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إىل من يطيب هبا عيش الدهر  ...رفيقة عمري الصابرة احملتسبة  ...زوجيت
إىل خري من أشدد هبم أزري و أشركهم يف أمري سندي و عزوتي  ...أخوتي و أخواتي
إىل فرحة عمري و قرة عيين و بسمة احلاضر و أمل املستقبل أبنائي  ...مالك  ...يوسف
إىل إخوة عرفناهم و ألفنا صحبتهم يف اخلري دائما  ...أصدقائي و أحبيت األعزاء

الباحث

ب

شكر و تقدير

الحمدهلل را اللملمي  ،و الصالة و السالم على خمتم الرسل و النبيي  ،نبي اهلل و حبيبه المصطفى محمد
صلى اهلل عليه و سلم ،و هلل الشكر أوالً و أخي اًر ،على توفيقه ،و كرم عونه ،على مم م و فتح به علي

م إنجمز لهذه الدراسة ،بلد أ سهل لي اليسير ،و فرج لي م الهم الكثير ،فملحمد له و لجالل وجهه و
للظيم إكرامه الذي وفقني إلنجمز هذا اللمل و الجهد المتواضع ،فبلد حمده و شكره جل و عال فإنني إ

أصبت فم اهلل وحده اللليم الحكيم ،و إ أخطأت فم نفسي و م الشيطم  ،و مم توفيقي إال بمهلل الللي

القدير.

و حرصمً على رد الجميل إلى م كمنوا له و هم له أهالً ،و إنطالقمً م قول الحبيا المصطفى صلى اهلل
عليه و سلم "ال يشكر اهلل م ال يشكر النمس" ،فإنه لم دواعي سروري و يشرفني أ أتقدم بجزيل الشكر

و اللرفم و االمتنم  ،إلى األستمذة الدكتورة  /نهمية عبد الهمدي التلبمني ،و الدكتور /محمد جودت فمرس

المشرفم على هذه الرسملة ،و اللذا أفمداني بللمهمم اللظيم ،و لم يتوانيم و لو للحظة ع دعمي و دفلي

لألممم إلنجمز هذا اللمل المتواضع ،و إلى الدكتور /رامز بدير و الدكتور /نبيل اللوح لتفضلهمم بقبول
منمقشة هذه الرسملة ,و الشكر موصول إلى حمضنة الللم ،جمملة األزهر – غزة ممثلة بكلية اإلقتصمد و

الللوم اإلدارية ،و أخص فيهم كمفة أعضمء الهيئة التدريسية في قسم إدارة األعممل ،و كذلك عممدة
الدراسمت اللليم ،لمم قدموه لي م مسمعدة و تسهيالت في سبيل إنجمز هذه الدراسة.

والشكر موصول إلى مؤسستي التي أعمل بهم و أنتمي و أعتز بهم ,جمملة القدس المفتوحة ممثلة برئيسهم

األستمذ الدكتور /يونس عمرو و نمئبه لشؤو قطمع غزة ,األستمذ الدكتور /جهمد البطش و إدارتهم للموافقة

لي بإكممل دراستي و تقديم الدعم لي خالل مسيرتي الدراسية.

ووفمء و تقدي اًر للذي ال يتسع المقمم لذكر أسممئهم ،يطيا لي أ أقدم شكري و امتنمني لكل م عمو و
ً
سمهم في إخراج هذا اللمل المتواضع منذ أ كم فكرة ،حتى رأى النور واقلمً و حقيقة ،فلهم مني كل

الشكر و التقدير و االحترام.

و الحمدهلل ر العالمي
الباحث

ج

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التلرف على اللالقة بي أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية بلممدات القبول و
التسجيل بملجمملمت اللمملة بمحمفظمت قطمع غزة ،و قد إعتمد البمحث في دراسته المنهج الوصفي
التحليلي ،و لتحقيق أهداف الدراسة فقد قمم البمحث بتصميم إستبمنة خمصة كأداة للدراسة ،و تكو مجتمع

الدراسة م اللمملي بلممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية اللمملة بقطمع غزة ( جمملة

األزهر – جمملة القدس المفتوحة – الجمملة اإلسالمية – جمملة األقصى – جمملة فلسطي – جمملة
غزة)،و قد بلغ حجم مجتمع الدراسة ( )102مفردة ،و استخدم البمحث أسلوا المسح الشممل في دراسته،

حيث تم توزيع ( )102إستبمنة تم إسترداد ( )87منهم بنسبة إسترداد بلغت (.)%85.29
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتمئج م أهمهم:

 تتوفر ملميير أسلوا ستة سيجمم (دعم و التزام االدارة اللليم ،قيمس األداء و نظمم الحوافز ،المواردالبشرية و التدريا ،التحسي المستمر ،اللمليمت و األنظمة) بدرجة كبيرة في عممدات القبول و التسجيل
بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) ( α≤ 0.05بي تطبيق أسلوا ستة سيجمم والميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 يؤثر تطبيق أسلوا ستة سيجمم تأثي اًر ذو داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) ( α≤ 0.05على الميزةالتنمفسية في عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

و قد قدمت الدراسة مجموعة م التوصيات ترتبط بضرورة االهتممم بتبني ملميير أسلوا ستة سيجمم في
عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية ،كذلك فقد أوصت بأ تقوم اإلدارة اللليم في الجمملمت

الفلسطينية بدعم تطبيق أسلوا ستة سيجمم بكمفة الطرق و األشكمل ،كذلك فقد أوصت بضرورة زيمدة

الدراسمت الفلسطينية و اللربية و التي تربط بي أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية ،و أوصت كذلك
بتطبيق دراسة عالقة أسلوا ستة سيجمم بملميزة التنمفسية على عممدات و أقسمم أخرى بملجمملمت

الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

د

Abstract
The study aims to identify the relationship between Six Sigma
methodology and the competitive advantage in the Deanships of admission and
registration in the Palestinian universities which is working in Gaza Strip.
The researcher used the descriptive analytical approach, for which he has devised
a questionnaire as a study tool, The Study population consists of all the workers
in the Deanships of Admission and Registration in the Palestinian universities
working in Gaza Strip (Alazhar University, Alquds Open University, The Islamic
University, Alaqsa University, Palestine University, Gaza University), The
researcher used the comprehensive survey methodology, where (102)
questionnaires were distributed on the study population, (87) questionnaires were
redeemed ( response rate : 85.29%).
Among the most important conclusions of the study were the following:
- Six Sigma methodology criteria (Support and commitment of senior
management, Performance management and incentives, Human resources and
Training, Continuous improvement, Processes and systems) are available in the
Deanships of Admission and Registration in the Palestinian universities in Gaza
Strip.
- There is a statistically significant relationship between the use of Six Sigma
methodology and the competitive advantage in the Deanships of Admission and
Registration in the Palestinian universities in Gaza Strip at the level of
significance (α≤ 0.05)
- Applying Six Sigma methodology affects the competitive advantage in the
Deanships of Admission and Registration in the Palestinian universities in Gaza
strip at level of significance (α≤ 0.05)
The study offered several recommendations relating to the importance of giving
more attention to applying the Six Sigma methodology in the Palestinian
universities in Gaza strip, high management should support applying the
methodology, more Palestinian and Arab studies should be conducted on the
relationship between Six Sigma and the competitive advantage, and applying this
study on other deanships in the Palestinian universities.
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الفصل األول
اإلبار العام للدراسة
المقدمة
في سوق اللمل في عصرنم الراه  ،تسلى المنشآت بكمفة أشكملهم لتقديم أفضل خدمة

للمستهلك ،ذلك الذي نتج ع بيئة المنمفسة الشديدة الموجودة بي هذه المنشآت ،و هو أيضمً نتمج
لللولمة التي جللت المنشأت تتنمفس عملميمً و ليس محليمً فقط ،األمر الذي إستدعى أ تقوم هذه

المنشأت بمإلهتممم أكثر بجودة منتجمتهم و خدممتهم المقدمة ،و كذلك أ تهتم بمم يريده المستهلك ،و

مم يتطلع إليه ،و كيف تقوم بتحقيق ذلك بأقل التكمليف الممكنة و بأسلمر منمفسة.

و ممم يتضح أعاله فإننم اآل نليش في مرحلة إدارة الجودة الشمملة ،و التي انبثق عنهم عدة علوم و
مفمهيم و أسمليا متنوعة و متلددة تتبع للدة ثقمفمت و عدة مدارس علمية ،و للل م أبرز األسمليا

التي تركز على مفهوم الجودة الشمملة و أحدثهم هو أسلوا ستة سيجمم ،حيث تشكلت منهجية هذا

األسلوا في منتصف الثممنينمت م قلا شركة موتوروال ،حيث قممت الشركة بتجميع نظريمت و
مفمهيم الجودة الشمملة مع المبمدئ اإلحصمئية و الحسمبية للجودة ،و دمجت هذه المفمهيم و الللوم في

أسلوا جديد يتمك م تحقيق جودة عملية جداً في األداء و توفير للهدر المملي للشركة بنسبة غير
بسيطة حيث بلغ مجموع المدخرات اللملمية بفضل أسلوا ستة سيجمم بحلول اللمم  2003أكثر م

 100بليو دوالر ،حيث تبنت الجملية األمريكية للجودة هذا األسلوا(القزاز و أخرو .)15: 2009،
و قد تلددت الكتا و المراجع اللربية و اللملمية التي تتحدث ع أسلوا ستة سيجمم و كذلك تلددت

التلريفمت ،و م المؤكد أ المنشآت التي تقوم بتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،تحصل على مستوى عمل
م األداء و الجودة حيث تصل نسبة الدقة في األداء إلى  %99.9997أي أ هذه النسبة تجللنم

نقترا م كو اللمل خمل م األخطمء ،ممم يخلق ميزة تنمفسية لدى المنشأة و يحقق لهم تفوقمً على
المنشآت األخرى التي لم تلتحق بلد بركا الجودة الحديثة و األسمليا الحديثة في الجودة كأسلوا

الستة سيجمم (أبو نمهية.)21 :2012 ،

و يلتبر تحقيق الميزة التنمفسية م أهم األهداف المرجوة م تطبيق أسلوا ستة سيجمم في المنشأت
و الشركمت المختلفة ،فملميزة التنمفسية تمثل اللنصر اإلستراتيجي الحرج و الذي يقوم بدوره بتقديم
الفرص الهممة لكي تحقق المنشأت المختلفة لكي تحقق ربحية متواصلة و سملة متميزة بملمقمرنة مع

المنشأت المنمفسة ،حيث إنتشرت فكرة الميزة التنمفسية و توسلت بلد ظهور عدة كتا تهتم بهم للدة

علممء و على رأسهم "مميكل بورتر" أستمذ اإلدارة اإلستراتيجية في جمملة همرفرد و الذي أصدر أول

كتما ع الميزة التنمفسية في اللمم  1980و تبلته عدة إصدارات في األعوام  1985و  1990حيث
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يلتمد مفهومه على أ النقطة األسمسية و المحورية أ اللممل األكثر أهمية في نجمح و صلود

المنشأت هو الموقف التنمفسي ) (Competitive Positionلهم في المجمل الذي تلمل به (الدهدار،
.)93 : 2006
و بنمء على مم تقدم و على الدراسمت السمبقة و التي استند إليهم البمحث في هذه الدراسة ،يمك أ

نقول أ أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaهو أسلوا حديث و مميز يسلى إلى خفض نسبة
الليوا إلى أقصى الدرجمت الممكنة ،و هذا األسلوا يلطي المنشأة التي تتبنمه تمي اًز ع غيرهم م

المنشآت و يضيف لهم قيمة أكثر تمي اًز ع مثيالتهم.
سوالا :مشكلة الدراسة

إ المنشأت الملمصرة ,و بلد أ تلزز مفهوم اللولمة ,أصبحت تنظر حولهم و تتدارس أوضمع
المنشأت المحيطة ,بل و تحمول التفوق و التميز عليهم بكمفة السبل و األشكل ,لذلك فإ هذه المنشأت
في حمجة لتبني مفهوم الميزة التنمفسية ,و الذي يحقق لهم مبتغمهم ,و يقوم بتقديمهم لألممم ع المنشأت
المنمفسة (أبو نمهية ,)4 : 2006 ,ويركز أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaعلى تطوير جودة
األعممل المختلفة في أي منشأة وأي مؤسسة مهمم اختلف نوعهم أو هيكلهم ،و يركز األسلوا على
استخدام األسمليا اإلحصمئية واإلدارية م خالل مراحل محددة و واضحة في حل المشكالت و توفير
الهدر المملي و اإلداري في المنشآت و الوصول إلى نسبة خطأ تصل إلى  3.4عيا لكل مليو
فرصة حدوث الليا (القزاز واخرو .)16 :2009،
و عند البحث في المواقع االلكترونية و السؤال في بلض عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت
الفلسطينية م خالل دراسة استطالعية أجراهم البمحث على  20موظف م موظفي عممدات القبول و
التسجيل ببلض الجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة م عدة مستويمت إدارية ع مدى تطبيق أسمليا

الجودة المختلفة ،و مدى محمولة بلض هذه الجمملمت لتحقيق الميزة التنمفسية م

خالل أبلمدهم

(الكفمءة المتميزة ،التزام المنشأة بملجودة ،اإلستجمبة المتميزة لحمجمت اللميل) ،تبي أ هنمك ضلف

في إجمبمت اللمملي في بلض عممدات القبول و التسجيل ,حيث أوضح مم يقمرا ال  %80بواقع 16

م وظف أ هنمك مشكلة حقيقية في الميزة التنمفسية الخمصة بمؤسسمتهم ,حيث تراجلت أعداد الطلبة

بشكل ملحوظ و ذلك للدة أسبما مختلفة ,حيث أظهرت إحصمئيمت و ازرة التربية و التلليم اللملي

تراجلمً في تسجيل الطلبة في الجمملمت التقليدية ,حيث بلغ أعداد الطلبة الجدد الملتحقي في اللمم

 2015/2014مم يقمرا  36,215أمم في اللمم  2016/2015فتراجلت حتى وصلت إلى 33,876
و هذا يلتبر تراجع ملحوظ ينبغي على المؤسسمت التلليمية أ تنظر إليه بجيدة و تقوم بدراسة جوانبه
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المختلفة و مسببمته (المصدر :إحصاءات التعليم العالي  ,)http://www.mohe.pna.ps/services/statisticsو تبي أ

الجمملمت ال تهتم تممممً بمم يلني مصطلح الميزة التنمفسية ،و قد أكد ذلك دراسة (الدهدار،)2006 ،
حيث خلصت هذه الدراسة إلى وجود ضلف في مدى تطبيق الجمملمت الفلسطينية لملميير الميزة

التنمفسية أو مم يوصل هذه الجمملمت إلى تلك الميزة ،حيث أوصت هذه الدراسة بضرورة إشراك
المستويمت اإلدارية المختلفة في عمليمت التخطيط االستراتيجي للوصول إلى مستوى التنمفسية

المطلوا ،حيث أ الجمملمت التي يلملو بهم ال تستحوذ على الكفمءة المتميزة ،األمر الذي قد يحرم
بلض الجمملمت م

قدرتهم على التنمفس و الحصول على مقمعد متقدمة في مستويمت الميزة

التنمفسية.
و لذلك و بلد قراءة متأنية في أسلوا ستة سيجمم و مم يحققه م

مكمسا و عوائد و جودة

للمؤسسمت التي تتبنمه فإ البمحث يستطيع صيمغة مشكلة البحث في التسمؤل التملي:

"هل هناك عالقة بي تببي سسلو ستة سيجما و الميزة التنافسية في عمادات القبول و التسجيل
في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع غزة ؟"

و يتفرع منه األسئلة الفرعية التملية:

 -1مم هو مستوى تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت
الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة ؟

 -2مم هو مستوى الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بقطمع
غزة ؟

 -3هل توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) ( α≤ 0.05بي تطبيق أسلوا ستة
سيجمم و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت

قطمع غزة ؟
 -4هللل يللؤثر تطبيللق أسلللوا سللتة سلليجمم (دعلم و التلزام اإلدار اللليللم ،التحسللي المسللتمر ،الملوارد
البش ل لرية و التل للدريا ،اللمليل للمت و األنظمل للة ،قيل للمس األداء و نظل للمم الح ل لوافز) تل للأثي اًر ذو داللل للة
إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05على الميزة التنمفسية في عممدات القبلول و التسلجيل

في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة ؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصمئية في متوسطمت استجمبمت المبحوثي عند مستوى داللة
) (α≤ 0.05حول تطبيق أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaتلزى إلى المتغيرات (النوع،
اللمر ،المؤهل الللمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكم اللمل) في عممدات
القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة ؟
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 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصمئية في متوسطمت استجمبمت المبحوثي عند مستوى داللة
)(α≤ 0.05حول الميزة التنمفسية تلزى للمتغيرات الشخصية (النوع ،اللمر ،المؤهل الللمي،
المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكم

اللمل) في عممدات القبول و التسجيل في

الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة .
ثاني ا :متغيرات الدراسة

المتغير المستقل :يتكو المتغير المستقل م ملميير أسلوا الستة سيجمم و هي:
 -1دعم و التزام اإلدارة اللليم.

 -2التغذية اللكسية و نظمم الحوافز.
 -3الموارد البشرية و التدريا.
 -4التحسي المستمر.

 -5اللمليمت و االنظمة.
تم تحديد أبلمد الستة سيجمم بنمءاً على االطالع على الدراسمت السمبقة و الواردة في جدول (.)1

المتغير التابع :الميزة التنمفسية.

المتغيرات الديموغرافية( :النوع ,العمر ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخدمة ,مكا العمل)
المتغيرات الديموغرافية( :النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكان العمل).

المتغير التابع

المتغير المستقل
أسلوب ستة سيجما
-1
-2
-3
-4
-5

دعم و التزام اإلدارة العليا
قياس األداء و نظام الحوافز
التحسين المستمر
العمليات و األنظمة
الموارد البشرية و التدريب

شكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة

الميزة التنافسية

المصدر :جرد بواسبة الباحث إعتماد ا على الدراسات السابقة

4

جدول ( : )1األبلمد الخمصة بأسلوا ستة سيجمم كمم تم تحديدهم في الدراسمت السمبقة
الدراسة السابقة

ابعاد ستة سيجما الواردة في الدراسة

)الساليمة(2007 ،

دعل للم و الت ل لزام اإلدارة اللليل للم /التل للدريا /الم ل لوارد البش ل لرية /نظل للم المللومل للمت /الثقمفل للة
التنظيمية

)صالح الدي و عبدالوهما،
(2009
)جوادة(2011 ،
)الطمئي و أخرو (2011 ،
)رابح و حميدة(2012 ،
)أبو نمهية(2012 ،

دعم و التزام اإلدارة اللليم /قيمس األداء و نظلمم الحلوافز /الملوارد البشلرية و التلدريا/
التحسي المستمر /اللمليمت و األنظمة
اإلمكمنيمت اإلدارية /اإلمكمنيمت التقنية /اإلمكمنيمت المملية /اإلمكمنيمت البشرية
الكفمءة و الفمعلية /صنع الملرفة /تقليل تكمليف الجودة الرديئة
دعم و التزام اإلدارة اللليم /التدريا /الموارد البشرية
دعم و التزام اإلدارة اللليم /التحسي المستمر /الموارد البشرية و التدريا /اللمليمت و
األنظمة /قيمس األداء و نظمم الحوافز

)عبداهلل(2012 ،

دعم والتزام اإلدارة اللليلم /التغذيلة اللكسلية و القيلمس /التحسلي المسلتمر /اللمليلمت و
األنظمة /الموارد البشرية و التدريا

)حميدة(2013 ،

دعم والتزام اإلدارة اللليلم /التغذيلة اللكسلية و القيلمس /التحسلي المسلتمر /اللمليلمت و
األنظمة /الموارد البشرية و التدريا

)القصمص(2014 ،

دعم اإلدارة اللليم /التغذية اللكسية /القيمس /التحسي المستمر /اللمليمت و األنظمة/

الموارد البشرية

المصدر :جرد بواسطة البمحث بملرجوع للدراسمت السمبقة
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ثالثا :فرضيات الدراسة
اعتمد البمحث في دراسته على الفروض التملية:
الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) ( α≤ 0.05بي تطبيق أسلوا ستة سيجمم و
الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.
و يتفرع منها الفروض الفرعية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة) (α≤ 0.05بي دعم و التزام اإلدارة اللليم و
الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي قيمس األداء و نظمم الحوافز
و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي التحسي المستمر والميزة
التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي اللمليمت و األنظمة و الميزة
التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي الموارد البشرية و التدريا و
الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

الفرضية الرئيسية الثانية:

يللؤثر تطبيللق أسلللوا سللتة سلليجمم (دعللم و الت لزام اإلدار اللليللم ،التحس لي المسللتمر ،الم لوارد البش لرية و
التللدريا ،اللمليللمت و األنظمللة ،قيللمس األداء و نظللمم الح لوافز) تللأثي اًر ذو داللللة إحصللمئية عنللد مسللتوى

داللللة ) (α≤ 0.05علللى المي لزة التنمفسللية فللي عمللمدات القبللول و التسللجيل فللي الجمملللمت الفلسللطينية
بمحمفظمت قطمع غزة.
الفرضية الرئيسية الثالثة:
ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللمئية فللي متوسللطمت اسللتجمبمت المبحللوثي عنللد مسللتوى داللللة

≤(α

) 0.05حلول تطبيلق أسللوا سلتة سليجمم ) (Six Sigmaتللزى إللى المتغيلرات الديموغرافيلة (النلوع،
اللمللر ،المؤهللل الللمللي ،المسللمى الللوظيفي ،عللدد سللنوات الخدمللة ،مكللم اللمللل) فللي عمللمدات القبللول و
التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.
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الفرضية الرئيسية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصمئية في متوسطمت استجمبمت المبحوثي عند مستوى داللة ≤(α
)0.05حول الميزة التنمفسية تلزى للمتغيرات الديمغرافية (النوع ،اللمر ،المؤهل الللمي ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكم اللمل) في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية
بمحمفظمت قطمع غزة.
رابعا :سهداف الدراسة
 .1التلرف على مستوى تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت
الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 .2التلرف على مستوى الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية
بمحمفظمت قطمع غزة.

 .3التلرف على اللالقة التي تربط تطبيق أسلوا ستة سيجمم بتحقيق الميزة التنمفسية.
 .4تحديد أثر أسلوا ستة سيجمم على الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت
الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

 .5توضيح الفروق في إستجمبمت المبحوثي

حول أسلوا ستة سيجمم و التي تلزى للمتغيرات

الديمغرافية (النوع ،اللمر ،المؤهل الللمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكم اللمل).

 .6توضيح الفروق في إستجمبمت المبحوثي حول الميزة التنمفسية و التي تلزى للمتغيرات الديمغرافية
(النوع ،اللمر ،المؤهل الللمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكم اللمل).
 .7التوصل إلى توصيمت هممة م شأنهم أ تحقق الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل
بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة
خامسا :سهمية الدراسة
تظهر أهمية الدراسة م خالل مم ستلود به بملنفع ضم القطمعمت التملية:
 .1األهمية العلمية:

أ .إثراء المكتبة اللربية عموممً والمكتبة الفلسطينية خصوصمً بململمرف والمهمرات الجوهرية بمستخدام
أحدث أسمليا الجودة.
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ا .يستمد هذا البحث أهميته بصفة عممة م النتمئج المتوقلة منه والتي يمك أ تسمهم في تقديم
دليل عملي ع مدى أهمية و فمعلية تطبيق أسلوا ستة سيجمم و مدى تأثيره على تحقيق الميزة

التنمفسية للممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في قطمع غزة.

ج .يلتبر هذا الموضوع م

المستمر.

الموضوعمت الحديثة المهمة في إدارة الجودة الشمملة و التحسي

 .2األهمية العملية:

أ .توجيه الجمملمت الفلسطينية عممة و عممدات القبول و التسجيل خمصة ألسلوا ستة سيجمم.
ا .إمكمنية االستفمدة م البحث واللمل على تطبيقه في عممدات القبول و التسجيل.

ج .تقديم توصيمت لمسمعدة عممدات القبول و التسجيل على التلرف على مم يحققه لهم تطبيق
أسلوا ستة سيجمم م ميزة تنمفسية و قيمة عملية و جودة.

 .3األهمية للباحث

سوف تسمعد الدراسة البمحث في ملرفة اللالقة التي تربط تطبيق منهجية ستة سيجمم و الميزة
التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية ،كذلك التلرف على عوامل وجود الميزة التنمفسية و مدى توفرهم في
الجمملمت الفلسطينية ،إضمفة إلى أ هذه الدراسة تلتبر متطلا للحصول على درجة الممجستير في
إدارة األعممل.
سادس ا :مصبلحات الدراسة
 .1سسلو

ستة سيجما :مجموعة مجربة م

أسمليا اإلدارة الحديثة و األدوات التحليلية و

تقنيمت مراقبة المشمريع ،و إعداد التقمرير ،التي تجتمع لتشكل إنطالقة تحسينمت في حل
المشمكل و أداء األعممل (القزاز و أخرو .)16 :2009،
التعريف اإلجرائي :هو أسلوا إداري تحسيني متكممل يلمل م خالل التفكير بملطلبة أوالً
عبر إستخدام الوسمئل اإلحصمئية و التحليلية المختلفة على تقليل التبمي و االنحراف المليمري
في اللمليمت و الحصول على أعلى نسبة رضم للطلبة.
 .2الميزة التنافسية :القدرة على التفوق و التقدم ع األخري بملسلر بحيث يمك أ تأخذ الميزة
التنمفسية شكل أسلمر أقل لنفس المنمفع ،أو أ تضيف المنشأة خدممت على منتجمتهم و
خدممتهم بحيث تلوض الزيمدة في السلر ،بمإلضمفة إلى القدرة على االستم اررية و البقمء و
المنمفسة في السوق م خالل مهمرة المنشأة في تنسيق و تسخير مواردهم بملشكل األمثل
(التلبمني و أخرو .)218 :2012 ،
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التعريف اإلجرائي :القدرة التي تميز المنشأة ع مثيالتهم م خالل طرح خدممت تحمل منمفع
مميزة أو تسليرات مميزة بحيث ال يوجد أي خدممت أخرى تنمفس هذه الخدممت م جميع
النواحي ،فهي أ يشلر الطملا بأنه حصل على أكثر م مم قمم بتقديمه.
 .3االستجابة لحاجات العميل:أ

تكو

المؤسسة قمدرة على أداء المهمم بشكل أفضل م

المنمفسي في تحديد و إشبمع احتيمجمت اللمالء ،ممم يؤدي إلى خلق بيئة م التميز قمئمة
على المزايم التنمفسية (تشمرلزهل و جونز.)202 : 2001 ،
 .4الكفاءة المتميزة :و هي أ تتميز منتجمت و خدممت المنشأة التي تقدمهم بطريقة تكسا هذه
المنتجمت و الخدممت ميزة فريدة متميزة ع الخدممت التي يقدمهم منمفسيهم (الدهدار2006 ،
.)10 :
 .5دعم و إلتزام اإلدارة العليا :عملية إستراتيجية تتطلا الدعم م رأس المنشأة م نمحية توفير
و دعم الجهود الرامية إلى إقنمع و تحفيز المستويمت اإلدارية المختلفة بأهمية و فلسفة أسلوا
ستة سيجمم بمم يضم النجمح في تطبيقه (أبو نمهية)29 : 2012 ،
 .6قياس األداء و نظام الحوافز :و هي عملية قيمس األداء الحملي لللمليمت مقمرنة بإحتيمجمت
اللمالء بإستخدام مؤشرات إحصمئية تقيس كفمءة اللمليمت ،و تحديد اإلنحرافمت في األداء
الحملي و التأثير المستقبلي لهذه اإلنحرافمت ( (Basavaraj, et. al., 2011: 486و يبنى
على قيمس األداء نظمم الحوافز الممدية و الملنوية.
 .7الموارد البشرية و التدري  :و هي اإلهتممم بجميع الق اررات اإلدارية و التي تؤثر على
اللمملي و نجمحهم في إستخدام أسلوا ستة سيجمم م خالل تدريبهم على إستخدام األسلوا
(الساليمة.)11 : 2007 ،
 .8التحسي المستمر :و هي تحرك المؤسسة نحو خلق مزايم جديدة و بشكل أسرع و أفضل قبل
قيمم مؤسسمت أخرى منمفسة بتقليد التميز القمئم حمليمً ،لذا فإ األمر قد يتطلا م المؤسسة
تغيير و تطوير المزايم الموجودة فيهم و خلق مزايم تنمفسية جديدة م مرتبة مرتفلة (نبيل،
.)101 ،1996
 .9العمليات و األنظمة :يركز أسلوا ستة سيجمم على إتقم اللمليمت كخطوة أسمسية نحو بنمء
ميزة تنمفسية م خالل تقديم الخدمة الجيدة إلى الطالا)(Pande,et. Al. 2002 : 9
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الفصل الثاني
اإلبار النظري

المبحث األل :سسلو ستة سيجما.
المبحث الثاني :الميزة التنافسية.

المبحث الثالث :عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية

بمحافظات قباع غزة.
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المبحث األول

سسلو ستة سيجما )(Six Sigma

المقدمة

إ النمظر و المتأمل في الللوم اإلدارية الحديثة و الملمصرة يالحظ جيداً كمية اإلهتممم بللم

الجودة ،حيث أصبحت الجودة علممً كبي اًر متشلبمً له فروع و أصول و له مذاها و مدارس عديدة ،و
قد توالت الدراسمت و األبحمث التي درست الللوم المختلفة للجودة حتى أضحت تخصصمت تدرس في

الجمملمت في شتى أنحمء اللملم.

و مع التطور الهمئل في هذا الللم أصبح اسم الجودة منوط بدوائر رئيسية موجودة في اللديد م

المؤسسمت ،فال نجد جمملة تخلو م دائرة الجودة ،تلك الدوائر التي يكو هدفهم األول و الرئيسي هو
إدارة الجودة في مؤسسمتهم ،و تطورت مفمهيم الجودة المختلفة حتى وصلت إلى مفهوم الجودة الشمملة
و الذي كم أول م حمول وضع تلريفه هو منظمة الجودة البريطمنية  ،BQAحيث عرفت إدارة

الجودة الشمملة على أنهم "الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك م خاللهم تحقيق كل م احتيمجمت

المستهلك و كذلك تحقيق أهداف المشروع ملمً" و عرفت على أنهم "نظمم يتضم مجموعة الفلسفمت
الفكرية المتكمملة و األدوات اإلحصمئية و اللمليمت اإلدارية المستخدمة لتحقيق األهداف و رفع مستوى

رضم اللميل و الموظف على حد سواء" ( رضوا .)25 :2012 ،

و ظهرت عدة مذاها و منهجيمت إلدارة الجودة الشمملة ،و للل م أبرزهم في هذا اللصر و أهمهم
هو أسلوا الستة سيجمم و الذي يلتبر م الللوم الحديثة في اإلدارة و التي ال زالت قيد الدراسة و

البحث.

و يمثل هذه األسلوا وجهة النظر الغربية في كيفية تحقيق الجودة و التي يمك إنجمزهم م خالل
تشكيل فريق عمل م كفمءات مدربة و مؤهلة في طرق و كيفيمت حل المشمكل المختلفة و التي

بدورهم تقوم بحل هذه المشمكل و تقوم بإيجمد الحلول المنمسبة لهم و تقوم بتطبيق الحلول و اختبمرهم

وصوالً إلى أقل قدر ممك م األخطمء ،بحيث ال يكو الخطأ مالحظمً .و يأتي هذا األسلوا بشكل
ملمكس للطريقة اليمبمنية التي تلتمد على تدريا كمفة اللمملي في التنفيذ و التي م أبرز مظمهرهم

حلقمت الجودة ( Quality Circlesالقزاز و أخرو .)10 : 2009 ،

ال شك بأ أسلوا الستة سيجمم قد وصل األ إلى منحى متقدم جداً ع مم كم عليه حي تشكل في

اللمم  ،1988و سيتنمول البمحث في الصفحمت القمدمة تفمصيل أسلوا الستة سيجمم.

سوالا :تاريخ سسلو ستة سيجما

نشأ أسلوا ستة سيجمم بلد جهود كبيرة و متراكمة م البحث و التطوير في علوم الجودة و

التحسي المستمر حتى وصل إلى الجودة الشمملة ،حيث أ أسلوا ستة سيجمم ليس وليد اللحظة و

إنمم له أصوله التي تمتد إلى عشرات السني م البحث المستمر و التجمرا اللملية و التطبيق على
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أرض الواقع حتى وصل إلى صيغته الحملية ،و التي تجلت و برزت تأثيراتهم الحقيقية على شركمت
عمالقة مثل موتوروال  Motorolaو جنرال إلكتريك  GEو غيرهم ).(Pande and Holpp, 2002: 3

لقد كمنت شركة موتوروال  Motorolaاألمريكية الرائدة في اإلنطالق بأسلوا الستة سيجمم حيث تبنت
الشركة عمليمت التحسي المستمرة و مبمدئ أسلوا ستة سيجمم و أدواته حتى وصلت إلى نسا فوق

المتوقلة و مميزة للجودة) ،(Pande and Holpp, 2002: 3و قد كمنت شركة موتوروال Motorola
هي م أطلقت هذا االسم على أسلوا الستة سيجمم ،حيث يلبر هذا االسم ع نهج تخفيض التشتت
بي نتمئج اللمليمت و الذي عمدة مم يلبر عنه بلدد االنحرافمت المليمرية ( سيجمم  ،)σحيث قممت

الشركة بزيمدة فرصة حدوث االنحراف في القيمسمت ع  3.4لكل مليو مم ينتج عملية تحسي غير
مسبوقة و متطورة جدا في الجودة و خفض كبير في التكمليف و ذلك يلني أ فرصة ظهور الخطأ

هي  3.4م كل مليو و هذه نسبة منخفضة بطريقة أكثر م ممتمزة(.جوادة)58 : 2011 ،

و م الملفت في تمريخ الستة سيجمم عندمم أعل المدير التنفيذي لموتوروال " Motorolaأرت سندري"

ع مشكالت الجودة في الشركة و أ الشركة متجهة نحو تطبيق أسلوا الستة سيجمم  ،و م خالل

ذلك إستطمعت شركة موتوروال  Motorolaتوفير مم يقمرا ال  2.2بليو دوالر أمريكي خالل أربلة

سنوات م اللمل بأسلوا الستة سيجمم ،و في ينمير  1987أصدرت الشركة برنممج جودة طويل
األجل بإسم برنممج جودة ستة سيجمم ( أبو نمهية.)23 :2012 ،

و بمرور الزم

وصوالً إلى منتصف التسلينمت ،فملكثير م

الشركمت مثل أاليد سيجنمل

 ،AlliedSignalجنرال الكتريك  GEقررت أ تبدأ بتوظيف أسلوا ستة سيجمم في إدارتهم ،ففي
اللمم  1998تم إصدار تقرير حول شركة جنرال الكتريك  Geيفيد بأنهم وفرت مم يقمرا ال 330

مليو دوالر أمريكي م خالل أسلوا ستة سيجمم و هو ضلف مم تم توقله عند بداية اللمل بهذه

األسلوا،في جنرال الكتريك ،و وصوالً إلى اللمم  2003فقد بلغ مجموع المدخرات اللملمية بواسطة

نظمم ستة سيجمم أكثر م  100بليو دوالر أمريكي ،فأصبح أسلوا ستة سيجمم أسلوا عملمي

مميز ،يقوم بإكسما م يتبنمه وفرة كبيرة في الموارد و قلة في نسا حدوث الخطأ (القزاز و أخرو ،
.)15 : 2009

و م الشركمت اللمالقة التي طبقت أسلوا ستة سيجمم و نجحت في تطبيقه و الحصول على نتمئج

مرضية للغمية شركمت "سوني ،فورد ،توشيبم ،بي أم دبليو" ،و كدليل كبير على النجمح الذي حققه هذا
األسلوا فقد تم إعتممده م

قبل الجملية األمريكية للجودة كمليمر رئيسي في تصنيف الشركمت

الصنمعية في الواليمت المتحدة األمريكية ،و إستمرت األسلوا بملتطور حتى عصرنم الراه و ال زال

البمحثو مهتمي في تطويرهم و التنقيا ع مزيد م اللوائد التي قد تنتج ع تطبيقه (Pande and

)( Holpp, 2002: 3أبو نمهية.)24 : 2012 ،
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و يرى البمحث أ أسلوا ستة سيجمم أسلوا يستحق الدراسة و البحث و التطبيق في المنشآت و

المؤسسمت المختلفة لمم يحمله هذا األسلوا م مزايم تمك المنشأة م خفض حجم الليوا الموجودة

في عمليمتهم و كذلك فإنه يستحق التطبيق أل ملظم المنشأت التي قممت بتطبيقه منيت بنجمح محقق

و استطمعت تحقيق مزايم مختلفة نتيجة لتطبيقه.

