات كقكاعد العمؿ التي تدفع أفراد الجامعة )طبلب كأعضاء ىيئة  صياغة
ىـ مف التحدث بمغة ساعدع ما لدييـ مف معرفة كميارات تالتدريس، عامميف( لتنكي

 ة.مشترككفؽ تكجيات كفرضيات كتصكرات  مشتركة كيفكركف كيتصرفكف
 متطلبات حتكٔل املبذأ اخلامض: )ِ(

 األنظمة كصياغة سياسات كقكاعد العمؿ التي تمكف األفراد بالجامعات مف  كضع
التعامؿ السريع المبلئـ مع حاالت الطكارئ كالمفاجئات كما يرتبط بيا مف مسببات 

 ضغكط العمؿ كحاالت القمؽ كالتكتر.
  مناخ العمؿ الذم يدعـ فعالية اإلتصاالت اإلدارية في كافة جك ك تييئة السعى الى

ىات بيف الفئات المينية المتخصصة كالفئات الخدمية المعاكنة األخرل المعدة اإلتجا
 ليا.

 صياغة المياـ كأسس كمعايير التقييـ )الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس، القياـ ب
رضاء األطراؼ ذكم العبلقة بالعميؿ الذيف عادة ما تقديـ كالعامميف( بما يسمح ب خدمة كا 
 تكمفة الخدمة كاالستفادة مف نتائجيا.يتحممكف قدران كبيران مف 
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 متطلبات حتكٔل املبذأ الصادط: )ّ(

  الجامعات باء ىيئة التدريس، كاإلدارييف( تدريب كتأىيؿ العامميف )أعضالعمؿ عمى
تقديـ الخدمة لمعميؿ كالتعمـ ستفادة بمزايا الجمع بيف أنشطة بما يمكنيـ مف اال

حتماالت  كالتدريب كالبحث كالدراسات في آف كاحد كالقدرة عمى تجنب المخاطر كا 
 المشكبلت في نفس الكقت.ك حدكث األزمات 

 إطار تنظيمي كآلية نظامية تكجو القيادات بالجامعة كمسئكلي األنشطة في  بناء
يدات بما يكفر مقكمات االستعداد إعداد ممفات تتعمؽ بمصادر المخاطر كالقيكد كالتيد
 لمتعامؿ معيا عند كجكد مؤشرات إلحتماالت حدكثيا.

 رابعًا: متطلبات )معآري( تطبٔل شت٘ شٔجنا:

 تكفيرتي تستخدميا المؤسسة مف أجؿ تمثؿ ستة سيجما كاحدة مف أىـ الكسائؿ ال
مكيف العامميف مف تطكير ، فيي تمثؿ فمسفة في اإلدارة يتـ مف خبلليا تالبلـزالتطكير كالتقدـ 

الكصكؿ إلى مستكل حتى األسمكب الذم يتـ مف خبللو العمؿ مف الناحية التنفيذية العممية ك 
المعايير البلزمة لذلؾ ك المتطمبات عاٍؿ مف األداء في العمؿ، كىذا لف يتأتى إال بضركرة تكفير 

 كالتي تتمثؿ فيما يمي:
أحد ستة سيجما  دخؿمساندة كالتزاـ اإلدارة لم مثؿحيث ي دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا: -9

لنجاح تطبيقيا ألنيا تعد عممية إستراتيجية يجب أف تتبع مف قمة  ةساسياألط ك شر ال
سطى كالتنفيذية المؤسسة كتتطمب إقناع كتحفيز العامميف في المستكيات اإلدارية الك 

يا الحماس كاالىتماـ ستة سيجما كالبد أف يككف لدل اإلدارة العم تجاهبأىمية التغير 
 .(60: 7094)سميماف، لتطبيقيا

نجاح عممية التطبيؽ، استمرار فالدعـ الذم تكفره اإلدارة العميا يسيـ بشكؿ كبير في 
عداد ميثاؽ العمؿ، كتييئة ة لمقياـ بذلؾؽ العمؿ المناسبتيار فركذلؾ مف خبلؿ إخ ، كا 

 .باستمرار الدعـ البلـز لمتطبيؽ البينة المبلئمة لذلؾ، كبالتالي يحصؿ فريؽ العمؿ عمى
النجاح ألم منظمة ىك رضا العمبلء فى  االكؿ معيارال مثؿي بالعمبلء:سيجما ربط ستة  -7

عف المخرجات التي تقدميا، مف ىنا تركز سيجما ستة عمى العميؿ حيث أنيا تبدأ 
كتنتيي بالعمبلء، فعممية تكصيؿ سيجما ستة لمعمبلء تنقسـ إلى خطكتيف 

 :(939: 7096العتيبى كالشمرل، )رئيسيتيف
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 الضركرية: يتـ تحديد العمميات تحديد العمميات كالمخرجات كتحديد العمبلء الميميف )أ(
خرجات، ىذا باإلضافة مف خبلؿ تحديد المدخبلت أكالن ثـ كضع األكليات كتحديد الم

 مف تمؾ المخرجات. يفجميكر المستفيدإلى تحديد 
عمى إحتياجات  قكـإف فمسفة سيجما ستة ت العميؿ المتجددة: تحديد إحتياجات )ب(

صكت العميؿ لتجميع  كرغبات كاتجاىات العمبلء، كتسعى إلى تأسيس نظاـ يسمى
كبطرؽ مختمفة عف العميؿ كاحتياجاتو كرغباتو، ىذا النظاـ  ةدكري صكرةالبيانات ب

ة عف تمؾ تجئدة الناانات كاستخداميا، فالفايصبح ميمان فقط عندما يتـ تحميؿ البي
البيانات يمكف أف تستخدـ لتأسيس معايير لؤلداء مف أجؿ الحصكؿ عمى رضا 

 ثـ ترتيب أكلكياتو.كمف العمبلء، كما يمكف استخداميا لتحميؿ متطمبات العميؿ 
حيث ينبغي تكافر البيئة  تكافر البيئة التحتية البلزمة كنظاـ فعاؿ لممعمكمات كاالتصاالت: -3

قكاعد بيانات مف  Six Sigmaستة سيجما مدخؿ زمة إلنجاح تطبيؽ التحتية البل 
نترنت كتقنيات كنظـ معمكمات ك ك  تصاالت كا  ، ككؿ ما مف شأنو الرقابة ك  التحكـ ةنظماا 

المختمفة، كمراقبة  المؤسسة قطاعاتالمعمكمات، كتحقيؽ الترابط بيف تسييؿ تبادؿ 
 .(973: 7093)أحمد، األداء

فيناؾ قدر كبير مف األدكار المختمفة كالمناصب التي سكؼ تشغؿ لـ تكف مكجكدة 
كليس أفرادان بذكاتيـ مما سيؤدم  المختمفة ؽفرالمف قبؿ كالتي سكؼ تنفذ مف قبؿ أعضاء 

إلى كجكد كظائؼ متداخمة كتغيرات في المناصب كالمسميات الكظيفية مثؿ أدكار حممة 
األحزمة بمستكياتيا المختمفة، لذلؾ البد مف أف تككف البنية التحتية التنظيمية قادرة عمى 

عمكمات كسيكلة التكاصؿ لنقؿ الم يةفعالذات لذا فتكفير نظاـ معمكمات  ،إستيعاب ىذا التغير
كاتخاذ القرار بيف أجزاء المؤسسة ككؿ، كتكفير قاعدة بيانات متاحة لكافة العامميف في 
برامج سيجما ستة داخؿ المؤسسة مف شأنو أف يعمؿ عمى نجاح عممية تبني كتطبيؽ ذلؾ 

  .(Antony and Bhaiji,2003: 2)المدخؿ
إعادة تشكيؿ لثقافة تمؾ  حتاج الىالمنظمة ياؿ أم مبدأ جديد في إف إدخ التغير الثقافي: -7

عمى ثقافة كمعتقدات المكظفيف في  تكقؼحيث أف قبكؿ أك رفض أم مبدأ ي المؤسسة
، كتختمؼ ثقافة الجكدة إختبلفان جذريان عف الثقافة اإلدارية التقميدية، كبالتالي المؤسسة

الشاممة كذلؾ بتغير الساليب يمـز إيجاد ىذه الثقافة المبلئمة لتطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة 
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اإلدارية، كيجب تييئة البيئة المبلئمة لتطبيؽ ىذا المفيـك الجديد بما فيو مف ثقافات 
 .(937: 7096)العتيبى كالشمرل، جديدة

فإنو  لذا ،ؾ مقاكمة مف المكظفيف ضد التغييرفي بعض األحياف يككف ىنانجد أف ك 
أف يككف ىناؾ اتصاؿ مبكر كفعاؿ لجميع المكظفيف لمتييئة النفسية كالتمييد لمتغيير  يتطمب

ة كالفكائد التي سيحصؿ عمييا ؤسسسيجما ستة لممتطبيؽ المراد إحداثو مثؿ تكضيح أىمية 
المكظفيف مف خبلؿ تطبيقيا كغيرىا مف األمكر التي يمكف أف تخفؼ مف قمؽ المكظفيف 

 كخكفيـ مف التغيير.
قافة العامميف، ثقافة المنظمة، كتغيير ث كتغيير تطكير االمر السعى تجاه ا يتطمبلذ

ثقافة  تعدمبلئمة لتطبيؽ ستة سيجما، حيث تككف المنظمة داخؿ ثقافة  نشرحيث يتحتـ أف ت
ثقافات معاكسة لتطبيؽ  فتكافراح المنظمات أك فشميا، المنظمة مف المحددات الرئيسية لنج

 .ات المختمفةلى كجكد صراعات داخؿ المنظمايؤدم  المدخؿىذا 
حيث أف تكفير خبرات بشرية ذات كفاءات يعد  تدريب كتنمية ميارات العناصر البشرية: -3

العنصر األىـ كالحيكم قبؿ كاثناء تطبيؽ ستة سيجما في المؤسسة، كمف ىذه الميارات 
التدريب عمى إدارة العمميات كتحميؿ متطمبات المستفيديف، األساليب اإلحصائية في 

 .(736: 7094)أبكالنكر، التعامؿ مع المشكبلت
تيـ التقنية كحصكليـ عمى ايار أعضاء الفريؽ كذلؾ كفقان لخبر إخت االنتياء مفكبعد 

مرحمة التعميـ لجميع أعضاء بمثابة  الذل يعدكأدكاتيا، ك  DMAICالتدريب البلـز كفقان لعممية 
تدخبلن  حتاجنجاح تطبيؽ ستة سيجما، كىذا ية عمى جميع الجكانب البلزمة لضماف ؤسسالم

)أحمد، كحدة لمتعميـ المستمر كتدريب العامميف تكفيرمف اإلدارة العميا لممنظمة، مف خبلؿ 
7093 :973) . 

 ،يمكف تحقيقو عف طريؽ برامج التدريب الفعالةباىمية المدخؿ الكعي نشر إف 
 .الذريعتطبيؽ ىذا البرنامج بدكف كعي أك فيـ لمبادئو كمتطمباتو قد يؤدم إلى الفشؿ ف
قياميـ  مقابؿإف تقدير األفراد  المكافآت كالحكافز في ظؿ تطبيؽ منيجية السيجما ستة:  -6

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

ستمراريتو. كحيث أف إستمرا يعتمد إعتمادان كبيران عمى حماس  المؤسسةرية البرنامج في كا 
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مف خبلؿ الحكافز باستمرار المشاركيف في التحسيف، لذا ينبغي تعزيز ىذا الحماس 
 معنكية.المادية أك الالمناسبة سكاء 

السيجما ستة في تحسيف جكدة المنتج كالخدمة بشكؿ أفضؿ  دخؿتطبيؽ م اعدكيس
العمبلء كتكقعاتيـ، باإلضافة إلى تكفير مجمكعة مف المزايا لمعامميف  لتمبية إحتياجات

كالعمبلء كالمساىميف كغيرىـ، فسياسات المنظمة التي تعترؼ كتكافئ أداء العامميف في مجاؿ 
عمى المشاركة كالمساىمة في مشركعات السيجما ستة، بشكؿ مستمر تحسيف الجكدة تحفزىـ 

لقياـ معظـ الشركات بتطبيؽ سباب الرئيسية اال أىـ نظيمية أحدكتعتبر المكافآت كالحكافز الت
السيجما ستة في المقاـ األكؿ، كما أنيا تشتمؿ عمى نتائج النشاط الخاصة بتحسيف  دخؿم

 دافعية كرضا عمى رفعبشكؿ غير مباشر الجكدة كاإلنتاجية كاألرباح، كتؤثر ىذه النكاتج 
فز الفردية سكاء داخمية أك خارجية، كتمثؿ مكافأة العامميف مف خبلؿ تمقي المكافآت كالحكا

أعضاء فريؽ السيجما ستة قضية معقدة، ألف ىؤالء يككنكا مف مستكيات تنظيمية مختمفة في 
، كبالتالي يتطمب ذلؾ بالضركرة إختبلؼ المكافآت كالحكافز التي يحصؿ عمييا كؿ المؤسسة

أف تتعامؿ إدارة المكارد البشرية  عضك بحسب مستكل الخبرة في فريؽ السيجما ستة، كيجب
بحرص مع ىذه القضية، بحيث تككف ىذه المكافآت كالحكافز عادلة، كما يجب أف يتـ تصميـ 

لكي يقكمكا بمزيد  بشكؿ مستمر المكافآت كالحكافز لتضمف تحفيز أعضاء فريؽ السيجما ستة
اليدؼ الشامؿ  مف مشركعات السيجما ستة، كيجب أف يتفؽ ىيكؿ المكافآت كالحكافز مع

 .(933: 7096)العتيبى كالشمرل، بالمؤسسة لمشركع السيجما ستة
لتحسيف العمؿ داخؿ  ميما مدخبلمف خبلؿ ما سبؽ نجد أف ستة سيجما تمثؿ 

كالممارسات  ساليب اإلحصائية البسيطة لتحسيف العممياتات مف خبلؿ إستخداـ االجامعال
خفض تكاليؼ الجكدة،  فضبل عفالتميز فييا،  استمرارمف أجؿ  التى تتـ بداخميا االدارية

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تطكير القيادات العميا كتكفير الدعـ  مف العيكب في العمميات، تقميؿكال
البلـز ليـ مف دكرات ككرش عمؿ لتطكير ممارساتيـ االدارية، كالسعى الى تقييـ الخدمات 

لتطمعاتيـ، كتكفير اىـ كمناسبتيا التعميمية المقدمة لمطبلب كالمجتمع لمتعرؼ عف مدل رض
كتذلؿ الصعكبات حكؿ تبادؿ المعمكمات  بنية تحتية كتكنكلكجية تربط بيف كحدات الجامعة

كالبيانات، كالعمؿ عمى تكفير التييئة النفسية لتقبؿ التغيير المأمكؿ مف قبؿ العامميف 
لبرامج التدريبية التى بالجامعة مف خبلؿ السعى لنشر ثقافة عمؿ خاؿ مف االخطاء، كتكفير ا
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تساعد عمى احداث تغير مثمر فى الممارسات االدارية اليكمية، كتقديـ الدعـ كالمكافآت 
ستة مدخؿ نجد أنو عند تطبيؽ  الذعمؿ الجامعى، لكالحكافز التشجيعية لبلستمرار فى نجاح ا

ة يجب أف تأخذ في اعتبارىا بعض العكامؿ التي تساعد عمى نجاح عممية جامعسيجما في أم 
ال سيككف مصيره كاالستمرار البيئة المناسبة التي تضمف النجاح تكفرالتطبيؽ كالتي  ، كا 

 .جيد كالماؿكال كقتالفشؿ كيسبب ذلؾ ىدران لم
 :Six Sigmaخامصًا: منارج شت٘ شٔجنا 

ت إلى المؤسسة بيدؼ مختمفة مف األدكا يتضمف مدخؿ ستة سيجما إدخاؿ مجمكعة
في العمميات، رة مستمعي المستمر نحك إحداث تحسينات الس ذلؾ تطمبيك  فييا تحسيف األداء

لـ يعد باإلمكاف الحديث عف أم مدخؿ جديد في مجاؿ الجكدة دكف التطرؽ إلى الحديث  لؾلذ
نماذج ال د مفقديـ عدكفي مدخؿ ستة سيجما تـ ت التحسيف،التطكير ك  احداث عف دكره في

 كتتمثؿ أشير النماذج فيما يمي: مكف أف تستخدـ في تحسيف العممياتيالتى 
 (DMAIC)نمكذج التحسيف المستمر  -9
 (DMADV)نمكذج ديمادؼ  -7
 (Design of Six Sigma)نمكذج تصميـ ستة سيجما  -3

كىي اختصار لؤلحرؼ  (DMAIC)كىناؾ نمكذجاف مشيكراف يسمى النمكذج األكؿ 
 – Analyzeالتحميؿ  – Measureالقياس  – Defineاألكلى مف مراحؿ التطبيؽ )التعريؼ 

كىي  (DMADV)(، كيسمى النمكذج الثاني Control رقابةال – Improveالتحسيف 
 – Measureالقياس  – Defineإختصار لؤلحرؼ األكلى مف مراحؿ التطبيؽ )التعريؼ 

(، كيتشابو النمكذجاف في Verify حقؽالت – Designالتصميـ  – Analyzeالتحميؿ 
المنتج مكجكدان  ستخدـ حينما تككف العممية أكيكؿ المراحؿ الثبلث األكلى، إال أف النمكذج األ 

بالمؤسسة لكنو ال يتكافؽ مع مكاصفات المستفيد، أك أف األداء غير مناسب، بينما يستخدـ 
: 7090)الشثرل، أك منتج جديد غير مكجكد بالمؤسسةالنمكذج الثاني عند تصميـ عممية 

999) . 
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 (DMAIC)ديمايؾ  منْرج التخصني املصتنر -9
 - القياس –تمر عممية تطبيؽ مدخؿ سيجما ستة بخمس مراحؿ كىي )التعريؼ 