ثاني ا :تعريف سسلو ستة سيجما

لقد كم ألسلوا ستة سيجمم حظمً وفي اًر م إهتممم علممء اإلدارة ،حتى أ األسلوا حظي

بتلريفمت عديدة و متنوعة و لهم مدلوالت على شمولية األسلوا و إمكمنيتهم في التغلا على اللديد

م المشمكل.

و عرفه  (2 : 2002) Pande and Holppعلى أنه "األسلوا الذكي في إدارة األعممل و الذي

يضع اللمالء أوالً و يستخدم الحقمئق و البيمنمت المختلفة وصوالً إلى أفضل الحلول الممكنة ،بحيث
يتجنا األسلوا أكبر نسبة م األخطمء في كل عملية للوصول إلى أعلى درجمت الجودة".

و قمم  (3 : 2002) Breyfolgeبتلريف سيجمم على أنهم" المؤشر و الدليل على إمكمنية حدوث

األخطمء فمستوى سيجمم يتنمسا عكسيمً مع إحتممل حدوث األخطمء ،بملنى أنه كلمم زاد مستوى
سيجمم كلمم كم إحتممل حدوث األخطمء أقل".

و يضيف ب سليد ( )34 : 2004تلريف أخر بأنه" برنممج لتحسي الجودة يهدف الى تقليل عدد

الليوا في اللملية اإلنتمجية لتصبح حوالي  3.4عيا لكل مليو فرصة".

فقد عرفه القزاز و أخرو ( )16 : 2009على أنه "مجموعة مجربة م أسمليا اإلدارة الحديثة و
األدوات التحليلية و تقنيمت مراقبة المشمريع ،و إعداد التقمرير ،التي تجتمع لتشكل إنطالقة تحسينمت

في حل المشمكل و أداء األعممل".

و عرفه النليمي ( )662 : 2008على أنه "الحصول على أعلى اللوائد الممكنة و تقليل التلف و
األخطمء إلى أدنى حد ممك بحيث تصل إلى  3.4خطأ لكل مليو فرصة ،و بمختصمر فهو عبمرة

ع مستوى الصفر م األخطمء".

و أيضمً عرفه  (11 : 2012) Manvilleعلى " أنه في األسمس أداة ترتكز على تخفيض االنحراف

المليمري في اللمليمت ،بحيث ترتكز على تقليل التبمي و االنحراف في المخرجمت بهدف الوصول إلى

مستوى  3.4خطأ لكل مليو فرصة".

و عرفته أبو نمهية ( )27 : 2012على " أنه أسلوا شممل هدفه االرتقمء بمستوى الجودة في
المنشأت تحقق م خاللهم درجة م التفوق على المنشأت المنمفسة ،بحيث يدرس األسلوا اللالقة
المستمرة بي

الجودة األعلى و التكمليف األقل م خالل التركيز على مواط الليوا و محمولة

التخلص منهم ،و ذلك يتطلا عمليمت رقمبة عملية على األداء بشكل مستمر و مقمرنة األداء بمتطلبمت
اللمالء و احتيمجمتهم و قيمس االنحرافمت و محمولة تقييمهم".
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ثالثا :عالقة سسلو ستة سيجما بالجودة

إ أسلوا ستة سيجمم جمء نتمجمً للتطور الهمئل الذي حصل في علوم الجودة الشمملة ،و هو

خالصة علوم الجودة المتراكمة م خالل سنوات بحث طويلة ،هذا إضمفة إلى كو أسلوا ستة
سيجمم يهدف إلى تجميع أدوات التحسي و التي طبقت على نطمق كبير و بصورة منفصلة حتى بروز
هذه األسلوا ،و أشمر  )38:2003 ( Truscottإلى أوجه اإلختالف و التي تميز أسلوا ستة
سيجمم ع بمقي علوم الجودة التي سبقته و أخرهم الجودة الشمملة كمم في الجدول ( ،)2كمم أ الميزة

البمرزة في أسلوا ستة سيجمم هي الحصول على أقل أخطمء ممكنة ( 3.4خطأ لكل مليو محمولة)
مع المحمفظة على أقل التكمليف الممكنة ،كمم أ أسلوا ستة سيجمم ال يمك أ ينفصل ع الجودة

أو يلمل بملزل عنهم ألنه نتمجمً لللومهم المتراكمة ،بمإلضمفة لتوفير الجودة لألدوات و الوسمئل التي
تلزم المنشأة لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و لك مع زيمدة ملحوظة في إستخدام الجوانا اإلحصمئية

م إنحراف مليمري و غيرهم م المؤشرات التي تلتبر مهمة جداً في أسلوا ستة سيجمم (أبو نمهية،
.)24 : 2012

جدول رقم ( : )2الفوارق بي أسلوا ستة سيجمم و مداخل الجودة األخرى

الخاصية
التكلفة

مداخل الجودة السابقة

سسلو ستة سيجما

التكلفة مرتببة بإعادة التصنيع و

كل التكاليف ستختفي مع سداء العمل

الجودة الرديئة

الكفاءات المبلوبة

إستشاريي و خبراء في الجودة

بشكل سليم م المرة األولى

الخبرات الخاصة بالجودة و المتوفرة
لدى جميع العاملي في الجودة

تتم كرد فعل بعد مراقبة الوضع القائم

تتم بشكل إستباقي م خالل التحسي

التقييم

المبابقة لمتبلبات محددة

المسئولية

دائرة الجودة

بناء على رضا العمالء و توقعاتهم
ا
جميع العاملي في المنشأة

األداء

النبا

قابلية التببي

(عالج)

التركيز على الجوان التقنية و
المتعلقة بالعميل النهائي
الجوان الصناعية فقب

المستمر (وقاية)

التركيز على جميع جوان العمل
المتعلقة بكل م البيئة الداخلية و
الخارجية للمنشأة

كل المنتجات و العمليات و الخدمات
في المنشأة

المصدر(Truscott, 2003 : 38):و( سبو ناهية)25: 2012 ،

م الجدول السمبق يتضح الفرق بي أسلوا ستة سيجمم و مداخل الجودة األخرى حيث أ هنمك
اختالفمت جوهرية تركز في مجملهم على جميع اللمليمت و البيئمت الخمصة بملمنشأة و ال تركز على
عملية ملينة أو جهة ملينة خمصة بملمنشأة و ذلك يمك المنشأة م الحصول على مركز متقدم في
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منمفسة المنشآت األخرى م خالل الحصول على أقل نسبة عيوا في أي جمنا م جوانا الخدمة

أو التصنيع.

رابع ا :مبادئ سسلو ستة سيجما

يشير القزاز و أخرو ( )17 : 2009بأ ستة سيجمم هي أسلوا ألغراض عممة لتقليل

األخطمء و تلظيم القيمة ،أي أ أسلوا ستة سيجمم أصبح ال يقتصر فقط على نواحي ضيقة و
محددة و إنمم يمك استخدامه في جميع منمحي الحيمة و أمورهم و بذلك و بلد الرجوع إلى التلريفمت

السمبقة و المراجع المختلفة (عسيري( ،)31 : 2010 ،جودة ( ،)580 : 2008 ،بمند و هولا،

 )36-33 :2005فإ هنمك مبمدئ عممة لهذا األسلوا و هي:
 .1االهتمام بالعمالء و التركيز عليهم

فملكثير م الشركمت و المؤسسمت غملبمً مم تتفمجأ بأنهم ال تلبي رغبة عمالئهم و ال تقوم بمإليفمء
بمتطلبمتهم و تفضيالتهم بشكل كممل و م المللوم أ القيمم بمإليفمء بمتطلبمت و رغبمت اللمالء

بنمء على ذلك فإ
تلتبر مؤش اًر واضحمً و قويمً على جودة اللمل و مؤث اًر مهممً في االنتمج و ً
المنظممت يجا أ تركز و تهتم جيداً ا "صوت اللميل" أي أ عليهم اإلهتممم بملرفة رغبمت و

تفضيالت اللمالء بشكل أوسع و أكثر تلمقمً و االهتممم بمللمل على تحوير المنتجمت و الخدممت
بملشكل الذي يخدم و يلبي هذه االصوات (الشممم )100 : 2005 ،

 .2اإلدارة بالبيانات و المعلومات

يشير القزاز و أخرو ( )27 : 2009في الحديث ع

القيمس بأنه إذا لم يتم تجميع البيمنمت و

المللوممت بشكل صحيح فإ األمر سينتهي بسرعة في كثير م المشمريع و المنشأت بنتمئج غير

سمرة و مخيبة لألممل ،فجمع البيمنمت و المللوممت مع الخبرة يلتبر مميز ألي منشأة تسلى لتحسي

حقيقي ،فملبيمنمت و المللوممت الصحيحة و السليمة و المحدثة تلتبر إشمرة إيجمبية لتقدم و رفلة
المنشأة و إعتممدهم عليهم يجلل م

وضلهم وضلمً أفضل م

أي منشأت أخرى ،و يؤكد

الشممم ( )101 : 2005أ هنمك ثالثة أدوات وضلهم الللممء ألسلوا التحسي و لحل المشكالت
ع طريق ستة سيجمم و هي :

أ .سدوات الفري  :شبكة المسؤوليمت ،التدريا اللملي و غيرهم

ا .سدوات تبوير العملية  :خريطة بمريتو ،اللصف الذهني و غيرهم.
ت .األدوات اإلحصائية :اإلختبمرات اإلحصمئية التفضيلية بجميع فروعهم.
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 .3مالزمة العمليات للمخرجات
إ مالزمة كل عملية بحد ذاتهم و التركيز عليهم و اعتبمر ا لكل عملية مخرج يلتبر مدخل في

(المدخل السيئ يؤدي إلى ُمخرج سيئ)
عملية أخرى و اللمل بمبدأ ُ Garbage in Garbage out
يؤدي لتحسي جودة مخرجمت اللمليمت و يضع المنشأة في مقدمة المنشآت التي تسلى لتطبيق الستة

سيجمم ،كذلك فإ تطبيق أسلوا ستة سيجمم في كل إجراء يشكل عملية مستقلة بحد ذاتهم و لذلك فإ

هذه األسلوا تضع اللملية و تلتبرهم المحور األسمسي الذي يسمعد الشركة على تحقيق النجمح

المتكممل و المستمر (ب سليد.)88 : 2004 ،
 .4اإلدارة الفعالة
إ اإلدارة الفلملة هي اإلدارة التي تؤم بمبدأ التغيير لألفضل و تؤم بجودة اللمل و بملتحسي

المستمر و بدينمميكية اللمل ،و هي اإلدارة التي تفلل الرقمبة البنمءة و الرقمبة التي تؤدي إلى الحل

قبل وقوع المشكلة و التي تلمل على تجنا و تفمدي الحوادث المختلفة ،و تراقا جودة اللمل و رضم

اللم يل بكمفة األدوات الممكنة و تستلمل البيمنمت و االحصمئيمت المختلفة في القيمس للتحسي  ،وجود
هذه اإلدارة تلتبر مبدءاً مهممً م مبمدئ أسلوا الستة سيجمم( .عبداهلل)17 : 2012 ،

 .5ال محدودية التعاو

إ اللمل المشترك و الهدف الواحد يؤدي بال شك لضمم نجمح المنشأة و نجمح أهدافهم ،كمم و يؤدي
للوقوف بصالبة أممم التحديمت و اإلشكمليمت المختلفة و حلهم ،و اللمل بروح الفريق الواحد ميزة تميز

المنشأة ع

غيرهم ،فهنمك حمجة ممسة للمنشمة إليجمد خطة اتصمل فلملة لربط جميع الموظفي

بأسلوا الستة سيجمم و اطالعهم عليهم و على كيفية اللمل بهم و كيفية ترابطهم مع وظمئفهم المختلفة

و الفوائد التي تنتج ع هذا الربط (ب سليد.)90 : 2004 ،
 .6السعي إلى الكمال و التحسي المستمر

عندمم نتحدث ع الكممل فإننم بملتأكيد نتحدث ع االهتممم بجميع التفمصيل الصغيرة و الكبيرة في

اللمليمت ،و ع ضبط جودة هذه اللمليمت بل و السلي إلى التحسي المستمر ،إ هذه السممت
تلطي المنشأة خطوات واضحة و مميزة لضمم تطبيق أسلوا الستة سيجمم في المنشأة التي تسلى

له ،فال يمك للمنشأة التي تتبنى أسلوا الستة سيجمم أ تبقى حبيسة نقمط محددة في الجودة و ال
تسلى للتطوير و التحسي بل و إلى السلي للوصول إلى الكممل في جودة اللمليمت( .عبداهلل2012 ،

)17 :
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 .7الوقاية بدالا م الرقابة

تقول الحكمة بأ "الوقمية خير م قنطمر عالج" و بال شك فإ هذه الحكمة لهم أثرهم و مفلولهم في

تطبيق أسلوا الستة سيجمم بل و تلتبر واحدة م المبمدئ اللممة التي تأسس عليهم هذا األسلوا،
فملوقمية و اتخمذ التدابير الالزمة للحيلولة دو وقوع األخطمء و اإلشكمليمت هو أمر مهم و يلتبر ممنلمً
مهممً جدا لوقوع المشمكل التي المنشأة في وضع حرج بليداً ع إمكمنية تطبيق األسلوا ،و ذلك يكو
بملوقمية في كل عملية بشكل مستقل م اللمليمت المختلفة و هذا يلتبر أفضل و أقل تكلفة م

عمليمت الرقمبة الروتينية(عسيري.)19 : 2010 ،

و يرى البمحث أ جميع المبمدئ المذكورة أعاله ،تلتبر م األركم األسمسية و التي يقوم عليهم نجمح

المنشأت المختلفة في تطبيق أسلوا ستة سيجمم ،فتبني هذه المبمدئ يلتبر مهممً ألي منشأة تسلى
للتميز بإستخدام أسلوا ستة سيجمم ،حيث عليهم االلتزام بهم و اللمل بموجبهم.

خامسا :معايير سسلو ستة سيجما

يمتمز أسلوا ستة سيجمم بلدة ملميير ذكرهم صالح الدي و عبد الوهما ( )23 ،2009وهي:

 .1دعم و التزام اإلدارة العليا :

م الضروري و الملح لتطبيق أسلوا ستة سيجمم أ يكو هنمك غطمء و شبكة أمم م اإلدارة

اللليم و أ يكو هنمك التزام بملتحسي المستمر و بدعم اللمليمت المختلفة التي تسمعد في تطبيق
األسلوا ،و أ تكو اإلدارة اللليم على قدر م المسؤولية في ذلك األمر ،بل و توفير الجهود و
تأمي مم يلزم لذلك ،و م أهم أدوار اإلدارة اللليم في تطبيق أسلوا ستة سيجمم هو قدرة اإلدارة على
إقنمع و إلزام اللمملي بمألسلوا ألنهم شمملة و تقوم على جميع أفراد المنشأة و تخلف بلضهم ع

االلت ازم بهم يلني عدم تطبيقهم; كذلك فإ دعم و التزام اإلدارة اللليم يلتبر أسمسمً لنجمح تطبيق أسلوا

ستة سيجمم ،ذلك أل أسلوا ستة سيجمم يلتبر تطوي اًر إستراتيجيمً يتطلا الدعم م كمفة األشكمل و
الجوانا م اإلدارة اللليم و ذلك لتحفيز المستويمت المختلفة في المنشأة و إقنمعهم بأهمية و فلسفة

األسلوا (أبو نمهية ،)29 : 2006 ،كذلك فإنه لتوفير ذلك الدعم ،يتطلا أ يكو رغبة حقيقية م

قبل إدارة المنشأة لتطبيق األسلوا لكي تكو مقتنلة تممممً بملدعم و تقوم بتوفير كمفة السبل لذلك

(القصمص)39 : 2014 ،
 .2التحسي المستمر:

و الذي يلتبر تبنيهم مبدءاً م المبمدئ المهمة ألسلوا الستة سيجمم فلملية التحسي المستمر تلتبر

مليم اًر م
التحسي

الملميير المهمة التي تقيس مدى قدرة المنشأة على التلممل مع هذه األسلوا ،بل إ

المستمر يلتبر رابطمً مهممً بململرفة بأبلمد اللمليمت اإلدارية و الفنية بملمنشأة و اتخمذ

الق اررات الالزم لتحسينهم; كذلك فإ أسلوا ستة سيجمم يؤكد على فكرة التحسي المستمر للمنشأت
17

التي تسلى للتطور و الوصول إلى أعلى مراتا التنمفسية ،حيث ينظر هذا األسلوا إلى اللمل

كمجموعة مترابطة م األنشطة التي تؤدي في النهمية إلى محصلة أكيدة (أبو نمهية،)30 : 2006 ،
كذلك فإ التحسي المستمر يلتبر مهممً جداً لخفض اإلنحرافمت التي تحدث في اللمليمت المختلفة و
األنشطة داخل المنشأة ،مم يسمعد على الحفمظ على جودة األداء (القصمص.)39 : 2014 ،
 .3الموارد البشرية و التدري :

إ

وفرة الموارد البشرية بملشكل السليم يلتبر عممالً م عوامل القوة في المنشأة ،و يلتبر داعممً

ألسلوا ستة سيجمم لمم له م أهمية في توفير المهمرات و الخبرات و القدرات المختلفة في المنشأة
و م أهم المهمرات هو أ تكو لدى هؤالء اللمملي القدرات الالزمة على تحليل رغبمت اللمالء و

اللمل وفق هذه الرغبمت و استلممل المللوممت و اإلحصمئيمت المختلفة في حل المشمكل ،و سيكو

لدائرة الموارد البشرية في المنشأة نصيا األسد في عملية تطبيق أسلوا ستة سيجمم حيث أنهم الجهة
المسئولة ع تدريا اللمملي و تطوير قدراتهم و مهمراتهم لتطبيق األسلوا.

كذلك فإ المكمفأت الخمصة بملموظفي يجا أ تقدم في حملة نجمح تطبيق أسلوا ستة سيجمم و في

حملة نجمح الموظف في مكمنه في تطبيق األسلوا ( حميده.)22 : 2013 ،
 .4العمليات و األنظمة:

إ

اللمليمت هي األسمس و اإلطمر اللمم للمليمت أسلوا الستة سيجمم ،فربط الوحدات المختلفة

بململلوممت المختلفة و المهمة عبر األنظمة يلتبر أم اًر مهممً في المنشأة ،و توفير قمعدة بيمنمت لذلك

األمر يلتبر عممل قوة للمنشأة يحول دو وقوع اإلشكمليمت المختلفة و األخطمء في اللمل ،فمألنظمة
الخمصة بكل منشأة تلتبر نقطة تنمفسية تستطيع المنشأة أ تطورهم و تجلل منهم ميزة تنمفسية ،كمم و

أ سهولة اللمليمت و التلممل داخل المنشأة يلتبر دليالً واضحمً على قوة األنظمة و توفر النظمم
بشكل دائم و عدم التلرض لألعطمل المختلفة أو الخلل في األنظمة الذي يؤدي لتوقف اللمل

بملمنشأة.

بنمء على ذلك فإ أسلوا ستة سيجمم يؤكد على أ كل إجراء يتم في المنشأة هو عبمرة ع عملية

بحد ذاتهم لذلك يلتبر أسلوا ستة سيجمم أ منهج اللمليمت و األنظمة هو المحور األسمسي في

عملية التطوير و التحسي ( حميده)22 : 2013 ،

 .5قياس األداء و نظام الحوافز:

إ ربط نظمم الحوافز بمدى تحقيق أسلوا ستة سيجمم بلتر داعممً لهذا التحقيق و مسهالً لسرعة

التطبيق و ضممنمً لتحقيق نتمئج فلملة و إيجمبية ،و هذا يلتبر عممالً م عوامل النجمح في المنشأة،
حيث أ ربط مدى تطبيق أسلوا ستة سيجمم لدى اللمملي بنظمم الحوافز داخل المنشأة سيؤدي إلى

زيمدة رغبة هؤالء اللمملي في تطبيق األسلوا طملمً في الحصول على الحوافز الممدية أو الملنوية

المختلفة ،كمم و أ نظمم التقييم في المنشأة و قيمس األداء المبني بشكل مهني سيكو نقطة مهمة في
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عملية تطبيق أسلوا ستة سيجمم ،فتوفر تغذية عكسية ع برامج الجودة و أدائهم للموظفي و المدراء
في الوقت المنمسا و بشكل مستمر يسمح بملتأكيد برفع درجة تحسي

اللمليمت المختلفة و رفع

مستويمت الجودة مم يسهم في تطبيق أسلوا ستة سيجمم بكفمءة (القصمص.)39 : 2014 ،

ويرى البمحث أ اللوامل التي تم طرحهم هي عوامل جمملة لللوامل التي إتفقت عليهم أغلا الدراسمت

السمبقة ،و هي عوامل تستطيع أ تنهض بملمنشأة و تسمعدهم في تحقيق أسلوا ستة سيجمم و ذلك
في حملة تطبيقهم مجتملة و اللمل على ذلك بملشراكة بي

المختلفة.

إدارة المنشأة و المستويمت اإلدارية

سادسا :البناء التنظيمي ألسلو ستة سيجما
وفقمً لبمند و هولا

( )46 : 2005و (النليمي و صويص )78-74 :2008 ،و

(القصمص )49 : 2014 ،فلندمم تبدأ المنشأة في التحول ألسلوا ستة سيجمم فإ هنمك بلض
األدوار الجديدة ستظهر على أرض الواقع ،و هذه األدوار لهم مسؤوليمت محددة و لهم مسميمت

مستوحمة م تقييم المستويمت في ريمضة الكمراتيه و أصل هذه المسميمت يلود إلى الرائدة في أسلوا
الستة سيجمم شركة موتوروال و هذه األدوار هي :
 .1الحزام األسود:

جمهز لمواجهة التغيير بكل قوة ،و هو قمئد ملهم ،و
إ الحزام األسود هو دور الشخص الذي سيكو
اً

مدرا فذ ،و يكو على دراية و خبرة بأدوات ستة سيجمم ،فملحزام األسود هو المسئول ع إعداد فريق

الستة سيجمم للبداية و إعطمء هذا الفريق القوة و الثقة بملنفس و بملقدرة على النجمح و على إنجمز

التغيير بل و على تحوير نتيجة التغيير لصملح المنشأة ،و في األغلا يكو الحزام األسود م اإلدارة

الوسطى في المنشأة ،و يلتبر الحزام األسود فرصته لالنطالق نحو الترقية و اتخمذ وضع أقوى في

المنشأة.

 .2معلم الحزام األسود:
إنه المدرا و المشرف الرئيسي على حمملي الحزام األسود ،بل و الملهم لهم و مستشمرهم ،و هو على
خبرة قوية بأسلوا الستة سيجمم ،و يلتبر مللم الحزام األسود هو المروج الرئيسي ألسلوا ستة سيجمم
و هو الدال عليهم و على أدواتهم ،و يتوجا على مللم الحزام األسود أ يضم أ حممل الحزام

األسود و فريقه يسيرو في اإلتجمه الصحيح و يلملو وفق األسس و الضوابط الصحيحة ألسلوا

ستة سيجمم.

وفي الهيكل التنظيمي فإ مللم الحزام األسود يشرف على عدد م حمملي الحزام األسود و الذي

بدورهم يشرفو على أعضمء الفرق التي يرأسونهم ،و يكو هنمك أكثر عدد م مللمي الحزام األسود

يشكلو فريقمً و يكو بينهم إتصمل للتطوير المشترك و مواجهة التحديمت المختلفة في اللمل.
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 .3الحزام األخضر:
و هو عضو في الفريق الذي يشرف عليه الحزام األسود (في بلض الوقت) و يكو له م مهمرات
الستة سيجمم مم لحممل الحزام األسود و لك يكو له وظيفة حقيقية أخرى ،و دوره الرئيسي يتمثل في
أرض الواقع م خالل تطبيق األفكمر الجديدة و األدوات في أسلوا ستة سيجمم في اإلجراءات اليومية

في اللمل.

 .4الببل  /الراعي:
و في اللمدة يكو هذا البطل م المستويمت اللليم في المنشأة مثل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي

فيهم ،و يلتبر وجوده حيويمً للغمية في المنشأة ،و غملبمً مم يكو عضواً في مجلس القيمدة في اللمل و
م أهم المهمم الموكلة إليه :

 ضمم سير المشروع ضم األهداف اللممة الواضحة و المرسومة و المخطط لهم لللمل. -تأمي و ضمم الموارد الالزمة و التي يحتمجهم فريق اللمل.

 -حل المشمكل داخل اللمل مثل الصراعمت و التداخالت بمم يضم وجود قنوات ربط مع مشمريع

ستة سيجمم أخرى داخل المنشأة.
 .5قائد التنفيذ:

و عمدة مم يكو خبي اًر في مجمل التطوير التنظيمي أو يكو مدي اًر تنفيذيمً داخل المنشأة و هو يلتبر
نمئا الرئيس للستة سيجمم و م أهم مهممه هو تقديم التقمرير المبمشرة إلى الرئيس ،و م أهم صفمته

أنه يمتلك قدرات قيمدية و إدارية عملية جداً ،و هذه الوظيفة هي وظيفة حسمسة جداً حيث يقع على
عمتقهم اللديد م المسؤوليمت و متوقع منهم إنجم اًز كبي اًر في وقت قصير و هي أكثر الوظمئف عرضة

للمسمءلة.

و السبا الرئيسي الختيمر هذه المسميمت فقد أشمر  )11 : 2003( Truscottبأ سبا ذلك يلود

إلى التشمبه الفلسفي بي ف الكمراتيه و أسلوا ستة سيجمم حيث أ ف الكمراتيه قمئم على فلسفة

تحقيق الكممل للنفس م خالل تنظيم التدريا و التطوير للذات و التلمو مع األخري للصملح اللمم،

و هي فلسفة تشبه بشكل أو بأخر الفلسفة التي تقوم عليهم أسلوا ستة سيجمم .

و يرى البمحث أنه يتوجا على المنشأة التي تسلى بملفلل لتطبيق أسلوا ستة سيجمم أ تقوم بإسقمط

هذه المهممت و الوظمئف و األحزمة على المستويمت اإلدارية و المسميمت اإلدارية المختلفة الموجودة

فيهم ،فطريقة تقسيم اللمل بحسا نظمم األحزمة مهمة جداً و تؤدي إلى التسهيل بشكل كبير في
تطبيق أسلوا ستة سيجمم.
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سابعا :تببي سسلو ستة سيجما
بحسا بمند و هولا( )39 : 2005و القصمص ( )60: 2014فإ هنمك ثالثة منطلقمت رئيسية عند

التفكير في تطبيق أسلوا ستة سيجمم في المنشأة يجا النظر إليهم جيداً و دراستهم و هي كمم يلي:
 .1التحول في العمل:

و يكو هذا المنطلق عند التأكد م أ الشركة أصبحت فيهم عمدات و قواعد قديمة و بمت يجا

تحطيمهم ،حيث يجا أ يكو هنمك عص اًر جديداً وواقلمً جديداً و تحوالً في اللمل بتدشي اللمل
بأسلوا ستة سيجمم ،في هذا المنطلق (التحول في اللمل) يكو هنمك تشكيالً لفرق عمل إلنجمز هذا

التحول يكو على عمتقهم البحث في اللمليمت المختلفة و رفع التوصيمت بشأ تغييرهم أو تطويرهم ،و
بال شك فإ هذا األسلوا سيكو له أثر على ملظم الدوائر و األفراد في المنشأة بحيث سيكو هنمك

تغيي اًر جذريمً و ملحوظمً في أسمليا اللمل و اللمليمت المختلفة.

 .2التبوير اإلستراتيجي:

و في هذا المنطلق أيضمً يلزم تشكيل فريق لللمل على التطوير االستراتيجي و لك يركز على عدد
محدود م وحدات اللمل و المنمطق الوظيفية في المنظمة ،فملتطوير االستراتيجي بملنسبة للفئمت

المستهدفة فيه يلتبر شممل وواسع و لكنه فلليمً تطوير محدود ،و في بلض األحيم قد تبدأ المنشأة
في عملية التطوير اإلستراتيجي و التي ربمم تتطور مع الوقت إلى أ تشمل جميع أركم هذه المنشأة

و يبدأ تطبيق طريق (التحول في اللمل).

 .3حل المشاكل:

و يلتبر هذا الطريق أكثر الطرق تمهالً و بطئمً في تطبيق أسلوا ستة سيجمم حيث يحمول هذا

الطريق البحث ع المشمكل المستمرة و التي تؤثر في اللمليمت بشكل فللي ليتم تشكيل فريق و

بنمء على
تدريبه على أدوات ستة سيجمم ليقوم الفريق بحل هذه المشكلة وفق األدوات المتوفرة و ً
الحقمئق و البيمنمت المتوفرة ،و هذا األسلوا تتبله المنشآت التي تريد تبني أسلوا ستة سيجمم بدو

إحداث تغييرات كبيرة و قوية.

و يرى البمحث بأ الثالثة طرق هي طرق عملية في حل المشكالت المختلفة و أ كل طريق يتم
تبنيهم وفقمً لظروف و أحوال المنشآت المتبنية لهم ،فإذا كم

هنمك استقرار إداري في المنشأة و

تستطيع المنشأة تحمل التغيير اللنيف الذي سيحصل و التشويش الذي سيكو عند اللمملي

و

تستطيع التلممل مع ذلك و تبسيط األمور إلى أقل قدر ممك م ردة الفلل فلليهم إتبمع أسلوا
(التحول في اللمل)،و في حمل لم تك الشركة مستلدة تممممً و لكنهم كمنت محتمجة فلليمً بأ تقوم
بملتغيير في بلض الوحدات المؤثرة على سير اللمل بشكل مبمشر فلليهم اللجوء إلى (التطوير

اإلستراتيجي) ،أمم في حملة الوضع غير المستقر أبداً و عدم استلداد اإلدارة اللليم لمواجهة أي ردات
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فلل أو أي تغيير قوي ممك أ يحصل في المنشأة و مم ينتج عنه فلليهم السير وراء منطلق (حل

المشكالت) حيث أنه المنطلق األقل تأثي اًر و قوة.

ثامن ا :مراحل تببي حل المشكالت بأسلو ستة سيجما

يلتبر أسلوا ستة سيجمم أسلوا عمم و شممل لرفع مستوى الجودة في المنشأة ،بل و يوفر

األدوات الالزمة لهذا الشأ  ،و هنمك اللديد م النممذج التي تسمعد في عملية تحسي األداء ،م

أكثرهم حداثة و م أهمهم نموذج "ديميمك" ) (DMAICو هذا النموذج يتكو م عدة خطوات و
مراحل للتحسي و هذه الخطوات تترجم الحروف التي يحملهم إسم النموذج و تتمثل في ،Define

 Control، Improve، Analyze،Measureو يلتبر هذا النموذج و بحسا األبحمث و الدراسمت
المختلفة األكثر انتشم ار و األوسع استخدامم في أسلوا الستة سيجمم و فيمم يلي توضيحمً مفصالً لهذه

الخطوات:

 .1مرحلة تحديد المشكلة :Define
و في هذه المرحلة يتم تحديد اللمليمت الرئيسية المرتبطة بمللميل ،و تحديد تفمصيل هذه اللمليمت بل
و تحديد المشكالت التي قد تنتج ع هذه اللمليمت و التي تؤثر تأثي اًر مبمش اًر أو غير مبمشر في

ملميير تطبيق أسلوا ستة سيجمم ،ليتم دراسة إمكمنية تحسينهم و تقليل نسا األخطمء فيهم لتسهيل
تطبيق األسلوا ،وتقوم المنشأة بتشكيل فريق متخصص لتحديد هذه اللمليمت و دراستهم جيداً ،و ليقوم
هذا الفريق بدراسة اللمالء و احتيمجمتهم و متطلبمتهم المختلفة ،و ذلك م خالل عدة أدوات أهمهم

اإلستبمنمت و المقمبالت المبمشرة و جلسمت اللصف الذهني ،و عمدة مم يطلق على رغبمت و توقلمت
اللمالء بملخصمئص الحرجة للجودة و التي تشكل مؤث اًر كبي اًر في مستوى الجودة ،و بلد االنتهمء م

هذه المرحلة يتم كتمبة تقرير يشتمل رسوممت بيمنية و إحصمئية و أرقمممً ملتمدة يمك االستنمد عليهم

في الخطوات القمدمة).(Antony, 2006: 239
 .2مرحلة القياس :Measure

مرحلة القيمس تلتبر المرحلة األكثر حرجمً و أهمية في أسلوا ستة سيجمم ،و هي التي تجلل

األسلوا يلمل و يطبق ،فإذا لم تجمع البيمنمت بملشكل السليم و الصحيح فإ األمر سيؤدي إلى خيبة
أمل كبيرة و فشل في مشروع تطبيق األسلوا ،و تبدأ مرحلة القيمس بقيمس و تقييم النظمم الحملي و
اللمليمت الحملية الموجودة و الملمول بهم داخل المنشأة ،و قيمس مدى قدرة هذه اللمليمت على مقمبلة

احتيمجمت اللمالء م

خالل مؤشرات إحصمئية تقيس مدى القرا م

االنسجمم حول متوسط األداء في المنشأة ).(Antony, 2006: 239

األهداف المرجوة و درجة

و في هذه المرحلة هنمك عدة إجراءات يمك االعتممد عليهم عند جمع البيمنمت مثل(القزاز و أخرو ،

.)27 :2009

22

بالبيانات :ي جا التأكد م إمكمنية الوثوق في البيمنمت الموجودة أو الملطمة حول األداء

س .الوثو

أل هنمك ق اررات ستكو مبنية عليهم ،و أنه م الصلا أ

تنصدم المنشأة بأ فريق اللمل قد أنفق

كثي ار م الوقت في جمع البيمنمت ليتضح أ نظمم القيمس خمطئ و ال يلتمد عليه ،أو أ يكو هنمك

مفهوممً مختلفمً بي األعضمء لتلريف الليا.

 .توثي ما يجري فعال في العملية :عند البدء في تطبيق أسلوا ستة سيجمم يجا توثيق كل عملية

او إجراء و كل مم يحدث على أرض الواقع م قبل فريق اللمل عند بداية اللمل في تحديد و تلريف

اللملية.

ج .فهم ما هو مبلو للتحسي  :حيث أنه ال يجا أ ينشغل الفريق في فهم مم هو غير مطلوا
للتحسي ع مم هو مطلوا ،فملفهم الدقيق لمم هو مطلوا تحسينه يؤدي إلى اإلسراع في مهمة

تحسي اللملية و يجللهم أكثر يس اًر و سهولة.

د .قاعدة اتخاذ الق اررات على الحقائ و الوقائع :في  DMAICاالعتممد األسمسي و المبمشر يكو
على البيمنمت ،يؤخذ بمالعتبمر أراء النمس ،و لك

البيمنمت.

يبقى كل شيء يجا أ

يلتمد على مم تقوله

كمم و أ هنمك عدة وسمئل إلجراء عملية القيمس أهمهم:

 مراقبة العملية :و يكو بمالعتممد على المالحظة المبمشرة بملنزول إلى الميدا و مراقبة
اللمليمت المختلفة في المنشأة و توثيق مم يحدث على شكل خريطة و رسم يسمعد في

اإلجراءات الالزمة لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و يؤدي إلى الحصول على توثيق حقيقي

و حي لمم يجري على أرض الواقع.

 مخبب باريتو :م أهم مم يمك أ تلتمد عليه المنشأة في عملية القيمس هو مخطط
بمريتو  ،Pareto Chartحيث يقسم المخطط إلى أعمدة و يمثل كل عمود عنمصر

المشكلة ،و يبي ارتفمع اللمود مقدار المشكلة بحيث تترتا األعمدة تنمزليمً م األكثر
مقدا اًر إلى األقل.

و هذا يلني أنه يمك حل المشمكل بواسطة اكتشمف المسببمت التي تمثلهم األعمدة األكثر ارتفمعم أي

أ التركيز على عدد قليل م المسببمت الكبيرة يلني حل الكمية األكبر م المشمكل (أبو نمهية،
.)35 : 2012

 .3مرحلة التحليل :Analyze
و هي مرحلة حسمسة جداً حيث يتم اللمل على االستفمدة م جميع المللوممت التي تم جملهم و

قيمسهم في المراحل السمبقة ،و يتم التلرف في هذه المرحلة على مدى قدرة اللمليمت الملمول بهم في
المنشأة على حل المشكالت و تحسي الجودة ،كمم و تفرز عملية التحليل األنشطة و اإلجراءات التي

ال نفع لهم و ال تضيف شيئمً مفيداً ليتم استثنمؤهم.
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و في هذه المرحلة يقوم فريق ستة سيجمم بملبحث في األسبما التي قد تؤدي لنشوء المشكالت

المختلفة و التي قد تنشأ م عدة مصمدر أهمهم (أبو نمهية:)35 : 2012 ,
 األسمليا و التقنيمت و الطرق المستخدمة في اللمل.
 الحقمئق و األرقمم و المللوممت و البيمنمت المتوفرة.
 التكنولوجيم المستخدمة في المنشأة.

 اللمدات و التقمليد االجتممعية و الدي و الثقمفة و القواني الحكومية (البيئة الخمرجية).
 األفراد اللمملي داخل المنشأة.

و بلد البحث في هذه المصمدر و استخراج المسببمت الحقيقية للمشكالت ،يتم تحليل البيمنمت للتأكد

جذريمً م أ المصمدر التي تم البحث فيهم هي فلالً المسببة للمشكلة ليتم االنتقمل لمرحلة التحسي

).(Hung and Sung, 2011 : 581
 .4مرحلة التحسي : Improve

و هذه الخطوة هي المسبا األكبر لألخطمء التي تقع فيهم بلض المنشآت ،حيث أنهم تلتبرهم الخطوة
األولى دو النظر ألي إجراءات تلريف أو قيمس أو تحليل ،فتصطدم بأ التحسي لم يك مجديمً أل

مم يتم تحسينه ليس هو المسبا الحقيقي لإلشكمليمت الموجودة.

فأهم سممت هذه المرحلة هو تطوير عدة حلول متمحة ليتم تقييمهم و إيجمد البديل األنسا منهم و

اختيمره للبدء في عملية التحسي  ،و يتم التخلص م اإلجراءات غير الفلملة و غير المجدية (أبو
نمهية.)36 : 2012 ,

و تؤكد الشممم ( )106 : 2005على ضرورة اللمل على استخدام الوسمئل و األدوات اإلحصمئية عند

استخراج البيمنمت و النتمئج المرحلية لللمليمت التي تم تطبيق التحسينمت عليهم ليتم تحليلهم بمستخدام
هذه الوسمئل و األدوات و تحليل أهم المزايم و الليوا التي نتجت ع

هذا التحسي ليتم تثبيت

التحسي أو تغييره.

 .5مرحلة الرقابة : Control
إ مرحلة الرقمبة هي المرحلة الختممية في  DMAICو هي التي تضم استمرار التحسي و ذلك ع
طريق المراقبة المستمرة لللمليمت و ضمم عدم عودتهم إلى الثوا القديم ،حيث يتم وضع ملميير
رقمبية للحفمظ على مستوى األداء و مستوى التحسي الذي ينتج ع تطبيق ،(Garrison DMAIC

).et. Al., 2010: 11

و يرى البمحث أ المراحل السمبقة و م خالل تطبيقهم بشكل متسلسل و منتظم ،ستؤدي إلى التيسير

على المنشأت التي تسلى لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،بل و أنهم تلتبر األسمس في تطبيق األسلوا

و يتوجا على المنشآت االلتزام بهم و دراستهم بشكل أكبر.
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تاسعا :عوامل نجاح تببي سسلو ستة سيجما

م خالل تطور أسلوا ستة سيجمم و تبني الشركمت اللملمية لهذا األسلوا فقد تم دراسة اللوامل

التي أدت لنجمح هذه األسلوا في تلك الشركمت اللمالقة مثل  Motorola, GEو غيرهم م

الشركمت ،إستطمع البمحثو تصنيف هذه اللوامل فقد رأى كل م ) (Antony &Bhaiji, 2003و

 2004)،(Stamatisو (القصمص)2014 ،أنه يمك تصنيف عوامل نجمح أسلوا ستة سيجمم إلى
أربلة عوامل رئيسية كمم يلي:

 .1عوامل إدارية

س.دعم و التزام اإلدارة العليا ع بري تهيئة سجواء مالئمة لتدري الموظفي و تعليمهم:
إ اللممل البشري يلتبر الحجر الرئيسي في بنمء منظومة قوية لتطبيق أسلوا ستة سيجمم و تطوير
هذا اللممل و االهتممم به يؤدي إلى الحصول على أفضل النتمئج الممكنة و التغلا على الصلوبمت

التي قد تواجه تطوير هذه األسلوا ،كذلك فإ التدريا يلتبر م الملميير الرئيسة ألسلوا ستة
سيجمم و دعم و التزام اإلدارة اللليم بتدريا الموظفي على كيفية تطبيق األسلوا و توفير األجواء

المالئمة لهذا التدريا يلتبر عممالً م عوامل نجمح تطبيق األسلوا ،و م الملروف أ أسلوا
ستة سيجمم ه ،أسلوا تحسي مستمر يقوم على جميع أفراد المنظمة و ال تقوم على فرد بلينه أو

مجموعة بلينهم ،لذلك يتوجا على اإلدارة اللليم أ تقوم بدعم تدريا و تطوير الموارد البشرية بشكل
كبير.

 .البيئة التحتية التنظيمية:

إ

تطبيق أسلوا ستة سيجمم في المنشأة سيوجبهم على أ تتبنى تغييرات في الهيكل التنظيمي

الخمص بهم ،نظ اًر لمم ت تبنمه األسلوا م تغييرات تنظيمية و ممم يمك أ ينتج عنهم م تداخالت

وظيفية ،فتبني نظمم األحزمة سيكو متداخالً مع الوظمئف الرئيسية في الهيكل التنظيمي في المنظمة
م خالل استحداث وظمئف جديدة أو م خالل تغييرات جوهرية في هذا الهيكل تفضي إلى تطبيق

األسلوا و الحصول على أفضل النتمئج ،لذلك ينبغي على المنشأة أ تكو جمهزة تممممً إلستليما
التغييرات التي ستنتج ع تطبيق أسلوا ستة سيجمم .

جـ .ربب سسلو ستة سيجما بمتلقي الخدمة

إ متلقي الخدمة أو بملنى األخر اللميل هو محور االهتممم الرئيسي ألسلوا ستة سيجمم فهو م
بنمء عليهم يتم تحديد المدخالت المطلوبة ،إنه م الضروري جداً
يحدد المخرجمت المطلوا و التي ً
أ ترتبط أسلوا ستة سيجمم بمتلقي الخدمة م خالل استطالع رأيه في الخدمة بكل تفمصيلهم و فيمم
إذا كم يرغا في إضمفمت أو تغييرات ملينة على الخدمة ،فرأيه هو الذي يحدد مدى نجمح تطبيق

األسلوا م قبل المنشأة.
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د .ربب سسلو ستة سيجما بالموردي
إ عالقة المنشأة بملموردي و مدى قوة هذه اللالقة يلتبر مؤش اًر حول مدى وفرة المدخالت المطلوبة

لإلنتمج ،ممم يلطي دليالً واضحمً على مخرجمت المنشأة و استم ارريتهم في اإلنتمج ،فسمبقمً كم النجمح
هو بمثم بة أ يكو هنمك أكثر م مورد لدى المنشأة و لك مع ظهور أسلوا ستة سيجمم فإ
النجمح هو أ تكو هنمك عالقمت قوية و متينة بي المنشأة و عدد قليل م الموردي مم يضم

استم اررية التوريد و عدم تلرض المنشأة لمشمكل إنتمجية.

و للله م الجدير ذكره أ عالقة المنشمة بملموردي قد ذكرت في سلسلة القيمة الخمصة بمميكل

بورتر) (Porterو ذلك في دراسمته و أبحمثه المستمرة حول الميزة التنمفسية و التي سيتطرق البمحث
لدراستهم و ذكرهم في المبحث الخمص بملميزة التنمفسية.
.2التغيير الثقافي
إ تقبل الموظفي للملية التغيير التي ستحصل في المنشأة نتيجة تطبيق أسلوا ستة سيجمم يلتبر
أم اًر ضروريمً و ملحمً لكي يتبنى هؤالء الموظفي عملية التطبيق بأنفسهم و ألنهم جميلمً سيكونو

شركمء في هذا التغيير فثقمفة المنشأة السمئدة قبل التطبيق ستختلف ع مم بلده ،لذلك يتوجا على

المنشأة أ تقوم بتوعية هؤالء الموظفي حول التغييرات التي ستحصل على ثقمفة المنشأة ،و ال بد في
هذه اللملية أ يتم مراعمة اللنمصر التملية و أخذهم في عي اإلعتبمر:

س .العوامل الشخصية :و هي تختص بمللمملي الذي يتلرضو ألعال الضغوطمت في أعمملهم و
تلنى بتخفيف هذه الضغوطمت عنهم ع

طريق حل مشمكلهم الشخصية أو ع

طريق تخفيف

األعبمء و المسؤوليمت الملقمة على عمتقهم ،وكذلك إشراكهم في عمليمت التغيير.

 .العوامل التنظيمية :و هي اللوامل التي تظهر نتيجة تمسك المنشأة بثقمفة ملينة و يتوجا هنم

إشراك اإلدارة في عملية التغيير و إقنمعهم بذلك التغيير و بتكوي ثقمفة جديدة مبنية على وجود

أسلوا ستة سيجمم في داخل هذه الثقمفة ممم يستدعي جهوداً كبيرة في إشراك جميع أفراد اإلدارة في
عملية التلرف على التغييرات الحمصلة.

ج.العوامل التقنية :فلند تطبيق أسلوا ستة سيجمم فإ هنمك أدوات و أنظمة جديدة ستظهر ،لذلك
يتوجا على المنشأة أ تقوم بتوعية جميع الموظفي على كيفية االستخدام الصحيح و األمثل لألدوات
و األنظمة الجديدة.

د.العوامل الخاصة بالمنشأة :و هي عبمرة ع

الخسمئر التي ستتكبدهم المنشأة نتيجة البحث و

التطوير م أجل التغيير ،و هنم يتوجا أ تتفهم اإلدارة جيداً اللوائد التي ستلود على التغيير و على
هذه الخسمئر و أنهم ستلود بملنفع و ستلوض الخسمرة مستقبالً.
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هـ .عوامل بشرية:
و تتفرع إلى

 التدري  :يوفر التدريا فرصمً مهمة جداً لللمملي لتطوير أنفسهم و تحسي مهمرات و

قدراتهم على مواجهة التغييرات التي ستط أر على المنشأة بلد تطبيق أسلوا ستة سيجمم و

أيضمً فإنه يوفر إجمبمت لجميع استفسمرات هؤالء اللمملي حول األسلوا الجديدة ،و توفير
برامج تدريا لكل مستوى إداري يلتبر أم اًر ممي اًز يسمهم في تقبل هؤالء اللمملي لألسلوا.

 ربب ستة سيجما بالموارد البشرية:أل الموارد البشرية هي األهم في عملية تطبيق أسلوا
ستة سيجمم فإنه يتوجا على اإلدارة اللليم بملمنشأة أ تقوم بملربط المبمشر بي تطبيق
األسلوا و بي الموارد البشرية ،و يكو ذلك عبر توفير حوافز ممدية و ملنوية لللمملي

الذي يأخذو على عمتقهم تطبيق األسلوا و يلملو م أجل التغيير لألفضل ،و كذلك

ترقيتهم و إعطمؤهم أفضل الفرص الوظيفية الممكنة في المنشأة.

و.العوامل التقنية المتعلقة بنظم المعلومات:

إ التغير الذي ستحدثه أسلوا ستة سيجمم سيؤدي إلى حدوث تغييرات تتللق بنظم المللوممت في

المنشأة نظ اًر أل أسلوا ستة سيجمم هي أسلوا تحسي شممل و مستمر تشمل جميع أطراف و
وحدات اللمل ،كمم أ نظم المللوممت المتللقة بملرقمبة و التحكم سيتم تطويرهم بدرجة كبيرة نظ اًر أل

األسلوا وقمئية و ليست عالجية ،أي أ الرقمبة تبدأ م أول نقطة في اإلنتمج و حتى األخذ برأي
الزبو ع المنتجمت أو الخدممت المقدمة.
ز .العوامل المالية:

إ النقمط السمبقة بال شك تحتمج لتطبيقهم توفر الدعم المملي ،فمللممل المملي مهم جداً في تطوير

النظم المللوممت و في توفير التدريا الجيد للموظفي لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،كمم أ الحوافز
الممدية و التي ذكرت في بند ربط ستة سيجمم بملموارد البشرية تحتمج لتوفر الدعم المملي الكمفي ،كل

هذه األمور و التي ترتبط بمللممل المملي ،و في حمل توفره ،سيسهل تطبيقهم و بذلك تطبيق أسلوا

ستة سيجمم .
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عاش ار :الخبوات األربعة لنجاح سسلو ستة سيجما في المنظمات

ذكر القصمص ( )75 : 2014أربلة خطوات رئيسية و مبمشرة تضم نجمح أسلوا ستة سيجمم و

على أي منشأة ترغا بتطبيق األسلوا أ تتخذ م هذه الخطوات أهدافمً يجا تحقيقهم لضمم نجمح

األسلوا و هذه الخطوات هي :

 . 1اعتبمر أ اللميل هو الهدف األول بملنسبة للمنشمة و تحديد احتيمجمت هذا اللميل و دراسة مم
يحا و مم يكره و مم يحتمج و مم ال يحتمج ،و القيمم بلمل مم يسمى مجموعمت التركيز و هي تتم م

خالل عمل دراسمت على عينمت م اللمالء و فهم احتيمجمتهم جيداً ،كذلك فإ على المنشأة أ تقوم
بدمج صوت اللميل و احتيمجمته مع الفهم الجيد لحمجمت المنشأة و قدراتهم و مهمتهم.

 .2تحليل و فهم احتيمجمت اللمالء ،و تحويل و ترجمة هذه االحتيمجمت إلى خصمئص قمبلة للقيمس

لللمليمت ،و بلد تحديد و ترجمة االحتيمجمت فإ على المنشأة تحليل و قيمس اللمليمت و تحليل
الليوا التي تنتج ع هذه اللمليمت و تحديد مصمدرهم و إيجمد الطرق المنمسبة لحل هذه الليوا.

 .3قيمس مم تحدثه الفجوات الموجودة في اللمليمت م أثمر و تحديد تكمليف الحمجة للجودة أل
أسلوا ستة سيجمم تمتلك أدوت قوية للتحليل الكمي لتكمليف انخفمض الجودة ذات الخصوص.

 .4األولويمت الخمصة بمشروعمت التحسي طملمم تم فهم الفجوات الموجودة في كل عملية فإ تكلفة
مجهودات التحسي

ستكو عند أدنى حد لهم ألنهم تهتم فقط بمللنمصر الضرورية ،حيث تلطي

األولوية لألكثر ضرورة فمألقل.

و يرى البمحث أ وضع اللميل كهدف أول و أسمسي هو أمر ملح و مهم لتطبيق أي مفهوم م

مفمهيم الجودة و أهمهم أسلوا ستة سيجمم ،كذلك فإ التنبؤ بمحتيمجمت اللمالء و التطلع إلى تحقيقهم

بل و تجموزهم إلى الوصول إلى تحقيقهم قبل أ يطلبهم اللميل يلتبر م ضرورات تطبيق أسلوا ستة
سيجمم.
حادي عشر :فوائد تببي سسلو ستة سيجما
إ أسلوا ستة سيجمم أسلوا عملمية لهم فوائد عظيمة و منمفع كثيرة تلود على المنشآت التي
تقوم بتطبيقهم ،و قد ذكر (8 : 2004) Antonyو القصمص ( )56 : 2014بلض م هذه الفوائد و

منهم:

.1

تطوير فريق عمل متلدد المهمم بداخل المنشأة.

.2

تحويل الثقمفة التنظيمية داخل المنشأة م وضلية مجمبهة الني ار إلى وضلية الحممية م

.3

الرفع م ملنويمت األفراد اللمملي بملمنشأة.

الني ار .
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.4

التقليل م عدد اإلجراءات غير المجدية و غير القيمة في اللمليمت اإلدارية المهمة م

.5

تقليل تكمليف اللمليمت منخفضة الجودة.

خالل عملية تخفيض ممنهجة لهذه اإلجراءات .

.6

نشر الوعي حول طرق و أدوات حل المشكالت المتنوعة و المختلفة ،ممم يؤدي إلى راحة

اللمملي بملمنشأة و تأقلمهم مع جميع المشمكل التي قد ترد عليهم بسرعة.

.7

زيمدة في درجمت الثبمت في الخدممت المقدمة م خالل عمليمت خفض ممنهجة للتغييرات

في اللمليمت.

بنمء على االعتممد على بيمنمت و إحصمئيمت و مللوممت موثوقة بدالً
 .8ق اررات إدارية مؤثرة ً
م االعتممد على توقلمت و مشمعر.
.9

توفير قمعدة بيمنمت و عمليمت تحليل مختلفة للبيمنمت التخمذ أنسا الق اررات.

 .10رفع مستوى اإلنتمجية في المنشأة مم يؤثر إيجمبمً على أربمحهم.

 .11تطوير مهمرات القيمدة و مهمرات إدارة المشمريع ،و القدرة على تقديم أفضل الخدممت
الممكنة.
يرى البمحث أ هذا الكم م الفوائد يلود بملنفع على أي منشأة تحمول تطبيق األسلوا ،بل إ مم
تضم تحقيقه أسلوا ستة سيجمم يحتم على المنشآت الحذو حذو سمبقمتهم م م قممت بتطبيقهم و
تقوم األ

بتوفير كميمت همئلة م

األموال على نفسهم م

خالل تقليل التكمليف و خفض نسبة

االنحراف في اللمليمت و زيمدة اإلنتمجية ،و التي جميلهم تنلكس بمإليجما على الربحية.
ثاني عشر :محددات و التحديات التي تواجه تببي سسلو ستة سيجما
يرى  )10 : 2004( Antonyبأ هنمك بلض اللقبمت و التحديمت قد تواجه تطبيق أسلوا
ستة سيجمم في المنشأت المختلفة أهمهم:

 .1عدم سهولة وفرة المللوممت للتحليل ،و صلوبة جمع البيمنمت خالل اللمل ،بمختصمر فإ
المشكلة تكم في وضوح و كمملية البيمنمت.

 .2إ عملية قيمس رضى اللميل تلتبر عملية صلبة بلض الشيء مقمرنة بملتفمعل السلوكي
البشري المرتبط بلملية توصيل الخدمة.

 .3أل اللمليمت و الخدممت عمدة مم تتلممل مع بيمنمت منفصلة و مختلفة ،فإ عملية جمع

البيمنمت تأخذ وقتمً أطول نظ اًر للحمجة لحجم عينة كبيرة إلثبمت صحة النتمئج اإلحصمئية و
إمكمنية تلميمهم.
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 .4إحصمئيمً فإ عملية تلريف ستة سيجمم سهلة جداً حيث تلرف على أنهم  3.4عيا في كل
مليو فرصة ،و لك في حمل كم هنمك قطمع خدممت أي أ مم يقدمه هو خدمة فإ عملية

التلريف تصبح أصلا و أي شيئ صغي اًر كم أو كبي اًر ال يرضي اللميل فإنه يلتبر فشالً.

 .5عملية إختيمر المشمريع و تفضيلهم ال زالت تلتمد على ق اررات شخصية.

 .6مرحلة القيمس و المراقبة في قطمع الخدممت تلتبر صلبة مقمرنة بمرحلة الصنمعة ،حيث أ
التلممل مع اللمالء أصلا بكثير م التلممل مع المنتجمت.
و يرى البمحث أنه على المنشأة التي تسلى لتطبيق أسلوا ستة سيجمم أ
للمحددات الواردة أعاله و أ

تقوم بدراسة جيدة

تقوم بمحتيمطمتهم للحيلولة دو الوقوع في أحدهم و إعمقة تطبيق

األسلوا ،بل و اللمل على تفمدي أي مشكالت قد تظهر خالل عملية التطبيق ع طريق الوقمية بدالً

م اللالج.

ثالث عشر :ملخص المبحث األول
في هذا المبحث ,تم منمقشة تمريخ و إنطالق أسلوا ستة سيجمم منذ ثممنينيمت القر المنصرم ,و
كذلك تم سرد تلريفمته المختلفة و التي عرفهم البمحثي و الللممء ,و بي المبحث أهمية أسلوا ستة

سيجمم و التي تتجلى في دفع المنشأت قدممً نحو تحقيق ميزة تنمفسية و قوة لهم تجللهم في مقدمة
المنشأت المنمفسة ,كذلك فقد تمت منمقشة أليمت و سبل تطبيق هذا األسلوا و تبرز في تطبيق

أسلوا ) , (DMAICو سرد المبحث فوائد تطبيق األسلوا و المحددات التي يتوجا على المنشأة أ
تقوم بتجنبهم لتتمك م تطبيق األسلوا بدو مواجهة أي صلوبمت أو مشمكل.
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المبحث الثاني

المقدمة

الميزة التنافسية

بنمء على
مع ازديمد التقدم و التطور اللملمي ،و مع تطور مفهوم اللولمة ،فإ مفمهيم أخرى قد طورت ً
ذلك ،و أحد هذه المفمهيم هو مفهوم الميزة التنمفسية ،التي أصبحت واقلمً يشجع الكثير م المنشآت
على االستمرار و الصلود و في نفس الوقت يشكل همجسمً و تهديداً للمنشآت التي ال تستطيع المنمفسة
و االستمرار مقمرنة بملمنشآت األخرى.

و م المهم جداً أ نللم بأ الميزة التنمفسية ال تتللق بشيء بحد ذاته مثل رأس الممل ،أو التكنولوجيم

المستخدمة و إنمم تتللق بأفكمر ،بإبداع و بإلهمم المنشأة التي تتبنمهم.

فملتنمفسية األ ازدادت و لم تبقى على الحد المحلي ،و إنمم أصبحت التنمفسية األ عملمية بي

الشركمت و المنشآت المختلفة ،فهنمك منشآت عملمية تدخل السوق المحلي و تقوم بمحتجمز حصة

سوقية م هذا السوق و تنمفس المنشآت المحلية ،بل و ربمم يؤدي ذلك إلى إغالق المنشآت المحلية و
ترك المللا للمنشآت اللملمية و التي استطمعت أ تقوم بتطوير مفمهيم التنمفسية لديهم و أ تلزز

المراكز التنمفسية الموجودة فيهم و أ تقوم بمستغاللهم استغالال أمثالً (الدهدار.)94 : 2006 ،

في هذا المبحث سيتم التلرف على مفهوم الميزة التنمفسية ،تلريف الميزة التنمفسية ،مصمدر و موارد

الميزة التنمفسية ،عنمصر الميزة التنمفسية ،اللوامل المؤثرة في الميزة التنمفسية ،أبلمد الميزة التنمفسية،
أسمليا تحقيق الميزة التنمفسية و كيفية المحمفظة على استدامتهم.

سوالا :نشأة الميزة التنافسية و تبورها

بملرجوع إلى دراسة الدهدار( )93 :2006فقد مر مفهوم الميزة التنمفسية في اللديد م المحطمت

التمريخية حتى وصل إلى المفهوم المتلمرف عليه حمليمً ،حيث أصبح هذا المفهوم مفهوممً استراتيجيم
تسلى أكبر المنشآت لتحقيقه و للوصول إلى أفضل المراحل فيه ،حيث أنه المسئول ع تحديد مستوى
ومكمنة المنشأة في السوق المحلية أو اللملمية ،حيث تلود أصول المفهوم إلى ثممنينمت القر المنصرم
حيث كم رائد الميزة التنمفسية و أول م أطلق شللتهم البمحث اللملمي "مميكل بورتر" أستمذ اإلدارة

اإلستراتيجية بجمملة همرفمرد و الذي نشر كتمبمً م

عدة إصدارات بلنوا

"الميز التنمفسية

) "(Competitive Advantageفي األعوام  1980و  1985و  ،1990و التي تؤكد مم سبق
ذكره أ الميزة التنمفسية هي اللممل الرئيسي في تحديد نجمح م فشل المنشأة و مدى إمكمنية توسلهم

في األسواق المحلية و اللملمية.
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و م خالل ذكر المحطمت التي مرت فيهم الميزة التنمفسية ،فإ الدراسة تسلى إلى بيم و توضيح

المفهوم و تطوره و كيف وصل إلى المرحلة الحملية و كيف تم خلق هذا المفهوم و جلله نموذجمً تتخذه

المنشآت جميلمً و مدى اختالفه ع النممذج السمبقة.

فقد مرت الميزة التنمفسية بثالثة مراحل هممة جداً و محورية و هي كمم يلي:
 .1نموذج المنافسة خالل السبعينات

لقد كم التركيز في فترت السبلينمت على التفوق و التميز بأي شكل ممك  ،و لم يك هنمك علم
منظم للميزة التنمفسية و قد كمنت الحصص السوقية الكبيرة هي محط نظر المنشآت الموجودة في

السوق ،و قد كمنت مؤشرات النجمح هي المبيلمت و األربمح و ال يتم التركيز إال عليهم بغض النظر
ع عالقة المنشأة بملزبو أو بملبيئة الخمرجية لهم ،كذلك لم يك

هنمك أي اهتممم بملجودة لذلك

اندثرت الكثير م المنشآت في سبلينمت القر الممضي و لم تستطيع النهوض أممم منشآت أخرى

سمعدتهم الظروف بشكل عمم على النمو (الدهدار.)93 : 2006 ,

 .2نموذج المنافسة خالل الثمانينات

و قد كم أهم مم يميز هذه المرحلة هو التحليل التنمفسي و هو تحليل البيئة التنمفسية التي توجد بهم

المنشأة و قد تم تشكيل ثالثة استراتيجيمت في هذه المرحلة تسمى بمالستراتيجيمت الشمملة و هذه
االستراتيجيمت هي (الدهدار:)93 : 2006 ،

 -إستراتيجية تحقيق الربح م خالل تقليل التكمليف.

 إستراتيجية التمميز و هو أ تتميز منتجمت و خدممت المنشمة ع غيرهم م المنتجمت و الخدممتالمقدمة في السوق ،و م أشكمل التمميز الصورة الذهنية ،اللالمة التجمرية ،والء الزبو و غيرهم.

إستراتيجية التركيز و تلني التركيز على شريحة سوقية ملينة ،كأ تركز المنشأة أعمملهم مثالً علىالطبقة الغنية في المجتمع أو طبقة كبمر الس على سبيل المثمل.

و رغم ذلك نالحظ أنه في الثالث استراتيجيمت ال يوجد أي ذكر لحمجمت و رغبمت و تطللمت الزبمئ
و كذلك االهتممم برأيهم و هو مم افتقرت مرحلة الثممنينمت لوجوده و مم استحوذت عليه مرحلة

التسلينمت.

 .3نموذج المنافسة خالل التسعينات
تلتبر التسلينمت هي نقطة االنطالقة الكبيرة بمتجمه خلق النموذج الحقيقي و النمجح للميزة التنمفسية،

حيث ركزت على التوجه االستراتيجي للمنشأة كمصدر للميزة التنمفسية ،حيث أ

مفهوم التوجه

اإلستراتيجي هو مم يخلق فرص متقدمة للمنشأة و يخلق لهم فرصمً لم تك موجودة م قبل; و م هذه
النقطة بدأ اإلهتممم بمفهوم اإلدارة اإلستراتيجية كمصدر لتحقيق الميزة التنمفسية للمنشأة ،حيث تسمعد
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اإلدارة اإلستراتيجية على اإلهتممم بتقديم منتج أو خدمة متميزة و متفوقة ع غيرهم و تلبي حمجمت

الزبو و تطللمته ،فقد أصدر المجلس األمريكي للقدرة التنمفسية في اللمم  1991تقري اًر أشمر فيه إلى
أ ملظم المؤسسمت التي تكمفح م أجل الوصول إلى مم تسمى بملريمدة في مجمل األعممل و في ظل

المنمفسة القوية ،تقوم بتبني و تطبيق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية (المدهو .)71 : 2003 ،
ثاني ا :تعريف الميزة التنافسية

لقد اهتم الللممء و البمحثي بملميزة التنمفسية ،و خمصة في اللصر الحديث ،و طوروا لهم مفمهيم
ووضلوا لهم تلريفمتهم التي تصفهم م مختلف الجوانا و األهداف و فيمم يلي بلض أهم التلريفمت

للميزة التنمفسية:

فقد عرفهم  (43 : 1993) Porterعلى أنهم "ال تتللق بملمنمفسة بي الحكوممت و الدول و إنمم

تتللق بملمنشآت فقط ،فهي تنشأ م ميزة أو قيمة استطمعت منشمة مم أ تبتدعهم لزبمئنهم و تضيفهم
على منتجمتهم و خدممتهم على سبيل المثمل أ يكو هنمك منمفع إضمفية على المنتجمت و الخدممت

مقمرنة بمنمفسيهم تجلل الزيمدة في سلرهم مقبوالً".

و عرفهم أيضمً إدريس و المرسى( )58 : 2002على أنهم "مجمل تستطيع فيه المنشأة أ تنمفس فيه
بتفوق م خالل استغالل الفرص الخمرجية و الحد م أثر التهديدات ،و منبع الميزة التنمفسية هو قدرة

المنشأة على استغالل مواردهم الممدية و البشرية استغالال أمثالً".

كمم و عرفهم أبو بكر( )13 : 2006بأنهم "قدرة المنشأة على صيمغة و تطبيق االستراتيجيمت التي

تجللهم في مركز أفضل بملنسبة للمنشآت األخرى اللمملة في نفس النشمط".

و عرفهم التلبمني و أخرو ( )218 : 2012على أنهم "القدرة على التفوق و التقدم ع األخري
بملسلر بحيث يمك أ تأخذ الميزة التنمفسية شكل أسلمر أقل لنفس المنمفع ،أو أ تضيف المنشأة

خدممت على منتجمتهم و خدممتهم بحيث تلوض الزيمدة في السلر ،بمإلضمفة إلى القدرة على

االستم اررية و البقمء و المنمفسة في السوق م خالل مهمرة المنشأة في تنسيق و تسخير مواردهم
بملشكل األمثل".

و عرفهم محمد ( )45 : 2015على أنهم "هي ذلك التبمي و التميز الذي تملكه المؤسسة و تنفرد به
ع منمفسيهم ،و ذلك بمإلعتممد على اسلوا أو عدة أسمليا ليس بإمكم المنمفسي إتبمعهم و الذي

سيؤهلهم إلى تحقيق مزايم عدة كملحصول على منتجمت و خدممت ذات جودة عملية ،و تطبيق أسلمر

جد منخفضة ،و الحصول على حصة سوقية أكبر ،و النمو و البقمء أطول مم يمك ".

ثالثا :إستراتيجية التنافس كأساس للميزة التنافسية

عرف خليل( )81 : 1996إستراتيجية التنمفس على أنهم مجموعة متكمملة م التصرفمت و اإلجراءات
تؤدي إلى تحقيق ميزة مستمرة ع المنمفسي  ،و هذه اإلستراتيجية تتحدد م خالل ثالثة مكونمت

أسمسية:
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 .1بريقة التنافس :و تشمل عدة إستراتيجيمت مثل إستراتيجية اإلنتمج ،إستراتيجية التسلير،
إستراتيجية الترويج و غيرهم م اإلستراتيجيمت التي تشكل طريقة المنشأة في التنمفس.

 .2حلبة التنافس :و هي ميدا و أفق و موقع التنمفس الذي يجمع المنشآت المتنمفسة.

 .3سساس التنافس :و هي المهمرات و األصول الخمصة بملمنشأة و التي تشكل أسمس و قمعدة
التنمفس لديهم.
و بذلك فإ هنمك ثالثة شروط لكي تحقق الميزة التنمفسية مرادهم و هي (الدهدار:)97: 2006،

 .1أ تكو الميزة كبيرة بحيث تمك المؤسسة م الحصول على منمفع في حملة دخول سوق أو
قطمع ملي .

 .2االستم اررية و التواصل النسبي ،أي عدم إمكمنية وصول المنشآت األخرى لنفس المزايم التنمفسية
الحمصلة عليهم المنشأة.

 .3أ يكو لهم أث اًر ملموسمً و ملحوظمً على أرض الواقع.
رابع ا :مصادر الميزة التنافسية

هنمك مصمدر للميزة التنمفسية و استراتيجيمت ركز عليهم الللممء في أبحمثهم و دراسمتهم و م أهم

اللنمصر تركي اًز :
 .1التمايز:

فملتمميز هو الفريد م نوعه ،و الجديد و السبمق دائمم في أي تنمفس و في مجمل عمله و التميز
في المنشأت ال يكو إال م خالل قدرتهم على التنمفس و على البقمء في الصدارة و في المقدمة

و يكو إمم م خالل الموارد بكمفة أشكملهم التي تمتلكهم المنشأة ،و إمم م خالل المنتجمت و

الخدممت المتميزة التي تقدمهم ،م خالل تقديم نموذج سبمق و متميز يصلا مضمهمته و تقليده
).(Johnson and Scholes, 2002 : 155

 .2اإلبداع:

اإلبداع سمة م سممت التميز في المنشأة ،بل هو مم يلطي المنشأة المزايم التنمفسية التي تحتمجه

لتتفوق و تتصدر على منمفسمتهم م المنشأت األخرى ،فقد عرف اإلبداع على أنه التجديد بإعمدة

هيكلة تج  :ديد اللمل بطريقة متفوقة و متميزة م خالل تقديم أفكمر جديدة (السكمرنة: 2005 ،

.)27

 .3التكلفة األقل:
و تلني قدرة المنظمة على تقليل و تخفيض تكمليف عمليمتهم المختلفة مقمرنة مع مثيالتهم م

المنشأت المنمفسة مم يؤدي إلى جني و تحقيق أربمح و عوائد مميزة (الدهدار.)97 : 2006 ،
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خامسا :سهداف الميزة التنافسية

عندمم تسلى المنشأة إلى تحقيق الميزة التنمفسية ،فإنه يجا أ يكو هنمك أهداف واضحة و محددة

لهذه الميزة لتكو هي المحفز الرئيس و الموجه األسمسي للمنشأة لتسخير طمقمتهم لتحقيق هذه الميزة،
و م أهم أهداف الميزة التنمفسية بحسا الشنواني( )132-130 : 2000و صورية و هجيرة(2008

.)4 :

.1تحقي

درجة عالية م الكفاية:أي أ تستطيع المنشأة إنجمز أنشطتهم و إجراءاتهم بأعلى درجة

ممكنة و بأقل تكلفة ممكنة و هذا ممك في عصر التكنولوجيم الحديث ،فملمؤسسمت األكثر كفمئة تبقى
في المقدمة أكثر.

 .2التبور و التحسي المستمر لألداء :و ذلك بتبني إدارة المنشأة للمليمت التحسي المستمر م
خالل اإلبداع و إستخدام التكنولوجيم بشكل أكبر و أوسع و التي يشكل إستخدامهم صلوبة بملنسبة

للمنشأت األخرى نظ اًر إلرتفمع تكمليفهم.

 .3الحصول على نمب مفيد لألرباح:فتحقيق الهدفم السمبقم يلتبر أ الحصول على األربمح هو
نتمج تحقيق الدرجة اللملية م الكفمية و التطوير و التحسي المستمر و هو مم تستحقه الشركة لقمء

ذلك.

 .4دخول مجال تنافسي جديد :كدخول سوق جديدة ،أو م خالل الحصول على أنواع جديدة م

اللمالء ،أو خدممت و منتجمت جديدة.

.5تكوي رؤية مستقبلية جديدة لألهداف التي تريد المنشأة بلوغها :كوضع خطط إستراتيجية سنوية
أو نصف سنوية لتحقيق األهداف المنشودة م قبل المنشأة و أ يتم مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط

بدقة حتى بلوغ األهداف المنشودة.