 كيطمؽ عمييا "ديمايؾ" كىي: "DMAIC"الرقابة( مختصرة بكممة  –التحسيف  – التحميؿ
 :)(Define)أ( مرحل٘ التعرٓف 

لتطبيؽ مدخؿ الجكدة اإلحصائي،  (DMAIC)ىذه المرحمة أكلى مراحؿ نمكذج  مثؿت
أك المنتج المراد تحسينو، كتحديد المستفيديف العممية أك النشاط كز عمى تحديد تكىي تر 

 االنطبلؽكحاجاتيـ كترجمتيا إلى مقاييس محددة، كتحديد المشركع كأىدافو كنقطة كتكقعاتيـ 
كالفكائد المتكقعة منو، كبنية الفريؽ، كاألعضاء، كالمكارد، كالحدكد، كجدكؿ كاالنتياء، 

 .الكصكؿ اليياالمكاعيد، كاألىداؼ المراد 
أيف  :معممية المراد تحسينيامرحمة التعريؼ عمى تحديد الخطكات الرئيسية ل قكـكت

العمؿ عمى تمبية االحتياجات الفعمية لمعمبلء، كمف ثـ أ؟ كأيف تنتيي؟ ككذلؾ العمبلء، تبد
شباع رغباتيـ في ضكء مقاييس محددة، كالكقكؼ عمى  ، كعمؿ اىداؼ كالجدكؿ الزمني لياألكا 

 خريطة باألنشطة التي تحتاج إلى تحسيف كدراسة عبلقة التكازف بيف ىذه المشركعات.
حديد العمميات أك التطبيؽ عمى الجامعات، ستتضمف ىذه المرحمة تالقياـ بكعند 

األنشطة التي يمكف تطبيؽ ىذا المدخؿ عمييا، كتحديد األىداؼ المطمكب تحقيقيا )أعضاء 
ىيئة التدريس، الطبلب، إلخ...( كفقان آلراء العمبلء الداخمييف في الجامعة كالعمبلء الخارجييف 

، كدرجة تأثيرىا في )أكلياء األمكر، المؤسسة المجتمعية، ..... إلخ( كنتائج التقييـ المختمفة
، كيختمؼ المستمر يـ في التحسيفالجامعة مف إمكانات تسداخؿ  يتكافرالمخرجات، كما 

المشركع الذم يطبؽ عميو ىذا المدخؿ كفقان الختبلؼ المستكل الذم يتـ بو التحسيف في 
تي الجامعة، كمف الممكف أف يختمؼ مف كمية ألخرل مف كميات الجامعة، كمف أمثمة البرامج ال

يتـ تطبيؽ ىذا المدخؿ بيا )عممية التدريس أك عممية التقكيـ، أك عممية صنع القرار، أك 
 . (970: 7090)الشثرل،  نظاـ اإلشراؼ .... كغيرىا(

 :(Measurement))ب( مرحل٘ الكٔاط  

جمع كتحميؿ كما يتـ مرحمة القياس فى يتـ تطكير مقاييس العممية األساسية ك 
 .المستخدـ تحديد التدفؽ الحيكم لمعمميات المؤثرة كتحديد نظاـ القياسالبيانات، ككذلؾ 
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المرحمة  تأتىاالنتياء مف تحديد أىداؼ عممية التحسيف في مرحمة التعريؼ  كعند
الثانية كىي مرحمة القياس، كتعتمد عمى تحديد أدكات كمقاييس تتصؼ بالمكضكعية كالصدؽ 

تكجييا نحك تحقيؽ كالثبات، بحيث تستخدـ ىذه المقاييس في رقابة العمميات لضماف 
 ة.طمكباألىداؼ الم
ىذه المرحمة يجرم فييا قياس النظاـ الحالي، كعمؿ قياسات مكثكؽ بيا فى ك 
بإيجاد الكضع  ءمعركفة في المرحمة السابقة، بدة في قياس التقدـ نحك األىداؼ اللممساعد

 الحالي باستخداـ البيانات كتحميميا لممساعدة عمى فيميا.
 كلمقياس ىدفاف أساسياف:

 .تجميع البيانات بيدؼ التحديد الكمي لممشكمة 
 بتناكؿ الحقائؽ كاألرقاـ التي يمكف أف تزكدنا بمعطيات حكؿ المشكمة. البدء 

كعند تطبيؽ ىذه المرحمة عمى إدارة الجامعة يتـ التحديد الكمي لمعممية المراد 
ة مف خبلؿ إستخداـ أدكات نشكدياس مدل التقدـ نحك األىداؼ المتطكيرىا كمعالجتيا كق

ة لمكصكؿ إلى خبلؿ المدة الزمنية المحدد كالصدؽ كمقاييس تتصؼ بالمكضكعية كالثبات
 .(376: 7096)المسعكدل ككىبة، ةنشكددرجة الجكدة الم

 :Analysisالتخلٔل مرحل٘  -ج

في ىذه المرحمة يتـ إجراء الدراسات البلزمة لمعكامؿ التي تحتاج إلى تحسيف، أم أف 
اليدؼ مف التحميؿ ىك معرفة أسباب األخطاء كجذكرىا في العمميات التي تـ قياسيا في 
الخطكة السابقة، كالتعرؼ عمى طبيعة البيانات التي يتـ التعامؿ معيا، كتحديد مدل القدرة 

تشير عممية التحميؿ إلى األنشطة التي ال تضيؼ ك نات كأثر ذلؾ كميان، عمى إجراء التحسي
قيمة كيجب التخمص منيا قدر اإلمكاف لتحقيؽ التحسيف المطمكب، كيستخدـ في ىذه المرحمة 

 :(36-33: 7097)أبكناىية كدرغاـ، العديد مف األدكات منيا
  زيع ك كافؽ البيانات مع التمعرفة مدل تإختبارات التكزيع الطبيعي لمبيانات بيدؼ اعداد

مساعدة الباحثيف كالممارسيف في طريقة تصميـ التجارب مف أجؿ ال،  ـالطبيعي أ
كتحديد أنكاع االختبارات المناسبة ليذه البيانات، كتستخدـ عدة إختبارات إحصائية مثؿ 

ككما يمكف االستعانة بالرسـك البيانية  Kolmogorov-Smirnov (K-S)اختبار 
 التكرارية لمعرفة مدل اتباع البيانات لمتكزيع الطبيعي. كالمدرجات
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  مخطط السبب كالنتيجةCause-and-Effect Diagram  كيسمو البعض مخطط
عظـ السمكة نسبة إلى شكمو، كىك مف أىـ األدكات تحميؿ أسباب المشكبلت الرئيسية 

 كالفرعية كربطيا مع بعضيا البعض.
  تحميؿ باريتكPareto Analyses  كيستخدـ لتحديد أكلية حؿ المشكبلت حيث يساعد

 اإلدارة عمى التركيز عمى المشكبلت ذات األىمية األكبر كالتركيز عمى معالجتيا.
  تحديد درجة كتأثير الفشؿ(FMEA) Failure Mode and Effect Analysis 

بلء كتستخدـ ىذه اإلدارة لمعرفة تأثير الفشؿ كاألخطاء عمى المكاصفات اليامة لمعم
كالحيكية لمجكدة، حيث تسمح ىذه األداة بتكقع األخطاء المحتممة كالتعرؼ عمييا كمف 

 ثـ تجنبيا.
 :evImproمرحل٘ التخصني  -د

بما ىك محدد  ةمقارنالقياـ بالتتـ الرقابة عمى العممية المحسنة، ك  ىذه المرحمة كفي
المتغيرات، كىي تتضمف الحد األقصى ذ مخطط رقابة يمف المعايير أك القيـ المستيدفة، كتنف

لممدل المقبكؿ لممتغيرات الرئيسية، كتصحيح نظـ القياس كتعديؿ العممية الحالية لكي تظؿ 
)المصرل كاألغا، مكافقة لذلؾ المدل، كتشتمؿ ىذه المرحمة عمى عدة خطكات تتمثؿ في

7094 :44): 
 الحمكؿ كاختيار أفضميا عف طريؽ جمسات العصؼ الذىني. إقتراح -9
 دراسة إمكانية تطبيؽ الحمكؿ المختارة كمدل مبلئمتيا لمتحسيف. -7
دراسة األسباب المحتممة ألم عيكب قد تظير في الحمكؿ المقترحة كأخذ الترتيبات  -3

 البلزمة لمنع حدكث ىذه األسباب.
اتيا كمبلئمتيا لحؿ المشكمة، كىك ما يطمؽ عميو تنفيذ الحمكؿ مرحميان كجزئيان لتحديد صبلحي -7

 المشركع التجريبي.
 قياس حالة العممية بعد التحسيف بيدؼ مقارنتيا بحالتيا قبؿ التحسيف. -3

محاكلة سد الفجكة بيف الكضع  فىسي في ىذه المرحمة رئيكيتمثؿ الدكر ال
المستخدمة في ىذه الخطكة قد لمعمميات، كينبغي أف تككف الطرؽ الكضع الحالي ك المستيدؼ 

كما  ،االستمرارية كيضمف لو هز اأنجتـ بدقة لمتأكد مف أف اليدؼ المرغكب فيو قد  يياتحددتـ 



 م0201( 20) -0ج-فبراير...                                                           عدد  تطوير الممارسات اإلدارية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 666 - 

 المناسبة كتطبيؽ الحمكؿ مف العبلقة بيف المتغيراتاليدؼ مف ىذه المرحمة في التأكد  تمثؿي
 .كجدكاىالممشكمة األساسية، كالتأكد مف فاعميتيا 

 :Controlلرقاب٘ مرحل٘ ا -ٍـ

األداء في اإلطار  ااء العمميات المستقبمية، ككضع ىذكز ىذه المرحمة عمى أدتتر 
المخطط كالمستيدؼ ليذه العمميات في إطار الكضع المأمكؿ الكصكؿ إليو، كتتضمف ىذه 
ط المرحمة تحكيؿ الطرؽ الجديدة لتصبح معيارية / قياسية في الممارسة بحيث يتـ تخطي

ة )عكسية( لعمؿ راجعسب التحسيف، كعمؿ قناة تغذية مكا حقيؽنشاطات معينة لتكتنفيذ 
حمقة مغمقة لعمميات التحسيف، كتصميـ مجمكعة مف األدكات مثؿ التكثيؽ كخطة تنفيذ خاصة 
باألداء، ككضع الحد األعمى كالتنفيذ، ككضع مجمكعة مف المعايير الخاصة باألداء، ككضع 

اصفات بالشكؿ الذم يؤدم إلى تحسيف األداء الكمي لعمميات الحد األعمى كاألدنى لممك 
 .المؤسسة
نتاج مخر  قـككت جات ىذه المرحمة عمى العمميات بشكؿ مستمر لمعمؿ بأسمكب جيد، كا 

، كذلؾ مف خبلؿ المطمكبة الكصكؿ إلى مستكيات الجكدة تجاه كنتائج متنكعة كمرغكبة، سعيا
الجكدة، لمتأكيد عمى مستكل األداء، كتحقيؽ  التركيز عمى أربعة انماط مف الضبط: ضبط

شباع رغباتو،  ضبط المعايير لممعالجة الممكنة لمعمميات، كبشكؿ ككذلؾ تكقعات العميؿ كا 
ضبط األسمكب كتحديد البدائؿ ككذلؾ مستمر لقبكؿ تكقعات العميؿ، كمحاكلة الكصكؿ إلييا، 

ت الضبط كالتحكـ في العمؿ، كاألقساـ بما في ذلؾ إجراءا ،لتطكير العممية الجديدة ألم تغيير
اإلدارية كالمعمكمات لمكصكؿ إلى الصكرة الصحيحة لؤلداء، كالسعي نحك تصحيح األخطاء 

 .(977: 7090)الشثرل، التي تظير بحيث تككف الرقابة الخطكة األخيرة في تصحيح العممية
كد مف أنو ىذه المرحمة رقابة أكضاع تحسيف العمميات لمتأ شمؿالجامعات ست كفى

 ة، ككضع خطة تنفيذ خاصة باألداء في ضكء بعض المعاييرييتـ تحقيؽ األىداؼ المؤسس
، ككضع الحد األعمى كاألدنى لممكاصفات بالشكؿ متقفكالسعي نحك التنفيذ ال، المحددة سمفا

 .المؤسسةبعمميات التحسيف األداء الكمي لكافة  يحقؽالذم 
 خمس مراحؿ: كيتضمف   (DMADV) منْرج دمادف -7

: كتتضمف تحديد أىداؼ المشركع كاحتياجات العمبلء (Define)مرحمة التعريؼ  (أ 
 كترجمة إحتياجاتيـ إلى متطمبات يمكف قياسيا.
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 : كتتضمف عممية تقييـ حاجات كمكاصفات العميؿ.(Measure)مرحمة القياس  (ب 
جات : كتتضمف تحميؿ خيارات العممية لتمبية احتيا(Analysis)مرحمة التحميؿ  (ج 

 العميؿ.
: كتتضمف مجمكعة األنشطة التي تسيـ في تطكير (Design)مرحمة التصميـ  (د 

 العمميات لتمبية متطمبات العميؿ كاالرتقاء بمستكل الخدمة.
: كىي المرحمة النيائية، حيث يتـ التحقؽ مف التصميـ (Verify)مرحمة التحقؽ  (ق 

 كالعممية كاممة كتسميميا إلى صناع القرار.
 :Design of six sigma (DFSS) تصنٔه شت٘ شٔجنامنْرج  -3

الخدمات عممية لمعمؿ عمى تصميـ كتعرؼ بأنيا منيجية منظمة تستخدـ أدكات 
كالعمميات التي تقابؿ تكقعات العميؿ في مستكيات الجكدة ستة سيجما، كتستخدـ ىذه 

 :(770: 7094)أبكالنكر، كتتككف مف (IDOV)المنيجية عدة طرؽ منيا طريقة 

: كىي التعرؼ عمى العمبلء كمتطمباتيـ كمتطمبات (Identify)مرحمة التعريؼ  (أ 
 المنتج أك الخدمة.

: بأف تدرؾ المؤسسة متغيرات التصميـ كتترجمو إلى (Design)مرحمة التصميـ  (ب 
 تصميـ نيائي، ككضع تصاميـ بديمة.

 التسكيقية.: كيتـ فييا التأكد مف فعالية التصميـ (Optimize) اليةثالممرحمة  (ج 
: كىي المرحمة النيائية، حيث يتـ التدقيؽ عمى (Validate)مرحمة المصداقية  (د 

 العممية كاممة، كالتأكد مف أف التصميـ يفي بمتطمبات العميؿ.
 شادشًا: البياٛ التيظٔنٕ لفرٓل عنل شت٘ شٔجنا:

مجرد ب، فSix Sigma مدخؿ الستة سيجمايعد نظاـ األحزمة ميمان كأساسيان لتطبيؽ 
عمؿ ال، يصبح تنفيذ العمؿ مف مسئكلية فرؽ Six Sigmaأف تعـز اإلدارة عمى انتياج منيج 

ة، كيطمؽ عمى أدكار أك ميارات ىذه الفرؽ كقادتيا مسميات مختمفة، مثؿ: الحزاـ ختمفمال
األسكد الرئيس، كالحزاـ األسكد، كاألخضر، كىذه المسئكليات كاألدكار تتصاعد مف مستكل 

 .(904: 7003)الشاماف، آلخرإدارم 

، فإنيا تككف Six Sigmaكانطبلقان مف أف تمؾ األدكار رئيسة كميمة في عمؿ فرؽ 
، يجب إكتسابيا قبؿ القياـ مناسبةأكثر تخصصان، حيث أف األفراد يخضعكف إلى شركط تأىيؿ 
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 ، )الشاماف،(974: 7093)أحمد، ما يمىسئكلياتيـ كيتككف نظاـ األحزمة مبمياميـ كم
7003 :909( ،)Park,2003: 35): 

  )البطؿ )الراعيSponser يمثؿ البطؿ الفرد القيادم ذا الخبرة الذم يعمؿ عمى تكفير :
ما يمـز ألعضاء الفريؽ مف المكارد البلزمة لمتدريب كالبرامج كغيرىا. كذلؾ فيك مسئكؿ 

كتحديد الطرؽ كالكسائؿ لتطبيؽ منيج سيجما ستة في  لممؤسسةعف إيجاد رؤية 
كاختيار المشاريع أك البرامج بعناية كتطكير خطة شاممة كغيرىا. كما أنو يقـك  المؤسسة

خريف كيحفزىـ بالمشاركة في اختيار أعضاء األحزمة السكداء كالخضراء كيثمف جيكد اآل
إلى أنو يتحمؿ المسئكلية النيائية لممشركع بمثابة المدير  ضافةالعمى العمؿ. ىذا با

 التنفيذم أك المشرؼ العاـ عمى فريؽ سيجما ستة لمشركع معيف.
  قائد العمميةLeader يتمركز دكره في نشر فكر ثقافة سيجما ستة في األقساـ :

نظيمي أك فيك يؤدم كظيفة المدرب المحترؼ في التطكير الت ،المؤسسةبالمختمفة 
يات فرؽ العمؿ لمتطكير كتحديد مسئكل المؤسسةكما يقـك بتحديد مدل استعداد  ،الجكدة

معايير كما أنو يقكـ بعممية اإلشراؼ لمتأكد مف إكماؿ العمؿ طبقان لم ،كاألنشطة المطمكبة
ىذا باإلضافة إلى أنو يمثؿ حمقة الكصؿ مع راعي الفريؽ  حددت سمفا،المحددة التي 

 )البطؿ(.
 سكد الرئيس الحزاـ األMaster Black Belt كيككف أحد الككادر الفنية التي تمتمؾ :

حصاء، كيعمؿ مدربان الية، ككذلؾ خمفية مبلئمة عف عمـ االميارات التقنية كالخبرات اإلدار 
لمشاريع، كىك مسئكؿ عف متابعة االسكداء العاممة عمى مجمكعة مف  كمرشدان لؤلحزمة

قياـ الحزاـ األسكد كفريقو باألعماؿ المناطة بيـ، كىك يؤدم دكران في المحافظة عمى قكة 
، كمف ميامو العمبلءالدفع لعممية التحسيف المستمر كتقميؿ التكاليؼ ككيفية التعامؿ مع 

قـك بيا فريؽ التقصي عف متطمبات العمبلء، كتطكير معايير عمميات التحسيف التي ي
العمؿ، كمتابعة قياـ الحزاـ األسكد كفريقو باألعماؿ المناطة بيـ. كيتـ اختياره عمى 
اساس تكافر الميارات اإلشرافية كالقيادية كالقدرة عمى إجراء كفيـ العمميات اإلحصائية 
كالكمية، كالقدرة عمى إجراء عممية التدريب حتى يقكـ بعممية التدريب إذا كاف أحد 

 ء الفريؽ يحتاج إلى تدريب.أعضا
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  الحزاـ األسكد(Black Belt) ،يعد دكر الحزاـ األسكد مف أىـ األدكار في سيجما ستة :
إحداث تحسينات كبيرة باستخداـ سيجما ب قـكره مف اإلدارة الكسطى، كلكي يكيككف اختيا

 تزيد ستة يتطمب أف يظؿ األحزمة السكداء في مكاقعيـ مدة كبيرة ال تقؿ عف عاميف كال
 عف ثبلثة أعكاـ.