سادسا :العوامل التي تدخل في بناء الميزة التنافسية
هنمك عدة عوامل

تدخل في بنمء الميزة التنمفسية م

وجهة نظر المدهو ( )74 : 2003و

(الدهدار )101 : 2006 ,و قد تقمطلت هذه اللوامل و يمك اختصمرهم في اللوامل التملية:
 .1الكفاءة المتميزة:

و هي الحصول على أفضل المخرجمت م

خالل أقل تكلفة للمدخالت ،و ذلك بتقليل نفقمت

المدخالت و اختصمر اإلجراءات الالزمة لهذه المدخالت مع الحفمظ على نفس الجودة أو حتى
الحصول على جودة أعلى في اللمل ،و أهم هذه المدخالت و التي يجا أ يتم التركيز عليهم هو

إنتمجية الموظف ،حيث تركز المنشأت اللملمية و الحديثة على كيفية رفع و زيمدة إنتمجية الموظف و
جلله يلطي أضلمف الطمقة التي يلطيهم بمألصل و ذلك يتم م خالل عدة أليمت أهمهم التحفيز و
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توفير الحيمة الوظيفية الكريمة للموظف و إعطمؤه حقوقه ممم يؤدي به إلى رفع طمقته إلى أقصى درجة

ممكنة مم يؤدي إلى تقليل تكمليف اإلنتمج بشكل عمم و يؤدي للحصول على الكفمءة المتميزة.
 .2التزام المنشأة بالجودة:

إ جودة المنتج هي عممل أسمس في تحديد مدى قدرته على منمفسة مثيالته م المنتجمت ،و بإرتفمع

جودة هذا المنتج تحصل المنشأة على فرصة أكبر لدخول السوق التنمفسية و بلوغ مراتا متقدمة فيهم.
 .3التجديد:

و هو اإلبداع و اإلبتكمر و التجديد في المنشأة م خالل خلق أفكمر جديدة و اللمل عليهم و تطويرهم

إمم على صليد المنتج أو حتى على صليد األسمليا التي تتبلهم إدارة المنشأة في اللمل حيث يصا
كالهمم في مصلحة المنشأة و في طريق التنمفسية.

و م الطبيلي أ يكو التجديد م أهم مكونمت و أسس الميزة التنمفسية ،حيث ال يمك المنمفسة إال

م خالل االبتكمر و اإلبداع و خلق األفكمر الجديدة و تطبيقهم ،حيث أ التجديد يمنح المنشأة شيئمً
ال تمتلكه مثيالتهم م المنشأت المنمفسة و بذلك يحقق أهم شروط الميزة التنمفسية ،بل و يمك أ

يلوض التجديد أي ارتفمع طبيلي ممك أ يحصل على سلر المنتج بحيث يبقيه في إطمر المنمفسة.
و عمدة مم تقوم المنشأت بلملية التجديد و التطوير في حمل أصبحت خدممتهم و منتجمتهم في نفس

مستوى الخدممت و المنتجمت المقدمة م المنشأت األخرى بحيث يلمل التجديد على دفع المنشأة
خطوة لألممم تنمفسيمً.

و في عملية تصميم اإلستبمنة إستبلد البمحث عممل التجديد حيث ورد ذكر اللوامل الثالثة األخرى في

ملظم الدراسمت ولم يرد ذكر عممل التجديد إال مرة واحدة في أحد الدراسمت السمبقة.
 .4اإلستجابة المتميزة لحاجات العميل:

بحسا مم ذكر الدهدار ( )102 : 2006فإ صوت اللميل هو الصوت األقوى ،و رغبمت اللميل
هي المحدد األسمسي لمدى رغبته في التلممل مع منتجمت و خدممت المنشأة ،اإلستجمبة لحمجمت و
رغبمت هذا اللميل تلتبر ورقة رابحة في يد المنشأة التي تتبنى هذا اللمل ،بل و إ سقوط هذا اللممل

يؤثر بشكل كبير و يلتبر إخالالً بأسمسمت الميزة التنمفسية; و اإلستجمبة لحمجمت اللميل يكو بلدة

طرق أهمهم ،تحسي جودة المنتج ،تجموز مم يطمح له اللميل ،تخفيض األسلمر ،الدعم الفني و غيرهم
م البنود التي تحقق إستجمبة لحمجمت اللمالء في المنشأة; كمم و بأنه "نجد أ المصمدر األخرى
إلستجمبة اللميل هي التصميم المتفوق و الخدمة المتفوقة و الخدممت المتفوقة لمم بلد عملية البيع و

عمليمت الدعم".
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فهذه اللوامل و غيرهم الكثير تؤدي حتممً إلى حصول المنشأة على رضى اللمالء ،و بذلك تكو قد

قممت بتوسيع شريحتهم التسويقية و هذا يلتبر طريقمً ممي اًز لنجمح المنشأة و تميزهم على مثيالتهم و
إستجالبهم للمالء المنشأت األخرى م خالل إغرائهم بلدة مصمدر لإلستجمبة لهم و لطلبمتهم.

سابع ا :تحقي الميزة التنافسية

هنمك بلدي رئيسيي يرتبط تحقيق الميزة التنمفسية بهمم :

 .1القيمة المدركة لدى العميل

حيث أ صوت اللميل هو الصوت األول الذي تستمع إليه المنشأة ،بل و تسلى لتحقيق رغبمته و

تطللمته في منتجمتهم و خدممتهم ،و رضم اللميل هو أهم غميمت و أهداف المنشأة ،فإ هذا الرضم ال
يتحقق إال م خالل إدراك هذا اللميل لقيمة المنتجمت و الخدممت التي تقدمهم المنشأة ،األمر الذي
يلزز تنمفسية المنظمة كلمم زاد إدراك اللمالء لقيمة منتجمتهم و خدممتهم ،و يقمس إدراك اللميل لقيمة

منتجمت و خدممت المنشأة م خالل مدى إقتنمع اللميل بهذا المنتج أو الخدمة بملمقمرنة مع سلرهم و

مع منتجمت و خدممت المنشأت المنمفسة ،و يكو اإلقتنمع م عدة جوانا (جودة المنتج ،خدممت مم

بلد البيع ،سلر المنتج....الخ) (شلبم .)70 : 2011 ،
 .3التميز

و يكو التميز م خالل تقديم منتجمت و خدممت ال تستطيع المنشأت األخرى المنمفسة و تقديم

مثيالً لهم ،و بحسا حمدي( )121 : 2005فإ هنمك عدة مصمدر للتميز يمك للمنشأة أ
تستغلهم جيداً م

أجل تحقيق التميز مثل الموارد المملية ،الممدية ،البشرية و اإلمكمنيمت

التنظيمية.

ثامن ا :اإلستراتيجيات التنافسية

أورد بورتر( )35 : 1998و الدهدار ( )97 :2006ثالثة استراتيجيمت للتنمفسية ينبغي على المنشأة

التي ستلتزم بإحدى هذه االستراتيجيمت أو جميلهم أ

التنمفسية م خالل االستراتيجيمت التملية :

تلتزم التزامم كممالً في عملية تحقيق الميزة

 .1إستراتيجية الريادة في التكلفة األقل)(Overall cost leadership
بدأت هذه االستراتيجية في الظهور في عمم  1970و هدفهم هو تخفيض التكمليف الكلية في المنشأة

بحيث يكو ذلك م خالل مجموعة م السيمسمت و اإلجراءات التي تتخذهم المنشأة م أجل تحقيق

هذا النوع م أنواع االستراتيجيمت التنمفسية.

إ هذه االستراتيجية تتطلا نظمممً قمسيمً و خبي اًر في تخفيض التكمليف الكلية ،بحيث يقوم النظمم
بلملية تخفيض لهذه التكمليف دو التأثير أبداً على جودة اإلنتمج ،إ إتبمع هذه االستراتيجية رغم

وجود المنمفسي يجلل م موقف و وضع المنشأة أقوى و أصلا بحيث تكو المنشأة جمهزة تممممً
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ألي مشمكل ممك أ تحدث و ال تقمر نفقمتهم بنفقمت المنشأت األخرى التي لم تتبنى هذه الطريقة،

فلند الخسمرة تكو المنشأة التي اتبلت هذه الطريقة األقل خسمرة بي منمفسمتهم م المنشأت ،و عند
الربحية تكو المنشأة األعلى ربحية م خالل مم استطمعت توفيره عبر هذه اإلستراتيجية ،و بمإلضمفة

إلى ذلك فإ هذه اإلستراتيجية تجلل المنشأة التي تتبنمهم األكثر نجمحمً في مواجهة أي إنخفمض عمم
يط أر على األسلمر بحيث أ

أي إنخفمض قد يحدث فإ

تكمليف المنشأة ستكو هي األقل بي

منمفسمتهم م المنشأت و بذلك فإنهم يمك أ تستمر بمالحتفمظ بهممش ربح رغم هذا اإلنخفمض الذي

قد يهدد اللديد م المنشأت المنمفسة (الدهدار.)97 : 2006 ,
و م

الجدير بملذكر أ

تطبيق هذه اإلستراتيجية يحتمج أ

يكو هنمك سهولة لدى المنشأة في

التلممل مع السوق الخمرجي مثالً م خالل عملية الحصول على المواد الخمم ،و كذلك عملية صيمنة
خطوط اإلنتمج و تغييرهم لتستطيع إنتمج عدة أنواع بحيث توفر عدد الخطوط الواجا إضمفتهم ،أضف

إلى ذلك أنه يجا على المنشأة أ تفهم تممممً األنشطة الحرجة فيهم و التي تلتبر ضرورية و هممة
لسير اللمل بحيث يجا أ ال يتم المسمس بهذه األنشطة و ال بتكمليفهم ،األمر الذي قد يضر بجودة

اإلنتمج ،و كذلك فإ فهم المنشأة لألنشطة التي ال تضيف شيئمً أو تؤثر في جودة المنتج قد يسمعد

جداً في تطبيق هذه اإلستراتيجية لتحقيق الميزة التنمفسية في المنشأة التي تتبنمهم ( فتيحة: 2014 ،

( ،)36صورية و هجيرة.)6 : 2010 ،

 .2إستراتيجية التمييز )(Differentiation
ال بد للمنشأة التي تسلى إلى تحقيق الميزة التنمفسية أ تكو في صدارة المنشأت األخرى و أ يكو

هنمك تمي اًز ملموسمً في منتجمتهم ع المنشأت األخرى بحيث يجلل هذا المنتج فريداً و ممي اًز م نوعه
و يكو هذا التميز على عدة أشكمل و بلدة أنواع مثل طريقة الترويج للمنتج و طريقة اإلعال ع

هذا المنتج و الصورة الذهنية للمنتج في عقول اللمالء ،أو م خالل التكنولوجيم المستخدمة في

التصنيع ،أو م خالل المزايم التي يتمتع بهم المنتج ،أو م خالل خدمة اللمالء و خدممت مم بلد
البيع ،بمإلضمفة لللديد م

الطرق و األليمت التي تستطيع المنشأة تمييز منتجمتهم ع

منتجمت

المنشأت المنمفسة ،بل و تستطيع المنشأة الجمع بي أكثر م طريقة حتى تحصل على منتجمت مميزة
م كل الجوانا ،و لك م المهم أ تضع المنشأة في عي اإلعتبمر أ السلي إلى التميز في

المنتجمت يحتمج إلى تكمليف ممدية و لك هذه التكمليف ل تذها هد اًر طملمم أ الخطوات التي تتبلهم
المنشأة لتمييز منتجمتهم خطوات مدروسة و مخططة (محمد.)65 : 2015 ،

إ التخطيط لتمييز المنتج بال شك سيلود على المنشأة بلوائد مملية مميزة و يؤدي إلى اللوائد أعلى

م الملتمدة ،و يخلق للمنشأة صورة ذهنية مميزة لدى عمالئهم و يزيد نسبة والئهم لهم ،بال شك

سيؤدي بشكل أو أخر إلى منفلة للمنشأة تجللهم تحقق إحدى إستراتيجيمت التنمفسية و هي

التميز(خليل. )120-118 : 1998 ،
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.3إستراتيجية التركيز )(Focus
ويلنى بملتركيز ،التركيز على قوة شرائية ملينة ،و يكو ذلك إمم حسا الرغبة أو بحسا الشرائح
الجغرافية أو أي نوع م الشرائح التي تقسم اللمالء ،فمستراتيجية الريمدة في التكلفة األقل و إستراتيجية
التمييز هي طرق تلنى بجميع عمالء المنشأة أمم إستراتيجية التركيز فهي تلنى بشريحة عمالء ملينة

و إستراتيجية التركيز ملنية بمكتسما هذه الشريحة و جذا والئهم لهم بليداً ع المنشآت المنمفسة،
فتكو هذه اإلستراتيجية على عدة صور ،فإمم أ تقوم المنشأة بتمييز المنتجمت المقدمة لشريحة ملينة

م

عمالئهم بشكل ملي  ،أو تقوم بتخفيض تكمليف خدمة هذه الشريحة ،أو أ

تقوم بجمع

اإلستراتيجيتي ملمً.

و بال شك فإ إستراتيجية التركيز ستقوم بجني الكثير م اللوائد للمنشأة ،نظ اًر أل هنمك شريحة

مميزة مستفيدة م هذه الطريقة ،بل و تجلل الشريحة التي تتلممل ملهم قوة دفمعية لهم ضد المنشآت
المنمفسة ( فتيحة.)40 : 2014 ،

و كمثمل على إستراتيجية التركيز فإننم يمك أ نتنمول شركمت االتصمالت الخلوية عندمم تركز إحداهم
على عينة الحجمج و تقوم بتقديم خدممت مميزة لهم و بأسلمر قليلة ممم يجلل الحجمج ينتمو للشركة

التي تقوم بمللرض األفضل ،فملحجمج هنم هم الشريحة الملنية بهم المنشأة و التي تقدم لهم الخدممت

المميزة التي يمك

أ

تجني منهم أربمحمً مميزة و صورة ذهنية رائلة ،و يمك

أ

نبسط شرح

إستراتيجية التركيز في الشكل ( )2كمم يلي:
أسعار أقل للعمالء

إستراتيجية الريادة

خدمات أفضل و منتجات مميزة

إستراتيجية التميز

في التكلفة األقل

موجهة لجميع
العمالء
موجهة لشريحة

إستراتيجية التركـــــــــيز

معينة من العمالء

شكل ( : )2إستراتيجية التركيز )( ،(Porter, 1998: 68محمد)62 : 2015 ،
و م الشكل ( )2يتضح تممممً أ إستراتيجية التركيز يمكنهم جمع إستراتيجية الريمدة في التكلفة األقل
و التمييز م خالل استهداف شريحة ملينة م اللمالء تستطيع خدمتهم و اكتسمبهم بشكل أفضل م

المنشآت المنمفسة.
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تاسعا :عوامل تدعيم الميزة التنافسية

هنمك عدة عوامل يجا أ تتوافر لدى المنشأة لتدعيم الميزة التنمفسية و المحمفظة على إستم ارريتهم ،و
م أهم هذه اللوامل (المدهو :)74 : 2003 ،
 .1تكمليف اللملية اإلنتمجية.

 .2سلر المنتجمت و الخدممت و الذي يتأثر بشكل مبمشر بتكمليف اإلنتمج و التنفيذ.
 .3قدرة المنشأة على تقديم المنتجمت و الخدممت المميزة و التي تليق بلمالئهم.
 .4جودة منتجمت و خدممت المنشأة.

 .5المرونة في التلممل مع التغيرات في البيئة المحيطة.
 .6الكفمءة في كيفية إدارة الوقت.

 .7خدممت اللنمية بمللمالء قبل و بلد عملية البيع.

عاش ار :سسلو ستة سيجما و الميزة التنافسية

م الواضح تممممً و بلد قراءة المبحثم السمبقم حول أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية ،فإ

البمحث يجد أنه بتحقيق و تطبيق أسلوا ستة سيجمم في المنشأة فيمك الحصول على نسبة قد ال
تذكر م احتمملية وقوع األخطمء في أي م اللمليمت التي تقوم بهم المنشأة ،األمر الذي يشكل ميزة
تنفرد بهم المنشأة التي تقوم بتطبيق المنهجية ع غيرهم م المنشآت األخرى.

أكدت الدراسمت السمبقة وجود عالقة قوية تربط بي أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية ،فقد ذكر
إسممعيل (  )80:2014بأ " ستة سيجمم تمثل السبيل لبنمء ميزة تنمفسية للدراسمت اللليم بكلية التربية

جمملة المنصورة " مم يؤكد أ أسلوا ستة سيجمم يلد أسمسمً صلبمً يوصل المنشأة إلى التنمفسية التي

تطمح لهم و التميز الذي تسلى ألجله ،كمم ذكر الطمئي و أخرو في ملخص دراستهم ( : 2011

 )16بأ هنمك عالقمت إرتبمط ملنوية مؤكدة بي أبلمد أسلوا ستة سيجمم و أبلمد المزية التنمفسية ،و
بم هنمك تأثي اًر واضحمً ألسلوا ستة سيجمم في أبلمد تشخيص الميزة التنمفسية ،هذه الدراسمت تؤكد
وجود الترابط و اللالقة القوية التي تربط بي ستة سيجمم و الميزة التنمفسية و تدعو إلى زيمدة البحث

في هذه اللالقة و تطويرهم.

بمإلضمفة إلى مم سبق فتركز إستراتيجيمت الميزة التنمفسية على األمور اإليجمبية التي تحققهم المنشأة و

التي تشكل مزايم تنمفسية تحقق المنشأة م خاللهم تفوقمً على منمفسمتهم ،إ الميزة التنمفسية الرئيسية و
التي يمك الحصول عليهم م خالل تطبيق أسلوا ستة سيجمم هي االستخدام الفلمل و الصحيح

للمللوممت (إسممعيل.)81-80 : 2014 ،
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حادي عشر :ملخص المبحث الثاني
نمقش المبحث الثمني نشأة و تطور الميزة التنمفسية ,منذ سبلينيمت القر الممضي وصوالً إلى الملنى
الحقيقي للتنمفسية في تسلينيمته ,و تطرق المبحث إلى تلريفمت الميزة التنمفسية المختلفة و إلى اللوامل

المؤثرة فيهم ,و كذلك فوائد تطبيق الميزة التنمفسية و الهدف منهم ,كذلك فقد ذكر المبحث طرق تطبيق

االستراتيجيمت التنمفسية الثالث المختلفة و قمم بملمفمضلة بي

هذه الطرق ,و في خمتمته تم ربط

أسلوا ستة سيجمم بملميزة التنمفسية ,حيث يتضح تممممً و م خالل الدراسمت السمبقة أ هنمك عالقة
تربط أسلوا ستة سيجمم بملميزة التنمفسية
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المبحث الثالث
عمادات /سقسام القبول و التسجيل بالجامعات الفلسبينية بمحافظات قباع غزة
سوالا :نبذة ع عمادات /سقسام القبول و التسجيل بالجامعات الفلسبينية بمحافظات قباع غزة
 .1عمادة القبول و التسجيل بجامعة األزهر

()http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Reg/Dean.asp

س .مقدمة:

تُلتبر عممدة القبول والتسجيل بجمملة األزهر م اللممدات الهممة للجمملة والمجتمع ،وكذلك
تلتبر اللممدة الرائدة في تقديم خدممتهم المتميزة للطالا ومؤسسمت المجتمع المختلفة ،وهي
بمثمبة همزة الوصل بي

الطملا والجمملة ،وكذلك أحد أهم قنوات االتصمل بي

الجمملة

والمجتمع ،وتلد اللممدة واجهة م واجهمت الجمملة ،حيث أنهم تقمبل الجمهور وتُسهل أمورهم
انتهمء بإجراءات
خالل فترة القبول في بداية الفصول واألعوام الجديدة ،مرو اًر بفترة الدراسة و ً

التخرج والحصول على الشهمدات.

 .رؤية عمادة القبول و التسجيل بجامعة األزهر:
الريمدة و التميز في تقديم الخدممت المتميزة للمستفيدي بأفضل المستويمت واستقطما الطلبة
المتميزي لإلسهمم في بنمء مجتمع الملرفة .
ج .رسالة عمادة القبول و التسجيل بجامعة األزهر:
تحقيق التميز في أداء كل عمليمت و خدممت القبول و التسجيل وتقديم أفضل الخدممت

وبأعلى المستويمت في إطمر يحقق الجودة و الشفمفية و اللدالة بي الطلبة ،مع التوظيف
األمثل للتقنية في اللمليمت كمفة م خالل عنمصر بشرية متميزة ،و أنظمة عمل محفزة و
ذات جوده عملية ،و التلمو مع األجسمم المختلفة في الجمملة للمسمهمة في تنمية الشأ

األكمديمي ،وتقديم حلول مبتكرة لالرتقمء بخدممتهم .
د .سهداف عمادة القبول و التسجيل بجامعة األزهر:
 تحقيق الجودة لجميع الخدممت واألعممل التي تقدمهم عممدة القبول والتسجيل .
 متمبلة الطلبة م بداية التحمقهم بملجمملة حتى تخرجهم .

 النهوض بأنظمة واجراءات القبول والتسجيل وتطوير الوسمئل الالزمة لذلك .
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 حفظ وتدقيق وتوثيق بيمنمت الطلبة األكمديمية .
 تطوير خدممت وعمليمت القبول والتسجيل .
 .2عمادة القبول و التسجيل بجامعة القدس

أ .مقدمة:

المفتوحة()http://www.qou.edu /index.jsp?pageId=43

إ عممدة القبول و التسجيل بجمملة القدس المفتوحة هي اللممدة التي تقوم بقبول الطالا و
تسجيلهم و متمبلة قضميمهم حتى تخرجهم كمم تتولى متمبلة قضميم اإلمتحمنمت و التليينمت

وفق أنظمة و قواني الجمملة.

 .رؤية عمادة القبول و التسجيل بجامعة القدس المفتوحة:
تسجيل الطالا إلكترونيمً و توفير كمفة الخدممت و اإلحصمئيمت الخمصة بملطالا و

الخريجي و رصد اللالممت عبر البوابة اإللكترونية.

ج .رسالة عمادة القبول و التسجيل بجامعة القدس المفتوحة:
توفير الخدممت المتميزة للطالا منذ قبولهم في الجمملة حتى تخرجهم بإستخدام أحدث
التقنيمت و تزويد رئمسة الجمملة و الدوائر الملنية بمإلحصمئيمت و التقمرير الخمصة بملطالا

و الخريجي وفق منهج إدارة الجودة الشمملة.

د .سهداف عمادة القبول و التسجيل بجامعة القدس المفتوحة:
 توفير خدممت متميزة للطالا.
 تطبيق األنظمة والقواني والتلليممت الصمدرة ع الشؤو األكمديمية ،والمتللقة بملقبول
والتسجيل واالمتحمنمت والتليينمت الدراسية.

 استخدام التقنية الحديثة م تسجيل الكتروني ،ورصد لللالممت م خالل البوابة ،وعمل
أرشيف الكتروني للتليينمت واالمتحمنمت.

 توفير قمعدة بيمنمت خمصة بملطالا والخريجي واالمتحمنمت والتليينمت الدراسية ،واصدار
تقمرير واحصمئيمت دورية.

 الحفمظ على سجالت الطالا في الجمملة وسريتهم حسا األصول.
 ضبط أداء أعضمء هيئة التدريس بمم يخص عمل اللممدة (وموظفي اللممدة في الفروع).
 إعداد التقويم األكمديمي للجمملة بملتنسيق مع الشؤو األكمديمية.
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 .3عمادة القبول و التسجيل بالجامعة اإلسالمية ()http://admission.iugaza.edu.ps

س .مقدمة:

تلتبر عممدة القبول والتسجيل البوابة للحيمة الجمملية للطلبة ،وهي كذلك مخرجهم إلى الحيمة

المهنية واللملية م حيث مسئوليتهم ع قبول الطلبة الجدد ،وكذلك تخريجهم ،وهي في ذلك
تسلى جمهدة لتنفيذ سيمسمت الجمملة وتلتمد المهنية والشفمفية في جميع إجراءاتهم.

 .مهام عمادة القبول و التسجيل بالجامعة اإلسالمية:

 المسمهمة في استقرار وتحسي الحيمة األكمديمية في الجمملة.

 تحسي سبل التواصل مع المجتمع الداخلي والخمرجي للجمملة.
 توعية وتثقيف المجتمع الداخلي بمألنظمة واإلجراءات.

 االستمرار في تحسي وتطوير اإلجراءات المتللقة بملقبول والتسجيل لتصبح أكثر يس اًر
وسهولة.

ج .سهداف عمادة القبول و التسجيل بالجامعة اإلسالمية:

 المسمهمة في استقرار وتحسي الحيمة األكمديمية في الجمملة.

 تحسي سبل التواصل مع المجتمع الداخلي والخمرجي للجمملة.
 توعية وتثقيف المجتمع الداخلي بمألنظمة واإلجراءات.

 االستمرار في تحسي وتطوير اإلجراءات المتللقة بملقبول والتسجيل لتصبح أكثر يس اًر
وسهولة.

 .4عمادة القبول و التسجيل بجامعة األقصى

()https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2161

س .مقدمة:

تلتبر عممدة القبول والتسجيل بجمملة األقصى مرك اًز لللمليمت المرتبطة بملطلبة الراغبي في

االلتحمق بملجمملة بملتنسيق مع دوائر الجمملة المختلفة  ،فمنذ تأسيس الجمملة وجا على -

الجمملة إنشمء عممدة القبول والتسجيل لتنظيم و تسهيل اللمل للجمملة وللطملا  ،فمقتصر اللمل

في عمليمت القبول والتسجيل منذ اإلنشمء على اللمل اليدوي القديم والمرهق والمتلا للموظف

ولإلدارة  ،وكم اللمل في تلك اللحظة قمئممً على تدريس الطالا بنظمم السنة الدراسية والفصول
والدراسية  ،وفي عمم  1996اعتمدت الجمملة نظمم السمعة الملتمدة في نظمم التدريس في
برامجهم األكمديمية  ،فمضطرت إدارة الجمملة إلى تغيير نطمق اللمل م اللمل بملنظمم اليدوي

إلى النظمم المحوسا تممشيمً مع مواكبة وتحسي اللمل الكترونيمً لتوفير الوقت والجهد واخراج
مخرجمت دقيقة ومرضية .
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 .رؤية عمادة القبول و التسجيل بجامعة األقصى:
تطمح أ تكو متميزة محليمً واقليميمً في خدممت القبول والتسجيل وخدمة المجتمع المبنية على

ملميير الجودة الشمملة.

ج .رسالة عمادة القبول و التسجيل بجامعة األقصى:
عممدة القبول والتسجيل بجمملة األقصى تهدف إلى تقديم أفضل خدممت القبول والتسجيل وأرشفة

وحفظ البيمنمت وخدمة المجتمع م

خالل تطوير الكمدر البشري والممدي والتوظيف األمثل

واإلسالمية ،ومبمدئ حقوق اإلنسم

التي تشمل المسئولية ،وااللتزام بحكم القمنو  ،والشفمفية،

لتكنولوجيم المللوممت واالتصمالت .تلتزم اللممدة خالل تحقيقهم لرؤيتهم بملثقمفة اللربية،

واالحترام ،والتسممح ،واللدالة ،والمسمواة ،والمشمركة ألصحما المصلحة.

د .سهداف عمادة القبول و التسجيل بجامعة األقصى:
 إتبمع أفضل السبل لقبول وتوجيه الطلبة الستكممل دراستهم الجمملية بمم يتنمسا مع قدراتهم
الذاتية.

 توعية الطلبة بأنظمة ولوائح الدراسة م خالل الوسمئل المختلفة.

 تطوير أنظمة واجراءات القبول والتسجيل وتطوير الوسمئل الالزمة لذلك.

 تطوير الخدممت االلكترونية للطملا بحيث يستطيع متمبلة شئونه األكمديمية بنفسه.
 تطوير آلية عمل قسم الخريجي لضمم سهولة واجراءات التخرج.

 أتمتة جميع نممذج القبول والتسجيل وحفظ وأرشفة البيمنمت والوثمئق الكترونيم.

 تقديم جميع المللوممت واإلحصمئيمت المتللقة بملطلبة للجهمت الملنية عند الطلا.
 تبمدل الخبرات في مجمل القبول والتسجيل مع الجمملمت المحلية واإلقليمية.
 تطوير الكمدر البشري للقبول والتسجيل م خالل الدورات المتخصصة.
 تطوير مبمني القبول والتسجيل وتجهيزهم بأحدث التجهيزات.

 توفير الحوافز والمكمفئمت للموظفي بمم يضم استم اررية الكفمءة واإلنتمجية في اللمل.

 إنشمء وحدة حمسوا خمصة بمللممدة لللمل على حل المشمكل المتللقة بلملية التسجيل آنيمً
وبصورة فورية .

 .5عمادة القبول و التسجيل بجامعة فلسبي

()http://admission.up.edu.ps/viewDean-231

أ .مقدمة:

إ طبيلة المهمم التي تضطلع بهم عممدة القبول والتسجيل تجللهم البوابة األولى التي يدخل

منهم خريج المرحلة الثمنوية إلى المرحلة الجمملية ،حيث يتم قبوله للدراسة في أحد
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التخصصمت المطروحة ،وفقم لألسس والملميير المتبلة والمقرة م قبل مجلس الجمملة .كمم
تتمبع الطملا أثنمء دراسته وترشده قدر اإلمكم

لتوصله إلى بوابة التخرج حممال شهمدته

الجمملية ليدخل ملترك الحيمة لللمل أو مواصلة الدراسمت اللليم .لذا فإ

والتسجيل م

حسمسية.

حيث المسئوليمت المنوطة بهم تلتبر م

عممدة القبول

أهم مؤسسمت الجمملة وأكثرهم

ا .رؤية عمادة القبول و التسجيل بجامعة فلسبي :
تسلى عممدة القبول والتسجيل إلى تقديم أفضل خدممت القبول والتسجيل لطلبة وطملبمت الجمملة

 ،وفق أحدث األسمليا والنظم التقنية الحديثة .وتطوير كمفة اإلدارات واألقسمم اإلدارية التمبلة
لهم م أجل خدمة الطملا منذ قبوله في الجمملة وحتى تخرجه منهم وبلد التخرج.

ج .رسالة عمادة القبول و التسجيل بجامعة فلسبي :
تحسي أداء وخدممت القبول والتسجيل بملتوظيف األمثل للتقنيمت اإللكترونية م خالل عنمصر

بشرية متميزة.

د .سهداف عمادة القبول و التسجيل بجامعة فلسبي :


إتبمع أفضل السبل الختيمر وقبول وتوجيه الطالا الستكممل دراستهم الجمملية بمم



اللمل على توفير النصح واإلرشمد األكمديمي للطملا بمم يكفل حس السيرة الدراسي

يتنمسا م قدرتهم الذاتية.
وتحصيله الللمي.



النهوض بأنظمة واجراءات القبول والتسجيل وتطوير الوسمئل الالزمة لذلك.



متمبلة السير الدراسي للطملا بمم يكفل تخرجه في الفترة الزمنية التي حددتهم لوائح



حفظ وتدقيق وتوثيق بيمنمت الطالا األكمديمية.



تبمدل الخبرات في مجمل القبول والتسجيل مع الجهمت الموازية.

الدراسية.
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 .6دائرة القبول و التسجيل بجامعة غزة ()http://www.gu.edu.ps/registration/intro

أ .مقدمة:

تلتبر دائرة القبول والتسجيل م

أهم الدوائر الموجودة بملجمملة وذلك بسبا عالقتهم

المبمشرة مع كل م الطملا والمحمضر والشئو األكمديمية .فبهم تبدأ عالقة الطملا بملجمملة

حيث التقدم بطلا االلتحمق وبهم تستمر عالقته بهم م حيث المتمبلة األكمديمية للطملا م

خالل سجله الدراسي وتطبيق النظمم األكمديمي عليه وفيهم تنتهى عالقة الطملا بملجمملة

حيث عند التخرج يحصل على وثمئق التخرج منهم ،وتستخدم دائرة القبول والتسجيل نظمممً

محوسبمً متطو اًر يغطى جميع أنشطتهم بدقة وشفمفية ورقمبة مركزية كمملة ويلمل بهم فريق م

المتخصصي في الحمسوا واإلدارة ليتمكنوا م اللمل بكفمءة وقدرة وتكممل وبسرعة متنمهية
وقد تم تخصيص مسجل ومدخل بيمنمت لكل كلية ليهتم برعمية شئو طلبة الكلية وتوفير

الخدممت المطلوبة لهم.

 .سهداف وحدة التسجيل بقسم القبول و التسجيل بجامعة غزة


تدقيق بيمنمت الطلبة الذي يرغبو االلتحمق بملجمملة م خالل طلا االلتحمق الذي

يقوم الطلبة بتلبئته الكترونيمً.

 متمبلة التسجيل والسحا واإلضمفة لكل طملا في الحمسا اآللي.

 استخراج كشوف رصد عالممت الطلبة فصليمً وفي كل ممدة وتزويد الشئو األكمديمية
والكليمت بهم.

 تزويد الطلبة بخدممت الحصول على الجداول الدراسية وشهمدات القيد وكشوف

الدرجمت ،وكذلك توفير اللديد م الخدممت األخرى التى تقع ضم اختصمص

الدائرة.

 متمبلة الق اررات التي تصدر بحق بلض الطلبة.
 متمبلة الحملة األكمديمية الخمصة بكل طملا منذ دخوله الجمملة وحتى تخرجه.
 اللمل على توفير اإلحصمئيمت المطلوبة لمختلف الجهمت في الجمملة.
 إنجمز تنسيق الطلبة الجدد مع بداية كل فصل دراسي.
 منح الطلبة الجدد أرقممهم الجمملية.

 طرح المسمقمت الدراسية لكل فصل دراسي لجميع البرامج المطروحة.
 إعداد الجداول الدراسية لطلبة الجمملة فصليمً بمإلضمفة الى جداول المدرسي بملتنسيق
مع عمداء الكليمت والشئو األكمديمية.
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 توفير منظومة متكمملة إلدارة امتحمنمت الجمملة فصليمً م حيث اعداد جداول

االمتحمنمت وجداول المراقبمت وكل مم يلزم لحس سير وانضبمط عملية االمتحمنمت.

 متمبلة فلملية النظمم المحوسا للدائرة واللمل على تقديم المقترحمت لتطويره.
 تصميم التقمرير الالزمة وتلديلهم حسا الحمجة.

ثاني ا :تببي سسلو ستة سيجما على عمادات /سقسام القبول و التسجيل

تلتبر عممدات القبول و التسجيل الحجر األسمس في بنمء الجمملمت و المحرك الرئيسي لهم ،حيث أنهم
مسئولة أكمديميمً ع طلبة الجمملة منذ انتسمبهم للجمملة و حتى تخريجهم منهم ،فبملنسبة للممدة القبول

بنمء على اإلطالع على أهدافهم و رؤيتهم فإ محور اإلهتممم يجا أ
و التسجيل في أي جمملة و ً
يكو مرتك اًز على الطملا ،فملطملا هو م يحدد كيفية تلقي الخدممت في المنشأة المثملية ،وهذا مبني
على مدى إهتممم اللممدة بملطملا و بحمجمته و برغبمته.

بنمء على عمل البمحث في عممدة القبول و التسجيل بجمملة القدس المفتوحة و
في اآلونة األخيرة و ً
إطالعه الدائم على عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة و الدراسة
اإلستطالعية التي أجراهم فقد ازداد اهتممم عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت المختلفة في

فلسطي بملتنمفس مع بلضهم البلض ،و أصبحت جودة الخدممت المقدمة لشريحة الطلبة أفضل،
فتلدد الجمملمت و ظهور جمملمت جديدة يؤدي إلى توليد منمفس جديد لدى الجمملمت الموجودة و

يتطلا مزيداً م اإلهتممم بملتحسي المستمر و بأسمليا الجودة المختلفة ،و مع ظهور أسلوا ستة

سيجمم فإنه يتبي أهمية إستخدام هذه األسلوا لدى عممدات القبول و التسجيل التي ترغا في التميز
و في الحصول على أعلى أداء بأقل أعبمء و تكمليف ممكنة على الجمملة ,و أهم مم يجلل هذه

اللممدات /األقسمم تهتم بتطبيق أسلوا ستة سيجمم هو حصولهم على الميزة التنمفسية ,حيث توفر
الميزة التنمفسية تقدممً ملحوظمً و نتمئج ملموسة لهذه اللممدات تجللهم في المصمف المتقدمة على
مثيالتهم ,و عند تحقيهم تلتبر هذه اللممدات /األقسمم قد حققت مم تصبو إليه م جودة و تميز في

كمفة األصلده و المجمالت.