التفرغ لبحث فرص التغيير الحرجة كقيادة فريقو ضركرة مياـ الحزاـ األسكد كتتطمب 
 .باستمرار كتكجيييـ

  الحزاـ األخضر(Green Belt) ،ىك أحد األفراد الذيف تدربكا عمى ميارات سيجما ستة :
كيككف تدريبو لمدة كغالبان ما يككف بمستكل الحزاـ األسكد لكف بدرجة تكسع أقؿ 

اسبكعيف تقريبان عمى الميارات القيادية كاألساليب اإلحصائية، لكنو يعمؿ قائد لمشركع أك 
% مف كقتو بالعمؿ في مشاريع سيجما 70عضك بالفريؽ غير متفرغ كىك يقضي حكالي 

 . المؤسسات المختمفةب ستة
 المشركع كالمعركؼ بالحزاـ األخضر فيما يمي: كتتمخص مياـ قائد

 تطكير أعضاء الفريؽ بكفاءة بما يتناسب مع مياراتيـ كأساليب العمؿ. -9
 تبني المفاىيـ كاستخداـ األدكات لتطكير العمؿ. -7
عداد كتقديـ تقارير تتضمف بيانات كاضحة كمكجزة،  -3 تسييؿ عممية إدارة فريؽ العمؿ، كا 

طريؽ تحسيف االتصاالت بيف أعضائو، كينتقؿ أفراد الحزاـ كزيادة فاعمية العمؿ عف 
 األخضر مف خبلؿ التدريب كالخبرة إلى مستكل مف الكفاءة في استخداـ سيجما ستة.

 تحفيز أعضاء الفريؽ كحؿ الصراعات كاألزمات كتمكينيـ مف المشاركة في صنع القرار. -7
  أصحاب األحزمة الصفراء(Yellow Belt)فراد الذيف يساعدكف : ىـ مجمكعة مف األ

أصحاب األحزمة الخصراء كينتمكف إلى تخصصات كمجاالت كظيفية، كيجب أف 
 تتكافر لدييـ الخصائص التالية:

ركح المبادرة: لدييـ القدرة عمى تقديـ األفكار كاالقتراحات التي تتعمؽ بكظائفيـ  -9
 أك أعماليـ.

ف، كالقدرة عمى تجربة التعاكف: لدييـ االستعداد كالقدرة عمى العمؿ مع اآلخري -7
 األفكار كاالقتراحات التي تتعمؽ بكظائفيـ أك أعماليـ.



 م0201( 20) -0ج-فبراير...                                                           عدد  تطوير الممارسات اإلدارية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 666 - 

المعرفة الكظيفية: يتمثؿ ذلؾ في الفيـ الجيد ألعماليـ مف حيث )الكظيفة،  -3
المياـ، العمميات، المدخبلت، المكارد المستخدمة، آليات الرقابة، تكقعات العميؿ، 

 المخرجات(.
القدرة عمى الشرح كالتكضيح ألفكارىـ الجديدة، المنيجية الشخصية: يمتمككف  -7

 كالتأقمـ مع أنشطة المجمكعة كالقدرة عمى التفكير المستنير.
التي تخص مجاؿ  Six Sigmaإمتبلؾ القدرة عمى استخداـ بعض أدكات  -3

 عمميـ ككظائفيـ.
أف فريؽ العمؿ الذم يكمؼ بالعمؿ في المشركع الذم سكؼ يطبؽ مما سبؽ يتضح 
خمفيات عممية لدية ك  محددة معايير، كعمى حرص شديديتـ اختياره ب يجمامدخؿ ستة س

كعممية كمستكيات كظيفية متنكعة، كما أنو يتـ تحديد أدكار كمياـ لكؿ فرد في الفريؽ، يككف 
 .بدقة كميارة عالية قادران عمى تنفيذىا

 شابعًا: صعْبات تطبٔل شت٘ شٔجنا:

يحققيا تطبيؽ برامج ستة سيجما في المنظمات إال عمى الرغـ مف كثرة المزايا التي 
أف ىناؾ جممة مف الصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف نجاحيا، كالتي تتمثؿ فيما 

 :(997: 7003)الشاماف، يمي
 ،المؤسسةتعد المكارد مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في تطبيؽ سيجما ستة في  المكارد: -9

في التفكير في مقدار الميزانية  المؤسسةفمنذ التفكير في انتياج سيجما ستة تبدأ 
األنشطة التي ستتطمب المطمكبة لتطبيؽ ىذا المنيج. باإلضافة إلى معرفة كتحديد جميع 

كفير تمؾ المكارد أـ ال؟ إف ت المؤسسةأكلكياتيا؟ كىؿ ستستطيع كما ىي  ،مكارد مادية
محدكدية المكارد تؤثر بشكؿ كبير في تطبيؽ منيج سيجما ستة كيمكف أف تككف سببان 

 .المؤسسةمف أسباب عدـ انتياج ىذا المنيج في 
مف العكامؿ التي تؤثر سمبان في تطبيؽ سيجما ستة تشتيت الجيكد بسبب  التركيز: -7

إىدار في الجيد كالكقت  ما يؤدم إلىالكقكؼ عمى أكثر مف نشاط في نفس الكقت م
 بشكؿ مستمرلذا يجب أف يككف القائد مركزان عمى عدد محدد مف األنشطة  ،كالمكارد

 كغير مثقؿ بكـ كبير منيا حتى يستطيع أف يشرؼ بكفاءة عمى القائميف بيذه األنشطة.
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 المؤسسةيعد البدء في تطبيؽ برنامج سيجما ستة قبؿ تييئة المناخ المبلئـ في  القبكؿ: -3
فعدـ التمييد لمتغيير كعدـ إشراؾ العامميف  ،ير مقاكمة التغييرثـ العكامؿ التي تمف أى

في ىذا التغيير يعد مف أىـ الصعكبات التي تعكؽ تطبيؽ سيجما ستة في  المؤسسةب
ليذا  المؤسسةبرم أف يككف ىناؾ قبكؿ مف العامميف كعميو فإنو مف الضرك  ،المؤسسة
 التغيير.

إلى عدد مف المعكقات لتطبيؽ مدخؿ ستة  (63: 7090، الزىراني)كلقد اشار  
 تتمثؿ في: Six Sigmaسيجما 

كمحاكلة إكتفائيا  Six Sigma مدخؿتردد القيادة في إجراء تحسينات كبيرة بانتياج  (أ 
 بتحسينات بسيطة غير مكمفة.

 كالتعامؿ معيا بطريقة غير صحيحة. المدخؿ االفيـ الكاضح ليذ قمة (ب 
 قمة كفاية المكارد في المؤسسة لتبني مدخؿ ستة سيجما. (ج 
 قياس أداء المؤسسات بشكؿ غير مكضكعي. (د 
 قمة االىتماـ باحتياجات المستفيد. (ق 
 قمة فاعمية االتصاالت بيف اإلدارة كالمستيمكيف. (ك 
بداية الطريؽ، حتى يتـ  Six Sigmaالممحة لبلستعانة بخبراء في منيجية  الحاجة (ز 

 التطبيؽ، كما ينبغي أف يككف كعدـ المجازفة بمستقبؿ المؤسسات.
 التدريب غير الفعاؿ. (ح 
 قمة تقميؿ التغيير مف قبؿ العامميف في المؤسسة. (ط 
 غياب نظـ القياس كالتقكيـ الفعالة. (م 
 قمة تكافر نظاـ الحكافز. (ؾ 
 اءة أساليب التخطيط كالرقابة.قمة كف (ؿ 
 قمة كفاءة نظـ المعمكمات المعمكؿ بيا في المؤسسات. (ـ 

 مجمكعة مف تمؾ المعكقات كىي:  (797-799: 7006،عبد المحسف)كيذكر  
التدريب غير الفعاؿ كضعؼ تكافر نظاـ الحكافز كمقاكمة التغيير مف قبؿ العامميف في  (أ 

 المؤسسة.
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تردد القيادة في إجراء تحسينات كبيرة بانتياج مدخؿ سيجما ستة كمحاكلة إكتفائيا  (ب 
 بتحسينات بسيطة غير مكمفة.

 ضعؼ الفيـ الكاضح لمدخؿ سيجما ستة كالتعامؿ معو بطريقة غير صحيحة. (ج 
 ضعؼ كفاية المكارد في المؤسسة لتبني ىذا المدخؿ. (د 
سيجما ستة في بداية التطبيؽ كعدـ الحاجة الممحة لبلستعانة بخبراء في مدخؿ  (ق 

 المجازفة بمستقبؿ المؤسسات.
ضعؼ االىتماـ باحتياجات المستفيد كضعؼ فعالية االتصاالت بيف اإلدارة  (ك 

 كالمستفيديف.
مف المعكقات حكؿ تطبيؽ مدخؿ  بعض( Taner,2013: 216)تانير يضيؼك 

سيجما ستة كتتمثؿ في: المقاكمة الداخمية مف قبؿ العامميف لتطبيؽ مدخؿ سيجما ستة، 
قمة اإلمكانات كضعؼ فيميـ ليذا المدخؿ كالتعامؿ معو بطريقة غير صحيحة، باإلضافة إلى 

زاـ اإلدارة ضعؼ إلت، ك التي ينتج عنيا انخفاض قدرة المؤسسة عمى تطبيؽ مدخؿ سيجما ستة
، كتغيير التركيز في األعماؿ كفرىا في المؤسسةالعميا بتكفير المكارد كاإلمكانات التي يجب ت

 ب كجكد أكثر مف نشاط في المؤسسة.الذم ينتج عنو تشتت الجيكد بسب
قمة  في ىالجامع معكقات سيجما ستة في التعميـما سبؽ يمكف تحديد ف خبلؿ م

سيجما مدخؿ تكافر المكارد "المالية كالبشرية كالمادية كالمعمكمات" البلزمة الستخداـ كتطبيؽ 
ة سيجما، كاستخدامو في تعميا بأىمية تطبيؽ مفيـك سضعؼ قناعة اإلدارة ال ، كذلؾستة

دة التعميـ أف تحقيؽ جك فعة لتطبيؽ ستة سيجما كاستخداميا، كمفة المرتتال، عممياتيا
تحقيؽ أعمى مف خبلليا منيجية متميزة تستطيع  يحتاج الى تبنىي جامعالتعميـ البمؤسسات 

 .المؤسسةضماف بقائيا كتطكيرىا بشكؿ مستمر يتماشى مع تطمعات معدالت مف الجكدة مع 
مف نشأة كتطكر مفيـك ستة سيجما كتمثؿ فى  النظرلالجانب  ماسبؽ قد تتضمف

دعـ اإلدارة العميا، رضا أىـ مبادئيا كأىدافيا كمتطمبات تطبيقيا كالتى تتمثؿ في )حيث 
( التدريب كالتنمية، البنية التحتية كالمعمكمات، المستفيديف، المكافآت كالحكافز، نشر الثقافة

كاقع الممارسات  لمكقكؼ عمي الباحث اآلف لمبحث ، كسيتناكؿكمعكقاتيا كأىـ نماذجيا
يادات األكاديمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلدارية لمق

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى الممارسات اإلدارية  مدل عمى اإلسكندرية، كالكقكؼ
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لمقيادات األكاديمية بجامعة اإلسكندرية تعزل لمتغير )الجنس، الدرجة الكظيفية، نكع 
 .التخصص(

 :املٔذاىٔ٘ البخحإجراٛات 

 : يكتتمثؿ اإلجراءات التي اتبعيا الباحث فيما يم  
 .المنيج الُمْسَتَخَدـتحديد أكالن : 

 .البحثتحديد مجتمع ثانينا :  
 . البحثعينة ثالثنا : تحديد  
تطبيؽ  ،البحثصدؽ كثبات أدكات  ،البحثبناء أدكات كتشمؿ ) البحثأدكات رابعنا : تصميـ  

 .(البحثأدكات 
  .اإلحصائية الُمْسَتْخَدَمة ساليبخامسنا : األ 

كاقع الممارسات اإلدارية لمقيادات عمي  التعرؼ إلىكييدؼ الجانب الميداني مف البحث 
 الكقكؼميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية، ك األكاديمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ بالك

الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى مدل عمى
كالكصكؿ الى  س، الدرجة الكظيفية، نكع التخصص(،بجامعة اإلسكندرية تعزل لمتغير )الجن

تطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بجامعة اإلسكندرية كفؽ  التى تكاجوات صعكبال
البلزمة لتطكير الممارسات  التكصيات ثـ التكصؿ إلى مجمكعة مف منيجية ستة سيجما

 اإلدارية لمقيادات األكاديمية بجامعة اإلسكندرية.
 :البخحأًّلا : ميَج 

يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية 
، البحث، كىك األسمكب الُمنظَّـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحثنتائج تتعمؽ بالمكضكع محؿ  إلى

تـ االطبلع عمييا مف خبلؿ الدراسات السابقة المتعمقة  البحثُمتغيِّرات  أبعادكحيث إف جكانب ك 
ؿ البحثبمكضكع  الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية مف  تطكير إلى، كالذم يسعى لمتكصُّ

 ، كىذا يتكافؽ مع المنيجكجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية
تكفير كجمع البيانات كالحقائؽ عف  إلىالكصفي التحميمي الذم استخدمو الباحث كالذم َيْيُدؼ 

كاقع المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا، كذلؾ مف خبلؿ كصؼ 
 .الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية
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ًٔا : دلتنع   :البخحثاى

 الذم يشتمؿ عمى جميع البحثمجتمع  إلى" Populationُيِشير المجتمع األصمي "
منو، كذلؾ لصعكبة إجراء البحكث عمى جميع مفردات  المفردات، كيمكف سحب عينات

 المجتمع األصمي السيما كبيرة الحجـ.
كتـ ، رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندريةمف  الحالي البحثكَتكََّكف ُمْجَتَمع 

الكميات المعتمدة نيجة حصكليا عمى االعتماد كالجكدة لذا فيى األقرب كاألنسب فى  أختيار
القطاع الطبى، القطاع ) قطاعاتعدة  إلىتـ تقسيميا التى ك بيئتيا لتطبيؽ تمؾ المنيجية، 

 .العممى، القطاع النظرم، القطاع التربكل(
 :البخحثالجـًا : عٔي٘ 

شريحة ُمُمثِّمة لممجتمع األصمي أم تشتمؿ عمى  إلى" Sample" البحثعينة ير ُتشِ 
كمية جميع خصائصو كتـ اختيار عينة عشكائية ُمُمثِّمة لممجتمع األصمي، كتتمثؿ في 

كأحد كميات  ، ككمية الزراعة( أقساـ9كالتى تتضمف ) كميات القطاع الطبىالتمريض كأحد 
 كأحد كميات القطاع النظرم كالفنادؽالسياحة ، ككمية ـ( قس99كالتى تتضمف ) القطاع العممى

كالتى  كأحد كميات القطاع التربكل الرياضية بنات ، ككمية التربية( أقساـ3كالتى تتضمف )
 رؤساء األقساـ بتمؾ الكمياتاستبانة عمي  (34)تـ تكزيع عدد قد ، ك ( أقساـ6تتضمف )

الباحث الحصكؿ عمى كاستطاع  ،)أستاذ، أستاذ مساعد( المختمفة الكظيفية يـدرجاتب
 .ة صالحة الجراء التحميبلت اإلحصائية( استبان33)عدد

ح الجدكؿ  كالتي تـ تكزيعيا  مى طبقات المجتمع،حجـ العينة مقسمة ع التالىكُيكضِّ
 باستخداـ طريقة التكزيع المتناسب. 