و ع المجمالت التي يمك أ تنمفس بهم عممداة القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية و م خبرة

البمحث م واقع عمله في عممدة القبول و التسجيل بجمملة القدس المفتوحة ,فإ التميز في نطمق

عمل هذه اللممدات هو في جودة الخدممت المقدمة للطلبة ,و سرعة تقديم الخدمة ,و أسلوا التلممل

مع الطملا ,و سهولة و تيسير ملممالت الطلبة وصوالً إلى تقليل زيمرة الطلبة لللممدة أو القسم بشكل
ملحوظ بسبا الخدممت اإللكترونية المقدمة لهم و عدم حمجتهم لتكبد عنمء الذهما للجمملة.
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و بسبا تلدد مهمم عممدات القبول و التسجيل و مسؤوليمتهم اإلدارية و األكمديمية في الجمملمت فإ

إمكمنية تطبيق أسلوا ستة سيجمم و ظهور نتمئجهم تكو أفضل م أي عممدات أو دوائر أخرى
بملجمملة ،حيث تهتم بجميع التفمصيل الخمصة بملوضع األكمديمي للطلبة و تستقبلهم و تتلممل ملهم

و أي تحسي في هذه التفمصيل حتممً سيكو ظمه اًر و سيؤدي لنتمئج واضحة.

يمك تطبيق أسلوا ستة سيجمم إلدارة الجودة في عممدات القبول و التسجيل في حملة توفر البنية
األسمسية و متطلبمت هذا األسلوا م

للمؤسسة و م

خالل وضع ملميير لقيمس األداء و قيمس األداء الفللي

ثم وضع بمقي اإلجراءات و التحسينمت التي تكفل رفع اإلنتمجية و األداء بأقل

التكمليف الممكنة(جودة( )585 :2008 ،أبو نمهية.)38 : 2012 ،

لذلك قمم البمحث بلمل مقمبالت شخصية مع مسئول في عممدة /قسم القبول و التسجيل (عميد /نمئا

عميد  /مدير) في كل جمملة فلسطينية تلمل بقطمع غزة (جمملة األزهر – جمملة القدس المفتوحة –
الجمملة اإلسالمية – جمملة فلسطي – جمملة غزة) و لم يتمك البمحث م مقمبلة عميد /نمئا عميد

القبول و التسجيل بجمملة األقصى و ذلك نظ اًر النشغملهم المتكرر ،و قد تبي أ عممدات /أقسمم
القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة تقوم بتبني ملميير للجودة كل بحسا دائرة الجودة
الموجودة في جمملته ،و لك بدو المحمولة إلى التطرق إلى استخدام األسمليا المختلفة و مثمل على
ذلك أسلوا ستة سيجمم ،و قد علل بلض المسئولي ذلك بلدم ملرفتهم م قبل ع هذا األسلوا ،و

م جهة أخرى فقد أعرا المقمبلو ع استلدادهم الكممل لتطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممداتهم/
أقسممهم في حمل قممت اإلدارة اللليم للجمملة بدعم تطبيق األسلوا ،بل و إنهم على استلداد إللزام

اللمملي

لديهم لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،كمم أجمع جميع المقمبلي

على أنهم يتطللو دائممً

للحصول على المزايم التنمفسية ،و أنه في حمل كم أسلوا ستة سيجمم سيؤدي إلى الحصول على
الميزة التنمفسية ،فال ممنع لديهم بل هنمك رغبة لديهم في تبني متطلبمت هذا األسلوا و تطبيقهم في

عممداتهم  /أقسممهم.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
سوالا :الدراسات التي تناولت سسلو ستة سيجما

ثاني ا :الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية

ثالثا :الدراسات التي تربب سسلو ستة سيجما و الميزة التنافسية

رابع ا :التعقي على الدراسات السابقة
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المقدمة:
هنمك اللديد م الدراسمت المحلية و اللملمية و التي تنمولت في سيمقهم دراسة أسلوا ستة سيجمم،
حيث تم تطبيق األسلوا على عدة قطمعمت مثل التلليم و الصحة و كذلك القطمع المصرفي ،كمم و
هنمك دراسمت تنمولت الميزة التنمفسية أيضمً في القطمعمت المختلفة ،و نظ اًر للندرة الشديدة للدراسمت
التي تنمولت المتغي ار ملمً ،فقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثي موسلي يتنمول المبحث األول أسلوا
ستة سيجمم و أمم المبحث الثمني فيتنمول الميزة التنمفسية و بلد اللثور على دراسمت نمدره تربط
المتغي ار فقد تم إضمفة مبحث ثملث يوضح اللالقة بينهمم بمختصمر كمم أوضحت الدراسمت ،و
يضمف إليهم المبحث الرابع الخمص بتلليق البمحث و تلقيبه على الدراسمت السمبقة ,و يستطيع
الطملا تلخيص أعداد الدراسمت السمبقة التي استند إليهم في الجدول رقم (.)3
جدول رقم ( : )3جدول أعداد الدراسمت السمبقة و نوعهم

الدراسات المحلية

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

المجموع

سسلو ستة سيجما

5

7

6

18

الميزة التنافسية

6

9

3

18

سسلو ستة سيجما و الميزة التنافسية

-

4

1

5

سوالا :الدراسات التي تناولت سسلو ستة سيجما
 .1الدراسات الفلسبينية:


دراسة (القصاص )2014 ،بعنوا "استخدام منهج سيجما ستة ) (Six Sigmaفي ترشيد

اتخاذ الق اررات االستثمارية ،دراسة تببيقية على البنوك التجارية الفلسبينية".

هدفت الدراسة إلى ملرفة كيفية استخدام منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaم خالل ترشيد
اتخمذ الق اررات االستثممرية في البنوك التجمرية الفلسطينية و ذلك م خالل التلرف على أنواع

االستثممر في البنوك التجمرية ،أهداف منهجية ستة سيجمم ) ،(Six Sigmaالملميير التي تقوم
عليهم المنهجية ،عوامل نجمح و المفمتيح الرئيسية للمنهجية ،مجمالت و استراتيجيمت اتخمذ الق اررات

االستثممرية ،اللوائق التي تحول دو استخدام منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي البنوك

التجمرية الفلسطينية،و استخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،كمم و اعتمد البمحث
على االستبمنة كمصدر أسمسي لجمع المللوممت ،أمم مجتمع الدراسة فهو جميع اللمملي
51

في

البنوك التجمرية الفلسطينية اللمملة في فلسطي

و المدرج اسمهم في البورصة و المسكني في

الوظمئف التملية (مدير مملي ،مدير فرع ،مراقا مملي ،مدقق داخلي) و البملغ عددهم ()167
موظف،و قد وجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في هذه الدراسة هي  %59.784و نتج ع هذه
الدراسة عدة نتمئج أهمهم أ البنوك التجمرية الفلسطينية تستخدم منهج ستة سيجمم في ترشيد اتخمذ

الق اررات االستثممرية ،كمم و أ هنمك عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )(α≤ 0.05
بي استخدام البنوك التجمرية الفلسطينية لمنهج ستة سيجمم و المؤشرات المملية الدالة على ترشيد

اتخمذ الق اررات االستثممرية ،و كذلك استنتجت وجود فروق بي البنوك التجمرية في استخدام مليمر
دعم و التزام االدارة اللليم تلزى للدد فروع البنك ،بمإلضمفة إلى وجود فروق بي البنوك التجمرية
في وجود عوائق استخدام منهج ستة سيجمم تلزى لسنوات الخبرة ،وكذلك وجود فروق بي البنوك

التجمرية في استخدام مليمر التحسي المستمر تلزى لسنوات الخبرة ،و خلصت الدراسة إلى عدة
توصيمت هممة منهم ضرورة االهتممم بمنهجية ستة سيجمم  Six Sigmaو اللمل فيهم ،مع التأكيد

على إمكمنية استخدامهم في البنوك التجمرية الفلسطينية ،و بضرورة دعم و التزام إدارة البنوك
التجمرية الفلسطينية لتطبيق منهجية ستة سيجمم  Six Sigmaو توفير جميع الوسمئل التي تسهم

في تطويرهم و تنميتهم ،و قد أوصت الدراسة كذلك بضرورة إشراك اللمملي في عمليمت اتخمذ

الق اررات ،و ضرورة توعية إدارة البنوك التجمرية الفلسطينية بمدى ضرورة و أهمية استخدام منهجية
ستة سيجمم .Six Sigma


دراسة (حميده )2013 ،بعنوا "مدى توافر متبلبات تببي مدخل  Six Sigmaو الدور

المتوقع منه في تخفيض تكاليف الجودة في الشركات الصناعية (دراسة تببيقية على الشركات

الصناعية العاملة بقباع غزة).

هدفت هذه الدراسة إلى إختبمر مدى توافر متطلبمت مدخل  Six Sigmaفي الشركمت الصنمعية
اللمملة في قطمع غزة ،كذلك فقد هدفت إلى الوقوف على أثمر ذلك في تخفيض تكمليف الجودة في

الشركمت الصنمعية اللمملة في قطمع غزة،و قد استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي
التحليلي ،و قد صممت إستبمنة خمصة لتحقيق أهداف الدراسة و قد تم توزيلهم على عينة مكونة

م  65شركة تم إختيمرهم عشوائيمً ،حيث تم توزيع  65إستبمنة على الشركمت و تم إستردادهم

كمملة ،و قد خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم توافر ملميير أسلوا ستة سيجمم لدى الشركمت
الصنمعية بدرجة كبيرة في قطمع غزة ،ووجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في هذه الدراسة هي

 %80.40كذلك فقد نتج ع الدراسة أ هنمك عالقة واضحة بي إستخدام أسلوا ستة سيجمم و
تخفيض تكمليف الجودة في هذه الشركمت ،و خرجت الدراسة بلدة توصيمت أهمهم ضرورة تبني
ملميير أسلوا ستة سيجمم كمنهج متكممل لترشيد تكمليف الجودة ،كذلك ضرورة زيمدة إهتممم اإلدارة
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اللليم في الشركمت الصنمعية بتوفير كمفة اللنمصر و المقوممت المنمسبة ألسلوا ستة سيجمم و

توفير البيئة المنمسبة لنجمح تطبيقه.

 دراسة (سبو ناهية )2012 ،بعنوا " مدى استخدام معايير منهج سيجما ستة six-sigma
لتحقي جودة التدقي الداخلي (دراسة ميدانية على الجامعات في قباع غزة)".

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على مدى توفر ملميير منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي

الجمملمت الفلسطينية في قطمع غزة ،كمم و هدفت أيضمً إلى التلرف على مدى التزام الجمملمت
الفلسطينية في قطمع غزة بتطبيق ملميير جودة التدقيق الداخلي ،و كذلك تحديد اللالقة بي

استخدام ملميير منهج ستة سيجمم ) (Six Sigmaو تحقيق جودة التدقيق الداخلي في الجمملمت

الفلسطينية اللمملة في قطمع غزة ،و قد استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،و
قمم بتطوير استبمنة بحثية كأداة رئيسية لجمع المللوممت المتللقة بملدراسة ،و قد اعتمد البمحث
على مجتمع بحثي يتكو م أقسمم التدقيق الداخلي في  4جمملمت فلسطينية و استخدم أسلوا

المسح الشممل لمجتمع الدراسة الذي بلغ عدده  35موظفمً ،ووجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في

هذه الدراسة هي  ،%70.55و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ ملميير منهجية ستة

سيجمم ) (Six Sigmaمتوفرة بملجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة بدرجة كبيرة ،كمم و أ الجمملمت
تلتزم بتطبيق ملميير جودة التدقيق الداخلي بدرجة كبيرة ،كمم و استنتجت التأثير اإليجمبي

الستخدام ملميير منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaعلى جودة التدقيق الداخلي في الجمملمت

الفلسطينية اللمملة في قطمع غزة ،و قد خلصت الدراسة للدة توصيمت منهم ضرورة اإلهتممم بتبني
ملميير منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaبشكل كممل كمنهج لتحقيق أعلى درجمت الجودة و

األداء في الجمملمت الفلسطينية ،كمم و أكدت على ضرورة التزام الجمملمت الفلسطينية بدعم
عنمصر و مقوممت ملميير أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaو اللمل على تكمملهم ملمً كمنهج

شممل ،كمم و أوصت الدراسة بمللمل على توفير البيئة الخصبة و المنمسبة لتطبيق أسلوا ستة
سيجمم في الجمملمت الفلسطينية.



دراسة (عبداهلل )2012 ،بعنوا "مدى االلتزام بمنهج سيجما ستة ) (six sigmaفي

ضبب جودة التدقي الداخلي (دراسة تببيقية على المصارف العاملة في قباع غزة)".

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaو بيم دورهم في تحسي

أداء المصمرف م خالل ضبط جودة التدقيق و تقليل الليوا ،كمم و هدفت إلى تبيم اثر ملميير

أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي ضبط جودة التدقيق الداخلي في المصمرف اللمملة في
قطمع غزة ،و استخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،كمم و اعتمد البمحث على

االستبمنة كمصدر أسمسي لجمع المللوممت ،و تكو مجتمع الدراسة م

جميع اللمملي

في

المصمرف اللمملة في قطمع غزة مم يلملو في أقسمم الجودة و التدقيق الداخلي ،و استخدم
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البمحث اسلوا اللينة المالئمة و تم توزيع  45استبمنة على مجتمع الدراسة و استرداد  39منهم

بنسبة استرداد  ،%86.7ووجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في هذه الدراسة هي  ،%77.77و
استنتجت هذه الدراسة عدة أمور م أهمهم ا المصمرف اللمملة في قطمع غزة تلتزم بملميير ستة

سيجمم بدرجة كبيرة ،و ا هنمك عالقة ذات داللة احصمئية بي الت ازم المصمرف اللمملة في قطمع
غزة بملميير منهج ستة سيجمم و ضبط جودة التدقيق الداخلي ،و خرجت الدراسة بلدة توصيمت

أهمهم وجوا االهتممم بمنهج ستة سيجمم و التأكيد على امكمنية استخدامه في المصمرف و دعم و
التزام ادارة المصمرف لللمل بمنهج ستة سيجمم ،كذلك أوصت الدراسة بضرورة تخصيص الموارد

المملية الالزمة الستخدام و تطوير منهج ستة سيجمم ،و االهتممم بملتدريا الالزم لتطبيق منهجية

ستة سيجمم.

 دراسة (جوادة )2011 ،بعنوا "مدى توافر مقومات تببي

ستة سيجما في المستشفيات

الحكومية في قباع غزة و دورها في تحسي جودة الخدمات الصحية م وجهة نظر اإلدارة

العليا ".
هدفت الدراسة إلى ملرفة مدى إمكمنية تطبيق ستة سيجمم في المستشفيمت الحكومية في قطمع غزة

م وجهة نظر اإلدارة اللليم ،و قد تم ذلك م خالل التلرف على مدى توفر اللوامل الرئيسية
التي تشكل حجر األسمس للملية التطبيق كمللوامل اإلدارية و التقنية و المملية و البشرية التي

تسمهم في نجمح هذا التطبيق ،و استخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،كذلك فقد
تم تطوير استبمنة خمصة كأداة لجمع البيمنمت ،أمم مجتمع الدراسة فهو جميع اللمملي

في

المستشفيمت الحكومية بقطمع غزة م فئة اإلدارة اللليم ،إضمفة إلى اإلدارة اللممة للمستشفيمت ،و
استخدم في هذا البحث اسلوا المسح الشممل حيث تم توزيع  207استبمنة و استرداد  179منهم

بنسبة استرداد  ،%86.5ووجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في هذه الدراسة هي  ،%79.40و
استنتجت هذه الدراسة بأنه تتوفر لدى اإلدارة اللليم استراتيجية واضحة للمليمت التطوير ،و تأكيد

اإلدارة اللليم أ التميز في خدمة المرضى م أهم أهدافهم ،كمم يوجد اهتممم لدى االدارة اللليم

بقيمس مستويمت رضى المرضى ،و بشكل عمم فقد استنتجت الدراسة بأنه تتوفر اإلمكمنيمت

اإلدارية لدى و ازرة الصحة في قطمع غزة لتطبيق ستة سيجمم ،و قد أوصت الدراسة بضرورة
االهتممم بلملية التخطيط و التأكيد على تبني نهج واضح للمليمت تطوير الجودة و عمليمت

التحسي المستمر في و ازرة الصحة ،و اوصت ايضمً بضرورة توفير المقوممت األسمسية المختلفة
الالزمة للملية تطبيق منهجية ستة سيجمم ،و توفير التغطية المملية و الدعم المملي المنمسا

للتطبيق.
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 .2الدراسات العربية:


دراسة (الراوي )2011 ،بعنوا "استخدام منهج ستة سيجما  Six Sigmaفي ضبب جودة

التدقي

الداخلي :دراسة ميدانية على المستشفيات الخاصة الحائزة على الجودة و التميز في

محافظة عما "
هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على اللالقة بي

إستخدام أسلوا ستة سيجمم و ضبط جودة

التدقيق الداخلي في المستشفيمت الخمصة الحمئزة على الجودة و التميز في محمفظة عمم بملمملكة
األردنية الهمشمية ،و قد استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،و قد تم تصميم

إستبمنة خمصة لتحقيق أهداف الد ارسة حيث تم توزيلهم على عينة الدراسة المكونة م  67موظف
م اللمملي بدوائر الجودة و التدقيق الداخلي بملمستشفيمت المذكورة ،و قد خرجت الدراسة بلدة
نتمئج أهمهم وجود تأثير واضحة ألسلوا ستة سيجمم على ضبط جودة التدقيق الداخلي ،و أوصت

الدراسة بإجراء المزيد م

الد ارسمت و األبحمث حول أسلوا ستة سيجمم و تطوير األسلوا

إلستخدامه في مجمالت و أممك أخرى.

 دراسة (عسيري )2010 ،بعنوا "متبلبات تببي سسلو سيجما ستة لتبوير العمل اإلداري
بإمارة منبقة عسير".

هدفت هذه الدراسة للتلرف على مدى إسهمم اإلدارة اللليم بإممرة منطقة عسير بملمملكة اللربية

السلودية بتطبيق منهجية ستة سيجمم ،و التلرف على أهم متطلبمت تطبيق ستة سيجمم التي تؤثر
على تحسي و تطوير اللمل اإلداري ،و استخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،وتم
تصميم استبمنة خمصة لتحقيق أهداف الدراسة ،و اعتمد البمحث على موظفي إممرة عسير كمجتمع

للدراسة ،و قد اشتملت عينة الدراسة على  320موظف م موظفي اإلممرة ،و م أهم مم توصلت
إليه الدراسة أ اإلدارة اللليم بمإلممرة تسهم بدرجة متوسطة كمتطلا أسمسي لتطبيق ستة سيجمم

م خالل الجدية و الحممس و كذلك م خالل البحث ع أسمليا جديدة و متطورة لألداء ،و

توفير تقنيمت حديثة ،كمم أظهرت أ اللمملي بمإلممرة بحمجة إلى توفير مدربي أكفمء و إلى أممك

تدريا،أمم ع أهم مم توصلت إليه الدراسة م توصيمت فهي ضرورة تزويد اإلممرة بمإلمكمنمت
الممدية الالزمة و الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaو كذلك

ضرورة إلحمق اللمملي بدورات تدريبية ،كمم أوصت بضرورة وضع ملميير دقيقة لقيمس مستويمت

األداء و ململجة االنحرافمت و تصحيح مسمر األداء.
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 دراسة (الزهراني )2010 ،بعنوا "إمكانية تببي سسلو سيجما ستة في نادي ضباب قوى
األم بمدينة الرياض"
هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على إمكمنية تطبيق أسلوا ستة سيجمم في نمدي ضبمط قوى
األم بمدينة الريمض بملمملكة اللربية السلودية ،كذلك فقد هدفت إلى التلرف على أسلوا ستة
سيجمم بشكل أوسع م خالل تطبيقه في قطمع جديد بخالف القطمعمت التقليدية التي طبق فيهم،

و قد استخدم ال بمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،و م أجل تحقيق أهداف الدراسة ،فتم
تصميم إستبمنة وزعت على موظفي النمدي البملغ عددهم ( )350موظف ،ووجد أ نسبة أسلوا

ستة سيجمم في هذه الدراسة هي  ،%86و م أهم النتمئج التي خرجت بهم الدراسة موافقة أفراد

اللينة بشدة على متطلبمت تطبيق األسلوا في نمدي ضبمط األم بمدينة الريمض ،و أ متطلبمت
تطبيق األسلوا م السهل اللمل بهم إذا توافرت المقوممت المنمسبة ،و م أهم التوصيمت التي
توصلت إليهم الدراسة االستلمنة بخبراء تطبيق أسلوا ستة سيجمم في نمدي ضبمط قوى األم  ،و

توفير البرامج التدريبية الالزم لمنتسبي النمدي لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،كذلك فقد أوصت
الدراسة إلى مزيد م الدراسمت التي تطبق أسلوا ستة سيجمم على قطمعمت مختلفة و جديدة.



دراسة (الخبي  )2009 ،بعنوا "مدى سثر استخدام  Six Sigmaغير المخبب على رضا

الزبائ في بنك اإلسكا للتجارة و التمويل".

هدفت هذه الدراسة إلى التأكد م أ استخدام منهجية ستة سيجمم يلمل على تحقيق توقلمت

اللمالء و تحسي رضمهم تجمه المنشأة ،و كذلك ملرفة مدى تحفيز منهجية ستة سيجمم للموظفي

و مدى تغييرهم لنظراتهم و كفمءتهم ،و كذلك فقد هدفت إلى التأكد م أ استخدام منهجية ستة
سيجمم يلمل على تحسي أداء المنشأة م خالل زيمدة فمعلية عمليمتهم التشغيلية ،بمإلضمفة إلى

التأكد م أ استخدام منهجية ستة سيجمم يلمل على تحسي الهيكل التنظيمي ،كذلك ملرفة مدى
إمكمنية خلق نظمم رقمبي و نظمم تحكم ممتمز م خالل تطبيق منهجية ستة سيجمم ،و قد استخدم

البمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،و قمم بلمل استبمنة كأسمس لجمع المللوممت ،و
يتكو مجتمع الدراسة م بنك اإلسكم للتجمرة و التمويل بفروعه البملغ عددهم  90فرع المنتشرة

في جميع أنحمء المملكة األردنية الهمشمية ،حيث تم اختيمر مم نسبته  %17م الفروع ( 15فرع)،

و تم اختيمر عينة الفروع على أسمس التوزيع الجغرافي للمملكة األردنية الهمشمية ،أمم عينة الدراسة

فهم القمدة اإلداريي

و مسمعدي المدراء و رؤسمء األقسمم و الموظفي

و اللمالء في الفروع

المنتقمة ،و قد تم توزيع  310إستبمنة على اللمالء ،إضمفة إلى  120إستبمنة لموظفي البنوك ،و
قد استنتجت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصمئية لتحفيز الموظفي و زيمدة كفمءتهم على تحسي

رضم اللمالء ،كذلك وجود أثر ذي داللة إحصمئية لللمليمت التشغيلية على تحسي رضم اللمالء،
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بمإلضمفة إلى وجود أثر ذي داللة إحصمئية للهيكل التنظيمي على تحسي رضم اللمالء ،كذلك فقد
استنتجت وجود أثر ذي داللة إحصمئية لبيئة الرقمبة الداخلية على تحسي رضم اللمالء ،بمإلضمفة

إلى وجود أثر ذي داللة إحصمئية بي التغيرات التي يحدثهم استخدام منهجية ستة سيجمم و تقليل

األخطمء ،و قد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لتلريف اللمملي في البنك بأليمت
التلممل مع اللمالء الداخليي و الخمرجيي  ،كذلك ضرورة ربط الحوافز المقدمة لللمملي في البنك
بملجهد المبذول م قبل اللملمي  ،بمإلضمفة إلى ضرورة االهتممم بجودة الخدمة المقدمة لللمالء ،و
تدريا اللمملي في بنك اإلسكم على سبل تقليل األخطمء في أداء أعمملهم ،و إجراء المزيد م

الدراسمت فيمم يتللق بمنهجية ستة سيجمم في قطمعمت أخرى.
 دراسة (صالح الدي و عبد الوها  )2009 ،بعنوا

".banking sector in Qatar

"Six Sigma practice in th

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف ع عملية تطبيق منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي البنوك
اللمملة في دولة قطر ،و إلى تحديد عوامل نجمح و فشل المنهجية في قطمع البنوك ،و المنمفع
المتوقلة م استخدام المنهجية في القطمع المصرفي بدولة قطر ،و قد استخدم البمحثم المنهج

الوصفي التحليلي في الدراسة و تم تصميم قمئمة استقصمء و توزيلهم على عينة الدراسة البملغ
عددهم  150فرداً م مختلف المستويمت اإلدارية في القطمع المصرفي بدولة قطر ،و قد توصلت

الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم الفوائد التي يجنيهم القطمع المصرفي م خالل تطبيق منهجية ستة

سيجمم ) (Six Sigmaو على رأس ذلك الرقمبة و التقييم حيث تلد هذه م أهم عوامل النجمح

األسمسية في القطمع المصرفي القطري ،كمم توصلت الدراسة إلى أ منهجية ستة سيجمم (Six

) Sigmaهي خمرطة اللمل االستراتيجي للبنوك و التي يجا أ تسير وفقهم لتضم النجمح ،و
أوصت الدراسة بضرورة زيمدة البحث و الدراسة في منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي
مختلف القطمعمت و المجمالت.

 دراسة (الساليمة )2007 ،بعنوا " إمكانية استخدام سيجما ستة لتحسي األداء الصحي
في المركز العربي الببي ".

هدفت هذه الدراسة إلى القمء الضوء على مفهوم ستة سيجمم بشكل عمم وعلى بلض المفمهيم

األخرى المرتبطة بهذا المفهوم وذلك م خالل اإلطمر النظري ،كذلك فإ لهذه الدراسة إسهمممً

واضحمً في توضيح أهمية استخدام نممذج علمية لتحسي أداء قطمع المستشفيمت ،واستخدم البمحث

المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،و قد تم تطوير استبمنة خمصة الستخدامهم في جمع

المللوممت ،أمم ع مجتمع الدراسة فيتكو م جميع اللمملي في فئمت االدارة اللليم والوسطى في
المركز اللربي الطبي والبملغ عددهم  55موظفم و تم استخدام اسلوا المسح الشممل في جمع
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البيمنمت ،ووجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في هذه الدراسة هو  ،%73.82و استنتجت الدراسة

وجود عالقة متوسطة وموجبة بي االلتزام الفلمل لإلدارة اللليم وامكمنية استخدام ستة سيجمم في

المستشفى ،و وجود عالقة قوية وموجبة بي سيمسمت التدريا في المستشفى وامكمنية استخدام ستة

سيجمم ،بمإلضمفة لوجود عالقة متوسطة وموجبة بي

تطبيقمت نظم المللوممت في المستشفى

وامكمنية استخدام ستة سيجمم ،وكذلك وجود عالقة قوية وموجبة بي إمكمنية استخدام ستة سيجمم
في المستشفى و زيمدة رضى المرضى ،و أوصت الدراسة بضرورة االهتممم بمفهوم ستة سيجمم
والتأكيد على إمكمنية استخدامه في المستشفى ،و توفير وتخصيص الموارد المملية الستخدام

وتطوير مفهوم ستة سيجمم في المستشفى  ،و اللمل على االستثممر في التدريا واكسما اللمملي

الملرفة في مجمل ستة سيجمم واألسمسيمت التي تقوم عليهم وأهميتهم والفمئدة منهم بملنسبة إلى
المستشفى .


دراسة (الشاما  )2005 ،بعنوا " ،تببي ستة سيجما في المجال التربوي".

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي المجمل التربوي م وجهة
نظر القيمدة التربوية في المملكة اللربية السلودية ،م خالل التلرف إلى المنهجية و مكونمتهم و

ملمييرهم و عوامل نجمحهم و فشلهم ،و قد استخدمت البمحثة في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي،
و قد تم إستخدام األسلوا الوثمئقي إلستقراء و تحليل أدبيمت الفكر اإلداري المتللقة بنظرية ستة

سيجمم و اإلستفمدة منهم في اإلجمبة ع أسئلة الدراسة و تحقيق أهدافهم ،و قد أظهرت الدراسة
عدة نتمئج أهمهم أ ستة سيجمم هي امتداد مبمشر إلدارة الجودة الشمملة و تطوير عنهم فهي نظمم

شممل يسلى لمسح الليوا تممممً و إلى إرضمء اللمالء بملدرجة األولى و السير وفق رغبمتهم و
تطللمتهم ،و ذلك ع طريق تخفيض تكمليف اإلنتمج و زيمدة جودة المنتجمت و الخدممت المقدمة
و التكريز على اللميل و إحتيمجمته و تطللمته ،و قد خرجت الدراسة بتوصيمت أهمهم اللمل على

وضع منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي

البرامج الخمصة بملتدريا و التي تقدم للقيمدات

التربوية في المملكة اللربية السلودية ،كذلك تنظيم مؤتمرات و ندوات تدرس و تبحث أكثر في
المنهجية ،و أوصت أيضمً بزيمدة الدراسمت الخمصة بملمنهجية.
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 .3الدراسات األجنبية:

 دراسة ) (cho,et al, 2011بعنوا Selection of six sigma key “ :
”ingredients in Korean companies
"إختيار المكونات الرئيسية ألسلو ستة سيجما لتببيقها على المؤسسات الكورية"
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد األسس التي يقوم عليهم أسلوا ستة سيجمم ،و كذلك التلرف على
خصمئص هذا األسلوا ،األمر الذي سيسمعد بوضوح في تلريف المقوممت المالئمة في ضوء
إمكمنمت الشركمت الكورية ،و قد استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،و طبقت

الدراسة على عينة تكونت م اللمملي في برامج الجودة في  90شركة كورية والتي تزيد خبرتهم في
تطبيق أسلوا ستة سيجمم على الثالث سنوات ،و استخدمت اإلستبمنة كأداة بحث .توصلت

الدراسة إلى عدة نتمئج م أهمهم تحديد المقوممت الرئيسية ألسلوا ستة سيجمم و هي دعم و التزام

اإلدارة اللليم ،الموارد البشرية ،تقييم األداء و نظمم الحوافز ،اللمليمت و األنظمة و أخي اًر التركيز
على اللمالء .كذلك استنتجت الدراسة أ مقوممت أسلوا ستة سيجمم تتأثر بحجم الشركة و طبيلة

عملهم ،و أوصت الدراسة بملسير قدممً في إجراء مزيد م الدراسمت ع أسلوا ستة سيجمم و

بشكل أكثر تفصيالً و االعتممد على مقوممت أسلوا ستة سيجمم التي نتجت ع هذه الدراسة.

 دراسة ) (Heckl,et al, 2010بعنوا “ Uptake and success factors of six
”sigma in the financial services industry

"عوامل نجاح تببي سسلو ستة سيجما على قباع الخدمات المالية"
هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على عوامل النجمح الخمصة بتطبيق أسلوا ستة سيجمم على
القطمع المملي في بلض دول اإلتحمد األوربي ،حيث تم تطبيق هذه الدراسة م خالل المنهج

الوصفي،و ذلك م خالل قراءة التقمرير و اإلحصمءات المختلفة ،على عينة شملت المصمرف،
شركمت التأمي و شركمت الخدممت في كل م ألممنيم ،استراليم ،المملكة المتحدة و سويسرا ،و قد

توصلت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ أكثر م ربع مقدمي الخدممت المملية يؤمنو تممممً
بمالئمة استخدام أسلوا ستة سيجمم في عمليمت التحسي لديهم ،كمم أ م أبرز النتمئج التي

ظهرت م خالل هذه الدراسة أ فكرة أسلوا ستة سيجمم و تقبله ال زالت في البداية بملنسبة

لقطمع الخدممت المملية ،و أوصت الدراسة بزيمدة األبحمث و الدراسمت التي تتنمول أسلوا ستة
سيجمم في قطمع الخدممت المملية في البلدا المختلفة ،لملرفة عوامل نجمح أو فشل األسلوا و

اللمل على تلزيز فرص تطبيقه.
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 دراسة ) (Aghili, 2009بعنوا A six sigma Approach to international “ :
 " ”auditsإستخدام مدخل ستة سيجما و تببيقه على عمليات التدقي "
هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على اللالقة بي أسلوا ستة سيجمم و وظيفة التدقيق الداخلي ،و
دراسة أهم الروابط التي تلمق هذه اللالقة و تلززهم ،و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،حيث

تم ربط منهجية ستة سيجمم م

خالل المراحل الخمسة الخمصة بنموذج ) (DMAICو هي

التلريف ،القيمس ،التحليل ،التحسي و الرقمبة على اللمليمت ،و ذلك مع وظيفة المدقق الداخلي و

قد طبقت هذه الدراسة على مجموعة م الشركمت اللمملة في المملكة المتحدة ،و قد توصلت هذه

الدراسة للدة نتمئج أهمهم ظهور روابط و إمكمنية لربط أسلوا ستة سيجمم بوظيفة المدقق الداخلي،

و أ استخدام أسلوا ستة سيجمم ووظيفة التدقيق الداخلي ملمً يضيفم قيمة مهمة لللمل في

الشركة بل يوف ار ميزة لهذه الشركة ،كمم و أوصت الدراسة بإجراء مزيداً م الدراسمت و األبحمث
حول أسلوا ستة سيجمم و ربطهم بملوظمئف المختلفة على غرار وظيفة المدقق الداخلي.
 دراسة ) (Ansari, et al, 2008بعنوا

“Application of six-sigma in

”finance, a case study
" تببي سسلو ستة سيجما في األنظمة المالية – دراسة حالة"
حيث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز كيفية تطبيق أسلوا ستة سيجمم في أقسمم التمويل و
الحسمبمت ،و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،و ذلك م خالل عملية قيمس تطبيق

أسلوا ) ،(DMAICو قد طبقت الدراسة على عينة شملت  50م شركمت المقموالت اللمملة في

الواليمت المتحدة األمريكية ،حيث استخدم في البحث المراحل الخمسة للتحسي المستمر و الخمصة

بنموذج ) (DMAICو هي التلريف ،القيمس ،التحليل ،التحسي و الرقمبة على اللمليمت و ذلك

خالل اللمليمت المحمسبية المختلفة ،و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتمئج م أهمهم أ تطبيق

أسلوا ستة سيجمم على اللينة المذكورة أدى إلى خفض ملحوظ في األخطمء ،و الزم الالزم

ألداء اللمل ،كذلك فقد توصلت الدراسة إلى إمكمنية تطبيق أسلوا ستة سيجمم في وظمئف
األعممل المتنوعة كمم تم تطبيقهم في مجمل اللمليمت الصنمعية ،و أوصت الدراسة بملتلمق في
إجراء دراسمت مستقبلية حول أسلوا ستة سيجمم للتلرف على المجمالت اإلضمفية التي يمك أ

يطبق فيهم األسلوا و يحقق نتمئج ملموسة.
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 دراسة ) (Antony,et al,2007بعنوا " Six Sigma in service organizations
Benefits, Challenges and Difficulties, common myths, empirical

"observations and success factors
" تببي سسلو ستة سيجما على منشأت الخدمات ،الفوائد و التحديات و الصعوبات و عوامل

النجاح"

هدفت هذه الدراسة إلى بيم تطبيق منهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaعلى المؤسسمت الخدممتية

في المملكة المتحدة ،و لتحقيق هدف هذه الدراسة ،تم اإلعتممد على المنهج اإلستقرائي ،و استخدم
البمحث في دراسته المنهج الوصفي ،حيث تم الرجوع إلى الدراسمت السمبقة التي تنمولت مفهوم

تطبيق أسلوا ستة سيجمم و مقمرنة ذلك مع الشركمت البريطمنية ،و ذلك الحقمً لدراسة استطالعية
حدثت في المملكة المتحدة على المؤسسمت الخدممتية الموجودة للتلرف على مميزات ،عيوا،

عوامل نجمح و فشل منهجية ستة سيجمم ) ،(Six Sigmaو م نتمئج الدراسة أ ملظم منشآت

المملكة المتحدة الخدممتية بدأت بملفلل بمستخدام و تطبيق منهجية ستة سيجمم )(Six Sigma

خالل الثالث سنوات التي تسبق الدراسة ،و قد توصلت أيضمً إلى أ ملظم هذه المنشآت تلمل

عند مستوى  2.8سيجمم تقريبمً ،و قد أوصت الدراسة في خمتمتهم إلى زيمدة الدراسمت التي توضح
منهجية ستة سيجمم و ملمييرهم و عوامل نجمحهم و فشلهم.
 دراسة

) (Antony, 2004بعنوا

“ Six Sigma in the UK service

”organizations, results from a pilot study

"تببي سسلو ستة سيجما على قباعات الخدمات في المملكة المتحدة".
هدفت هذه الدراسة إلى عمل مقمرنة بي تطبيق أسلوا ستة سيجمم على القطمع الخدمي و تطبيقه على
القطمع الصنمعي في المؤسسمت البريطمنية ،كمم هدفت إلى التلرف على أهم اللوامل التي سمندت و
سمعدت في تطبيق األسلوا على كال القطمعي  ،و استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي،

حيث تم تصميم إستبيم لتحقيق الهدف المرجو م الدراسة و تم توزيله على  200مؤسسة خدممتيه في
بريطمنيم ،و قد استجما مم يفوق ال  1000موظف على اإلستبمنة ،أي مم يتجموز ال  %80م عينة
الدراسة ،و م أهم نتمئج الدراسة فتمثلت في أ  %60م المؤسسمت المبحوثة تدير عمليمتهم عند مستوى
 3إلى  Sigma 3.5و أ  %15م المؤسسمت تدير عمليمتهم عند المستوى  3.5إلى  Sigma 4و أ
مم نسبته  %25م المؤسسمت غير متأكده في أي مستوى تلمل ،و قد أوصت الدراسة بضرورة اعتممد
أسلوا ستة سيجمم كمدخل إستراتيجي و منهجية منتظمة لتحقيق الدرجة الممتمزة في األعممل المختلفة

بمستخدام أدوات و تقنيمت إحصمئية و غير إحصمئية.
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و يوضح الجدول رقم ( )4تلخيصا ً للدراسات السابقة التي تناولت األبعاد المشتركة مع هذه الدراسة
ألسلوب ستة سيجما ،مع توضيح النتيجة التي حصل عليه كل بعد في كل دراسة،
السنة

2017

المؤلف
الدراسة

جدول رقم ( )4ملخص الدراسات السابقة لمجال أسلوب ستة سيجما
قياس األداء
الموارد
العمليات و
التحسي
دعم و التزام
و نظام
البشرية و
األنظمة
المستمر
اإلدارة العليا
الحوافز
التدري

سسلو ستة
سيجما

%82.27

%84.14

%80.18

%81.30

%78.01

%80.96

2014

القصمص

%64.567

%64.429

%44.000

%62.926

%63.000

%59.784

2013

حميده

%84.85

%83.73

%77.85

%74.95

%80.82

%80.40

%97.6

-

%85.4

-

-

%95.8

2012

عبداهلل

%77.10

%78.8

%74.87

%78.62

%78.85

%77.77

2012

أبو نمهية

%72.45

%74.60

%66.51

%68.90

%69.47

%70.55

2011
2010
2007

جوادة
الزهراني
الساليمه

%72.00
%90
%74.00

%90.8
-

%70.00

%90.8
%77.5

%86.4
-

%79.40
%86
%73.82

2012

الحملية

رابح
وحميده

%69.96

المصدر :م إعداد البمحث و بمإلستنمد إلى الدراسمت السمبقة

كمم و يوضح الجدول رقم ( )5ملخصمً لنتمئج الدراسمت السمبقة حول الفروق في إستجمبمت المبحوثي لمجمل
أسلوا ستة سيجمم.
جدول ( :)5نتائج الدراسات السابقة حول الفروق في استجابات المبحوثين لمجال أسلوب ستة سيجما
عدد سنوات
المسمى
المؤهل
مكان العمل
العمر
النوع
المؤلف
السنة
الخدمة
الوظيفي
العلمي
ال توجد فروق
ال توجد
ال توجد
ال توجد
توجد
الدراسة
توجد فروق
2017
فروق
فروق
فروق
فروق
الحالية
ال توجد يوجد فروق
ال توجد فروق
القصاص
2014
فروق
ال توجد
ال توجد
ال توجد فروق
حميده
2013
فروق
فروق
ال توجد
ال توجد
ال توجد
ال توجد
ال توجد فروق
عبدهللا
2012
فروق
فروق
فروق
فروق
ال توجد
ال توجد
ال توجد
ال توجد فروق
أبوناهيه
2012
فروق
فروق
فروق
ال توجد
ال توجد
ال توجد ال توجد
ال توجد فروق
جوادة
2011
فروق
فروق
فروق
فروق
ال توجد
ال توجد
توجد فروق
الزهراني
2010
فروق
فروق
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ثانيا :الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية:
 .1الدراسات الفلسبينية:
 دراسة (التلباني و سخرو  )2012 ،بعنوا

" التخبيب االستراتيجي وعالقته بالميزة

التنافسية(دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة)".

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على واقع مممرسة التخطيط االستراتيجي و عالقتهم بملميزة التنمفسية

لشركمت توزيع األدوية في محمفظمت قطمع غزة ،و ع منهجية الدراسة فقد اتبلت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي و أسلوا الحصر الشممل لمجتمع الدراسة ،حيث تم جمع البيمنمت بواسطة

استبمنة أعدت خصيصمً لهذا الغرض وزعت على جميع أعضمء مجمل اإلدارة و المدراء في شركمت
توزيع األدوية بمحمفظمت غزة و البملغ عددهم (( )74بصفتهم الجهة المسئولة ع عملية التخطيط

االستراتيجي) ،ووجد أ نسبة الميزة التنمفسية في هذه الدراسة هي  ،%83.7و م أهم النتمئج

التي انبثقت ع هذه الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي التحليل اإلستراتيجي للبيئة

وتحقيق الميزة التنمفسية ،ووجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي

توفر عنمصر التخطيط

اإلستراتيجي و تحقيق الميزة التنمفسية ،و وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي مممرسة التخطيط
االستراتيجي وتحقيق الميزة التنمفسية ،أمم توصيمت الدراسة فقد أوصت الدراسة بتبني مفهوم
التخطيط االستراتيجي كأسمس لتميز المؤسسة و حصولهم على المكمنة المتميزة و الميزة التنمفسية

المطلوبة بي المؤسسمت األخرى.

 دراسة (عبيد )2012 ،بعنوا

" دور الخدمات اإللكترونية المصرفية في تعزيز الميزة

التنافسية في قباع البنوك في محافظة جني ".

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على دور الخدممت اإللكترونية المصرفية في تلزيز الميزة التنمفسية
و ذلك في قطمع البنوك في محمفظة جني  ،و قد إستخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في

دراسته ،و لتحقيق أهداف الدراسة فقد قمم البمحث بتصميم إستبمنة خمصة بملدراسة ،و قد تكو

مجتمع الدراسة م جميع عمالء البنوك اللمملة بمحمفظة جني و البملغ عددهم  10بنوك ،و قد
تشكلت عينة الدراسة م ( )100عميل م جميع البنوك تم إختيمرهم بملطريقة المنتظمة ،و قد
توصل البمحث في دراسته إلى عدة نتمئج م

أهمهم أ

المتوسط الحسمبي في دور الخدممت

المصرفية اإللكترونية في تلزيز الميزة التنمفسية في قطمع البنوك في محمفظة جني

في جميع

مجمالت الدراسة كم متوسطمً حيث كم المتوسط الحسمبي ( ،)3.27و م أهم التوصيمت التي
خرجت بهم الدراسة ،أ يتم اللمل على تلزيز استخدام الوسمئل التكنولوجية لمممرسة اللمل البنكي،
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كذلك بضرورة زيمدة إرتبمط اللمالء بملبنوك م خالل الخدممت االلكترونية ،األمر الذي يلزز

المكمنة التنمفسية لهم.

 دراسة (شعبا  )2011 ،بعنوا

"رسس المال الفكري و دوره في تحقي

لشركة االتصاالت الخلوية الفلسبينية جوال".

الميزة التنافسية

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على مستوى توافر متطلبمت رأس الممل الفكري لدى شركة جوال ،و

مستوى الميزة التنمفسية لهم و إبراز دور رأس الممل الفكري في تحقيق الميزة التنمفسية في الشركة،

و هدفت الدراسة أيضمً إلى لفت انتبمه الشركة إلى أهمية رأس الممل الفكري كمفهوم استراتيجي و
محمولة تأكيد دوره كأداة لتحقيق الميزة التنمفسية ،واستخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في

دراسته ،و قمم بتطوير استبمنة كأسمس لجمع المللوممت ،أمم مجتمع الدراسة فكم م اللمملي في
المستويمت اإلدارية في شركة جوال في الضفة الغربية و قطمع غزة و البملغ عددهم  120موظف

و موظفة ،و استخدم البمحث اسلوا المسح الشممل و استرد  105استبمنة بنسبة استرداد

 ،%87.5ووجد أ نسبة الميزة التنمفسية في هذه الدراسة هي  ،%81.59و قد توصلت الدراسة

إلى عدة نتمئج أهمهم أ متطلبمت رأس الممل الفكري لدى شركة جوال تتوفر بنسبة  %79.63ممم
يؤدي بملشركة المتالك رأس ممل فكري متميز ،كمم استنتجت أ هنمك تفموت في مكونمت رأس

الممل الفكري في تحقيق الميزة التنمفسية لشركة جوال ،و أ رأس الممل البشري هو المجمل األقل
تأثي اًر في تحقيق الميزة التنمفسية ،و ع توصيمت الدراسة فقد أوصت الدراسة بضرورة التلممل مع

رأس الممل الفكري على أنه مورد رئيسي و استراتيجي في تحقيق الميزة التنمفسية لشركة جوال ،و

أنه م الضروري أ تدرك اإلدارة اللليم مكمنة و دور الملرفة و إدارة الملرفة في الشركة ،كمم

أكدت الدراسة على ضرورة إجراء تقييم دوري للملرفة لدى اللمملي بملشركة و ربط نتمئج هذا

التقييم بنظمم الحوافز و المكمفأت و الترقيمت لدى الشركة ممم يؤدي لرفع مستوى الميزة التنمفسية
لدى الشركة.

 دراسة (الرق  )2009 ،بعنوا "دور نظم المعلومات في تبوير الميزة التنافسية :دراسة

تببيقية على المدراء العاملي في وزارتي الصحة و المالية بقباع غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على دور نظم المللوممت في تطوير الميزة التنمفسية في و ازرتي

الصحة و المملية في قطمع غزة ،كذلك هدفت إلى بيم أهمية وجود ميزة تنمفسية بي الو ازرات
المختلفة األمر الذي يسمعد على تحسي جودة الخدممت المقدمة في كل و ازرة ،حيث استخدم

البمحث المنهج الوصفي التحليلي ،و استلم البمحث بمالستبمنة كمصدر أسمسي لجمع المللوممت،

و تكو مجتمع الدراسة م جميع المدراء اللمملي في الو ازرتي و البملغ عددهم  162مدي اًر ،و
استخدم أسلوا الحصر الشممل في توزيع االستبمنة ،و أظهرت نتمئج الدراسة وجود عالقة ذات
داللة إحصمئية بي نظم المللوممت و مجمالت الميزة التنمفسية ،كذلك وجود عالقة هممة بي كفمءة
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اللمليمت في النظمم و تطوير الميزة التنمفسية و الرقي و االزدهمر بملو ازرتي  ،و قد أوصت الدراسة

بضرورة تلزيز فرص االستفمدة م تطبيقمت نظم المللوممت ،و تبني رؤية إستراتيجية واضحة في
تصميم نظم المللوممت في و ازرة الصحة وو ازرة المملية ،كذلك أوصت بتلزيز عملية استيلما

تكنولوجيم المللوممت و إتمحتهم لالستخدام.
 دراسة (الشرفا )2008 ،بعنوا

"دور إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات في تحقي

المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قباع غزة".

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على دور إدارة الملرفة و تكنولوجيم المللوممت في تحقيق الميزة
التنمفسية في المصمرف اللمملة بقطمع غزة ،و إستخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في

دراسته ،و لتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستبمنة ،وزعت على جميع المدراء و رؤسمء األقسمم
اللمملي بملمصمرف بقطمع غزة و البملغ عددهم ( )174موظف ،و قد أظهرت الدراسة عدة نتمئج
أهمهم أ المصمرف اللمملة بقطمع غزة تطبق نظمم تكنولوجيم المللوممت و إدارة الملرفة في جميع

األقسمم الخمصة بهم ،و تحرص على تسخير و تطوير التكنولوجيم بملشكل الذي يخدم مصلحتهم و
تميزهم ،كذلك أ هنمك عالقة ذات داللة إحصمئية بي إدارة الملرفة و تكنولوجيم المللوممت و
مجمالت الميزة التنمفسية المختلفة ،و كم م أهم مم أوصت به الدراسة أ يتم تلميق وعي و

إدراك المسئولي

في المصمرف للتحديمت و المخمطر التي تواجههم و المليقمت المستمرة و

المنمفسة الشديدة التي يواجههم القطمع المصرفي في الوقت الحملي و في المستقبل ،كذلك أوصت
بإنشمء دوائر مختصة إلدارة الملرفة و تكنولوجيم المللوممت.
 دراسة (الدهدار )2006 ،بعنوا

"العالقة بي التوجه اإلستراتيجي لدى اإلدارة العليا في

الجامعات الفلسبينية و ميزتها التنافسية دراسة ميدانية على جامعات قباع غزة".
هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على حقيقة التوجه اإلستراتيجي لدى اإلدارة اللليم في الجمملمت
الفلسطينية في قطمع غزة ،و بيم كيفية اإلستفمدة م عنمصر التوجه اإلستراتيجي في تحقيق الميزة

التنمفسية ،و استخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،و قمم بتطوير استبمنة كأسمس
لجمع المللوممت ،أمم مجتمع الدراسة فكم

م

اللمملي

في اإلدارات اللليم في الجمملمت

الفلسطينية اللمملة في قطمع غزة لللمم الدراسي  ،2006/2005و يبلغ عدد مجتمع الدراسة 165

موظفمً و أجريت الدراسة على عينة مكونة م  165موظفمً بمستخدام اسلوا الحصر الشممل و قد
استجما  118موظف ،ووجد أ نسبة أسلوا ستة سيجمم في هذه الدراسة هي  ،%67.46و
خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ هنمك عالقة ذات داللة إحصمئية بي التزام اإلدارة اللليم

في الجمملمت الفلسطينية بملتخطيط االستراتيجي و اكتسما القدرة التنمفسية للجمملة ،و أ هنمك
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عالقة ذات داللة إحصمئية بي اإلبداع و اإلبتكمر و الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية ،و

قد أوصت الدراسة بضرورة

تشجيع اإلدارة اللليم بملجمملمت على االهتممم بموضوع التوجه

اإلستراتيجي كمدخل للميزة التنمفسية ،كمم أوصت بضرورة إشراك المستويمت اإلدارية المختلفة في
عملية إتخمذ الق اررات على مستوى الجمملة و ضرورة زيمدة البحث الللمي في مجملي التوجه

اإلستراتيجي و الميزة التنمفسية و في عالقتهمم.

 .2الدراسات العربية:

 دراسة (محمد )2015 ،بعنوا " دور التخبيب اإلستراتيجي في خل

مؤسسة إقتصادية (دراسة حالة مؤسسة ")DML Construction

ميزة تنافسية داخل

هدفت هذه الدراسة إلى بيم الدور الخمص بملتخطيط اإلستراتيجي في خلق الميزة التنمفسية و ذلك

في داخل مؤسسة  DML Constructionاللمملة بملجزائر ،و التلرف على اللالقة التي تربط
تحليل البيئة الداخلية و الخمرجية بتحقيق الميزة التنمفسية .اتبع البمحث في دراسته المنهج الوصفي

التحليلي ،تم اإلعتممد على المقمبلة الشخصية كأداة رئيسية لجمع البيمنمت ،و ذلك نظ اًر لكو عدد
اللمملي في مستوى اإلدارة اللليم  10عمملي فقط ،و قد خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ

التخطيط اإلستراتيجي ضروري جداً لنجمح أي منشأة ،و أنه يلد مهمة أسمسية يجا على المؤسسة

التي ترغا بملمنمفسة و البقمء بمألسواق أ تتبنمه ،و م أهم النتمئج أيضمً أنه لتحقيق الميزة
التنمفسية داخل المؤسسة يتوجا اإلهتممم بكل م الموارد و الكفمءات ،و خرجت الدراسة بلدة

توصيمت أهمهم اإلهتممم الخمص بملبيئة الخمرجية للمؤسسة و ذلك ع طريق متمبلة كل التحوالت
التي تط أر عليهم ،لدراستهم ثم التكيف ملهم ،كذلك فإ تطوير التفكير اإلداري اإلستراتيجي في
التخطيط و التنظيم و القيمدة و التحكم و الرقمبة و التنسيق لتحقيق مستوى عمل م

سيسمهم في تمكي المنشأة م الحصول على مركز تنمفسي قوي.

 دراسة (خولة )2015 ،بعنوا

"دور تكاليف الجودة في تحقي

حالة  :مؤسسة النسيج و التجهيز – بسكرة)"

الجودة

الميزة التنافسية (دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى ملرفة دور تكمليف الجودة في تحقيق أبلمد الميزة التنمفسية بمؤسسة النسيج

و ال تجهيز بسكرة بملجزائر ،و استخدمت البمحثة في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي ،و م أجل
تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستبمنة و توزيلهم على  33م

اللمملي

بملمؤسسة ،و تم

إسترجمع  32إستبمنة  30منهم صملحة للتحليل ،حيث تم توزيلهم على عينة قصديه م مدير و

نمئا مدير و رئيس مصلحه و نمئا رئيس مصلحه ،ووجد أ نسبة الميزة التنمفسية في هذه

الدراسة هي  ،%67.2و خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ هنمك دور واضح و جلي
لتكمليف الجودة على تحقيق أبلمد الميزة التنمفسية في المنشأة و قد أوصت الدراسة بلدة توصيمت

أهمهم أ تقوم المؤسسة بإضمفة تحسينمت على منتجمتهم المنمفسة لمنتجمت المؤسسمت األخرى م
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خالل إضمفة منتجمت جديدة بتكمليف أقل ،كذلك أوصت بإسراع تطوير المنتجمت بشكل يضم

لهم البقمء في صدارة المؤسسمت المنمفسة.

 دراسة (ناصر الدي  )2015 ،بعنوا

تحليلية)"

"واقع التنافسية في المصارف السورية (دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى بحث واقع التنمفسية لدى المصمرف السورية ،و ذلك م خالل دراسة تطور

مؤشرات التنمفسية لثالثة مصمرف عمملة في الجمهورية اللربية السورية ،و هي المصرف التجمري

السوري ،مصرف سورية و المهجر ،و مصرف سورية الدولي اإلسالمي ،و ذلك خالل الفترة مم
بي األعوام  ،2010 -2005و المقمرنة فيمم بينهم ،و تحديد فيمم إذا كمنت تلك المصمرف تمتلك
مصمدر الميزة التنمفسية ،و قد استخدم البمحث المنهج الوصفي في دراسته و ذلك م خالل دراسة

مؤشرات التنمفسية و تحليلهم على مستوى المنشأة ،و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ
مؤشر تنمفسية المصرف التجمري السوري كم في حملة تذبذا خالل الفترة المدروسة ،بينمم كم

مؤشر مصرف سورية و المهجر في تزايد في تلك الفترة حتى انخفض في  ،2009أمم مؤشر

مصرف سورية الدولي اإلسالمي

فقد كم

في حملة تزايد دائم ،و قد أوصت الدراسة بزيمدة

األبحمث التي تدرس التنمفسية في المنشأت المختلفة و تلمل على تلزيزهم.
 دراسة (فتيحة )2014 ،بعنوا "دور تسيير الكفاءات في تحقي
حالة المديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر بالبوير)"

الميزة التنافسية (دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم دليل علمي ع أهمية اإلهتممم بتسيير الموارد و الكفمءات البشرية في
تحقيق الميزة التنمفسية للمؤسسة ،كذلك هدفت إلى محمولة التأكد م دور تسيير الكفمءات كأحد

أهم اللوامل الخمصة بملتفوق في االقتصمد الجديد و مدى مسؤوليته ع تحقيق الميزة التنمفسية و

ذلك في المديرية اللمليمتية التصمالت الجزائر بملبوير ،و قد استخدمت البمحثة في دراستهم المنهج
الوصفي التحليلي ،و لجمع البيمنمت تم تحديد مجتمع الدراسة و الذي يمثل عممل المديرية

اللمليمتية التصمالت الجزائر بملبوير و البملغ عددهم  90موظفمً ،حيث تم إختيمر عينة عشوائية

تقدر ا  60عممل ،و قد خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ الميزة التنمفسية ال تكم في
موارد المؤسسة و إنمم في طريقة المزج بي هذه الموارد ،و مم ينتج عنهم م أمور ملموسة لدى

السوق ،و هو مم توفره الكفمءات البشرية ممم يجللهم تظهر كنقطة محورية ،كذلك خلصت إلى أ

اللممل الحمسم في تحقيق الميزة التنمفسية هو اللممل البشري و الذي يمتلك المهمرات و الكفمءات و
الملمرف المتميزة ،و قد نتج ع الدراسة عدة توصيمت أهمهم أ تدرك المؤسسة أهمية و فلملية
قدراتهم و طمقمتهم البشرية المتمثلة في األصول الفكرية و تلمل على بنمئهم و تفليلهم و حمميتهم م

التقليد لضمم التفوق ع طريق المزايم التنمفسية التي تحققهم.
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 دراسة (الزريقات و نور )2012 ،بعنوا "سثر القيادة التحويلية في تحقي الميزة التنافسية

(دراسة ميدانية على العاملي في مجموعة شركات اإلتصاالت األردنية)".

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على تصورات اللمملي في مجموعة شركمت اإلتصمالت األردنية
ألبلمد القيمدة التحويلية ،كمم هدفت إلى التلرف على أهمية أبلمد الميزة التنمفسية م وجهة نظر

اللمملي في مجموعة شركمت اإلتصمالت األردنية ،و اتبلت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،و

استخدمت اإلستبمنة كأداة لجمع البيمنمت ،حيث تم سحا عينة عشوائية بسيطة بلغ عددهم ()426

موظفمً ،و قد خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم تبيم األثر الذي تللبه القيمدة التحويلية على
تحقيق الميزة التنمفسية بأبلمدهم المختلفة ،كمم إستنتجت أ هنمك عالقة قوية تربط أبلمد القيمدة

التحويلية و أنممطهم بتحقيق الميزة التنمفسية للمؤسسة ،و قد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع و
تحفيز اللمملي في شركة اإلتصمالت األردنية على األداء المتميز ،كمم و أوصت أيضمً بإيجمد
منمخ و بيئة تنظيمية محفزة و مسمندة لتحقيق الميزة التنمفسية في الشركة.

 دراسة (الوليد )2009 ،بعنوا "األسس العامة لبناء الميزة التنافسية و دورها في خل

القيمة ( دراسة ميدانية على شركة الهواتف الخليوية الجزائرية .")Mobilis

هدفت هذه الدراسة إلى التلرف على األسس اللممة و التي تقوم عليهم الميزة التنمفسية ،و كيف
تقوم بخلق القيمة لشركة الهواتف الخليوية الجزائرية ) ،(Mobilisو استخدم البمحث في دراسته

المنهج الوصفي ،و استخدم األدبيمت المختلفة و الدراسمت السمبقة و التقمرير في دراسته ،و قد نتج
ع الدراسة عدة نتمئج أهمهم أ اهتممم اإلدارة اللليم ينحصر فقط في جودة الخدمة في الجوانا

التقنية ،كمم تبقى مجرد شلمرات د تطبيق فللي ،و استنتجت أ درجة استجمبة الشركة لحمجمت
عمالئهم متوسطة بشكل عمم ،حيث ال تمتلك الشركة قمعدة تسويقية متكمملة ،كمم أ هنمك ضلف
عمم في نظمم ململجة شكموى المشتركي  ،هذا بمإلضمفة لالستلممل المحدود لتكنولوجيم االتصمل

بمللميل ،و قد أوصت الدراسة بضرورة تلزيز االهتممم في الموارد البشرية للحصول على الميزة
التنمفسية ،كذلك فقد أوصت على ضرورة إجراء استطالعمت دورية حول أراء المشتركي

ع

الشركة و الخدممت التي تقدمهم ،و كذلك فإنه م الضروري توعية كل أفراد الشركة بأهمية الجودة
و ذلك م خالل دورات تدريبية.

 دراسة (العتوم )2009 ،بعنوا "رسالة المنظمة و سثرها في تحقي الميزة التنافسية  :دراسة
ميدانية على قباع صناعة األدوية األردني"

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الصنمعة الدوائية في األرد  ،و إلى بيم أثر
رسملة المنظمة و مكونمتهم في تحقيق الميزة التنمفسية في قطمع صنمعة األدوية األردني ،و ذلك
م

خالل دراسة مدى تبني الجودة و البحث و التطوير و االهتممم بملموارد البشرية و تلبية

إحتيمجمت و رغبمت اللمالء و المذكورة في رسملة شركمت األدوية األردنية و أثرهم في تحقيق
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الميزة التنمفسية ،و استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ,و لتحقيق أهداف الدراسة
فقد تم تصميم إستبمنة و تم توزيلهم على ( )5شركمت لصنمعة األدوية األردنية ،و عينة الدراسة
فكمنت م المدراء اللمملي في هذه الشركمت ,و وجد ا نسبة الميزة التنمفسية في هذه الدراسة هي

 ,%61.8و استنتجت هذه الدراسة عدة نتمئج أهمهم أنه م

أهم األبلمد التي تستخدمهم هذه

الشركمت في إعداد رسملتهم هي الجودة و البحث و التطوير و االهتممم بملموارد البشرية و
احتيمجمت اللمالء ,و أنه هنمك أثر لرسملة المنظمة في تحقيق ميزة تنمفسية لشركمت األدوية

البشرية األردنية ,و أوصت الدراسة بضرورة أ تقوم الشركمت المحلية بمراجلة رسملتهم جيداً بحيث
تشمل على كل اللنمصر المؤثر المطلوبة ,كذلك أ ال تكو رسملة الشركمت مجرد شلمرات وهمية

ال تطبق.

 دراسة (نوي )2006 ،بعنوا "االستثمار في رسس المال المعرفي و دوره في بناء الميزة

التنافسية للمنظمة".

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح و إبراز اللنمصر األسمسية في رأس الممل الملرفي و التي تجلله
مرتبطمً بتحقيق الميزة التنمفسية للمنشأة ،كذلك فقد هدفت الدراسة إلى شرح رأس الممل الملرفي

بجميع تفمصيله و كذلك الميزة التنمفسية ،و استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي و ذلك
بملرجوع لألدبيمت المختلفة و الدراسمت السمبقة ،و قد نتج ع الدراسة عدة نتمئج منهم أ نجمح
المنظمة في ظل محيط يتميز بملتغير المتواصل و التنمفس الشديد مرتبط بمدى قدرتهم على تحقيق

التكممل بي أنشطتهم ،و أ الملرفة بمختلف أنواعهم أصبحت اليوم م موارد المنشأت ،شأنهم
شأ الموارد المملية األخرى ،و أوصت الدراسة بضرورة أ تولي المنشأت المختلفة اإلهتممم الكمفي
للموارد غير الممدية و أ تحمول إستثممرهم و جللهم حلقة م حلقمت الميزة التنمفسية التي ترغا

المنشأة في أ تحظى بهم.

 دراسة (العيهار )2005 ،بعنوا " دور الجودة في تحقي الميزة التنافسية للمؤسسة ".
هدفت هذه الدراسة إلى بيم

دور الجودة و أسمليبهم في تحقيق الميزة التنمفسية للمؤسسة ،و

توضيح عالقة الجودة بتحقيق الميزة التنمفسية و تأثيرات هذه اللالقة على المؤسسمت ،قممت
البمحثة بإستخدام المنهج التحليلي م خالل تحليل اللالقة الكممنة بي الجودة و الميزة التنمفسية

للمؤسسة ،و ذلك بملتطرق إلى خلق القيمة كسبيل أسمسي لتحقيق الجودة و بنمء الميزة التنمفسية.
استنتجت البمحثة بأ

الجودة يتم تحقيقهم أثنمء و بلد و قبل اللملية اإلنتمجية ،و أ

مسؤولية جميع أفراد المؤسسة ،و أ

الجودة

مستوى الجودة يؤثر على سملة المؤسسة و درجة ثقة

عمالئهم بهم ،كمم و أ هذه األمور و غيرهم تؤثر في مدى امكمنية المؤسسة على منمفسة غيرهم
م المؤسسمت و أ إدارة الجودة الشمملة تهدف لخلق الميزة التنمفسية للمؤسسة و تضم بقمئهم و

استمرارهم في السوق .اوصت بضرورة دعم المنمفسة بي المؤسسمت و تبني المواصفمت القيمسية
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اللملمية للجودة ،و وضع أنظمة لتشجيع و دعم المؤسسمت م

أجل وضلهم في المسمرات

التنمفسية بجمنا المؤسسمت االخرى ،و دعم المؤسسمت التي تنفق على تطوير نظم الجودة.
 .3الدراسات األجنبية:

 دراسة ) (wijetunge, et al., 2016بعنوا “Service quality, Competitive

advantage and Business performance in service providing SMEs in

”SriLanka

"جودة الخدمات ،الميزة التنافسية و األداء اإلداري في المؤسسات الصغيرة الخدماتية في سيري

النكا"

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور جودة الخدممت المقدمة في الشركمت الصغيرة و المتوسطة و

أثرهم في تحقيق الميزة التنمفسية لهذه الشركمت في سيري النكم ،و قد بنيت هذه الدراسة على

المنهج الوصفي التحليلي ،و لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تصميم إستبمنة خمصة و توزيلهم على

عينة تقدر ا  150موظف يلملو في قطمع الخدممت بلدة واليمت في سيري النكم و قد تم

إسترداد  125إستبمنة للملية التحليل و الدراسة ،ووجد أ نسبة الميزة التنمفسية في هذه الدراسة هي

 ،%78.5و قد خرجت الدراسة بلدة نتمئج أهمهم أ اللالقة بي تحسي جودة الخدممت و تحقيق
الميزة التنمفسية عالقة إيجمبيه و ملممل الترابط بينهمم عملي ،و ملممل االرتبمط بي جودة الخدممت

و األداء اإلداري عملي و إيجمبي ،و قد أوصت الدراسة بزيمدة اإلهتممم بجودة الخدممت المقدمة في
المنشأت المختلفة و ذلك م

أجل تلزيز مكمنتهم التنمفسية ،كذلك فقد أوصت الدراسة بزيمدة

األبحمث و الدراسمت الخمصة بجودة الخدممت و كيفية تأثيرهم على الميزة التنمفسية.
 دراسة ) (James and Kalu, 2015بعنوا

“ Positioning strategies and

”competitive advantage in Nigeria’s airline industry

"إستراتيجيات الترويج و الميزة التنافسية في قباع خبوب البي ار النيجيرية"
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح اللالقة بي الترويج للمنتجمت و الخدممت بشكل مثملي و تحقيق

الميزة التنمفسية في شركمت الطي ار النيجيرية ،و استخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،و
م

أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ،تم تصميم إستبمنة وصفية وتم جمع البيمنمت م

خالل

إستبمنتي خصصت واحدة ألفضل  7شركمت طي ار  ،و الثمنية للينة تكونت م  50مسمفر عبر
الجو ،و قد خرجت الدراسة بلدة نتمئج أهمهم وجود عالقة واضحة بي الترويج للمنتج و تحقيق

الميزة التنمفسية لشركمت الطي ار  ،كذلك إستنتجت الدراسة أ اإلهتممم بملترويج لللمليمت الداخلية

لشركمت الطي ار م عملية حجز التذاكر ،تسجيل الدخول ،السفر ،الوصول ،خدممت مم بلد البيع
و كل هذه األمور تلتبر ركيزة أسمسية لتحقيق الميزة التنمفسية ،و قد أوصت الدراسة بأ تقوم
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شركمت الطي ار النيجيرية بتحليل لسوق اللمل لكي تقوم بفهم أوسع و أشمل لكيفية الترويج لألمور

و النقمط التي ال يليهم المسمفر ،األمر الذي سيكسبهم الميزة التنمفسية و يجللهم متفوقه على
مثيالتهم.

 دراسة ) (Memon et al., 2009بعنوا

“ Human Capital a source of

”’competitive advantage ‘Ideas for strategic leadership

" رسس المال البشري كمصدر لتحقي الميزة التنافسية (مقترحات إلستراتيجيات في القيادة)"
هدفت هذه الدراسة إلى عرض بلض األفكمر المبتكرة للقيمدة التنظيمية و عالقتهم بكو الموارد
البشرية مصد اًر لتخقيق الميزة التنمفسية ،و استخدم البمحث في دراسته المنهج الوصفي و ذلك
بملرجوع لألدبيمت المختلفة و الدراسمت السمبقة ،و حيث قمم بلرض نممذج فريدة للحصول على و

صيمنة رأس الممل الفكري ،و ذلك إنطالقمً م أ رأس الممل الفكري هو ج أز ال يتج أز م رأس ممل
أي منشأة ،و الهدف الرئيس م هذه الدراسة هو توضيح أ رأس الممل الفكري هو م أحد

المصمدر األسمسية لتحقيق الميزة التنمفسية ألي منشأة ،و أ اللمل على تنمية و تطوير رأس
الممل الفكري ستصا بال شك في صملح المنشأة و هو يلتبر بمثمبة تحدي يواجه أي منشأة تسلى
للتميز على مثيالتهم و منمفسمتهم ،و قد خلصت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ

اللولمة و

التكنولوجيم و زيمدة التنمفسية بي المنشأت المختلفة ،قد أدت إلى إحداث تغييرات على النممذج

المؤدية للميزة التنمفسية ،و قد أوصت الدراسة على إستخدام مصمدر أخرى للميزة التنمفسية و أهمهم

رأس الممل الفكري.