 ( 1) علن جضول

 تجًؼب للوتغُغاد الششظُخ والضَوىغغافُخ الجذجتىػَغ ػٌُخ 

 الوجوىع الٌـجخ الوئىَخ الؼضص التظٌُف الوتغُغ م

 الٌىع 1
 %46 14 طكىع

35 
 %66 21 اًبث

2 
الضعجخ 
 الىظُفُخ

 %62.6 26 أؿتبط هـبػض
35 

 %16.1 6 أؿتبط

3 
ًىع 

 التشظض
 

 %25.6 6 لطبع طجٍ

35 
 %46.6 16 لطبع ػولٍ

 %6.6 3 لطبع ًظغٌ

 %16.1 6 لطبع تغثىٌ
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( مف الذككر بنسبة 37)تككنت مف  البحث( أف عينة 9يتضح مف جدكؿ )
أم بنسبة  أستاذ مساعد( 76ك)%(، 64,9( مف اإلناث بنسبة )990ك) ،%(37,9)
استبانة مف كميات ( 70كأنيا اشتممت عمى ) ،%(77أم بنسبة ) أستاذ( 36ك) ،%(93,9)

استبانة مف كميات القطاع العممي أم بنسبة ( 39ك) ،%(77,7أم بنسبة ) القطاع الطبي
( 77ك) ،%(76,7)استبانة مف كميات القطاع النظرم أم بنسبة ( 73ك) ،%(73,6)

 .%(73,6استبانة مف كميات القطاع التربكم أم بنسبة )
 : البخحرابًعا : أدّات 

 : البخحخطْات بياٛ أدّات 

بقة كتحميؿ اإلطار مف خبلؿ االطبلع كاالستفادة مف الدراسات السا البحثتـ بناء أداة 
ستة محاكر لرفع كاقع الممارسات اإلدارية كأثمر ذلؾ عف استبانة مككنة مف  النظرم لمبحث

، كقياس أثر بعض المتغيرات الشخصية كالدرجة الكظيفية، كالجنس، كنكع لمقيادات األكاديمية
ة لمقيادات األكاديمية كفؽ منيجية ستة سيجما مف كجية نظر الممارسات اإلداريالكمية عمى 

مجمكعة مف  إلى، كمف ثـ التكصؿ رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية
لتطكير الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية كمف ثـ الكصكؿ إلى التكصيات المقترحة 

 .التميز بجامعة اإلسكندرية
 ن  ستة محاكر( عبارة مكزعة عمى 74مف )النيائية  افي صكرتيستبانة اال تكقد تككَّ

 : كالتالى ىيك  الجامعية لمقيادات اإلدارية لمممارساترئيسة 
 كجميع المفردات مكجبة. ،(6-9) كتشمؿ أرقاـ المفردات مف :دعـ اإلدارة العميا -9
 مكجبة .كجميع المفردات  ،(93-9: كتشمؿ أرقاـ المفردات مف )رضا المستفيديف -7
 كجميع المفردات مكجبة. ،)73-96(كتشمؿ أرقاـ المفردات مف : المكافآت كالحكافز -3
 كجميع المفردات مكجبة. ،)39-77(كتشمؿ أرقاـ المفردات مف : نشر الثقافة -7
 ، كجميع المفردات مكجبة.)39-37(كتشمؿ أرقاـ المفردات مف : كالتنمية التدريب -3
، كجميع المفردات )74-70(كتشمؿ أرقاـ المفردات مف : البنية التحتية كالمعمكمات -6

 مكجبة.
 ( درجة.74كالدرجة الصغرل ىي ) ( درجة،733لممقياس )بحيث تككف الدرجة العظمى 

 يكرت الخماسي كىك متدرج كاآلتي :طريقة تقدير الدرجات : تتـ اإلجابة عبر مقياس ل
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 منخفضة جدنا منخفضة متكسطة يةعال جدنا يةعال
 ( عمى الترتيب.9 -7 -3 -7 - 3) تأخذ الدرجات بحيث 

 :  حيث إف االختيار
  لمقيادات اإلدارية ممارساتجدنا مف  يةعالممارسة يقابؿ درجة          جدنا يةعال 

 .الجامعية
  لمقيادات اإلدارية ممارساتمف  يةعالممارسة يقابؿ درجة             يةعال 

 .الجامعية
  لمقيادات اإلدارية ممارساتمتكسطة مف ممارسة يقابؿ درجة           متكسطة 

 .الجامعية
  لمقيادات اإلدارية ممارساتمنخفضة مف ممارسة يقابؿ درجة           منخفضة 

 .الجامعية
  اإلدارية ممارساتمنخفضة جدنا مف ممارسة يقابؿ درجة        منخفضة جدنا 

 .الجامعية لمقيادات
لممقياس: قاـ الباحث بحساب معامبلت الثبات كالصدؽ  المؤشرات السيككمترية 

 كفيما يمي عرض ليذه المؤشرات : البحثكمؤشرات سيككمترية ألداة 
 : Validity حصاب الصذم

 :التاليةبالطرؽ  البحثـ التأكد مف صدؽ أداة ت 
 ليَّة ألداة صدؽ الُمحكِّميف ( مف 90عمى عدد ) البحث: كتـ فيو عرض الصكرة األكَّ

بداء الرأم حكؿ  ،البحثالُمحكِّميف المتخصصيف كفقنا لطبيعة مكضكع  كذلؾ بغرض الحكـ كا 
ككذلؾ الصحة العممية لممصطمحات كالمفاىيـ  ،مدل تطابؽ عبارات األداة مع ما تقيسو

 ىيئة التدريس أعضاءالمستخدمة كالصحة المغكية حيث تـ عرض العبارات عمى عدد مف 
 .7التربية التربكية كالتربية المقارنة بكمياتاذ مساعد( بقسـ اإلدارة أست -)أستاذ بدرجة 

                                                           
2
 

(
جبهؼيخ اإلؿيدٌضعَخأ أ.ص/ؿيُف امؿيلم ػليً  -أؿتبط اإلصاعح التغثىَخ وؿُبؿبد التؼليُن -ص/هذوض َىؿف دـي

أؿيتبط التغثُيخ  -جبهؼخ اإلؿدٌضعَخأ وأ.ص/ فبعوق شىلٍ الجيىىً -أؿتبط اإلصاعح التغثىَخ وؿُبؿبد التؼلُن -هطغ

جبهؼيخ  -اإلصاعح التؼلُوُيخ والتغثُيخ الومبعًيخ أؿيتبط  -وأ.ص/ أدوض ًجين ػُيضاعوؽجبهؼخ اإلؿدٌضعَخأ  -الومبعًخ 

وص/ جبهؼييخ كفييغ الشييُزأ  -أؿييتبط اإلصاعح التؼلُوُييخ والتغثُييخ الومبعًييخ  -وأ.ص/ ػجييضالؼؼَؼ أدوييض صاووص أالؼلييبػَك

 -وص/ ػجيضالغاػق هذويض ػَيبىجبهؼيخ اإلؿيدٌضعَخأ  -أؿيتبط التغثُيخ الومبعًيخ الوـيبػض -فبطوخ ػجيض الميبصع دـيي

أؿيتبط اإلصاعح  -وص/ الـيُضح هذويىص ؿيؼضجبهؼيخ اإلؿيدٌضعَخأ  -ح التغثىَخ وؿُبؿبد التؼلُن الوـبػضأؿتبط اإلصاع

أؿييتبط اإلصاعح التغثىَييخ  -وص/ أفدييبع سوييُؾ ؿييؼُضجبهؼييخ اإلؿييدٌضعَخأ  -التغثىَييخ وؿُبؿييبد التؼلييُن الوـييبػض
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االتساؽ الداخمي: كيتـ حسابو عف طريػؽ حسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف درجػات أفػراد  صدؽ(*)

كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات األداة مػػع الدرجػػة الكميػػة لممحػػكر الػػذم تنتمػػي إليػػو المفػػردة ثػػـ حسػػاب 
 معامؿ االرتباط بيف المحاكر الفرعية كالدرجة الكمية.

 االتصام الذاخلٕ ملفردات االشتباى٘ : 

تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ مفردة مف مفردات االستبانة مع الدرجة 
الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو المفردة لكبل مف متغيرل البحث، كالنتائج يكضحيا الجدكليف 

 التالييف.
 (2)علن جضول  

أ وصعجخ للمُبصاد الجبهؼُخللووبعؿبد اإلصاعَخ هؼبهلد امعتجبط ثُي صعجخ كل هفغصح هي هفغصاد اؿتجُبى  

 الوفغصح الُهالوذىع الظٌ تٌتوٍ 

 6.426=6.61ع الجضولُخ ػٌض   6.334=6.65ع الجضولُخ ػٌض 

   6.61**:صال ػٌض    6.65*: صال ػٌض 
 اإلدارية الممارساتأف درجة كؿ مفردة مف مفردات استبياف ( 7يتضح مف جدكؿ )

مرتبطة ارتباطنا مكجبنا مع الدرجة الكمية لكؿ  الدرجة الكمية لممحكرككذلؾ الجامعية  لمقيادات
 (، كما أف قيـ معامبلت االرتباطα ≤ 0.09محكر مف محاكر االستبانة عند مستكل داللة )

 التساؽ الداخمي لعبارات المقياس.مف الناحية العممية لمداللة عمى امقبكلة 
  

                                                                                                                                                         
صاعح التغثىَخ وؿُبؿيبد التؼليُن أؿتبط اإل -جبهؼخ اإلؿدٌضعَخأ وص/ هٌبل ؿُض َىؿف -وؿُبؿبد التؼلُن الوـبػض

 .جبهؼخ اإلؿدٌضعَخ -الوـبػض
 

 التضعَت والتٌوُخ ًشغ الخمبفخ الودبفآد والذىافؼ عضب الوـتفُضَي صػن اإلصاعح الؼلُب
الجٌُخ التذتُخ 

 والوؼلىهبد

 م
هؼبهل 

 اإلعتجبط
 م

هؼبهل 

 اإلعتجبط
 م هؼبهل اإلعتجبط م

هؼبهل 

 اإلعتجبط
 م

هؼبهل 

 اإلعتجبط
 هؼبهل اإلعتجبط م

1 6.555
**

 6 6.661
**

 16 6.666
**

 24 6.665
**

 32 6.646
**

 46 6.632
**

 

2 6.616
**

 16 6.626
**

 16 6.666
**

 25 6.666
**

 33 6.666
**

 41 6.666
**

 

3 6.621
**

 11 6.662
**

 16 6.666
**

 26 6.666
**

 34 6.642
**

 42 6.666
**

 

4 6.666
**

 12 6.661
**

 16 6.616
**

 26 6.666
**

 35 6.666
**

 43 6.635
**

 

5 6.613
**

 13 6.626
**

 26 6.626
**

 26 6.666
**

 36 6.666
**

 44 6.666
**

 

6 6.666
**

 14 6.646
**

 21 6.666
**

 26 6.626
**

 36 6.666
**

 45 6.651
**

 

6 6.636
**

 15 6.616
**

 22 6.666
**

 36 6.665
**

 36 6.626
**

 46 6.666
**

 

6 6.626
**

   23 6.631
**

 31 6.666
**

 36 6.636
**

 46 6.662
**

 

6.616
**

 6.616
**

 6.666
**

 6.616
**

 6.613
**

 6.666
**
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 : Reliabilityحصاب الجبات  

بالثبات أف ُتعطى أداة القياس النتائج نفسيا لممجمكعة نفسيا مف األفراد إذا يقصد  
الفترات بيف  ما طبِّقت األداة مرة أخرل في الظركؼ نفسيا بشرط أالَّ َيحُدث تعميـ أك تدريب في

فإذا ما كاف المقياس صادقنا فبلبد أف  ،كثبات المقياس مرتبط بصدقو ،مرات تطبيؽ المقياس
ا كالعكس غير صحيح ألف المقياس قد يككف ثابتنا كلكف مف كجية نظر يككف ثابتن  ا أيضن

 الصدؽ ُيعتَبر غير صادؽ ألنو لـ ُيِقس ما كاف يراد قياسو.
ثـ تحديد معامؿ  ،كلذلؾ بدأ الباحث بتحديد معامؿ الصدؽ عمى نحك ما سبؽ عرضو 

 : التالىكالثبات كقد قاـ الباحث بحساب ثبات االستبانة 
 ":Croonpach Alphaالجبات بطرٓك٘ ألفا نرّىباخ "حصاب  

بطريقة ألفػا كركنبػاخ، لػنفس أفػراد عينػة منيجية ستة سيجما تـ حساب ثبات استبانة 
 كيكضحيا الجدكؿ التالى. الخصائص السيككمترية

 :(3)علن جضول  

 هٌهجُخ ؿتخ ؿُجوبلُن هؼبهلد الخجبد ثطغَمخ "ألفب كغوًجبر" لوفغصاد اؿتجُبى  

 :(4) علن جضول

 وذبوع امؿتجُبى وهؼبهل الخجبد الدلٍل ثطغَمخ "ألفب كغوًجبر"  خجبدالهؼبهلد لُن  

 هؼبهل الفب كغوًجبر ػضص الؼجبعاد 

 6.666 6 صػن اإلصاعح الؼلُباوم: 
 6.656 6 حبًُب :عضب الوـتفُضَي

 6.616 6 حبلخب: الودبفآد والذىافؼ
 6.615 6 عاثؼب: ًشغ الخمبفخ

 6.644 6 سبهـب :التضعَت والتٌوُخ
 6.632 6 ؿبصؿب:الجٌُخ التذتُخ والوؼلىهبد

 6.666 46 امجوبلٍ

صػن اإلصاعح 
 الؼلُب

 والتٌوُخالتضعَت  ًشغ الخمبفخ الودبفآد والذىافؼ عضب الوـتفُضَي
الجٌُخ التذتُخ 
 والوؼلىهبد

 م
هؼبهل  
 الخجبد

 م
هؼبهل  
 الخجبد

 م
هؼبهل  
 الخجبد

 م
هؼبهل  
 الخجبد

 م
هؼبهل  
 الخجبد

 م
هؼبهل  
 الخجبد

1 6.663 6 6.646 16 6.611 24 6.664 32 6.636 46 6.623 
2 6.666 16 6.636 16 6.661 25 6.665 33 6.633 41 6.616 
3 6.666 11 6.623 16 6.664 26 6.666 34 6.636 42 6.616 
4 6.666 12 6.626 16 6.613 26 6.665 35 6.635 43 6.623 
5 6.661 13 6.616 26 6.666 26 6.662 36 6.632 44 6.626 
6 6.665 14 6.653 21 6.666 26 6.661 36 6.636 45 6.636 
6 6.666 15 6.636 22 6.665 36 6.612 36 6.636 46 6.616 
6 6.666   23 6.666 31 6.665 36 6.636 46 6.631 
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لكؿ  كركنباخ المفردات بطريقة ألفا( أف معامبلت ثبات 7ك  3يتضح مف جدكؿ )
المفردة حيث تراكحت قيـ الثبات  إليوالذم تنتمي أقؿ مف معامؿ ألفا الكمي لممحكر  مفردة

 رضا المستفيديف( كلمحكر 0.696-0.664ما بيف ) دعـ اإلدارة العميابطريقة ألفا لمحكر 
 نشر الثقافة كلمحكر ،(0.993-0.669) المكافآت كالحكافزكلمحكر  ،(0.696-0.633)
البنية التحتية (، كلمحكر 0.939-0.937) كالتنمية التدريبكلمحكر  ،(0.696-0.997)

(، كىذه القيـ أصغر مف معامبلت ألفا لمحاكر استبانة 0.939 -0.996) كالمعمكمات
-0.634-0.699كالتي بمغت عمى الترتيب ) الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات
 مف معامؿ الثبات لمجمكع (، كما أف ىذه القيـ أصغر0.996-0.993-0.977-0.937

 مف الثبات. يةعالتتمتع االستبانة بدرجة  التالى(، كب0.946عبارات االستبانة ككؿ )
 : البخحتطبٔل أدّات 

 البحثكقد حدد الباحث مستكل المكافقة ألفراد العينة عمى كؿ عبارة مف عبارات أداة  -
 عمى مقياس االستجابات الخماسي )ليكرت(، طبقنا لممعادلة اآلتية :

 3مدل االستجابة = تمثؿ تدرج المقياس، كمنيا 'ف'"حيث   9 –ف   مدل االستجابة =
  3       ف                     0,6=  9 –

أقؿ قيمة في محكرم المقياس كىي الكاحد  إلى( 0,6كقد تـ إضافة ىذه القيمة ) 
ح الجدكؿ  ،كذلؾ لتحديد الحد األدنى كاألقصىالصحيح؛  مدل االستجابة  التالىكُيكضِّ

 المقياس: )المكافقة( لمحكر
  :(5جضول علن )

 َىضخ الوتىؿظ وًـجته الوئىَخ وصعجخ التمضَغ الومبثلخ له

 صعجخ التمضَغ الٌـجخ الوئىَخ للوتىؿظ الوتىؿظ

 هٌشفضخ جضا %36% أللل هي 26 1.6أللل هي  1

 هٌشفضخ %52% أللل هي 36 2.6أللل هي  1.6

 هتىؿطخ %66% أللل هي 52 3.4أللل هي  2.6

 ػبلُخ %64% أللل هي 66 4.2أللل هي  3.4

 ػبلُخ جضا 166% -% 64 5 – 4.2

 اإلحصأٜ٘ امُلْصَتْدَذَم٘: شالٔبخامًصا : األ

جتيا إحصائيِّا باستخداـ حزمة البرامج عالتمييدنا لم البحثصحح الباحث أدكات 
كذلؾ لئلجابة  ،(SPSS،V-21اإلصدار الحادم كالعشريف ) ،اإلحصائية لمعمـك االجتماعية

 .ا لتفسيرىاكتمييدن  البحثعمى أسئمة 
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 : التاليةالتحميؿ اإلحصائي  ساليبكاستعاف الباحث بأ
  البحثية العينة لكصؼ المئكية كالنسب األعدادحساب. 
 باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف صدؽ االتساؽ الداخمي. 
  ًنباخ كرالثبات بطريقة ألفاCronbach’s Alpha  . 
  حساب التكراراتFrequencies. 
 المعيارية.  اتالمتكسطات كاالنحراف حساب 
 النسب المئكية لمتكرارات  حسابPercentage of frequencies. 
  ضكء أكزانيا النسبية.ترتيب التكرارات في 
  استخداـ اختبار"ت" لممجمكعات المستقمةIndependent Sample t-test  لمعرفة

 اتجاىات الفركؽ بيف متكسطات استجابة أفراد العينة.
 تحميؿ تبايف أحادم االتجاه . One way ANOVA 

  ّتفصريٍا. البخحمياقش٘ ىتاٜج 

 :الثانىالنتائج الخاصة بالسؤاؿ   
ما كاقع الممارسات  ، كالذم ينص عمى:"البحثمف أسئمة  لئلجابة عمى السؤاؿ الثانى -9

اإلدارية لمقيادات األكاديمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة 
 ".؟اإلسكندرية

تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة كاتساقيا مف  الثانىكلئلجابة عمى السؤاؿ 
رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة ( مف 33) عينة قكاميا الناحية التركيبية ثـ تطبيقيا عمى

 كالنسب المئكية ، كتـ حساب المتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارلبجامعة اإلسكندرية
 اإلدارية الممارسات محاكرلكفقنا لكؿ ينة العكالتقدير كالترتيب لمتكسطات استجابات  لممتكسط
 :( ُتكضِّح ذلؾ 99، 90، 9، 6، 4، 6)أرقاـ  التاليةكالجداكؿ  الجامعية لمقيادات
المتكسط الحسابى كاإلنحراؼ المعيارل كالنسب المئكية لممتكسط كالتقدير  :(6) رقـجدكؿ 

لدرجة رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية كالترتيب لمتكسطات استجابات 
 (33)ف=العميا دعـ اإلدارة محكرممارسة 
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 :دعه اإلدارٗ العلٔاأًّلا : 

 الؼجبعاد ـ

الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ

ط 

 الذـبثٍ

امًذغاف 

 الوؼُبعٌ

 %

للوتىؿ

 ط

التغت

 َت
 التمضَغ

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

 6.66 3.56 % ى % ى % ى % ى % ى صػن اإلصاعح الؼلُب 
 ػبلُخ  61.6

9 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثضػن 

ودضاد اصاعح 

الجىصح وامؿتفبصح 

 هي تىطُبتهب.

 ػبلُخ 1 66.6 6.66 4.63 22.6 6 56.1 26 26.6 6 6.6 6 6.6 6

7 

تىفغ المُبصاد 

الجبهؼُخ الجُئخ 

الوشجؼخ لإللتؼام 

ثوؼبَُغ التوُؼ 

 الجذخٍ.

 ػبلُخ 5 66.3 6.66 3.51 11.4 4 42.6 15 31.4 11 14.3 5 6.6 6

3 
تـؼً المُبصاد 

الجبهؼُخ ًذى 

تطىَغ أصاء أػضبء 

 ىُئخ التضعَؾ.

 ػبلُخ 2 66.1 6.65 3.66 14.3 5 56.1 26 26.6 16 6.6 6 6.6 6

7 
تتودي المُبصاد 

الجبهؼُخ هي تذضَض 

جىاًت اإلسفبق 

 وتـؼً لوؼبلجتهب.

 هتىؿطخ 6 66.6 1.63 3.34 16.1 6 22.6 6 36.1 13 22.6 6 6.6 6

3 

توتلك المُبصاد 

الجبهؼُخ لضعح 

تطجُك الجغاهج 

الوؼبطغح لوضاسل 

 الجىصح.

 ػبلُخ 4 61.4 6.66 3.56 16.1 6 36.1 13 34.3 12 6.6 3 2.6 1

6 
تـتفُض المُبصاد 

الجبهؼُخ هي ًتبئج 

الجذىث فٍ تطىَغ 

 أؿبلُت الؼول.

 هتىؿطخ 6 63.4 6.62 3.16 5.6 2 31.4 11 46.6 14 26.6 6 2.6 1

4 

تشجغ المُبصاد 

الجبهؼُخ األفدبع 

التً تـهن فً 

تظلُل هؼىلبد 

 جىصح األصاء.

 ػبلُخ 5 66.3 6.62 3.51 11.4 4 42.6 15 34.3 12 6.6 3 2.6 1

6 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثتطجُك 

هؼبَُغ الجىصح فٍ 

الجبهؼخ لتملُل 

األسطبء فٍ 

الووبعؿبد 

 اإلصاعَخ.

 ػبلُخ 3 63.6 6.66 3.66 11.4 4 54.3 16 25.6 6 6.6 3 6.6 6
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عمى  مف كجية نظر العينة حصؿ دعـ اإلدارة العميا محكر( أف 6يتضح مف جدكؿ )
%(، 49.6) بمغ لمعينة الكميةالمئكية لممتكسط ة النسب، حيث إف الممارسةمف  عاؿٍ تقدير 

( كالتي 9حيث حصمت العبارة ) ،ةكمتكسط يةعالبيف  تقديراتالىناؾ تفاكت بيف كنبلحظ أف 
" عمى  تيتـ القيادات الجامعية بدعـ كحدات إدارة الجكدة كاالستفادة مف تكصياتيا عمى "تنص 

ىتماـ الجامعة امما يبيف لنا مدل ، (%60.6) كبنسبة مئكية عاليةبتقدير المرتبة األكلى 
تنسؽ مع أقساـ الكميات المختمفة كتقيـ كاقع كؿ مجاؿ مف  بدعـ كتطكير كحدات الجكدة التى

مجاالت الجكدة بحيث تسعى لمحفاظ عمى نقاط القكة كتدعـ نقاط الضعؼ فى االداء الجامعى، 
تسعى القيادات الجامعية نحك تطكير أداء أعضاء ىيئة  ( كالتي تنص عمى "3كجاءت العبارة )

الثالثة ، كفي المرتبة %(44.9كبنسبة مئكية ) عالية" فى المرتبة الثانية بتقدير  التدريس
تيتـ القيادات الجامعية بتطبيؽ معايير الجكدة في عمى "  كالتى تنص( 6) جاءت العبارة

"  (3) عبارةال، كفي المرتبة الرابعة جاءت %(43.4كبنسبة مئكية ) عاليةبتقدير " الجامعة 
كبنسبة  عاليةبتقدير "  المعاصرة لمداخؿ الجكدةتمتمؾ القيادات الجامعية قدرة تطبيؽ البرامج 

تكفر القيادات الجامعية البيئة  "( 7) عبارةال، كفي المرتبة الخامسة جاءت %(49.7مئكية )
تشجع القيادات الجامعية األفكار التى  ( "4، كالعبارة )"التميز البحثي المشجعة لئللتزاـ بمعايير

كفي المرتبة  ،%(40.3كبنسبة مئكية ) عاليةبتقدير  " تسيـ فى تذليؿ معكقات جكدة األداء
تتمكف القيادات الجامعية مف تحديد جكانب اإلخفاؽ كتسعى ( " 7السابعة جاءت العبارة )

" (6)كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة %(، 66.9كبنسبة مئكية ) ة" بتقدير متكسطلمعالجتيا
كبنسبة  ةبتقدير متكسط" تطكير أساليب العمؿ تستفيد القيادات الجامعية مف نتائج البحكث في

النظر كاالستفادة مف النتائج العممية  ضركرة حاجة الجامعة الىيبيف %(، كىذا 63.7مئكية )
فيى أكثر كاقعية عند تطبيقيا مف حيث ككنيا تـ التكصؿ  التى تخرج بيا نتائج البحكث

 .التطبيؽ عند االستعانة بيا لنتائجيا مف أرض الكاقع، لذا سيككف ليا جدكل عالية فى
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:(6) علنجضول   
الوتىؿظ الذـبثً واإلًذغاف الوؼُبعي والٌـت الوئىَخ للوتىؿظ والتمضَغ والتغتُت لوتىؿطبد اؿتجبثبد 

 (35)ى=عضب الوـتفُضَي  هذىعهوبعؿخ لضعجخ عإؿبء األلـبم ثبلدلُبد الوؼتوضح ثجبهؼخ اإلؿدٌضعَخ 
ًٔا :   :رضا املصتفٔذًٓثاى

 الؼجبعاد ـ

 صعجخ الووبعؿخ
الوتىؿظ 

 الذـبثٍ

امًذغاف 

 الوؼُبعٌ

 %

 للوتىؿظ

التغتُ

 ة
 التقدير

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

 عالية  62.4 6.66 3.62 % ى % ى % ى % ى % ى عضب الوـتفُضَي 

9 

تضعؽ المُبصاد 

الجبهؼُخ همتغدبد 

الطلة والؼبهلُي 

ثشؤى جىصح 

 الشضهبد.

 عالية 1 66.6 6.66 3.63 14.3 5 66.6 21 22.6 6 2.6 1 6.6 6

90 

تـؼً المُبصاد 

الجبهؼُخ الً تذمُك 

عضب الؼبهلُي 

والطلة ػي 

 الشضهبد الجبهؼُخ.

 عالية 2 65.4 6.63 3.66 14.3 5 51.4 16 31.4 11 2.6 1 6.6 6

99 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثبجغاء 

تذـٌُبد هـتوغح 

ػٌض تمضَن الشضهبد 

 للوـتفُضَي.

 عالية 5 66.6 6.65 3.54 6.6 3 51.4 16 25.6 6 14.3 5 6.6 6

97 

تطىع المُبصاد 

الجبهؼُخ فً 

ثغاهجهب طجمب 

إلدتُبجبد ؿىق 

 الؼول.

 عالية 4 64.6 6.66 3.64 5.6 2 66.6 24 26.6 6 5.6 2 6.6 6

93 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثوشبعكخ 

الؼبهلُي فٍ تذلُل 

هشدلد 

الوـتفُضَي 

 وهؼبلجتهب.

 متكسطة 6 65.1 6.66 3.26 5.6 2 36.1 13 34.3 12 22.6 6 6.6 6

97 

تـؼً المُبصاد 

الجبهؼُخ للتؼغف 

ػلً آعاء هئؿـبد 

الوجتوغ فٍ 

هـتىي جىصح 

سغَجٍ كلُبد 

 الجبهؼخ.

 متكسطة 6 66.6 6.66 3.46 6.6 3 45.6 16 25.6 6 16.1 6 2.6 1

93 

تذضص المُبصاد 

الجبهؼُخ عإَتهب 

وعؿبلتهب وأىضافهب 

فٍ جىصح الشضهبد 

الومضهخ 

 للوـتفُضَي.

 عالية 2 65.4 6.66 3.66 16.1 6 45.6 16 34.3 12 2.6 1 6.6 6
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مف كجية نظر العينة حصؿ عمى رضا المستفيديف  محكر( أف 4يتضح مف جدكؿ )
%(، 47.7، حيث إف النسبة المئكية لممتكسط لمعينة الكمية بمغ )الممارسةمف  عاؿٍ تقدير 

( 9، حيث حصمت العبارة )عاليةة كأغمبيا متكسطبيف  كنبلحظ أف ىناؾ تفاكت بيف التقديرات
"  تدرس القيادات الجامعية مقترحات الطبلب كالعامميف بشأف جكدة الخدماتكالتي تنص عمى " 

مما يبيف لنا جيكد القيادات  %(،46.6كبنسبة مئكية ) عاليةعمى المرتبة األكلى بتقدير 
الجامعية فى كميات الجامعة مف سعييـ الى جمع آراء الطبلب كالعامميف بالكمية مف خبلؿ 

تدرس القيادات   خصصة لذلؾ كمعمف عنيا كبأماكف كاضحة لمجميع مف خبللياصناديؽ م
فى المرتبة  كجاءت ،كتستمع الى مقترحاتيـ كشككاىـ الجامعية مدل جكدة الخدمات المقدمة

تحدد القيادات الجامعية رؤيتيا كرسالتيا ( كالتي تنص عمى " 93العبارة )كبل مف  الثانية
تسعى ( كالتي تنص عمى " 90، كالعبارة )" المقدمة لممستفيديفكأىدافيا في جكدة الخدمات 

 عاليةبتقدير "  القيادات الجامعية إلى تحقيؽ رضا العامميف كالطبلب عف الخدمات الجامعية
تطكر " كالتي تنص عمى ( 97%(، كفي المرتبة الرابعة جاءت العبارة )43.7كبنسبة مئكية )

كبنسبة مئكية  عالية" بتقدير  إلحتياجات سكؽ العمؿالقيادات الجامعية فى برامجيا طبقا 
تيتـ القيادات  " كالتي تنص عمى (99%(، كفي المرتبة الخامسة جاءت العبارة )47.9)

كبنسبة  عالية" بتقدير  الجامعية بإجراء تحسينات مستمرة عند تقديـ الخدمات لممستفيديف
تسعى " كالتي تنص عمى ( 97%(، كفي المرتبة السادسة جاءت العبارة )40.9مئكية )

القيادات الجامعية لمتعرؼ عمى آراء مؤسسات المجتمع في مستكل جكدة خريجي كميات 
 (93%(، كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )66كبنسبة مئكية ) متكسطة" بتقدير  الجامعة

المستفيديف تيتـ القيادات الجامعية بمشاركة العامميف في تحميؿ مشكبلت " كالتي تنص عمى 
ة يالجامعالقيادات أف  %(، كىذا يبيف63.9كبنسبة مئكية ) ة" بتقدير متكسط كمعالجتيا

بحاجة الى ضركرة مشاركة العامميف فى مناقشة المشكبلت التى تكاجييـ كتكاجو المستفيديف 
 فيـ االقرب لمبلحظتيا كتحميميا كطرح حمكؿ أكثر كاقعية لمتغمب عمييا.
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 :(6) علنجضول 

للوتىؿظ والتمضَغ والتغتُت لوتىؿطبد اؿتجبثبد الوتىؿظ الذـبثً واإلًذغاف الوؼُبعي والٌـت الوئىَخ 

 (35ى=)الودبفآد والذىافؼ هذىعهوبعؿخ لضعجخ عإؿبء األلـبم ثبلدلُبد الوؼتوضح ثجبهؼخ اإلؿدٌضعَخ 

 :املهافآت ّاحلْافسثالًجا : 

 الؼجبعاد م

الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ

ط 

 الذـبثٍ

امًذغاف 

 الوؼُبعٌ

 %

للوتىؿ

 ط

التغت

 َت
 التمضَغ

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

 
الودبفآد 

 والذىافؼ
 % ى % ى % ى % ى % ى

3.66 6.66 

 هتىؿطخ  61.2

تىفغ  16

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

الضػن الوبلٍ 

لتذفُؼ فغق 

 الجىصح.

 هتىؿطخ 6 56.6 1.62 2.66 6.6 3 6.6 3 56.1 26 14.3 5 11.4 4

تغثظ  16

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

التغلُبد 

اإلصاعَخ 

ثجغاهج 

الجىصح 

وتوُؼ 

 األصاء.

 هتىؿطخ 2 64.6 6.66 3.23 11.4 4 25.6 6 36.1 13 25.6 6 6.6 6

تهتن  16

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

ثتجٌٍ ًظن 

للذىافؼ 

والودبفآد 

تتـن 

 ثبلؼضالخ.

 هتىؿطخ 3 61.1 1.63 3.66 6.6 3 25.6 6 31.4 11 31.4 11 2.6 1

تغثظ  16

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

ًظن الذىافؼ 

والودبفآد 

ثبلجهض 

واألصاء 

 الوجظول.

 هتىؿطخ 4 66.6 1.16 3.63 11.4 4 16.1 6 42.6 15 26.6 6 6.6 3

 الؼجبعاد م

الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ

ط 

 الذـبثٍ

امًذغاف 

 الوؼُبعٌ

 %

للوتىؿ

 ط

التغت

 َت
 التمضَغ

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

 
الودبفآد 

 والذىافؼ
 % ى % ى % ى % ى % ى

3.66 6.66 

 هتىؿطخ  61.2

 هتىؿطخ 5 66.6 1.11 3.66 6.6 3 25.6 6 31.4 11 25.6 6 6.6 3تٌىع  26
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المُبصاد 

الجبهؼُخ فً 

تذفُؼىب 

للؼبهلُي 

لتشجُغ 

الوشبعكخ 

 والتؼبوى.

تـؼً  21

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

لتدغَن 

الوتوُؼَي 

فٍ األصاء 

ػلً 

هـتىي 

كلُبد 

الجبهؼخ 

ثشدل 

 هـتوغ.

 ػبلُخ 1 66.6 1.22 3.46 22.6 6 31.4 11 25.6 6 11.4 4 6.6 3

تمىم  22

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

ثؼول 

صعاؿبد ػي 

صافؼُخ 

الؼبهلُي 

لتذفُؼىن 

ثطغَمخ 

 ػلوُخ.

 هتىؿطخ 6 56.6 1.61 2.63 2.6 1 22.6 6 46.6 14 22.6 6 11.4 4

تمضم  23

المُبصاد 

الجبهؼُخ 

الذىافؼ فً 

ضىء هؼبَُغ 

واضذخ 

 هؼلٌخ.