و يوضح الجدول رقم ( )6تلخيصا ً لنتائج الدراسات السابقة لمجال الميزة التنافسية،
جدول ( :)6ملخص الدراسات السابقة لمجال الميزة التنافسية
الميزة التنافسية
المؤلف
السنة
%82.23
الدراسة الحالية
2017
78.5%
Wijetunge
2016
%67.2
خولة
2015
%83.7
التلباني و أخرون
2012
%81.59
شعبان
2011
%61.8
العتوم
2009
%67.46
الدهدار
2006
المصدر :م إعداد البمحث و بمإلستنمد إلى الدراسمت السمبقة
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كما و يوضح الجدول رقم ( )7تلخيصا ً للفروق في إستجابات المبحوثين في الدراسات السابقة لمجال
الميزة التنافسية
جدوال ( )7نتائج الدراسات السابقة حول الفروق في استجابات المبحوثين لمجال الميزة التنافسية
عدد سنوات
المسمى
المؤهل
مكان العمل
العمر
النوع
المؤلف
السنة
الخدمة
الوظيفي
العلمي
ال توجد
ال توجد
ال توجد ال توجد
الدراسة
ال توجد فروق توجد فروق
2017
فروق
فروق
فروق
فروق
الحالية
ال توجد
ال توجد ال توجد
عبيد
2012
فروق
فروق
فروق
توجد
ال توجد ال توجد
توجد فروق ال توجد فروق
شعبان
2011
فروق
فروق
فروق
توجد
توجد
توجد فروق ال توجد فروق توجد فروق
الدهدار
2006
فروق
فروق
توجد
الفرا
2003
فروق
توجد
النجار
2002
فروق
المصدر :م إعداد البمحث و بمإلستنمد إلى الدراسمت السمبقة

ثالثا :الدراسات التي تربب سسلو ستة سيجما و الميزة التنافسية
 دراسة (إسماعيل )2014 ،بعنوا "تببي إستراتيجية ستة سيجما لتحقي الميزة التنافسية
للدراسات العليا بكلية التربية جامعة المنصورة"

تهدف هذه الدراسة إلى التلرف على اإلطمر الفكري الستراتيجية ستة سيجمم ،كمم و تهدف لتحديد

أبلمد الميزة التنمفسية للدراسمت اللليم بكليمت التربية ،إضمفة إلى محمولة وضع تصور مقترح
لتطبيق إستراتيجية ستة سيجمم لتحقيق الميزة التنمفسية للدراسمت اللليم بكلية التربية جمملة

المنصورة ،و قد استخدم البمحث في دراسته المنهج اإلستقرائي ،و ذلك بملرجوع لألدبيمت المختلفة و
الدراسمت السمبقة ،و قد وضع البمحث تصور مقترح لتطبيق إستراتيجية ستة سيجمم لتحقيق الميزة

التنمفسية للدراسمت اللليم بكلية التربية بجمملة المنصورة ،و ذلك م خالل تبني رؤى جديدة ،و
تطبيق إستراتيجيمت حديثة و التي م أهمهم إستراتيجية ستة سيجمم ،و قد قمم البمحث بوضع ألية

لتطبيق تصوره المقترح و ذلك م

خالل تطبيق نموذج  DMAICفي تطبيق ستة سيجمم ،و

لمالءمتهم لطبيلة المؤسسمت التلليمية ،و أوصت الدراسة بمالهتممم بدراسة روابط منهجية ستة

سيجمم  Six Sigmaبملميزة التنمفسية ،و كذلك فقد أوصى البمحث بمالهتممم بملتصور المقترح و
تطويره و تحسينه ليشمل جميع الدوائر و المؤسسمت المختلفة.
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 دراسة (إعديلي )2014 ,بعنوا "إمكانية تببي

سسلو  6 sigmaو دوره في تخفيض

التكاليف و تدعيم المقدرة التنافسية – دراسة تببيقية في شركة التقنيات المتبورة إلعادة
تصنيع المواد المستهلكة"
هدفت هذه الدراسة إلى إظهمر الدور الذي يللبه أسلوا ستة سيجمم في تخفيض نسبة الليوا و

المشكالت ،و إلى مدى تأثير ملميير أسلوا ستة سيجمم في تخفيض التكمليف ،و زيمدة المقدرة

التنمفسية ،و لتحقيق األهداف المرجوة م هذه الدراسة ,قمم البمحث بدراسة حملة إلحدى الشركمت
الصنمعية األردنية ،و هي شركة التقنيمت المتطورة إلعمدة تصنيع المواد المستهلكة ،و قد توصلت
الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم أ الشركة المطروحة للبحث ال تقوم بتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،وال
يتوفر لديهم حتى مقوممت تطبيق هذا األسلوا ،و انه في حمل تطبيق الشركة ألسلوا ستة

سيجمم ،فإ ذلك سينلكس إيجمبمً على تخفيض نسبة اإلنتمج المليا ،و زيمدة الكفمءة و اإلنتمجية،
و تخفيض التكمليف ،و أوصى البمحث بأ تقوم شركة التقنيمت المتطورة إلعمدة تصنيع المواد

المستهلكة بتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و اللمل على تغيير الثقمفة التنظيمية بداخلهم ،و تدريا
جميع المستويمت اإلدارية بملشركة.
 دراسة ) (Mahdi and Almsafir, 2012بعنوا

“ Diagnosing of sustainable

”competitive advantage using six sigma methodology
" تشخيص الميزة التنافسية المستدامة بإستخدام إستراتيجية ستة سيجما"

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق أسلوا ستة سيجمم على المنشأت المختلفة في اللراق لتحقيق الميزة

التنمفسية المستدامة ،و قد اتبلت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،و قد تم تصميم و تطوير
إستبمنة خمصة لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث تكونت عينة الدراسة م عينة مستهدفة تتمثل في 40
طبيا في المؤسسمت الصحية اللممة في اللراق م المستويمت اإلدارية المختلفة و المكلفي بمهمم

مختلفة ،و قد أظهرت نتمئج الدراسة أنه يجا أ تقوم المنشأت المختلفة بمإلهتممم بتطبيق أسلوا
ستة سيجمم بملشكل الصحيح و الذي يضم تحقيق الميزة التنمفسية المستدامة و التي ال تتوقف
عند حد ملي  ،كذلك نتج ع الدراسة أ اإلهتممم بتكمليف اللمليمت المختلفة و تخفيضهم مع

الحفمظ على نفس جودة اللمل أو رفلهم سيؤدي حتممً لتحقيق الميزة التنمفسية المرجوة ،و أوصت
الدراسة بزيمدة البحث في اللالقمت التي تربط أسلوا ستة سيجمم بملميزة التنمفسية المستدامة و

تطوير الملميير لتطبقهم على منشأت أخرى في أمكم و منمطق أخرى.
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 دراسة (البائي و سخرو  )2011 ،بعنوا
تحقي

"تأثير تببي

استراتيجية  six sigmaفي

سبعاد الميزة التنافسية ،دراسة تحليلية ألراء عينة م األبباء في المؤسسات الصحية

الحكومية في قضاء الفلوجة"

هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على أهمية استخدام اسلوا ستة سيجمم في تحقيق الميزة التنمفسية

للمنظممت ،ممم يجنا المنظممت التهديدات التنمفسية و يحول تنمفسهم مع غيرهم إلى تفوق قمبل
لالستدامة .كمم و يهدف إلى التلريف الفكري و التطبيقي الستراتيجيمت ستة سيجمم للمنظممت

المبحوثة و اللمملي

فيهم بغية تحقيق ميزة تنمفسية ،و ملرفة األهمية اإلستراتيجية للكفمءة و

الفمعلية التشغيلية أو تكمليف الجودة الرديئة لتحقيق الميزة التنمفسية ،و استخدمت الدراسة االسلوا

الوصفي التحليلي ،و تم تصميم إستبمنة للحصول على البيمنمت الخمصة بملجمنا اللملي ،حيث تم

سحا عينة عشوائية بسيطة بلغ تلدادهم الصمفي )  ( 30طبيا ،و قد كمنت نسبة إسترجمع
اإلستبمنمت  ،%100و توصلت الدراسة إلى عدة نتمئج أهمهم وجود تأثيرات ملنوية الستراتيجية
ستة سيجمم في تحقيق أبلمد الميزة التنمفسية للمنظممت ،و استنتجت الدراسة استجمبة قوية في أراء

المبحوثي تجمه ذلك ،كذلك فقد نتج ع الدراسة أ هنمك تأثير كبير ألسلوا ستة سيجمم في أبلمد
تشخيص الميزة التنمفسية الكفمءة و الفمعلية ،صنع الملرفة ،و تقليل تكمليف الجودة الرديئة ،و

أوصت الدراسة بضرورة إطالع األطبمء اللمملي في المؤسسمت الصحية بمصطلح ستة سيجمم و
أهميته على مستوى المؤسسمت الصحية ،و ذلك م خالل إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة

في ال جمملمت و المؤسسمت األكمديمية األخرى بحيث تغطي الجوانا المفمهيمية و اللملية له،

كذلك أوصت الدراسة بضرورة ململجة المشمكل التي تمر بهم المنشأة أو بلضهم م خالل تطبيق
مراحل أسلوا ستة سيجمم بمالستلمنة بملمتخصصي في هذا المجمل ،كذلك فقد أوصت بقيمم

اإلدارة اللليم بمتمبلة التحسينمت الالزمة التي يفرضهم تطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و أوصت أيضمً
بمللمل على تهيئة األرضية المنمسبة لتطبيق هذا األسلوا و التي تلد حمسمة في نجمح أو عدم

نجمح التطبيق.

 .4دراسة ) (Cavallini, 2008بعنوا
”competitive advantage

“Lean six sigma as a source of

"تببي سسلو ستة سيجما كمصدر للميزة التنافسية"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مجموعة م اللوامل التي تخص بلض المنشأت الصنمعية في والية
أوتوا في الواليمت المتحدة االمريكية لكي يتم إثبمت اللالقة بي اسلوا ستة سيجمم و تحقيق الميزة
التنمفسية .و كم الهدف هو التأكيد على اللالقة الطردية في الميزة التنمفسية الخمصة بملمنشأت

التي تلتمد على اسلوا ستة سيجمم في عملهم ،و استهدفت الدراسة الشركمت التي تقوم بتطبيق

أسلوا ستة سيجمم على اللمليمت الخمصة بهم ،و قمم البمحث بتطبيق سلسلة م
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االختبمرات

االحصمئية مقمرنمً مؤشرات األداء المملي م خالل التقرير السنوي النمتج ع مجموعة كبيرة م

المنشأت و التي بلغ عددهم  94شركة ،حيث اخذ منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ عددهم 25

شركة ،و توصلت هذه الدراسة إلى نتمئج مرضية خمصة بملشركمت التي تلتمد على اسلوا ستة
سيجمم في عملهم و تلتمد على أسمليا الجودة االخرى ،ممم جللهم تتميز على المنشمت األخرى
بمللوائد المملية اللملية و تخفيف الهدر المملي ،و أوصت الدراسة الشركمت التي لم تطبق اسلوا

ستة سيجمم بمإلسراع بتطبيق االسلوا حرصمً على مجمراة و منمفسة المنشأت التي طبقته م قبل،

كمم و أوصت بمالهتممم بهذا االسلوا المميز و تلميمه و دعمه بشريمً و ممديمً لتحقيق الميزة

التنمفسية في المنشمت المختلفة.

رابع ا :التعقي على الدراسات السابقة
م خالل مراجلة البمحث لألدبيمت السمبقة ،فقد تبينت أهمية الللم بملطريقة التي طبقت بهم المنشآت
منهجية ستة سيجمم ) ،(Six Sigmaو كذلك الجوانا التي تنمولهم البمحثي في دراسمتهم فيمم يتللق

بمنهجية ستة سيجمم ،السيمم الدراسمت الخمصة بقطمع غزة ،وكذلك فقد اتضح تممممً م األدبيمت

السمبقة األطر اللممة للميزة التنمفسية و األسمسمت السليمة التي تؤدي لتوفرهم للمنشأة التي تسلى لهم و
مدى ارتبمطهم بمنهجية ستة سيجمم ) (Six Sigmaكمم ذكرت بلض األدبيمت.

.1الدراسات المتعلقة بمنهجية ستة سيجما )(Six Sigma
وجد البمحث أ

ملظم الدراسمت السمبقة تتفق مع هذه الدراسة في تنمولهم ألسلوا ستة سيجمم

بمستخدام المنهج الوصفي التحليلي و هذه الدراسمت هي (القصمص(،)2014 ،حميدة( )2013 ،أبو

نمهية(،)2012 ،الخطيا(،)2009 ،عبداهلل( ،)2012 ،جوادة( ،)2011 ،عسيري،)2010 ،
(( ،(Salaheldin and Abdelwahab, 2009الراوي( ،)2011 ،الزهراني(،)2010 ،صالح الدي

و عبد الوهما( ،)2009 ،الساليمة(،)2007 ،الشممم (Cho ،2004)،(Antony ،)2005 ،

).2011

و فيمم يتللق بأدوات الدراسة فقد إتفقت هذه الدراسة مع ملظم الدراسمت السمبقة في إستخدام اإلستبمنة

كأداة لجمع البيمنمت م مجتمع الدراسة  ،بإستثنمء الدراسمت التي إستخدمت المنهج الوصفي و التي
استخدمت األدبيمت و الدراسمت السمبقة في البحث.

أمم الدراسمت التي إستخدمت أسلوا ستة سيجمم و قممت بدراسته م خالل المنهج الوصفي فقد كمنت

دراسة)(Heckl,2010

و دراسة ) (Aghili, 2009و دراسة ) (Ansari,2008و كذلك دراسة

).(Antony, 2007
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.2الدراسات المتعلقة بالميزة التنافسية
وجد البمحث أ ملظم الدراسمت السمبقة تتفق مع هذه الدراسة في تنمولهم للميزة التنمفسية بمستخدام

المنهج الوصفي التحليلي و هذه الدراسمت هي)(James and Kalu, , (Wejetunge, 2016
)( 2015محمد( ,)2015 ,خولة( ,)2015 ,فتيحة( ,)2014 ,الزريقمت و نور( ,)2012 ,التلبمني و

أخرو ( ،)2012 ،عبيد( ،)2012 ،شلبم ( ،)2011 ،الرقا( ،)2009 ،الوليد( ،)2009 ،الشرفم،
( ،)2008الدهدار( ،)2006 ،نوي( ،)2006 ،الليهمر ،)2005 ،و كذلك فقد إتفقت الدراسمت

السمبقة مع هذه الدراسة في إستخدام اإلستبمنة كأداة لجمع البيمنمت م مجتمع الدراسة.

أمم دراسة (نمصر الدي  ،(Memon, 2009))2015 ,فقد استخدمت المنهج الوصفي و ذلك م
خالل مراجلة األدبيمت و الدراسمت السمبقة و النممذج لتحقيق أهداف البحث.

.3الدراسات المتعلقة بمنهجية ستة سيجما ) (Six Sigmaو الميزة التنافسية
وجد البمحث أ دراسة) (Mahdi and Almsafir, 2012و دراسة (الطمئي و أخرو  )2011 ،تتفق
مع هذه الدراسة في تنمولهم للميزة التنمفسية بمستخدام المنهج الوصفي التحليلي و كذلك فقد اتفقت مع

هذه الدراسة في إستخدام اإلستبمنة كأداة لجمع البيمنمت م مجتمع الدراسة ،أمم دراسة (إسممعيل،

 )2014فهي بنمء نموذج و ليست دراسة عالقمت و استخدمت المنهج الوصفي و كذلك أيضم دراسة
) (Cavallini, 2008فقد اعتمدت على أرقمم و مؤشرات إحصمئية و تقمرير.
سما بالنسبة للتعقي على الدراسات السابقة بحس المنبقة فكما يلي:
 .1الدراسات الفلسبينية:
أ .أ

الدراسمت المحلية السمبقة لم تتنمول على اإلطالق الربط بي

أسلوا ستة سيجمم و الميزة

التنمفسية رغم أهمية الربط بينهمم و أهمية اللالقة التي تلطي المنشأة الميزة التنمفسية بسبا
تطبيق أسلوا ستة سيجمم.
ا .حثت الدراسمت الفلسطينية على زيمدة اإلهتممم بأسلوا ستة سيجمم بشكل مم و زيمدة اإلهتممم
بملميزة التنمفسية بشكل أخر.
ج .كمنت ملظم الدراسمت حول ستة سيجمم تطبق على القطمعمت المصرفية و كذلك كمنت مربوطة
في كثير م الدراسمت بضبط جودة التدقيق الداخلي.
د .ل م يتم تحديث الدراسمت التي تتحدث ع أسلوا ستة سيجمم بلد اللمم  ،2014و كذلك لم يتم
تحدث الدراسمت التي تتنمول الميزة التنمفسية بلد اللمم  ،2012و هي بحمجة إلى مزيد م الدراسة
و البحث على المستوى المحلي الفلسطيني.
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 .2الدراسات العربية:
س .أ الدراسمت اللربية التي تنمولت الربط بي أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية نمدرة جداً و أ
اللالقة بحمجة لدراسة بشكل أكبر م البمحثي اللرا ،و التطبيق على المنطقة اللربية.
.أ

الدراسمت اللربية التي تنمولت أسلوا ستة سيجمم بحمجة لتحديث و عمل دراسمت جديدة

تتنمول األسلوا في الوقت الحملي.
 .3الدراسات األجنبية:
أ .أ الدراسمت األجنبية بمألغلا تستخدم المنهج الوصفي ،و أ الدراسمت األجنبية التي تستخدم
المنهج الوصفي التحليلي قليلة.
ا .أ الدراسمت األجنبية التي تتحدث ع الميزة التنمفسية بشكل متلمق تستخدم كمراجع كتا بورتر
و هي كتا قديمة (قبل عمم  )2000و بحمجة إلى تحديث.
.4االستفادة م الدراسات السابقة:
بلد قراءة و مراجلة األدبيمت و الدراسمت السمبقة و التي تتللق بملمتغيري و اللالقة بينهمم ،فقد وجد
البمحث أ هنمك عدة فوائد تنتج ع هذه الدراسمت السمبقة و هي:
س .إكسما البمحث ملرفة نظرية بمنهجية ستة سيجمم و الميزة التنمفسية.
 .إثراء اإلطمر النظري بململلوممت المختلفة و الهممة.
ج .التلقيا على النتمئج و إجراء المقمرنمت الالزمة.
د .اإلرشمد في صيمغة و إعداد أداة جمع البيمنمت (اإلستبمنة).
ه .اإلستفمدة في الربط مع الدراسمت السمبقة في عملية التحليل اإلحصمئي.
و .ملرفة المزايم التي تتمتع بهم هذه الدراسة ع الدراسمت السمبقة.
.5سهم ما يميز هذه الدراسة ع غيرها م الدراسات:
أ .أ الدراسة هي األولى م نوعهم في فلسطي و التي تبحث في اللالقة بي منهجية ستة سيجمم و
الميزة التنمفسية ،حيث لم تتنمول أي دراسمت سمبقة فلسطينية هذا الموضوع (على حد علم البمحث).

ا .أ هذه الدراسة م الدراسمت النمدرة التي تربط منهجية ستة سيجمم بملميزة التنمفسية حيث لوحظ
وجود دراسمت سمبقة تربط منهجية ستة سيجمم بمللديد م المتغيرات ،لك م النمدر جداً وجود دراسة
تربط المتغيري محل البحث في هذه الدراسة.
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د .تميزت هذه الدراسة بأنهم أجريت على عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية و هي
المحرك الرئيسي و األسمسي للجمملمت و أهم عممداتهم او دوائرهم ،حيث تلتبر عممدات القبول و
التسجيل هي المسؤولة ع الطملا منذ تسجيله و حتى تخرجه ،و لذلك أي عملية تحسي على عمل

هذه اللممدات سيؤدي إلى تحسي كلي للجمملة ،ممم يلود بملنفع على المجتمع الفلسطيني.

ه .أ هذه الدراسة تتميز بتنمول ملميير أسلوا ستة سيجمم كل على حدا و تقوم بدراسته و تحليله و
دراسة مدى توافره في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية ،و أل الخوض في تفمصيل
هذه الملميير يؤدي إلى تفهمهم بشكل أكثر و تقبلهم بشكل أكبر م

األسلوا.

قبل الجهمت التي ستطبق

و .أ هذه الدراسة تطبق أسلوا ستة سيجمم في القطمع الخدممتي ،أي عممدات القبول و التسجيل و

التي تقوم بتقديم الخدممت المختلفة لطلبة الجمملمت.
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المقدمة
تلتبر منهجية الدراسة واجراءاتهم محو اًر رئيسيمً يتم م خالله إنجمز الجمنا التطبيقي م الدراسة،
وع طريقهم يتم الحصول على البيمنمت المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصمئي للتوصل إلى النتمئج التي

يتم تفسيرهم في ضوء أدبيمت الدراسة المتللقة بموضوع الدراسة ،وبملتملي تحقق األهداف التي تسلى

إلى تحقيقهم.

حيلث تنلمول هلذا الفصللل وصلفم للملنهج المتبللع ومجتملع وعينلة الد ارسللة ،وكلذلك أداة الد ارسلة المسللتخدمة
وطريقلة إعللدادهم وكيفيللة بنمئهللم وتطويرهللم ،ومللدى صلدقهم وثبمتهللم .كمللم يتضللم وصللفمً لإلجلراءات التللي

قللمم به لم البمحللث فللي تصللميم أداة الد ارسللة وتقنينهللم ،واألدوات التللي اسللتخدمتهم لجمللع بيمنللمت الد ارسللة،
وينتهي الفصل بملململجمت اإلحصلمئية التلي اسلتخدمت فلي تحليلل البيمنلمت واسلتخالص النتلمئج ،وفيملم

يلي وصف لهذه اإلجراءات.
سوالا :منهج الدراسة

بنمء على طبيلة الدراسة واألهداف التي تسلى لتحقيقهم فقد استخدم البمحث المنهج الوصفي التحليلي،
ً
والذي يلتمد على دراسة الظمهرة كمم توجد في الواقع ويهتم بوصفهم وصفمً دقيقمً ويلبر عنهم تلبي اًر

كيفيمً وكميمً ،كمم ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المللوممت المتللقة بملظمهرة م أجل استقصمء

مظمهرهم وعالقمتهم المختلفة ،بل يتلداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتمجمت يبني
عليهم التصور المقترح بحيث يزيد بهم رصيد الملرفة ع الموضوع.

و في هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة "العالقة بي تببي سسلو ستة سيجما و الميزة

التنافسية" في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
وقد استخدم البمحث مصدري أسمسيي للحصول على البيمنمت:

 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه البمحث لململجة اإلطمر النظري للدراسة إلى مصمدر البيمنمت
الثمنوية و التي تتمثل في الكتا والمراجع اللربية واألجنبية ذات اللالقة ،والدوريمت والمقمالت
والتقمرير ،واألبحمث والدراسمت السمبقة التي تنمولت موضوع البحث ،والبحث والمطمللة في مواقع

اإلنترنت المختلفة.

 .2المصادر األولية :لململجة الجوانا التحليلية لموضوع الدراسة لجأ البمحث إلي جمع البيمنمت
األولية م خالل إستبمنة صممت خصيصمً لهذا الغرض.
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ثانيا :مجتمع الدراسة

يتك للو مجتم للع الد ارس للة مل ل كمف للة األفل لراد الل للمملي ف للي عمـــادات القبـــول و التســـجيل فـــي الجامعـــات

الفلسبينية في محافظات قباع غزة (جامعـة األزهـر ،الجامعـة اإلسـالمية ،جامعـة القـدس المفتوحـة،
جامعــة األقصــى ،جامعــة فلســبي  ،جامعــة غــزة) و عللددهم  ،102و اسللتخدم البمحللث اسلللوا الحصللر
الشممل لمجتمع الدراسة حيث تم إسترجمع  87إستبمنة بقيمة  %85.29كمم يوضح الجدول رقم (.)8
جدول ( : )8عدد اإلستبمنمت الموزعة و المستردة
مكا العمل

العدد الموزع

العدد المسترد

نسبة اإلسترداد

الجامعة اإلسالمية

24

20

%83.33

جامعة األزهر

20

16

%80

جامعة القدس املفتوحة
جامعة األقص ى

30
13

27
11

%90
%84.6

جامعة فلسطين

9

7

%77.77

جامعة غزة

6

6

%100

المجموع

102

87

%85.29

المصدر :م خالل الرجوع للمواقع اإللكترونية للجامعات الفلسبينية و الزيارات االستبالعية التي قام بها الباحث

ثالث ا :سداة الدراسة (االستبانة)

في شهر مارس 2016/

قمم البمحث بإعداد أداة الدراسة (اإلستبمنة) لد ارسلة العالقة بي تببي سسلو ستة سـيجما و الميـزة و
ذلك م خالل إتبمع الخطوات التملية:

 .1الرجل للوع إلل للى الد ارسل للمت السل للمبقة ذات الصل لللة بموضل للوع الد ارسل للة ،و االسل للتفمدة منهل للم فل للي بنل للمء
اإلستبمنة و صيمغة فقراتهم.
 .2صلليمغة مسللودة أوليلله و إعللدادهم للرضللهم علللى المش لرفي و أخللذ أراءهللم حللول مللدى صللالحية
اإلستبمنة لهذه الدراسة ،و ملدى مالئملة فقلرات اإلسلتبمنة و متغيراتهلم لقيلمس ملم وضللت لقيمسله
و قدرتهم على التلبير ع مضمو الدراسة.
بنمء على التلديالت التي قمم بوضلهم المشرفي .
 .3إعمدة صيمغة و تصميم اإلستبمنة ً

 .4صل لليمغة اإلسل للتبمنة فل للي صل للورتهم األوليل للة و تحضل لليرهم للرضل للهم علل للى عل للدد م ل ل المحكمل للي
المتخصصللي و ذوي الخب لرة ،و الللذي قللمموا بللدورهم بإبللداء التلللديالت و اإلضللمفمت المطلوبللة
على اإلستبمنة و النصح و اإلرشمد ،و الملحق رقم ( )2يبي أسممء أعضمء لجنة التحكيم.
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 .5في ضوء أراء المحكمي تم تلديل بلض فقرات اإلستبمنة م خالل الحذف و اإلضمفة لتستقر
اإلستبمنة على صورتهم النهمئية كم في الملحق رقم (.)1
رابعا :مكونات سداة الدراسة ( اإلستبانة )

تتكو إستبمنة الدارسة م قسمي رئيسي كمم يوضح جدول رقم ( ، )9حيث يتمثل القسم األول في
البيمنمت الشخصية ألفراد اللي و التي تمثلت في (النوع ،اللمر ،المؤهل الللمي ،المسمى الوظيفي،

عدد سنوات الخبرة ،مكم اللمل) أمم القسم الثاني فيلبر ع متغيرات الدراسة م خالل المجمالت و
األبلمد المكونة لإلستبمنة و يشتمل هذا القسم على ( )74فقرة ،حيث تلبر منهم ( )47فقرة ع المتغير
المستقل (أسلوا ستة سيجمم) بأبلمده المختلفة ،و ( )27فقرة تلبر ع

التنمفسية).

المتغير التمبع (الميزة

جدول رقم ( : )9توزيع فقرات أداة الدراسة على المجمالت و األبلمد المكونة لهم
المجال

سسلو ستة سيجما

البعد

عدد الفقرات

دعم و إلتزام اإلدارة اللليم

8

قيمس األداء و نظمم الحوافز

8

الموارد البشرية و التدريا

9

التحسي المستمر

11

اللمليمت و األنظمة

11

الميزة التنافسية

27

مجموع الفقرات
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خامسا :تصحيح سداة الدراسة ( اإلستبانة )

إستخدم البمحث لتصحيح أداة الدراسة ( اإلستبمنة ) التدريج الخممسي وفق مقيمس ليكرت (Likert

) ،Scaleبحيث تلرض فقرات اإلستبمنة على عينة الدراسة و مقمبل كل فقرة خمس إجمبمت تحدد

مستوى موافقتهم عليهم و تلطى فيه اإلجمبمت أو از رقمية تمثل درجة اإلجمبة على الفقرة ،كمم هو
لفقرات

موضح بملجدول رقم ( )11حيث تم إستخدام التدريج ( )5-1لقيم إستجمبمت المبحوثي

اإلستبمنة ،كمم و يوضح الجدول رقم ( )10مستويمت الموافقة على فقرات و أبلمد و مجمالت الدراسة.
جدول رقم (  : ) 10تصحيح أداة الدراسة وفق مقيمس ليكرت الخممسي

اإلجابة

مواف بشدة

مواف

محايد

الدرجة

5

4

3

غير مواف
2

غير مواف بشدة
1

حيث يتضح م الجدول بأنه عندمم يتم الموافقة بشدة على الفقرة فإنهم تأخذ الدرجة ( ،)5و عند

الموافقة عليهم فإنهم تأخذ الدرجة ( ،)4أمم الفقرة التي تكو نتيجة اإلجمبة عليهم محميد فإنهم تأخذ
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الدرجة ( ،)3و عندمم تكو نتيجة اإلجمبة ع الفقرة غير موافق فإنهم تأخذ الدرجة ( ،)2و تلطى

الدرجة ( )1عندمم تكو اإلجمبة على الفقرة غير موافق بشدة.

جدول ( : ) 11مستويمت الموافقة على فقرات و أبلمد و مجمالت الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جد ا

منخفض

متوسب

مرتفع

مرتفع جد ا

الوسب الحسابي

أقل م 1.80

 1.80إلى 2.95

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

 4.20فأعال

الوز النسبي

أقل م %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى %67.9

 %68إلى %83.9

 %84فأعال

م خالل اإلطالع على الجدول رقم ( )11يتضح لنم أنه يدل داللة واضحة على أ المتوسطمت التي
تقل ع ( )1.80تدل على وجود درجة منخفضة جداً م الموافقة على الفقرة أو البلد أو المجمل
بملنى وجود درجة مرتفلة جداً م عدم الموافقة ،أمم المتوسطمت التي تتراوح بي ()2.59 – 1.80
فهي تدل على وجود درجة منخفضة م الموافقة ،بملنى درجة مرتفلة م عدم الموافقة على الفقرة أو

البلد أو المجمل ،بينمم المتوسطمت التي تتراوح مم بي ( )3.39 – 2.60فهي تدل على وجود درجة
متوسطة م الموافقة أو وجود درجة حيمدية تجمه الفقرة أو البلد أو المجمل ،كمم أ المتوسطمت التي

تتراوح بي ( )4.19 -3.40فتدل على وجود درجة مرتفلة م الموافقة ،في حي أ المتوسطمت التي

تسموي أو تزيد ع ( )4.20فهي تدل على وجود درجة مرتفلة جداً م الموافقة على البلد أو الفقرة أو

المجمل ،و هذا التقسيم تم تحديده وفق مقيمس ليكرت الخممسي الذي تم اعتممده في تصحيح أداة
الدراسة.

سادس ا :صد و ثبات سداة الدراسة ( اإلستبانة )

يقصد بصدق اإلستبمنة أ تقيس أسئلة اإلستبمنة مم وضلت لقيمسه ،و تم توزيع عينلة تجريبيلة حجمهلم

 30استبمنة الختبلمر االتسلمق اللداخلي والصلدق البنلمئي وثبلمت اإلسلتبمنة  ،وقلد قلمم البمحلث بملتأكلد مل
صدق اإلستبمنة بطريقتي :

 .1الصد الظاهري "صد المحكمي "

عرض البمحث اإلستبمنة على مجموعة م المحكملي تألفلت مل  11مل المحكملي المتخصصلي فلي
المجللمالت األكمديميللة واإلداريللة والمهنيللة واإلحصللمئية-أنظللر أسللممء المحكمللي بللململحق رقللم (  ،) 2وقللد
استجما البمحث آلراء المحكمي وقمم بإجراء مم يلزم مل حلذف وتللديل فلي ضلوء المقترحلمت المقدملة،

وبذلك خرج االستبيم في صورته النهمئية  -انظر الملحق رقم ( .) 1
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 .2صد المقياس
س .اإلتسا الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتسمق الداخلي مدى اتسمق كل فقرة م فقرات اإلستبمنة مع المجمل الذي تنتمي إليهم
هذه الفقرة ،وقد قمم البمحث بحسما االتسمق الداخلي لإلستبمنة وذلك م

خالل حسما ملممالت

االرتبمط بي كل فقرة م فقرات مجمالت اإلستبمنة والدرجة الكلية للمجمل نفسه.
نتائج اإلتسا الداخلي:

المحور األول :توفر معايير سسلو

ستة سيجما  Six Sigmaفي عمادات /سقسام القبول و

التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع غزة.

جدول ( : )12ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد األول "دعم و إلتزام اإلدارة اللليم"
معامل

مستوى

اإلرتباب

الداللة
0.000
0.000

#

الفقرة

1

تتوفر لدى إدارة الجمملة المقدرة المملية لتبني أسلوا ستة سيجمم في عممدة/قسم القبول

*0.723

التسجيل إدارة الجمملة بنية مشجلة و منمخ مالئم لتطبيق أسلوا ستة سيجمم في
وتتوفر لدى

*0.824

2
3
4
5
6
7
8

عممدة /قسم القبول و التسجيل
لدى إدارة الجمملة االستلداد لتبني وسمئل إحصمئية تؤدي إلى تطبيق أسلوا ستة

*0.790

0.000

سيجمم في عممدة  /قسم القبول و التسجيل
توفر إدارة الجمملة التسهيالت و الوقت و األدوات الستخدام أسلوا ستة سيجمم في

*0.761

0.000

عممدة /قسم القبول و التسجيل
لدى عممدة /قسم القبول و التسجيالالستلداد إللزام اللمملي على استخدام أسلوا ستة

*0.669

0.000

سيجمم
تلتمد إدارة الجمملة على الخطط االستراتيجية الخمصة بملجودة.

*0.724

0.000

تؤكد عممدة /قسم القبول و التسجيلبمستمرار أ خدمة الطلبة هو هدفهم األول و

*0.522

0.002

يوجد اهتممم لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل لقيمس مستوى رضى الطلبة ع

*0.370

0.031

األسمسي.

الخدممت التي تقدمهم

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

يتضح م الجدول رقم ( )12بأ ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد األول "دعم و إلتزام

اإلدارة العليا" جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ( )α ≥ 0.05حيث تراوحت قيم ملممالت
صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.370للفقرة رقم ( )8و التي تنص على " يوجد

اهتمام لدى عمادة /قسم القبول و التسجيل لقياس مستوى رضى البلبة ع الخدمات التي تقدمها
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" و ( )0.824للفقرة رقم ( )2و التي تنص على " تتوفر لدى إدارة الجامعة بنية مشجعة و مناخ
مالئم لتببي سسلو ستة سيجما في عمادة /قسم القبول و التسجيل".

جدول ( : )13ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثمني "التحسي المستمر"
الفقرة

#
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل

تنظر إدارة الجمملة إلى التحسي المستمر على أنه أداة نمجحة لتطوير مجمالت

مستوى

اإلرتباب

الداللة

*0.440

0.000

اللمل المختلفة.
تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل على برامج ضبط الجودة لغرض التحسي

*0.633

0.000

المستمر.
يؤدي إعتممد عممدة القبول و التسجيل على برامج ضبط الجودة إلى تقليل األخطمء

*0.730

0.000

بدقة في جميع اإلجراءات اإلدارية.
تهتملممدة /قسم القبول و التسجيل بملتلرف على اقتراحمت اللمملي و األخذ بهم في

*0.687

0.000

تهتم إدارة الجمملة بتحقيق مستويمت عملية م الرضم ع الخدممت المقدمة للطلبة.

*0.832

0.000

يؤدي تطبيق مضممي الجودة في عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تقديم

*0.802

0.000

عملية تحسي جودة اللمليمت في الجمملة.

الخدممت للطلبة بصورة أكثر كفمءة و فلملية و دقة.
يتم التشجيع على استخدام الحوسبة و إجراءات التحسي على البرامج المستخدمة

*0.775

0.000

في عممدة /قسم القبول و التسجيل.
لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد و القدرة إلشراك اللمملي في

نشمطمت الجودة و التحسي المستمر.

*0.780

0.000

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

و يتضح م الجدول رقم ( )13بأ ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثمني "التحسي

المستمر" جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ( )α ≥ 0.05حيث تراوحت قيم ملممالت صدق

اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.440للفقرة رقم ( )1و التي تنص على " تنظر إدارة

الجامعة إلى التحسي

المستمر على سنه سداة ناجحة لتبوير مجاالت العمل المختلفة " و

( )0.832للفقرة رقم ( )5و التي تنص على " تهتم إدارة الجامعة بتحقي
الرضا ع الخدمات المقدمة للبلبة ".

مستويات عالية م

جدول ( : )14ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثملث "الموارد البشرية و التدريا"
#
1
2

معامل

الفقرة
تستطيع عممدة /قسم القبول و التسجيل تدريا و تأهيل كوادرهم اإلدارية لتطبيق أسلوا

اإلرتباب
*0.631

ستة سيجمم.

تستطيع عممدة /قسم القبول و التسجيل أ توفر برامج تدريبية مختلفة لللمملي في
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*0.477

مستوى
الداللة

0.000
0.004

مجمل تطبيق أسلوا ستة سيجمم.
3
4

بنمء على ملميير و أسس
تقوم عممدة /قسم القبول و التسجيل بتنفيذ برامج التدريا ً
بنمء على االحتيمجمت التدريبية لهم.
واضحة و ً
لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد لتوفير مدربي أكفمء لتدريا اللمملي

5

لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد لتوفير أممك لتدريا اللمملي

*0.756

لدى إدارة الجمملة اإلستلداد لتخصيص جزء م ميزانيتهم في السنوات القمدمة لتدريا

*0.830

0.000

تسلى إدارة الجمملة الستقطما أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل الوظمئف.

*0.738

0.000

تنظر عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى جميع اللمملي فيهم كجزء م مجموعة

*0.663

0.000

6

*0.604

0.000

*0.800

0.000
0.000

اللمملي حول إستخدام أسلوا ستة سيجمم.

7
8

تحسي الجودة.
تلزز الجمملة مركزهم التنمفسي م خالل دائرة الموارد البشرية و جللهم أكثر فمعلية.

9

*0.466

0.006

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

و يتضح م الجدول رقم ( )14بأ ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثملث " الموارد

البشرية و التدري " جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ( )α ≥ 0.05حيث تراوحت قيم

ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.466للفقرة رقم ( )9و التي تنص على "
تعزز الجامعة مركزها التنافسي م خالل دائرة الموارد البشرية و جعلها سكثر فاعلية " و ()0.830

للفقرة رقم ( )6و التي تنص على " لدى إدارة الجامعة اإلستعداد لتخصيص جزء م ميزانيتها في
السنوات القادمة لتدري العاملي حول إستخدام سسلو ستة سيجما ".

جدول ( : )15ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الرابع "اللمليمت و األنظمة"
الفقرة

#
1
2

تهيئ عممدة /قسم القبول و التسجيل البيئة التي تشجع اللمملي على قبول ثقمفة التغيير
يتوفر لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل بنية تكنولوجية قوية و متطورة و مرتبطة

0.000

*0.779

0.000

بجميع اإلدارات و األقسمم.
تتوفر في عممدة /قسم القبول و التسجيل قمعدة بيمنمت متكمملة لتسهيل تطبيق برامج

*0.639

0.000

*0.672

0.000

الجودة المختلفة.

 5تتوفر في عممدة /قسم القبول و التسجيل شبكة الكترونية تسمعد في تحسي األداء.
6

اإلرتباب
*0.613

الداللة

لتطبيق أسلوا ستة سيجمم.