 هتىؿطخ 6 56.6 1.24 2.64 6.6 3 26.6 16 26.6 16 16.1 6 16.1 6

مف كجية نظر العينة حصؿ عمى المكافآت كالحكافز  محكر( أف 6يتضح مف جدكؿ )
%(، 69.7، حيث إف النسبة المئكية لممتكسط لمعينة الكمية بمغ )الممارسةمف  متكسطتقدير 

، حيث حصمت العبارة عالية كأغمبيا متكسطةكنبلحظ أف ىناؾ تفاكت بيف التقديرات بيف 
تسعى القيادات الجامعية لتكريـ المتميزيف في األداء عمى مستكل  " كالتي تنص عمى( 79)

%(، 69.4كبنسبة مئكية ) عالية" عمى المرتبة األكلى بتقدير  كميات الجامعة بشكؿ مستمر
القيادات الجامعية بتشجيع العامميف بيا مف خبلؿ منحيـ عدد مف  اىتماـمدل مما يبيف لنا 

الجكائز عف تميزىـ فى االداء مثؿ جائزة الدكلة التقديرية كجائزة المكظؼ كالعامؿ المتميز 
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ككذلؾ ألعضاء ىيئة التدريس جائزة أفضؿ بحث كغيرىا مف التكريمات التى تقدـ كتشجيع 
( كالتي 94كجاءت فى المرتبة الثانية العبارة ) ،داءلبلستمرار كالحفاظ عمى التميز فى اال

كبنسبة مئكية  متكسطة"بتقدير  ضعؼ إىتماـ المجتمع بأىمية اإلنتاج العممى" تنص عمى
تيتـ القيادات  ( كالتى تنص عمى "96كفي المرتبة الثالثة جاءت العبارة )%(، 67.6)

كبنسبة مئكية  متكسطة" بتقدير الجامعية بتبني نظـ لمحكافز كالمكافآت تتسـ بالعدالة
تربط القيادات  ( كالتي تنص عمى "99، كفي المرتبة الرابعة جاءت العبارة )%(69.9)

كبنسبة مئكية  متكسطة" بتقدير  الجامعية نظـ الحكافز كالمكافآت بالجيد كاألداء المبذكؿ
القيادات  تنكع ( كالتي تنص عمى "70%(، كفي المرتبة الخامسة جاءت العبارة )60.6)

كبنسبة مئكية  متكسطة" بتقدير  الجامعية فى تحفيزىا لمعامميف لتشجيع المشاركة كالتعاكف
تقدـ القيادات الجامعية " ( كالتي تنص عمى73العبارة )%(، كفي المرتبة السادسة جاءت 60)

كفي ، %(36.9كبنسبة مئكية ) متكسطةبتقدير  "الحكافز فى ضكء معايير كاضحة معمنة
تكفر القيادات الجامعية الدعـ المالي " ( كالتي تنص عمى96العبارة )المرتبة السابعة جاءت 

، كجاءت في المرتبة األخيرة %(34.4كبنسبة مئكية ) متكسطة" بتقدير ة لتحفيز فرؽ الجكد
تقـك القيادات الجامعية بعمؿ دراسات عف دافعية العامميف " ( كالتي تنص عمى77العبارة )

لنا ضركرة %(، كىذا يبيف 36.6كبنسبة مئكية ) متكسطةبتقدير " يزىـ بطريقة عمميةلتحف
حاجة الى القياـ بعمؿ دراسات تكضح نو الزاؿ ىناؾ لذا فإ ربط الحكافز بمستكل الدافعية لمعمؿ

مدل دافعية العامميف كالعكامؿ التى تساعد عمى زيادتيا كأف يتـ التحفيز كفقا لنتائج تمؾ 
 الدراسات.
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 ( 6) علنجضول 
الوتىؿظ الذـبثً واإلًذغاف الوؼُبعي والٌـت الوئىَخ للوتىؿظ والتمضَغ والتغتُت لوتىؿطبد اؿتجبثبد 

 (35ى=)ًشغ الخمبفخ  هذىعهوبعؿخ لضعجخ عإؿبء األلـبم ثبلدلُبد الوؼتوضح ثجبهؼخ اإلؿدٌضعَخ 
 :ىشر الجكاف٘ا : رابًع

 الؼجبعاد م

الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ

 ط

 الذـبثٍ

امًذغاف 

 الوؼُبعٌ

 %

للوتىؿ

 ط

التغت

 َت
 التمضَغ

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

 هتىؿطخ  64.6 6.66 3.23 % ى % ى % ى % ى % ى ًشغ الخمبفخ 

24 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثٌشغ 

حمبفخ الؼول 

الجوبػٍ ثُي 

 الؼبهلُي.

 هتىؿطخ 5 64.6 6.66 3.26 5.6 2 34.3 12 46.6 14 14.3 5 5.6 2

25 

تغُغ المُبصاد 

الجبهؼُخ حمبفخ 

الؼبهلُي 

ثبلجبهؼبد 

لتمجل تطجُك 

الجغاهج 

الوؼبطغح فٍ 

 الجىصح.

 هتىؿطخ 2 66.3 6.66 3.31 5.6 2 34.3 12 45.6 16 14.3 5 6.6 6

26 

تـؼً المُبصاد 

الجبهؼُخ ًذى 

ًشغ حمبفخ 

اإلثضاع فٍ 

جىصح الشضهبد 

 الومضهخ.

 هتىؿطخ 6 66.6 6.64 3.66 5.6 2 22.6 6 46.6 14 26.6 16 2.6 1

26 

تـؼً المُبصاد 

الجبهؼُخ ًذى 

ًشغ عوح 

التوُؼ 

والتٌبفؾ ثُي 

األلـبم 

والىدضاد 

لتذمُك التوُؼ 

 فٍ األصاء.

 هتىؿطخ 4 65.6 1.13 3.26 11.4 4 36.1 13 26.6 16 14.3 5 6.6 3

26 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثٌشغ 

حمبفخ تجٌت 

دضوث أسطبء 

 فٍ الؼول.

 هتىؿطخ 2 66.3 6.66 3.31 14.3 5 26.6 6 51.4 16 11.4 4 2.6 1

26 

تذغص 

المُبصاد 

الجبهؼُخ ػلً 

اَجبص حمبفخ 

 هتىؿطخ 1 66.6 6.64 3.34 6.6 3 36.1 13 36.1 13 14.3 5 2.6 1
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تٌظُوُخ تضػن 

تذمُك عضب 

الوـتفُضَي 

ػي الشضهبد 

الجبهؼُخ 

 –)طلة 

 –أولُبء أهىع 

أػضبء ىُئخ 

 التضعَؾ(.

36 

تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثٌشغ 

حمبفخ أصاء 

الؼول ثشدل 

طذُخ هي 

 الوغح األولً.

 هتىؿطخ 6 63.4 1.61 3.16 6.6 3 26.6 16 46.6 14 16.1 6 5.6 2

31 

تـؼً المُبصاد 

الجبهؼُخ لٌشغ 

الىػٍ لضي هي 

َمبوهىى 

التغُُغ 

وَتوـدىى 

ن ثؤىىائه

 التملُضَخ.

 هتىؿطخ 5 64.6 1.66 3.26 6.6 3 34.3 12 34.3 12 14.3 5 6.6 3

مف كجية نظر العينة حصؿ عمى تقدير نشر الثقافة  محكر( أف 9يتضح مف جدكؿ )
%(، 67.6، حيث إف النسبة المئكية لممتكسط لمعينة الكمية بمغ )الممارسةمتكسط مف 
( 79متكسط، حيث حصمت العبارة ) عبارات المحكر حصمت عمى تقدير جميعكنبلحظ أف 

تحرص القيادات الجامعية عمى إيجاد ثقافة تنظيمية تدعـ تحقيؽ رضا  كالتي تنص عمى "
" عمى أعضاء ىيئة التدريس( –أكلياء أمكر  –المستفيديف عف الخدمات الجامعية )طبلب 

 مما يبيف اىتماـ الجامعة بتقديـ %(66.9كبنسبة مئكية ) متكسطةالمرتبة األكلى بتقدير 
 ر الثقافة التى تدعـ ذلؾ بيف العامميف بالجامعة،مف خبلؿ نشخدمات تحقؽ الرضا المطمكب 

تغير القيادات الجامعية  كالتي تنص عمى " (73كبل مف العبارة ) كجاءت فى المرتبة الثانية
( كالتي تنص 76العبارة )ك  "ثقافة العامميف بالجامعات لتقبؿ تطبيؽ البرامج المعاصرة في الجكدة

 متكسطةبتقدير  " تيتـ القيادات الجامعية بنشر ثقافة تجنب حدكث أخطاء في العمؿ " عمى
تسعى  ( كالتي تنص عمى "74، كفي المرتبة الرابعة جاءت العبارة )%(66.3كبنسبة مئكية )

القيادات الجامعية نحك نشر ركح التميز كالتنافس بيف األقساـ كالكحدات لتحقيؽ التميز في 
كبل مف %(، كفي المرتبة الخامسة جاءت 63.4كبنسبة مئكية ) متكسطة" بتقدير  األداء
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تيتـ القيادات الجامعية بنشر ثقافة العمؿ الجماعي بيف  ( كالتي تنص عمى "77)العبارة 
تسعى القيادات الجامعية لنشر الكعي لدل مف  التي تنص عمى " (39)العبارة ك  "العامميف

كفي %(، 67كبنسبة مئكية ) ةتكسط" بتقدير م بأىكائيـ التقميديةيقاكمكف التغيير كيتمسككف 
تيتـ القيادات الجامعية بنشر ثقافة ( كالتي تنص عمى " 30المرتبة السابعة جاءت العبارة )

 %(،63.7كبنسبة مئكية ) ة" بتقدير متكسط أداء العمؿ بشكؿ صحيح مف المرة األكلى
تسعى القيادات الجامعية نحك نشر ( كالتي تنص عمى " 76كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )

%(، كىذا يبيف 60كبنسبة مئكية ) ةمتكسط" بتقدير  ثقافة اإلبداع في جكدة الخدمات المقدمة
الزالنا نحتاج الى نشر المزيد مف ثقافة االبداع فى تقديـ الخدمات لممستفيديف كالسعى أنو 

مية الميارات كالقدرات االبداعية لمعامميف لدعـ ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف الدكرات لتن
 بالجامعة.
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(16جضول علن )  
الوتىؿظ الذـبثً واإلًذغاف الوؼُبعي والٌـت الوئىَخ للوتىؿظ والتمضَغ والتغتُت لوتىؿطبد اؿتجبثبد  

 (35)ى= والتٌوُخ التضعَتهذىع  هوبعؿخلضعجخ عإؿبء األلـبم ثبلدلُبد الوؼتوضح ثجبهؼخ اإلؿدٌضعَخ 
 :ّالتينٔ٘ التذرٓبا : خامًص

 الؼجبعاد م

الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ
ط 

 الذـبثٍ

امًذغاف 
 الوؼُبعٌ

 %
للوتىؿ

 ط

التغت
 َت

 التمضَغ

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

 هتىؿطخ  66.6 6.62 3.36 % ى % ى % ى % ى % ى التضعَت والتٌوُخ 

32 

تٌظن المُبصاد 
الجبهؼُخ  تضعَت 
الؼبهلُي ثبلجبهؼخ 
ػلً تمٌُبد تطجُك 
الجغاهج الوؼبطغح 

 فٍ الجىصح.

 ػبلُخ 1 66.3 6.62 3.51 6.6 3 51.4 16 25.6 6 11.4 4 2.6 1

33 

تـؼً المُبصاد 
الجبهؼُخ لتضعَت 
فغق الؼول ػلً 

هؼبلجخ امًذغافبد 
فٍ األصاء الفؼلٍ 

ػي األصاء الوشطظ 
 له.

 هتىؿطخ 5 65.1 6.66 3.26 6.6 3 34.3 12 34.3 12 26.6 6 2.6 1

34 

تؼمض المُبصاد 
الجبهؼُخ صوعاد 
تضعَجُخ هـتوغح 
لتضعَت الؼبهلُي 

ػلً تلشٍ أسطبء 
 الؼول.

 هتىؿطخ 4 66.3 1.62 3.31 6.6 3 42.6 15 22.6 6 22.6 6 2.6 1

35 

تذبفع المُبصاد 
الجبهؼُخ ػلً تمضَن 
الجغاهج التضعَجُخ 
ثشدل هـتوغ وفمبً 

للدتُبجبد 
 التضعَجُخ للؼبهلُي.

 هتىؿطخ 3 66.4 1.66 3.36 16.1 6 26.6 16 31.4 11 26.6 6 2.6 1

36 

تتجًٌ المُبصاد 
الجبهؼُخ عإَخ 
واضذخ وفؼبلخ 
لتٌوُخ لضعاد 

وههبعاد الؼبهلُي 
 ثبلجبهؼخ.

 ػبلُخ 1 66.3 6.65 3.51 14.3 5 46.6 14 26.6 16 16.1 6 6.6 6

36 

تهتن المُبصاد 
الجبهؼُخ ثوتبثؼخ 
هضي تطجُك هب 
َتضعة ػلُه 

 الؼبهلىى ثبلجبهؼخ.

 هتىؿطخ 6 62.3 6.63 3.11 5.6 2 22.6 6 46.6 16 22.6 6 6.6 6

36 

تمىم المُبصاد 
الجبهؼُخ ثتىفُغ 

الضوعاد التضعَجُخ 
اللػهخ لفغق الؼول 

ػلً الوؼبلجبد 
 اإلدظبئُخ.

 هتىؿطخ 6 63.4 6.65 3.16 5.6 2 34.3 12 34.3 12 22.6 6 2.6 1

36 

تهتن المُبصاد 
الجبهؼُخ ثبؿتمطبة 

الشجغاء 
والوتشظظُي 
لتضعَت الؼبهلُي 

ػلً ثغاهج الجىصح 
 الذضَخخ.

 هتىؿطخ 6 62.6 1.6 3.14 6.6 3 26.6 16 34.3 12 25.6 6 2.6 1
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مف كجية نظر العينة حصؿ عمى  كالتنمية محكر التدريب( أف 90يتضح مف جدكؿ )
%(،  66)ئكية لممتكسط لمعينة الكمية بمغ مف الممارسة، حيث إف النسبة الم متكسطتقدير 

كبل مف ، حيث حصمت عالية كأغمبيا متكسطةكنبلحظ أف ىناؾ تفاكت بيف التقديرات بيف 
تنظـ القيادات الجامعية  تدريب العامميف بالجامعة عمى تقنيات  "كالتي تنص عمى  (37) العبارة

تتبنى القيادات الجامعية  ( كالتي تنص عمى "36)"كالعبارة  تطبيؽ البرامج المعاصرة في الجكدة
" عمى المرتبة األكلى بتقدير  رؤية كاضحة كفعالة لتنمية قدرات كميارات العامميف بالجامعة

مما يبيف سعى القيادات الجامعية مف خبلؿ رؤية كاضحة  %(،40.3كبنسبة مئكية ) عالية
كىذا  تقنيات تطبيؽ البرامج المعاصرة في الجكدة الى تنظيـ دكرات لتنمية قدرات العامميف عمى

كىك ما تسعى اليو منيجية ستة يميد لنا الى التخمص مف االخطاء كتبلشييا تدريجيا 
تحافظ القيادات الجامعية  ( كالتى تنص عمى "33لثالثة جاءت العبارة )، كفي المرتبة اسيجما

 متكسطة" بتقدير  عمى تقديـ البرامج التدريبية بشكؿ مستمر كفقان لبلحتياجات التدريبية لمعامميف
تعقد  ( كالتي تنص عمى "37%(، كفي المرتبة الرابعة جاءت العبارة )64.7كبنسبة مئكية )

" بتقدير  كرات تدريبية مستمرة لتدريب العامميف عمى تبلشي أخطاء العمؿالقيادات الجامعية د
( كالتي تنص 33%(، كفي المرتبة الخامسة جاءت العبارة )66.3كبنسبة مئكية ) متكسطة
تسعى القيادات الجامعية لتدريب فرؽ العمؿ عمى معالجة االنحرافات في األداء الفعمي  عمى "

%(، كفي المرتبة السادسة 63,9كبنسبة مئكية ) متكسطة" بتقدير  عف األداء المخطط لو
تقـك القيادات الجامعية بتكفير الدكرات التدريبية ( كالتي تنص عمى " 36جاءت العبارة )

%(، 63.7كبنسبة مئكية ) متكسطة" بتقدير  البلزمة لفرؽ العمؿ عمى المعالجات اإلحصائية
تيتـ القيادات الجامعية ( كالتي تنص عمى " 39كفي المرتبة السابعة جاءت العبارة )

 ة" بتقدير متكسط باستقطاب الخبراء كالمتخصصيف لتدريب العامميف عمى برامج الجكدة الحديثة
تيتـ ( كالتي تنص عمى " 34%(، كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )67.9كبنسبة مئكية )

 ةبتقدير متكسط"  يو العاممكف بالجامعةالقيادات الجامعية بمتابعة مدل تطبيؽ ما يتدرب عم
القصكر فى متابعة التطكر فى قدرات العامميف عقب %(، كىذا يبيف 67.3كبنسبة مئكية )
ائدتيا فبلبد مف ربط التدريب بالتطبيؽ حتى جانب كبير مف فىا مما يفقد الدكرات التى تعقد

 تتأكد الفائدة كالمنفعة كأف أىداؼ تمؾ البرامج التدريبية قد تحققت. 
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 (11)جضول
عإؿبء الوتىؿظ الذـبثً واإلًذغاف الوؼُبعي والٌـت الوئىَخ للوتىؿظ والتمضَغ والتغتُت لوتىؿطبد اؿتجبثبد 

 (35)ى=ؼلىهبدالجٌُخ التذتُخ والوهذىع  هوبعؿخلضعجخ ٌضعَخ األلـبم ثبلدلُبد الوؼتوضح ثجبهؼخ اإلؿد
 :البئ٘ التختٔ٘ ّاملعلْماتا : شادًش

 الؼجبعاد ـ
الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ

ط 
 الذـبثٍ

امًذغاف 
 الوؼُبعٌ

 %
للوتىؿ

 ط

التغت
 التقدير َت

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

الجٌُخ التذتُخ  
 متكسطة  66.6 6.66 3.33 % ى % ى % ى % ى % ى والوؼلىهبد

70 

تشجغ المُبصاد 
الجبهؼُخ ػلً 
اجغاء تذضَخبد 
ػلً الجغاهج 

الوـتشضهخ فٍ 
األلـبم والىدضاد 

 الجبهؼُخ.

 متكسطة 2 66.6 6.65 3.46 11.4 4 34.3 12 46.6 14 11.4 4 2.6 1

79 
تىفغ المُبصاد 

الجبهؼُخ لىاػض 
الجُبًبد الوٌبؿجخ 
لتطجُك ثغاهج 

الجىصح 
 الوؼبطغح.

 متكسطة 6 65.6 6.66 3.26 6.6 3 36.1 13 31.4 11 26.6 6 2.6 1

77 
تهتن المُبصاد 

الجبهؼُخ ثتىفُغ 
ًظن اتظبل ثُي 
ودضاد تىكُض 

 الجىصح ثبلجبهؼخ.

 متكسطة 2 66.6 6.66 3.46 6.6 3 42.6 15 34.3 12 6.6 3 5.6 2

73 
تتُخ المُبصاد 

الجبهؼُخ الجُبًبد 
ػي أًشطتهب 
وػولُبتهب 

وسضهبتهب لىدضاد 
 الجىصح ثهب.

 متكسطة 4 66.4 6.61 3.36 5.6 2 36.1 13 46.6 16 5.6 2 2.6 1

 الؼجبعاد ـ
الوتىؿ صعجخ الووبعؿخ

ط 
 الذـبثٍ

امًذغاف 
 الوؼُبعٌ

 %
للوتىؿ

 ط

التغت
 التقدير َت

 ػبلُخ جضا ػبلُخ هتىؿطخ هٌشفضخ هٌشفضخ جضا

الجٌُخ التذتُخ  
 متكسطة  66.6 6.66 3.33 % ى % ى % ى % ى % ى والوؼلىهبد

77 

تىظف المُبصاد 
الجبهؼُخ ًظن 

وأؿبلُت 
ادظبئُخ تتُخ 
ؿهىلخ المُبؽ 
والتمُُن الفؼلٍ 

 لألصاء.

 متكسطة 6 65.1 1.64 3.26 6.6 3 36.1 13 31.4 11 16.1 6 5.6 2

73 
تىحك المُبصاد 
الجبهؼُخ كبفخ 

التمبعَغ والجُبًبد 
والوؼلىهبد 

 الشبطخ ثبلجىصح.

 عالية 1 66.1 6.66 3.66 22.6 6 46.6 16 26.6 6 6.6 3 6.6 6

76 

تىفغ المُبصاد 
الجبهؼُخ ًظبم 
هؼلىهبد َتُخ 
ًشغ وتجبصل 
الوؼلىهبد 
وهؼبلجتهب 
 وتذضَخهب.

 متكسطة 5 66.6 6.66 3.34 5.6 2 46.6 14 46.6 14 11.4 4 2.6 1

74 

تىفغ المُبصاد 
الجبهؼُخ الضػن 
الوبلٍ اللػم 
لتىفُغ ًظن 
اإلتظبمد 

والوؼلىهبد 
وطُبًخ األجهؼح 
اللػهخ لتطجُك 
 ثغاهج الجىصح.

 متكسطة 6 54.6 1.26 2.64 5.6 2 26.6 6 46.6 14 11.4 4 22.6 6
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مف كجية نظر العينة  محكر البنية التحتية كالمعمكمات( أف 99يتضح مف جدكؿ )
، حيث إف النسبة المئكية لممتكسط لمعينة الكمية بمغ الممارسةحصؿ عمى تقدير متكسط مف 

، حيث حصمت ةمتكسطعالية كأغمبيا %(، كنبلحظ أف ىناؾ تفاكت بيف التقديرات بيف 66.6)
تكثؽ القيادات الجامعية كافة التقارير كالبيانات كالمعمكمات  "كالتي تنص عمى( 73العبارة )

كىذا يبيف لنا  %(44.9كبنسبة مئكية ) عالية" عمى المرتبة األكلى بتقدير  الخاصة بالجكدة
أىتماـ الجامعة بتكثيؽ التقارير كالبيانات كتدكينيا كحفظيا حتى يسيؿ استرجاعيا كدراسة 

كبل مف ، كجاءت فى المرتبة الثانية داء لبلقساـ المختمفة بكميات الجامعةمدل التطكر فى اال
تشجع القيادات الجامعية عمى إجراء تحديثات عمى البرامج  ( كالتي تنص عمى "70العبارة )

تيتـ القيادات  "( كالتي تنص عمى77العبارة )ك  " المستخدمة في األقساـ كالكحدات الجامعية
كبنسبة مئكية  متكسطةبتقدير  "إتصاؿ بيف كحدات تككيد الجكدة بالجامعةالجامعية بتكفير نظـ 

تتيح القيادات الجامعية  ( كالتي تنص عمى "73%(، كفي المرتبة الرابعة جاءت العبارة )66)
كبنسبة مئكية  متكسطة" بتقدير  البيانات عف أنشطتيا كعممياتيا كخدماتيا لكحدات الجكدة بيا

تكفر القيادات ( كالتي تنص عمى " 76جاءت العبارة )الخامسة كفي المرتبة  %(،64.7)
 ة" بتقدير متكسط الجامعية نظاـ معمكمات يتيح نشر كتبادؿ المعمكمات كمعالجتيا كتحديثيا

( كالتي تنص عمى " 79جاءت العبارة )السادسة %(، كفي المرتبة 66.9كبنسبة مئكية )
" بتقدير  البيانات المناسبة لتطبيؽ برامج الجكدة المعاصرةتكفر القيادات الجامعية قكاعد 

( كالتي تنص 77كفي المرتبة السابعة جاءت العبارة )%(، 63.4كبنسبة مئكية ) ةمتكسط
تكظؼ القيادات الجامعية نظـ كأساليب إحصائية تتيح سيكلة القياس كالتقييـ الفعمي  "عمى
( 74كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة )%(،  63.9كبنسبة مئكية ) ة" بتقدير متكسط لؤلداء

تكفر القيادات الجامعية الدعـ المالي البلـز لتكفير نظـ اإلتصاالت كالتي تنص عمى " 
كبنسبة مئكية  ة" بتقدير متكسط كالمعمكمات كصيانة األجيزة البلزمة لتطبيؽ برامج الجكدة

لدعـ نظـ االتصاالت كالمعمكمات  لنا القصكر فى الميزانية المخصصةكىذا يبيف %(، 37.9)
الجكدة كتبنى منيجية  كبرامج أل تطكير فى نظـ ؿ االساس الذل يعتمد عمييا أحداثالتى تمث
الجانب كتكفير الدعـ المطمكب الحداث كىذا يبرز ضركرة اىتماـ الجامعة بيذا  ،سيجما الستة

 طفرة تكنكلكجية تدعـ التحكؿ الى تبلشى أخطاء العمؿ.
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 ؼُبعَخ والٌـت الوئىَخ للوتىؿظ والتغتُتامًذغافبد الوالوتىؿطبد الذـبثُخ و 

 للووبعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد الجبهؼُخ 

 التمضَغ التغتُت % للوتىؿظ امًذغاف الوؼُبعٌ الوتىؿظ الذـبثٍ 

 ػبلُخ 2 61.6 6.66 3.56 اوم: صػن اإلصاعح الؼلُب

 ػبلُخ 1 62.4 6.66 3.62 حبًُب :عضب الوـتفُضَي

 هتىؿطخ 6 61.2 6.66 3.66 حبلخب: الودبفآد والذىافؼ

 هتىؿطخ 5 64.6 6.66 3.23 عاثؼب: ًشغ الخمبفخ

 هتىؿطخ 4 66.6 6.62 3.36 والتٌوُخ سبهـب :التضعَت

 هتىؿطخ 3 66.6 6.66 3.33 ؿبصؿب:الجٌُخ التذتُخ والوؼلىهبد

للووبعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد امجوبلٍ 

 الجبهؼُخ

3.35 6.66 

 هتىؿطخ  66.6

رؤساء األقساـ بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية ( كجية نظر 97يظير جدكؿ )
حصكؿ  إلى، كتشير النتائج متكسطبتقدير جاءت  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارساتعف 
 محكر%(، كحصؿ 47.7بمغت ) بنسبة مئكيةعمى المرتبة األكلى  رضا المستفيديف محكر

البنية  محكر%(، بينما 49.6) بنسبة مئكية بمغتعمى المرتبة الثانية  دعـ اإلدارة العميا
 محكرفي حيف أف %(، 66.6عمى المرتبة الثالثة بنسبة مئكية بمغت ) التحتية كالمعمكمات
نشر  محكرفي حيف أف %(، 66بنسبة مئكية بمغت )ة جاء في المرتبة الرابع التدريب كالتنمية

المكافآت  محكرجاء ك  %(،67.6بنسبة مئكية بمغت ) الخامسةجاء في المرتبة  الثقافة
 االجمالىأمَّا  %(،69.7كاألخيرة بنسبة مئكية بمغت ) السادسة في المرتبة كالحكافز

%(، أم 64بمغت )نسبة مئكية ككؿ فقد حصؿ عمى  ارسات اإلدارية لمقيادات الجامعيةملمم
بكميات  منيجية ستة سيجمامقبكلة المكانية تطبيؽ درجات أف ىذه النسب المئكية تعكس 

 ا، كتتفؽ نتائج ىذعند تكفير بعض المتطمبات التى ستشير الييا النتائججامعة االسكندرية 
محكر حيث أظيرت نتائج دراستو أف  ، (7096، لكالشمر عتيبى ال) مع دراسة البحث

كأيضا جاء محكر الحكافز فى المرتبة  جاءت ايضا فى المرتبة األكلى كاحتياجاتيـالمستفيديف 
محكر البنية أف نتائجيا التي أظيرت ،  (7093، أحمد)، بينما تختمؼ مع دراسة االخيرة
بينما جاء محكر تدريب كتكعية المكارد البشرية فى المرتبة  األكلى ةتبفى المر  جاء التحتية
 .االخيرة
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دعم اإلدارة 
 العليا

رضا 
 المستفيدين

المكافآت 
 والحوافز

التدريب  نشر الثقافة
 والتنمية

البنية التحتية 
 والمعلومات

بعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد وللوللٌـجخ الوئىَخ للوتىؿظ األػوضح الجُبًُخ  التبلًوَىضخ الشدل 

 الجبهؼُخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لووبعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد األكبصَوُخللوتىؿظ الٌـجخ الوئىَخ لَىضخ  شدل

  :البخحاختبار فرّض 

 ي تنص عمى أنو: تكال 
 طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد -9

 الدرجة الكظيفية. لمتغير
 طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد -7

 نكع التخصص. لمتغير
 طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد -3

 .لمتغير الجنس
 :الذرج٘ الْظٔفٔ٘ملتغري  طبكا ذلاّرٍا إزاٛ الذراش٘ عٔي٘ اشتجاباتباليصب٘ للفرّم يف  (1

لمتكسػػػطات درجػػػات  قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة
تبعنػػػا لمتغيػػػر الدرجػػػة الكظيفيػػػة  البحػػػثلػػػدل عينػػػة  الممارسػػػات اإلداريػػػة لمقيػػػادات األكاديميػػػة

 :التالى، كالنتائج يكضحيا الجدكؿ (تقيمة ) بحسابكلمعرفة داللة الفركؽ قاـ الباحث 
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لضي ػٌُخ  الووبعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد األكبصَوُخلضعجبد الوتىؿطبد الذـبثُخ وامًذغافبد الوؼُبعَخ ولُوخ )د( 

 . (35)ى=تجًؼب لوتغُغ الضعجخ الىظُفُخ  الجذج

 

 الضعجخ الىظُفُخ

 الضملخ لُوخ د
 اؿتبط

 (26)ى=

 اؿتبط هـبػض

 (6)ى=

 ع± ؽ ع± ؽ

 غُغ صال 6.566 6.65 3.63 6.63 3.56 اوم: صػن اإلصاعح الؼلُب

 غُغ صال 6.543 6.61 3.64 6.56 3.56 حبًُب :عضب الوـتفُضَي

 غُغ صال 6.266 1.16 3.13 6.62 3.64 والذىافؼحبلخب: الودبفآد 

 غُغ صال 6.641 1.16 3.64 6.66 3.26 عاثؼب: ًشغ الخمبفخ

 غُغ صال 6.363 1.66 3.16 6.66 3.32 سبهـب :التضعَت

 غُغ صال 6.663 1.26 3.13 6.66 3.36 ؿبصؿب:الجٌُخ التذتُخ والوؼلىهبد

 صال غُغ 6.126 6.62 3.32 6.61 3.35 امجوبلٍ

 2.633=6.61د الجضولُخ ػٌض   2.634=6.65د الجضولُخ ػٌض 

   6.61**:صال ػٌض    6.65*: صال ػٌض 
لمتكسطات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيـ "ت" الجدكلية 

 لدل عينة البحث تبعنا لمتغير الدرجة الكظيفية الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديميةدرجات 
، كىذا يعكس كذلؾ فى جميع محاكر االستبياف ة إحصائيِّامما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ دال

اإلدارية لمقيادات مدل االنسجاـ فى اآلراء بيف االساتذة كاالساتذة المساعديف فالممارسات 
ء لذا نجد االتفاؽ فى آرائيـ، كتتفؽ تطبؽ عمى جميع االقساـ بشكؿ متكافى األكاديمية

نتائجيـ حيث أكضحت ( 7094(، )حساف، 7097النتيجة مع دراسة كبل مف )عبدالعزيز، 
 تبعنا لمتغير الدرجة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة البحث

 ذات فركؽ تكجد ال ، كمما سبؽ يتضح قبكؿ الفرض الصفرم كالذم ينص عمى أنو:العممية
 .       الدرجة الكظيفية لمتغير طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية داللة

 :ىْع التدصص ملتغري طبكا ذلاّرٍا إزاٛ الذراش٘ عٔي٘ اشتجاباتباليصب٘ للفرّم يف  (2

قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لمتكسػػػطات درجػػػات 
لمتغيػر نػكع التخصػص كلمعرفػة  لدل عينة البحػث تبعنػا الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية

داللػػة الفػػركؽ قػػاـ الباحػػث بػػإجراء تحميػػؿ تبػػايف أحػػادم االتجػػاه، كالنتػػائج يكضػػحيا الجػػدكؿ 
 :التالى
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لضي ػٌُخ  اإلصاعَخ للمُبصاد األكبصَوُخالووبعؿبد لضعجبد الوتىؿطبد الذـبثُخ وامًذغافبد الوؼُبعَخ ولُوخ )ف(  

 (.35)ى= الجذج تجًؼب لوتغُغ ًىع التشظض

 

 ًىع التشظض

 الضملخ لُوخ ف
 لطبع طجٍ

 (6)ى=

 لطبع ػولٍ

 (16)ى=

 لطبع ًظغٌ

 (3)ى=

 لطبع تغثىٌ

 (6)ى=

 ع± ؽ ع± ؽ ع± ؽ ع± ؽ

اوم: صػن 

 اإلصاعح الؼلُب
 غُغ صال 2.363 6.36 4.16 6.63 3.33 6.66 3.56 6.63 3.33

حبًُب :عضب 

 الوـتفُضَي
 غُغ صال 1.625 6.31 3.63 6.41 3.46 6.66 3.65 6.55 3.46

حبلخب: الودبفآد 

 والذىافؼ
 غُغ صال 1.626 6.36 3.56 6.64 2.66 6.66 3.16 6.66 2.63

عاثؼب: ًشغ 

 الخمبفخ
2.66 6.62 3.36 6.66 3.21 6.36 3.65 6.45 3.443

*
 صال 

سبهـب 

 التضعَت:
 غُغ صال 1.263 6.41 3.63 6.66 3.66 6.63 3.36 6.66 2.66

ؿبصؿب:الجٌُخ 

التذتُخ 

 والوؼلىهبد

 غُغ صال 6.656 6.36 3.66 6.51 3.26 6.66 3.31 6.61 3.66

 غُغ صال 2.266 6.36 3.64 6.52 3.16 6.65 3.36 6.52 3.66 امجوبلٍ

 4.463=6.61ف الجضولُخ ػٌض   2.611=6.65ف الجضولُخ ػٌض 

   6.61**:صال ػٌض                   6.65*: صال ػٌض 
كالمكضحة بالجدكؿ  (One way Anova)تُػظير نتائج تحميؿ التبايف األحادم

لدل  الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديميةالسابؽ أف قيـ "ؼ" المحسكبة لمتكسطات درجات 
عدـ كجكد  إلىتبعنا لمتغير نكع التخصص أقؿ مف قيـ "ؼ" الجدكلية، مما ُيشير  البحثعينة 

باستثناء محكر نشر الثقافة حيث  ،كذلؾ فى جميع محاكر االستبياف فركؽ دالة إحصائيِّا
لمعرفة اتجاه  شيفيو ـقيلذا قاـ الباحث بحساب  (0.03ظير أف ىناؾ داللة عند مستكل )

 التالى.الفركؽ كيكضحو الجدكؿ 
 (: 15جضول علن )

فً هذىع ًشغ  صعجبد الؼٌُخ طجمب لومُبؽ الووبعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد األكبصَوُخ فٍ للفغوق "شُفُه" لُن

 (35تجؼب لٌىع التشظض )ى =   الخمبفخ

 

 الوجبصة
 ±ع ؽ/ ى ًىع التشظض

 الفغوق ثُي الوتىؿطبد

 لطبع تغثىٌ ًظغٌلطبع  لطبع ػولٍ لطبع طجٍ

عاثؼب: ًشغ 

 الخمبفخ

1.16 6.53 6.62  6.62 2.66 6 لطبع طجٍ
*

 

 6.55 6.66   6.66 3.36 16 لطبع ػولٍ

 6.65    6.36 3.21 3 لطبع ًظغٌ

     6.45 3.65 6 لطبع تغثىٌ

 6.61**: صال      6.65*: صال ػٌض 
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باستثناء محكر نشر الثقافة حيث ظير أف ىناؾ داللة  ،فى جميع محاكر االستبياف
لمعرفة اتجاه الفركؽ كيكضحو  شيفيو ـقيلذا قاـ الباحث بحساب  (0.03عند مستكل )
درجات العينة طبقا لمقياس الممارسات  في لفركؽايكضح الجدكؿ السابؽ الجدكؿ التالى 

 ما يمى:ك  فى محكر نشر الثقافةاإلدارية لمقيادات األكاديمية 
 بيفالممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -

 كجكد عدـ إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.67الطبى كالعممى =) القطاع
 . إحصائيا دالة فركؽ

 بيفالممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 كجكد عدـ إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.33الطبى كالنظرل =) القطاع
 . إحصائيا دالة فركؽ

 بيفالممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
كذلؾ  ،( 0.03عند مستكل ) إحصائيا دالة كىي ، (9.94الطبى كالتربكل =) القطاع

 . لصالح القطاع التربكل
 بيفالممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -

 عدـ إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.09العممى كالنظرل =) القطاع
 . إحصائيا دالة فركؽ كجكد

 بيفالممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 عدـ إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.33العممى كالتربكل =) القطاع
 . إحصائيا دالة فركؽ كجكد

 بيفالممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 عدـ إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.63النظرل كالتربكل =) القطاع
 . إحصائيا دالة فركؽ كجكد

 داللة ذات فركؽ تكجد ال كمما سبؽ يتضح قبكؿ الفرض الصفرم كالذم ينص عمى أنو:
فيما عدل فى  نكع التخصص لمتغير طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة استجابات في إحصائية
 .  كذلؾ لصالح القطاع التربكل نشر الثقافةمحكر 
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 :اليْع ملتغري طبكا ذلاّرٍا إزاٛ الذراش٘ عٔي٘ اشتجاباتباليصب٘ للفرّم يف  (3

لمتكسػػػطات درجػػػات  الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػةبحسػػػاب المتكسػػػطات قػػػاـ الباحػػػث 
 إنػاث( -النػكع )ذكػكر لػدل عينػة البحػث تبعنػا لمتغيػر  الممارسات اإلداريػة لمقيػادات األكاديميػة

 ، كالنتائج يكضحيا الجدكؿ التالى:(تقيمة ) بحسابكلمعرفة داللة الفركؽ قاـ الباحث 
 (16جضول )

الووبعؿبد اإلصاعَخ للمُبصاد لضعجبد الذـبثُخ وامًذغافبد الوؼُبعَخ ولُوخ "د"  الوتىؿطبد 

 (.35)ى=الٌىع لضي ػٌُخ الجذج تجًؼب لوتغُغ  األكبصَوُخ

 

 الٌىع

 الضملخ لُوخ د
 طكىع

 (14)ى=

 اًبث

 (21)ى=

 ع± ؽ ع± ؽ

 غُغ صال 1.366 6.66 3.66 6.41 3.42 اوم: صػن اإلصاعح الؼلُب

 غُغ صال 1.264 6.65 3.62 6.46 3.46 حبًُب :عضب الوـتفُضَي

 غُغ صال 6.512 6.62 3.12 6.66 2.66 حبلخب: الودبفآد والذىافؼ

 غُغ صال 6.616 6.61 3.33 6.52 3.66 عاثؼب: ًشغ الخمبفخ

 غُغ صال 6.363 6.66 3.35 6.66 3.23 سبهـب :التضعَت

 غُغ صال 6.666 6.63 3.41 6.56 3.21 ؿبصؿب:الجٌُخ التذتُخ والوؼلىهبد

 غُغ صال 6.611 6.65 3.43 6.46 3.22 امجوبلٍ

 2.633=6.61د الجضولُخ ػٌض   2.634=6.65د الجضولُخ ػٌض 

   6.61**:صال ػٌض    6.65*: صال ػٌض 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيـ "ت" الجدكلية لمتكسطات 

مما يشير النكع لدل عينة البحث تبعنا لمتغير  الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديميةدرجات 
كذلؾ فى جميع محاكر االستبياف، كقد يعزل ذلؾ الى أف  إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيِّا

رؤساء االقساـ فى كميات جامعة االسكندرية سكاء الذككر أـ االناث عمى دراية جيدة ببيئة 
لمتطمبات البلزمة لبلرتقاء ببيئة العمؿ كتحقيؽ مستكيات الجكدة المطمكبة بغض العمؿ كا

(، 7096النظر عف عامؿ الجنس، كتتفؽ النتيجة مع دراسة كبل مف )العتيبى كالشمرل، 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة نتائجيـ حيث أكضحت ( 7094(، )حساف، 7097)عبدالعزيز، 

، كمما سبؽ يتضح قبكؿ النكعتبعنا لمتغير  البحثإحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
 استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال الفرض الصفرم كالذم ينص عمى أنو:

 .        النكع لمتغير طبقا محاكرىا إزاء الدراسة عينة
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 :ىتاٜج الذراش٘ملدص أّال: 

كجية نظر رؤساء األقساـ بالكميات مف  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارساتأف كاقع  -4
 .(%64نسبة مئكية بمغت )ب متكسطالمعتمدة بجامعة اإلسكندرية حصؿ عمى تقدير 

كجية نظر رؤساء األقساـ مف  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات محاكرأف ترتيب  -5
 :  التالىجاء عمى النحك بالكميات المعتمدة بجامعة اإلسكندرية 

 %(47.7عمى المرتبة األكلى بنسبة مئكية بمغت ) المستفيديفرضا  محكر حصؿ -
 .عاؿٍ كبتقدير 

(، %49.6) عمى المرتبة الثانية بنسبة مئكية بمغت دعـ اإلدارة العميا محكرحصؿ  -
 .عاؿٍ كبتقدير 

 %(،66.6عمى المرتبة الثالثة بنسبة مئكية ) البنية التحتية كالمعمكمات محكرحصؿ  -
 .متكسطكبتقدير 

كبتقدير  %(66المرتبة الرابعة بنسبة مئكية بمغت ) عمى التدريب كالتنمية محكرحصؿ  -
 متكسط.

كبتقدير  %(67.6بنسبة مئكية بمغت ) الخامسةالمرتبة  عمى نشر الثقافة محكرحصؿ  -
 متكسط.

%( 69.7بنسبة مئكية بمغت ) السادسة ي المرتبةعم المكافآت كالحكافز حصؿ محكر -
 كبتقدير متكسط.

بيف متكسطات  (0.03إحصائية عند مستكل داللة ) ؽ ذات داللةعدـ كجكد فرك -6
 إلىتعزل  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات محاكر إزاءاستجابات عينة البحث 
  .متغير الدرجة الكظيفية

بيف متكسطات  (0.03إحصائية عند مستكل داللة ) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة -6
تعزل إلى  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات محاكر إزاءاستجابات عينة البحث 

باستثناء محكر نشر الثقافة حيث ظير أف ىناؾ داللة عند  ،نكع التخصصمتغير 
كأظيرت  لمعرفة اتجاه الفركؽ شيفيو ـقيلذا قاـ الباحث بحساب  (0.03مستكل )

 نتائجو ما يمى:
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الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.67الطبى كالعممى =) القطاع بيف
 .إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ

الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ، (0.33الطبى كالنظرل =) القطاع بيف
 .إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ

الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 ،( 0.03عند مستكل ) إحصائيا دالة كىي ، (9.94الطبى كالتربكل =) القطاع بيف

 كذلؾ لصالح القطاع التربكل.
الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -

 إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ،(0.09العممى كالنظرل ) القطاع بيف
 .إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ

الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ،(0.33العممى كالتربكل ) القطاع بيف
 .إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ

الممارسات اإلدارية لمقيادات األكاديمية  درجات متكسطات في لمفركؽ شيفيو قيمة أف -
 إلى يشير ما كىك إحصائيا، دالة غير كىي ،(0.63النظرل كالتربكل ) القطاع بيف
 .إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ

بيف متكسطات  (0.03إحصائية عند مستكل داللة ) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة -6
تعزل إلى  الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات محاكر إزاءاستجابات عينة البحث 

 .النكع متغير
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ًٔا تطْٓر املنارشات اإلدارٓ٘ للكٔادات األنادمٔ٘ ظامع٘  التٙ تْاجُات صعْبال : أبرزثاى

   :اإلشهيذرٓ٘ ّفل ميَجٔ٘ شت٘ شٔجنا

 محاكرفي اإلطار النظرم كالدراسة الميدانية، ككفؽ تحميؿ  إليوفي ضكء ما تـ التكصؿ 
دعـ اإلدارة العميا، رضا المستفيديف، كالتى تتمثؿ في ) الجامعية لمقيادات اإلدارية الممارسات

ؿ (التدريب كالتنمية، البنية التحتية كالمعمكمات، المكافآت كالحكافز، نشر الثقافة ، تـ التكصُّ
 كالتي تتمثؿ فيما يمي : ،عممية التطكير التى تكاجوات صعكبالمف أبرز عدد  إلى
 نتائج البحكث في تطكير أساليب العمؿ.اىماؿ القيادات الجامعية  -1
 .معالجتيانحك سعى الك  فى االعماؿ الجامعية اإلخفاؽتحديد جكانب بقمة اإلىتماـ  -2
 .تسيـ فى تذليؿ معكقات جكدة األداءقد ؤلفكار التى لتشجع القيادات الجامعية غياب  -3
 .القيادات الجامعية بمشاركة العامميف في تحميؿ مشكبلت المستفيديف كمعالجتيا اغفاؿ -4
القيادات الجامعية لمتعرؼ عمى آراء مؤسسات المجتمع في مستكل جكدة  سعىعدـ  -5

 .خريجي كميات الجامعة
القيادات الجامعية بإجراء تحسينات مستمرة عند تقديـ الخدمات ضعؼ اىتماـ  -6

 لممستفيديف.
 بعمؿ دراسات عف دافعية العامميف لتحفيزىـ بطريقة عممية.القياـ عدـ  -6
 لتحفيز فرؽ الجكدة. كالحكافز البلزمة الدعـ المالياغفاؿ تقديـ  -6
 بنشر ثقافة أداء العمؿ بشكؿ صحيح مف المرة األكلى. االىتماـضعؼ  -6

 .الكعي لدل مف يقاكمكف التغيير كيتمسككف بأىكائيـ التقميدية بنشرقمة االىتماـ  -16
نشر ركح التميز كالتنافس بيف األقساـ ك نشر ثقافة العمؿ الجماعي بيف العامميف أغفاؿ  -11

 كالكحدات لتحقيؽ التميز في األداء.
 متابعة مدل تطبيؽ ما يتدرب عميو العاممكف بالجامعة.ب االىتماـضعؼ  -12
استقطاب الخبراء كالمتخصصيف لتدريب العامميف عمى برامج الجكدة اغفاؿ أىمية  -13

 الحديثة.
تدريب فرؽ العمؿ عمى معالجة االنحرافات في األداء الفعمي عف األداء المخطط ضعؼ  -14

 و.ل
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الدعـ المالي البلـز لتكفير نظـ اإلتصاالت كالمعمكمات كصيانة األجيزة البلزمة  ضعؼ -15
 لتطبيؽ برامج الجكدة.

 نظـ كأساليب إحصائية تتيح سيكلة القياس كالتقييـ الفعمي لؤلداء. عدـ السعى الى تكفير -16
 المعاصرة.ر قكاعد البيانات المناسبة لتطبيؽ برامج الجكدة يتكفبقمة اإلىتماـ  -16

تطْٓر املنارشات اإلدارٓ٘ للكٔادات األنادمٔ٘ لالالزم٘ التْصٔات ّاإلجراٛات املكرتح٘ : ثالجـًا

   :ظامع٘ اإلشهيذرٓ٘ ّفل ميَجٔ٘ شت٘ شٔجنا

ؿ كيمكف   تطكير الممارسات لمجمكعة مف التكصيات كاإلجراءات المقترحة  إلىالتكصُّ
كالتغمب عمي  اإلسكندرية كفؽ منيجية ستة سيجمااإلدارية لمقيادات األكاديمية بجامعة 

 كذلؾ مف خبلؿ : معكقاتيا،
 الحد مف انتشار عمى كالعمؿ بكؿ التغييرالمناسب لق الصحى المناخ تييئةالسعى الى  -9

 .لدل مف يقاكمكف التغيير كيتمسككف بأىكائيـ التقميدية كذلؾ السمبية التكجيات
 مما يساعد عمى المختمفة اإلدارات الجامعية بيف االتصاؿ كتقنيات كسائؿ تحسيف -7

 .كالجيد الكقت تكفير
 في مف خبراتيـ لبلستفادة الخبراءك  المتخصصيف مف الكفاءة ذكم ستقطابالىتماـ باا -3

 .سيجما ستة منيجية العامميف عمى تطبيؽ تدريب
 النظاـ تحميؿ مف مشتقة عممية لمعايير طبقا الجامعية القيادات اختيارالعمؿ عمى  -7

 .كمتطمباتو اإلدارم
 يتبلئـ بما كصياغتيا سيجما ستةمنيجية  لتطبيؽ البلزمة التدريبية االحتياجات تحديد -3

 .بالجامعة العامميف كميارات قدرات مع 
 عمى العامميف لحث المادية كغير المادية التشجيعية كالمكافآت الحكافز بمنح االىتماـ -6

 .الجكدة كعناصر محاكر كؿ تطبيؽ
 .ةاإلحصائي كاألساليب اآللي، الحاسب كتطبيقات المعمكمات تقنية عمى العامميف تدريب -4
كتكفير نظـ اإلتصاالت كالمعمكمات كصيانة  التقنيات لشراءالدعـ المالي البلـز  تكفير -6

 األجيزة البلزمة لتطبيؽ برامج الجكدة.
ممارساتيـ  سيجما فى ستة عمى كيفية تطبيؽ منيجية الجامعية قياداتال تدريب -9

 محددة. ةتدريبي كدكرات عمؿ كرش خبلؿ مف كذلؾ االدارية
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 ستة مجاؿ تطبيؽ منيجية في خبرة ليا التي المؤسسات بعض بخبرات االستعانة -90
 . سيجما كحققت نجاحات مف خبلؿ تبنييا

 ستة تطبيؽ في كالمشاركيف المتميزيفالقياـ بعمؿ دراسات عف دافعية العامميف لتحفيز  -99
 .بطريقة عممية سيجما

 مف الجامعة كاالستفادة خدمات مف المستفيديف آراء باستطبلعضركرة االىتماـ  -97
 .الجامعة االداء داخؿ كفاعمية تحقيؽ رضاىـ في شككاىـ كمقترحاتيـ

 خبلؿ نشر مف ذلؾك سيجما  ستة منيجية لتطبيؽ مناسبة عمؿ بيئة إيجاد السعى تجاه -93
 .بالجامعة العمؿ فرؽ ثقافة

مشاركتيـ ك  العامميف كتمكيف الصبلحيات كمنح القرارات اتخاذ في المشاركة دائرة تكسيع -97
 .في تحميؿ مشكبلت المستفيديف كمعالجتيا

 منيجية تطبيؽ عمى كالمتابعة كالتنسيؽ عمميات التخطيط تتكلى بالجامعة إدارة إنشاء -93
 بيف كميات الجامعة. سيجما ستة

مف خبلؿ لقاءات متعددة مع الطبلب تحديد احتياجات كتكقعات طبلب الجامعة  -96
المستجديف كالمقيديف عمى اف تقـك كمياتيـ بكضع أىدافيا كخطط العمؿ بيا كفقا 

 لذلؾ.
السعى الى التعرؼ عمى تطمعات كاحتياجات سكؽ العمؿ حتى تتمكف الكميات مف  -94

تحديد المكاصفات المطمكب تكافرىا فى خريجييا مف حيث استيعابو لمستجدات العصر 
 مجاؿ تخصصو. فى

 سيجما، ستة منيجية مع تتكافؽ كفؽ معايير المكظفيف بتعييف ضركرة االىتماـ -96
 .كأىدافيا مبادئيا كتحقؽ

 سيجما ستة لتطبيؽ قابمية أكثر لتككف التحتية البنية احداث تغييرات فى لىإالسعى  -99
 سيجما. ستة التقنية البلزمة لتطبيؽ منيجية التطكرات كاستيعاب

 ليتمكف ،ةالجكد عالية اتصاالت بشبكة الجامعة كأقساـ إدارات كافة طبر العمؿ عمى  -70
 . كالمكاف بالزماف التقيد دكف باألعماؿ القياـ مف العامميف جميع
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لتحقيق الميزة التنافسية   Six Sigmaأحمد، محمد جاد حسين. "متطمبات تطبيق ستة سيجما  -4

 جامعة تربية:ال كمية مجمة". بالجامعات: دراسة تطبيقية عمى بعض كميات جامعة جنوب الوادي
 .724 – 22(: 7112) ،2، ج22ع ،التربية كمية – شمس عين

 ، (1222) لبنان، مكتبة، بيروت، ،االجتماعية العموم المصطمحات معجم :زكي أحمد ،بدوي -2
 .747ص

 بنغازي، ،ممتازة إدارية مصطمحات اإلدارة موسوعة :الجميل عبد ،آدم ، مصطفى بكر أبو ،بعيرة -6
 . 111 ص ،(1261) والمالية، اإلدارية لمعموم المعيد العالي

 72ص  ، 1222 والتوزيع، لمنشر الدولية القاىرة، الكريم، عبد محمد ترجمة ،اإلدارة :دراكر بيتر -2
، مجمة البحوث االداريةالجندى، نشوى أحمد، استخدام أسموب سيجما ستة فى مجال المحاسبة،  -1

 .112(: 7112.)2،ع72م
جوادة، سمر خميل إبراىيم، و يوسف حسين محمود عاشور. "مدى توافر مقومات تطبيق ستة  -2

سيجما فى المستشفيات الحكومية فى قطاع غزة ودورىا فى تحسين جودة الخدمات الصحية من 
  .21:(7111. الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة، )رسالة ماجستيروجية نظر اإلدارة العميا" 
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 -سيجما لتحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس وجودة المخرجات بكمية العموم اإلدارية واإلنسانية 

(: 7112) ،2، ع22مج التجارة كمية - الزقازيق جامعة :التجارية البحوث مجمة". فجامعة الجو 
161. 
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 العربي (عشر الثالث السنوي القومي المؤتمر ،والعشرين الحادي القرن في العربية الجامعات
 جامعة-الجامعي التعميم تطوير مركز القاىرة، 7116 نوفمبر 72-76 الفترة في المنعقد) الخامس

 .37ص شمس عين
حسين، سالمة عبدالعظيم، و ىدى سعد السيد. "تحسين جودة العمميات االدارية بكميات التربية  -17
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-Six أشرف محمود أحمد محمود. "متطمبات تطبيق سيجما ستةدرادكة، أمجد محمود محمد، و  -12
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 فى دراسات" ، ق الداخميومعايير التدقيق الداخمي في جامعة الكويت عمى جودة عمميات التدقي
 - 222(: 7111) ،7، ع42مج ،العممي البحث عمادة - األردنية الجامعة :التربوية العموم
221. 

 الممارسات واقع ، حسين بن عبداهلل بن مطمق والشريف، طالل بن مقعد بن الروقي، مطمق -12
، 1، مج الدولية المتخصصةالمجمة التربوية الناشئة،  السعودية الجامعات في واإلدارية القيادية
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: رسالة التربية وعمم النفس،  "ةلتحسين جودة االداء بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمي (



 م0201( 20) -0ج-فبراير...                                                           عدد  تطوير الممارسات اإلدارية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 616 - 

 - 112(: 7111) ،22ع  الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية -جامعة الممك سعود 
121. 

، الدار المصرية المبنانية: المصطمحات التربوية والنفسية معجمزينب.  ،النجارو شحاتو، حسن  -71
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