 3يتم تطوير اللمليمت و األنظمة في عممدة /قسم القبول و التسجيل بشكل دائم.
4

معامل

مستوى

يتم إنجمز األعممل اإلدارية المختلفة ع طريق التواصل بملحمسوا و بال حمجة كبيرة

*0.880

0.000

*0.740

0.000

للتواصل المبمشر.

 7هنمك أنظمة تسمح بملمراجلة اإللكترونية دو الحمجة لزيمرة الطملا للجمملة.

*0.727

0.000

 8هنمك مراجلة مستمرة ألنظمة المللوممت لتصحيح األخطمء و التحسي .

*0.733

0.000
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 9ال يحدث في أوقمت الذروة و االزدحمم أعطمل في األنظمة.

*0.617

0.000

 10تتوفر إمكمنيمت فورية إلصالح أي أعطمل تحدث في األنظمة.

*0.690

0.000

 11هنمك طرق فورية إلنجمز الملممالت في حمل وجود أعطمل في األنظمة.

*0.625

0.000

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

و يتضح م الجدول رقم ( )15بأ ملممالت صلدق اإلتسلمق اللداخلي لفقلرات البللد ال اربلع " العمليـات

و األنظمـــة " جميله للم ذات دالل للة إحص للمئية عن للد مس للتوى ( )α ≥ 0.05حي للث تراوح للت ق لليم مل للممالت
ص للدق اإلتس للمق ال للداخلي لفقل لرات المج للمل ب للي ( )0.613للفقل لرة رق للم ( )1و الت للي ت للنص عل للى " تهيـــ
عمادة /قسم القبول و التسجيل البيئة التي تشجع العاملي على قبول ثقافة التغييـر لتببيـ سسـلو

ســتة ســيجما " و ( )0.880للفق لرة رقللم ( )5و التللي تللنص علللى " تتــوفر فــي عمــادة /قســم القبــول و

التسجيل شبكة الكترونية تساعد في تحسي األداء ".

جدول ( :)16ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الخممس "قيمس األداء و نظمم الحوافز"
الفقرة

#
1
2
3

معامل

تركز عممدة /قسم القبول و التسجيل على التلرف على أراء الطلبة ع الخدممت

الداللة

0.000

المقدمة.
تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على ململجة أوجه القصور بنمء على تقمرير أو

*0.797

0.000

شكموى الطلبة.
تتبنى عممدة /قسم القبول و التسجيل أسلوا التغذية اللكسية كمنهج لملرفة صورتهم

*0.763

0.000

لدى الطلبة.

 4تقوم عممدة  /قسم القبول و التسجيل بملقيمس الدائم و المتمبلة المستمرة لألداء.
5

اإلرتباب
*0.700

مستوى

ملميير التقييم الموجودة حمليمً تسمعد في تحسي األداء الكلي في عممدة /قسم القبول و

*0.765

0.000

*0.673

0.000

التسجيل.

 6يتم رفع تقمرير قيمس األداء لإلدارة اللليم التخمذ الق اررات المنمسبة.

*0.713

0.000

 7تتم عملية قيمس األداء بشكل دوري و منتظم.

*0.724

0.000

*0.722

0.000

8

لدى اإلدارة استلداد لربط نظمم الحوافز بمدى تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة/
قسم القبول و التسجيل.

 9تقوم إدارة الجمملة بتوفير حوافز ممديةلللمملي الذي سيأخذو على عمتقهم تطبيق
10
11

القبول و
افزقسم
عممدة/
سيجمم في
التسجيل .سيأخذو على عمتقهم تطبيق
لللمملي الذي
ملنوية
بتوفير حو
أسلواإدارةستةالجمملة
تقوم

*0.677

0.000

*0.731

0.000

*0.693

0.000

أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل.

لدى اإلدارة استلداد لربط ترقيمت اللمملي و تحسي وضلهم اإلداري بمدى التزامهم
بتطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل.

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05
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و يتضح م الجدول رقم ( )16بأ ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الخممس " قياس
األداء و نظام الحوافز " جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ( )α ≥ 0.05حيث تراوحت قيم
ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.673للفقرة رقم ( )5و التي تنص على "
معايير التقييم الموجودة حاليا تساعد في تحسي األداء الكلي في عمادة /قسم القبول و التسجيل "
و ( )0.797للفقرة رقم ( )2و التي تنص على " تعمل عمادة /قسم القبول و التسجيل على معالجة
سوجه القصور بناء على تقارير سو شكاوى البلبة ".
المحور الثاني :توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات /سقسم القبول و التسجيل في الجامعات
الفلسبينية في محافظات قباع غزة
حيث تضح م الجدول رقم ( )17بأ ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد األول " الكفاءة
المتميزة " جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ( )α ≥ 0.05حيث تراوحت قيم ملممالت صدق
اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.524للفقرة رقم ( )8و التي تنص على " ينجز موظفو

عمادة /قسم القبول و التسجيل الخدمات بسرعة و في الوقت المحدد " و ( )0.916للفقرة رقم ()1

و التي تنص على " تسعى إدارة الجامعة دائم ا إلى تببي التقنيات الحديثة في عماداتها و سقسامها

".

جدول ( : )17ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد األول "الكفمءة المتميزة"

#

معامل

الفقرة

 1تسلى إدارة الجمملة دائممً إلى تطبيق التقنيمت الحديثة في عممداتهم و أقسممهم.

 2تؤيد عممدة /قسم القبول و التسجيل مبدأ تفويض الصالحيمت و تسهيل تدفق المللوممت

االرتباب
*0.916

مستوى
الداللة

0.000

*0.811

0.000

 3تلمل إدارة الجمملة على تطوير الملرفة لدى اللمملي في عممدة /قسم القبول و التسجيل.

*0.879

0.000

 4تسهم نظم المللوممت المستخدمة في الجمملة في خفض تكمليف اللمليمت و الخدممت

*0.751

0.000

بي الوحدات المختلفة.

الخمصة بلممدة /قسم القبول و التسجيل.
 5يتضم نطمق الرقمبة الداخلية في عممدة /قسم القبول و التسجيل فحص و تقييم كفمءة و

*0.799

0.000

فمعلية اللمليمت.
 6التميز الذي تتمتع به عممدة /قسم القبول و التسجيل بملجمملة ال يمك تقليده بكل سهولة

*0.702

0.000

*0.823

0.000

م عممدات /أقسمم القبول و التسجيل األخرى.

 7تسلى عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تبني كل الطرق و األسمليا و االستراتيجيمت
الكفيلة بتطوير كفمءة اللمليمت فيهم.
 8ينجز موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الخدممت بسرعة و في الوقت المحدد.

*0.524

0.000

 9يقدم موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الخدممت بملشكل المطلوا.

*0.689

0.000

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05
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جدول ( : )18ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثمني "التزام عممدة /قسم القبول و التسجيل بملجودة"
#
1

معامل

الفقرة
تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل سيمسة واضحة حول الجودة و تكو محددة بأهداف

االرتباب
*0.701

مستوى
الدال لة

0.000

واضحة.
2

تتمتع صملة خدممت القبول و التسجيل بملجمملة بمظهر جذاا و بيئة مريحة للطلبة.

*0.773

0.000

3

يلطي موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل اهتمممم فرديمً للطلبة و يتلمملو مع مشمكلهم

*0.663

0.000

4

يمتلك موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الملرفة التممة لإلجمبة على جميع استفسمرات

بلنمية فمئقة.

*0.631

0.000

الطلبة.
5

يتوفر لدى إدارة الجمملة دليل واضح و موثق لنظمم الجودة فيهم.

*0.811

0.000

6

تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل على أسمليا علمية لغرض تحسي الجودة.

*0.844

0.000

7

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على تشكيل فرق عمل ،بهدف التحسي المستمر في

*0.844

0.000

جودة الخدممت المقدمة للطلبة.
8

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على أ تكو الجودة مسؤولية جميع اللمملي فيهم.

*0.827

0.000

9

تنظر عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى الجودة على أنهم نظمم متكممل يقوم على التوجه

*0.819

0.000

نحو الطلبة و تحقيق رغبمتهم و إشبمع حمجمتهم.
 10هنمك تنسيق منمسا بي األقسمم المختلفة ذات اللالقة مع عممدة/قسم القبول و التسجيل

*0.648

0.000

بملجمملة.
 11تسلى عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تحسي األنظمة الحمسوبية فيهم ع طريق قيمس

*0.639

0.000

جودة الخدممت المقدمة م خالل هذه األنظمة.
 12تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على حل مشكالت الجودة بمشمركة جميع اللمملي .

*0.579

0.000

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

و يتضح م الجدول رقم ( )18بأ ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثمني " التزام

عمادة /قسم القبول و التسجيل بالجودة " جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ()α ≥ 0.05
حيث تراوحت قيم ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.579للفقرة رقم ( )12و

التي تنص على " تعمل عمادة /قسم القبول و التسجيل على حل مشكالت الجودة بمشاركة جميع

العاملي " و ( )0.844للفقرتي رقم ( )6و ( )7حيث تنص الفقرة ( )6على " تعتمد عمادة /قسم
القبول و التسجيل على سسالي

علمية لغرض تحسي الجودة " سما الفقرة ( )7فتنص على "تعمل

عمادة /قسم القبول و التسجيل على تشكيل فر

الخدمات المقدمة للبلبة ".
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عمل ،بهدف التحسي

المستمر في جودة

جدول ( : )19ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات البلد الثمني " اإلستجمبة لحمجمت الطلبة "
#

معامل

الفقرة

1

تؤكد عممدة /قسم القبول و التسجيل على أ الطملا هو أهم عنصر في أهدافهم.

2

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل بشكل جدي على أ تكو الخدممت المقدمة للطلبة

االرتباب
*0.699
*0.787

مستوى
الداللة

0.000
0.000

متميزة و تلمل بشكل مستمر على الوفمء بملتزاممتهم تجمه الطلبة.
3

تتمبع عممدة /قسم القبول و التسجيل و بشكل مستمر التغيرات المختلفة في حمجمت

*0.768

0.000

الطلبة.
4

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على نقل و تجسيد حمالت الطلبة بخدممت متطورة و

*0.811

0.000

متميزة تحمكي توقلمتهم.
5

يتوفر لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل نظمم شكموى و اقتراحمت فلمل خمص بملطلبة.

*0.591

0.000

6

تتلممل عممدة /قسم القبول و التسجيل مع شكموى و مقترحمت الطلبة بشكل جدي و

*0.719

0.000

بمتمبلة مستمرة.
* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

و يتضح م

الجدول رقم ( )19بأ

ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي

لفقرات البلد الثملث "

اإلستجابة لحاجات البلبة " جميلهم ذات داللة إحصمئية عند مستوى ( )α ≥ 0.05حيث تراوحت قيم

ملممالت صدق اإلتسمق الداخلي لفقرات المجمل بي ( )0.591للفقرة رقم ( )5و التي تنص على "
يتوفر لدى عمادة /قسم القبول و التسجيل نظام شكاوى و اقتراحات فعال خاص بالبلبة " و

( )0.811للفقرة رقم ( )4و التي تنص على " تعمل عمادة /قسم القبول و التسجيل على نقل و
تجسيد حاالت البلبة بخدمات متبورة و متميزة تحاكي توقعاتهم ".
 .الصد البنائي (صد األبعاد الفرعية)

يلتبر الصدق البنمئي أحد مقمييس صدق األداة و الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة
الوصول إليهم ،ويبي مدى ارتبمط كل مجمل م مجمالت الدراسة بملدرجة الكلية لفقرات اإلستبمنة ،و
يبي جدول رقم ( )20أ جميع ملممالت االرتبمط في جميع مجمالت اإلستبمنة دالة إحصمئيمً عند

مستوى ( )α ≥ 0.05وبذلك يلتبر جميع مجمالت اإلستبمنة صمدقه لمم وضع لقيمسه ،حيث تراوحت
ملممالت اإلرتبمط على مستوى األبلمد الفرعية للمجمل األول بي ( )0.814للبلد األول "دعم و التزام

اإلدارة العليا" و ( )0.932للبلد الخممس "قياس األداء و نظام الحوافز" ،و تراوحت ملممالت
اإلرتبمط على مستوى األبلمد الفرعية للمجمل الثمني بي ( )0.831للبلد الثملث "اإلستجابة لحاجات

البلبة" و ( )0.958للبلد الثمني "التزام عمادة /قسم القبول و التسجيل بالجودة".
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جدول ( : )20ملممالت اإلرتبمط (الصدق) بي الدرجة الكلية لإلستبمنة و المجمالت و األبلمد الفرعية
#

عــدد

المجال

1

سسلو ستة سيجما

2

الميزة التنافسية

معامل

مستوى

الفقرات

اإلرتباب

الداللة

دعم و التزام اإلدارة العليا

8

*0.814

0.000

التحسي المستمر

8

*0.867

0.000

9

*0.852

0.000

العمليات و األنظمة

11

*0.885

0.000

قياس األداء و نظام الحوافز

11

*0.932

0.000

الكفاءة المتميزة

9

*0.946

0.000

التزام عمادة/قسم القبول و

12

*0.958

0.000

*0.831

0.000

الموارد البشرية و التدري

التسجيل بالجودة

اإلستجابة لحاجات البلبة

6

* االرتبمط دال إحصمئيمً عند مستوى داللة .α≥0.05

ج .ثبات اإلستبانة

يقصد بثبمت اإلستبمنة أ تلطي هذه اإلستبمنة نفس النتيجة لو تم إعمدة توزيع اإلستبمنة أكثر م مرة
تحت نفس الظروف والشروط ،أو بلبمرة أخرى أ ثبمت اإلستبمنة يلني االستقرار في نتمئج اإلستبمنة
وعدم تغييرهم بشكل كبير فيمم لو تم إعمدة توزيلهم على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية ملينة،

وقد تحقق البمحث م ثبمت إستبمنة الدراسة م خالل ملممل ألفم كرونبمخ Cronbach's Alpha

 Coefficientوطريقة التجزئة النصفية وكمنت النتمئج كمم هي مبينة في جدول رقم (.)21
جدول ( : (21ملممل ألفم كرونبمخ والتجزئة النصفية لقيمس ثبمت اإلستبمنة
عدد

كرونباخ

*0.842

*0.912
*0.869

#

المجال

1

دعم و التزام اإلدارة العليا

8

2

التحسي المستمر

8

*0.866

9

*0.887

*0.924

4

العمليات و األنظمة

11

*0.891

*0.932

5

قياس األداء و نظام الحوافز

11

*0.908

*0.937

47

*0.971

*0.984

9

*0.915

*0.917

12

*0.922

*0.977

6

*0.818

*0.870

27

*0.959

*0.845

3

سسلو ستة سيجما

الموارد البشرية و التدري

اجمالي المجاالت الخمسة
الكفاءة المتميزة

6
7
8
.

الفقرات

معامل سلفا

التجزئة

الميزة التنافسية

التزام عمادة القبول و التسجيل
بالجودة

اإلستجابة لحاجات البلبة
اجمالي المجاالت الثالثة
91

النصفية

يتضح م النتمئج الموضحة في جدول رقم( )21أ قيمة ملممل ألفم كرونبمخ مرتفلة لمحور سسلو

ستة سيجما حيث تتراوح بي ( )0.908-0.842بينمم بلغت و بشكل إجمملي لجميع مجمالت محور

سسلو ستة سيجما ( .)0.971امم حسا طريقة التجزئة النصفية فكمنت النتمئج مشمبهة لطريقة الفم
كرونبمخ حيت تتراوح بي ( )0.937- 0.869بينمم بلغت بشكل إجمملي لجميع المجمالت (.)0.984
وم ل نمحيللة أخللرى فللإ قيمللة ملممللل ألفللم كرونبللمخ مرتفلللة لمحللور الميــزة التنافســية حيللث تت لراوح بللي

( )0.922 -0.818بينمللم بلغللت و بشللكل إجمللملي لجميللع مجللمالت الميـــزة التنافســـية ( .)0.959امللم
حسا طري قة التجزئة النصفية فكمنت النتمئج مشمبهة لطريقة الفم كرونبمخ حيث تتراوح مم بي (0.870
 )0.977-بينمم بلغت و بشكل إجمملي لجميع المجمالت (.)0.845

وبللذلك تكللو اإلسللتبمنة فللي صللورتهم النهمئيللة كمللم هللي فللي الملحـــ رقــم (  ) 1قمبلللة للتوزيللع .ويكللو

البمحللث قللد تأكللد مل صللدق وثبللمت إسللتبمنة الد ارسللة ممللم يجلللله علللى ثقللة بصللحة اإلسللتبمنة وصللالحيتهم
لتحليل النتمئج واإلجمبة على أسئلة الدراسة واختبمر فرضيمتهم.

سابعا :التوزيع الببيعي لمتغيرات الدراسة

تلم اسلتخدام اختبلمر كولمجلوروف  -سلمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبلمر ملم

إذا كمنت البيمنمت تتبع التوزيع الطبيلي م عدمه ،وكمنت النتمئج كمم هي مبينة في جدول رقم (.)22
جدول (  : ) 22نتمئج اختبمر التوزيع الطبيلي
المجال

عدد
الفقرات

K-S

Sig.

1

دعم و التزام اإلدارة العليا

8

1.284

0.074

2

التحسي المستمر

8

1.086

0.184

9

0.845

0.473

4

العمليات و األنظمة

11

0.889

0.408

5

قياس األداء و نظام الحوافز

11

0.775

0.586

47

0.985

0.286

9

1.036

0.234

12

0.857

0.455

6

0.817

0.516

27

0.912

0.376

3

سسلو ستة سيجما

الموارد البشرية و التدري

اجمالي المجاالت الخمسة
الكفاءة المتميزة

6
7
8

الميزة التنافسية

التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل
بالجودة

اإلستجابة لحاجات البلبة
اجمالي المجاالت الثالثة

يتضللح م ل النتللمئج الموضللحة فللي جللدول رقللم (  ) 22أ القيمللة االحتممليللة ) (Sig.لجميللع مجللمالت

الد ارسللة كمنللت اكبللر م ل مسللتوى الداللللة ( )α≥0.05وبللذلك فللإ توزيللع البيمنللمت لهللذه المجللمالت يتبللع
التوزيع الطبيلي وحيث سيتم استخدام االختبمرات المللمية لإلجمبة على أسئلة و فرضيمت الدراسة.
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ثامنا :األسالي اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

تلم تفريلغ وتحليلل اإلسلتبمنة مل خلالل برنلممج التحليلل اإلحصلمئي Statistical Package for the
 ،(SPSS) Social Sciencesو أملم بملنسلبة ألهلم األسلمليا اإلحصلمئية الوصلفية و اإلسلتداللية و

التي تم إستخدامهم في ململجة بيمنمت هذه الدراسة فهي:

 .1النسللا المئويللة والتك ل اررات والمتوسللط الحسللمبي  :يسللتخدم هللذا األمللر بشللكل أسمسللي ألغ لراض
ملرفة تكرار فئمت متغير مم ويتم االستفمدة منهم في وصف عينة الدراسة.

 .2اختبمر ألفم كرونبمخ ( )Cronbach's Alphaلملرفة ثبمت فقرات اإلستبمنة.
 .3اختبمر التجزئة النصفية ( )split halfلملرفة ثبمت فقرات اإلستبمنة.

 .4اختبلمر كولمجللوروف  -سللمرنوف ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sيسللتخدم هللذا
االختبمر لملرفة مم إذا كمنت البيمنمت تتبع التوزيع الطبيلي م عدمه.

 .5ملممللل ارتبللمط بيرسللو ( )Pearson Correlation Coefficientلقيللمس درجللة االرتبللمط :
يقوم هذا االختبمر على دراسة اللالقة بي متغيري  .وقد تم استخدامه لحسما االتسمق الداخلي

والصدق البنمئي لالستبمنة ،واللالقة بي المتغيرات.

 .6اختبللمر  Tفللي حملللة عينللة واحللدة ( )T-Testولقللد تللم اسللتخدامه للتأكللد مل داللللة المتوسللط لكللل
فقرة م فقرات االستبمنة.

 .7اختبلمر  Tفلي حمللة عينتلي ( )Independent Samples T-Testلملرفلة ملم إذا كلم هنلمك
فروقمت ذات داللة إحصمئية بي مجموعتي م البيمنمت المستقلة.

 .8اختبمر تحليل التبمي األحلمدي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلملرفلة ملم
إذا كم هنمك فروقمت ذات داللة إحصمئية بي ثالث مجموعمت أو أكثر م البيمنمت.

 .9اختبمر االنحدار البسيط . Simple Regression
 .10اختبمر االنحدار المتلدد بملطريقة التدريجية.

تاسعا :الصعوبات التي واجهت الباحث

خللالل كتمبلة و إنجللمز هللذه الد ارسللة ،واجهللت البمحللث اللديللد مل الصلللوبمت و التللي بللدورهم أثللرت علللى
سير عملية البحث و م أهم هذه الصلوبمت:

 .1اإلنقطللمع المسللتمر و المتكللرر للتيللمر الكهربللمئي فللي قطللمع غ لزة ،ممللم أدى إلللى تللأخير عمليللة
البحث و كتمبة الرسملة و الحمجة لمضمعفة الوقت و الجهد المبذولي في ذلك.
 .2عللدم تلللمو بلللض عمللمدات القبللول و التسللجيل مللع البمحللث فللي تسللهيل المهمللة و قبللول تلبئللة
اإلستبمنة.
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 .3صلوبة جمع اإلستبمنة خصوصمً و أ توقيت التوزيع جمء بملتزام مع اإلمتحمنمت النهمئية في
ملظم الجمملمت الفلسطينية.
 .4ن للدرة الم ارج للع اللربي للة و الت للي تتح للدث عل ل أس لللوا سل لتة س لليجمم ،مم للم أدى لإلس للتلمنة أكث للر
بملدراسمت السمبقة م أبحمث و مقمالت في هذا السيمق.
 .5ندرة و شح المراجع التي تربط أسلوا ستة سيجمم بملميزة التنمفسية.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات و تفسير و مناقشة النتائج
المقدمة

سوالا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وف الخصائص و السمات الشخصية
ثاني ا :نتائج تحليل مجاالت و سبعاد الدراسة

ثالث ا :إختبار و مناقشة فرضيات الدراسة
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المقدمة
يستلرض البمحث في هذا الفصل تحليل البيمنمت و إختبمر فرضيمت الدراسة ،و ذلك م خالل اإلجمبة
الدرس للة و إس للتلراض أب للرز النت للمئج الت للي نتج للت عل ل اإلجمب للة عل للى اإلس للتبمنة و الت للي ت للم
عل للى أس للئلة ا

التوصللل إليهللم م ل خللالل اإلج لراءات اإلحصللمئية التحليليللة ،كمللم و تللم وصللف مجتمللع الد ارسللة حسللا

البيمنمت الشخصية ،و كذلك تم إجراء الململجمت اإلحصمئية للبيمنمت المجموعة مل إسلتبمنة الد ارسلة و

المتللقة بفقرات و مجمالت و أبلمد الدراسة ،إذ تم استخدام برنممج الحزم اإلحصمئية للللوم اإلجتممعيلة
) (SPSSللحصول على نتمئج الدراسة التي تم عرضهم و تحليلهم في هذا الفصل.
سوالا :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وف الخصائص و السمات الشخصية

يتضح م خالل الجدول رقم ( )23أ  %85.3م اإلستبمنمت تم إستكمملهم بملتلبئة م المبحوثي ،

بينمم  %14.7م اإلستبمنمت لم تستكمل و تم إعتبمرهم إستبمنمت مفقودة.

جدول ( : )23نسبة اإلستبمنمت المكتملة و اإلستبمنمت المفقودة م اللدد الكلي لإلستبمنمت
التكرار

النسبة

إستبانات مكتملة

87

%85.3

إستبانات مفقودة ( لم يتم اإلجابة عليها)

15

%14.7

المجموع

102

%100

 .1توزيع مجتمع الدراسة حس مكا العمل
جدول ( : )24توزيع مجتمع الدراسة حسا مكم اللمل
مكا العمل

العدد

النسبة

الجامعة اإلسالمية

20

23

جامعة األزهر

16

18.4

جامعة القدس المفتوحة

27

31

جامعة األقصى

11

12.6

جامعة فلسبي

7

8

جامعة غزة

6

6.9

المجموع

87

%100

يتضح م خالل الجدول رقم ( )24و الذي يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسا مكم اللمل ،أ

جمملة القدس المفتوحة قد حظيت في المرتبة األولى م حيث اللدد بواقع ( )27موظفمً بمم نسبته

( )%31م إجمملي أفراد المجتمع ،و يليهم في ذلك الجمملة اإلسالمية بواقع ( )20موظف بمم نسبته
( )%23م إجمملي أفراد المجتمع ،و في المرتبة التملية تقع جمملة األزهر بواقع ( )16موظف بمم
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نسبته ( )%18.4م إجمملي أفراد المجتمع ،و تليهم جمملة األقصى بواقع ( )11موظف بمم نسبته

( )%12.6م إجمملي أفراد المجتمع ،أمم المرتبة التملية فهي لجمملة فلسطي بواقع ( )7موظفي بمم
نسبته ( )%8م إجمملي أفراد المجتمع ،و بمقي النسبة فكمنت م نصيا جمملة غزة حيث تبلغ

النسبة ( )%6.9بواقع ( )6موظفي .

و يعزو الباحث النتمئج السمبقة إلى جمملة القدس المفتوحة أكبر الجمملمت الفلسطينية ،نظ اًر إلنتشمر
فروعهم في محمفظمت قطمع غزة الخمسة و حمجة كل قسم قبول و تسجيل في كل فرع للدد م

الموظفي يتالئم مع األعداد المتزايدة م الطلبة في فروع الجمملة ،كذلك فإ الباحث يعزو حصول
قسم القبول و التسجيل على المرتبة األخيرة م نمحية عدد اللمملي داخل القسم إلى كو جمملة غزة

األقل في عدد الطلبة و األكثر حداثة في الجمملمت التي تندرج في هذه الدراسة.
 .2توزيع مجتمع الدراسة حس النوع
جدول ( : )25توزيع مجتمع الدراسة حسا النوع
النوع

العدد

النسبة

ذكور

64

73.6

إناث

23

26.4

المجموع

87

%100

يتضح م خالل الجدول رقم ( )25و الذي يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسا النوع أ غملبية
أفراد مجتمع الدراسة هم م الذكور بنسبة ( )%73.6بواقع ( )64موظف ،بينمم بلغت النسبة المتبقية

(  )%26.4م اإلنمث بواقع ( )23موظفة ،و م ذلك يتضح بأ مجتمع الدراسة يغلا عليه الطمبع
الذكوري ،حيث يعزو الباحث ذلك إلى طبيلة الوظمئف داخل عممدات القبول و التسجيل حيث تتطلا
اللنصر الذكوري لمم تحمل م ضغوط عمل كبيرة و أعبمء نظ اًر للمل البمحث في عممدة القبول و

التسجيل بجمملة القدس المفتوحة و إطالعه على طبيلة اللمل فيهم.

و يتف ذلك مع األرقمم و اإلحصمئيمت و التي صدرت ع جهمز اإلحصمء المركزي الفلسطيني و
ذلك ضم النتمئج األسمسية لمسح القوى اللمملة في محمفظمت قطمع غزة م خالل التقرير الصمدر

في يوليو  ،2014حيث يؤكد اإلختالف بي نسبة مشمركة الذكور و اإلنمث في اللمل و التي تحسم
لصملح الذكور ).(www.pcbs.gov.ps
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 .3توزيع مجتمع الدراسة حس العمر
جدول ( : )26توزيع مجتمع الدراسة حسا اللمر
الفئة العمرية

العدد

النسبة

سقل م  30سنة

17

19.5

م  – 30سقل م  40سنة

35

40.2

م  – 40سقل م  50سنة

29

33.3

 50سنة فأكثر

6

6.9

المجموع

87

%100

يتضح م خالل الجدول رقم ( )26و الذي يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسا اللمر أ مم نسبته
( )%40.2م مجتمع الدراسة تتراوح أعممرهم مم بي  30إلى أقل م  40سنة بواقع ( )35موظف،
و أ نسبة ( )%33.3م مجتمع الدراسة تتراوح أعممرهم مم بي  40إلى أقل م  50سنة بواقع

( )29موظف ،و أ مم نسبته ( )%19.5م مجتمع الدراسة أعممرهم أقل م  30سنة بواقع ()17
موظف ،و النسبة البمقية م إجمملي مجتمع الدراسة أعممرهم  50سنة فأكثر بواقع ( )6موظفي حيث
بلغت النسبه ( )%6.9بواقع.

يتضح م النتمئج السمبقة أ الموظفي الذي تتراوح أعممرهم مم بي  30إلى أقل م  40سنة يحتلو

المرتبة األولى في مجتمع الدراسة بواقع ( )35موظف بمم نسبته ( )%40.2م

إجمملي مجتمع

الدراسة ،و يعزو الباحث ذلك إلى أ الجمملمت الفلسطينية تهدف دائممً لوضع الطمقمت الشمبة في
عممدات القبول و التسجيل لمم يحتمجه اللمل في تلك اللممدات إلى تحمل ضغوط و مشقمت اللمل و
كو عممدة القبول و التسجيل هي األقرا إلى الطملا و أ تلممل الطملا ملهم بشكل شبه يومي ممم
يحتمج موظفي م ذوي األعممر الصغيرة لمم لديهم م إمكمنية تفمهم و تواصل أفضل مع الطلبة و

تحملهم أكثر م ذوو األعممر الكبيرة ،بمإلضمفة إلى ذلك فإ عدد م الموظفي ذوو الخبرة اللملية قد
حصلوا على دراسمت عليم و تحولوا إلى اللمل األكمديمي و تركوا اللمل اإلداري ممم أفسح فرصة

ألصحما األعممر الصغيرة لشغل المنمصا المختلفة في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل.

حصلت الفئة اللمرية ( 50سنة فأكثر) على أقل نسبة ،حيث بلغت النسبة  %6.9م المجموع اللمم،
و يعلل الباحث ذلك بأ الموظفي الذي تتجموز أعممرهم ال  50عمممً جزء كبير منهم يكو قد تولى
مهمم إدارية أكبر في الجمملمت ،أو إنتقل إلى السلك األكمديمي ،أو ترك منصبه ،لذلك تبقى عدد قليل

جداً م ذوي األعممر الكبيرة يلملو في عممدة أو قسم القبول و التسجيل.
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 .4توزيع مجتمع الدراسة حس المؤهل العلمي
جدول ( : )27توزيع مجتمع الدراسة حسا المؤهل الللمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة

دكتوراه

3

3.4

ماجستير

17

19.5

بكالوريوس

49

56.3

دبلوم

13

14.9

ثانوية عامة

5

5.7

المجموع

87

%100

يتضح م خالل الجدول رقم ( )27و الذي يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسا المؤهل الللمي،

حيث نالحظ أ

اللدد األكبر م

مجتمع الدراسة و البملغ عددهم ( )49موظفمً يحملو درجة

البكملوريوس بنسبة ( ،)%56.3و يليهم في اللدد حملة الممجستير م الموظفي بنسبة ()%19.5
بواقع ( )17موظف ،أمم حملة الدبلوم فيحتلو المرتبة الثملثة م حيث اللدد بواقع ( )13موظف بمم

نسبته ( )%14.9م إجمملي مجتمع الدراسة ،و يلي ذلك حملة الثمنوية اللممة و البملغ عددههم ()5
بمم نسبته ( )%5.7م إجمملي مجتمع الدراسة ،و في المرتبة األخيرة و األقل عدداً حملة الدكتوراه

بواقع ( )3م إجمملي مجتمع الدراسة بمم نسبته ( )%3.4م إجمملي المجتمع.

يتضح م النتمئج السمبقة أ الموظفي الذي يحملو درجة البكملوريوس يحتلو المرتبة األولى في

مجتمع الدراسة بواقع ( )49موظف بمم نسبته ( )%56.3م إجمملي مجتمع الدراسة ،و يعزو الباحث
ذلك إلى أ طبيلة اللمل في عممدات القبول و التسجيل ال تتطلا درجة علمية عملية ،و أ الدرجة

الللمية اللملية تكو مطلوبة فقط في عممدة /قسم القبول و التسجيل لمنصا اللميد أو مسمعد اللميد،
و أ ملظم الذي يحملو درجة الممجستير يحصلو عليهم م أجل الدخول في المجمل األكمديمي و
إعطمء سمعمت دراسية في الجمملمت التي يلملو بهم ،كذلك فإنه و م وجهة نظر الباحث فإ

الجمملمت الفلسطينية ال تقوم بتوظيف أصحما الشهمدات اللليم في منمصا إدارية و ذلك أل رواتبهم

تكو أعلى و اللمل اإلداري ال يتطلا شهمدات عليم بقدر مم يتطلا خبرة و إبداع.
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 .5توزيع مجتمع الدراسة حس المسمى الوظيفي
جدول ( : )28توزيع مجتمع الدراسة حسا المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة

عميد

2

2.3

نائ /مساعد عميد

2

2.3

مدير

5

5.7

رئيس قسم

20

23

موظف

58

66.7

المجموع

87

%100

يتضح م خالل الجدول رقم ( )28و الذي يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسا المسمى الوظيفي،
أ أكثر م نصف أفراد مجتمع الدراسة و البملغ عددهم ( )58بمم نسبته ( )%66.7يحملو المسمى

الوظيفي (موظف) ،و أ مم نسبته ( )%23م مجتمع الدراسة بواقع ( )20موظف يحملو المسمى

الوظيفي (رئيس قسم) ،و يليهم في اللدد م يحملو المسمى الوظيفي (مدير) حيث يبلغ عددهم ()5
بمم نسبته ( )%5.7م إجمملي أفراد مجتمع الدراسة ،و يليهم في ذلك م يحملو مسمى ( نمئا/
مسمعد عميد) حيث بلغ عددهم ( )2بمم نسبته ( )%2.3م إجمملي أفراد مجتمع الدراسة و كذلك

اللمداء حيث بلغ عددهم ( )2بمم نسبته ( )%2.3م إجمملي أفراد مجتمع الدراسة.

يتضح م النتمئج السمبقة أ النسبة األكبر لم يلملو داخل عممدة /قسم القبول و التسجيل يحملو

المسمى الوظيفي (موظف) بنسبة ( )%66.7بواقع ( )58م إجمملي أفراد المجتمع  ،و يعزو الباحث
ذلك إلى أ عممدة /قسم القبول و التسجيل بشكل عمم تحتمج إلى الموظفي أكثر م رؤسمء األقسمم و
المدراء و مسمعدي و نواا اللمداء و اللمداء ،و ذلك نظ اًر لطبيلة عمل اللممدة /القسم ،حيث أ

اللمل بداخلهم بملدرجة األولى أعممل تنفيذية و ليست تخطيطية ،و كذلك فإ أعداد األقسمم داخل

عممدات القبول و التسجيل محدودة ،فم الطبيلي أ يكو لكل عممدة عميد واحد و مسمعد عميد

واحد و عدد محدود م المدراء و رؤسمء األقسمم.

و في المرتبة الثمنية و بنسبة ( )%23يأتي المسمى الوظيفي "رئيس قسم" حيث يكو لكل مجموعة

موظفي يلملو في قسم رئيس لهذا القسم و هي الطبقة الثمنية م نمحية اللدد ،أمم في المرتبة الثملثة

و بنسبة ( )%5.7فيأتي مسمى "مدير" و ذلك نظ اًر أل بلض عممدات القبول و التسجيل يكو فيهم
بجمنا عميد القبول و التسجيل ،مدير القبول و التسجيل مثل جمملة األزهر و الجمملة اإلسالمية ،أمم
في المرتبة الرابلة فيأتي و بشكل متسموي و بنسبة ( )%2.3مسمى "عميد" و مسمى "نمئا /مسمعد

100

عميد" حيث ال يوجد في كل عممدة سوى عميد واحد و كذلك ال يوجد سوى نمئا أو مسمعد عميد

واحد.

 .6توزيع مجتمع الدراسة حس عدد سنوات الخدمة
جدول رقم ( : )29توزيع مجتمع الدراسة حسا عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة

اقل م  5سنوات

13

14.9

-5اقل  10سنوات

14

16.1

م -10اقل م  15سنوات

33

37.9

 15سنة فأكثر

27

31.0

المجموع

87

%100

يتضح م خالل الجدول رقم ( )29و الذي يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسا عدد سنوات

الخدمة ،حيث يقع في المرتبة األولى م لديهم سنوات خدمة تتراوح مم بي  10إلى أقل م  15سنة
بواقع ( )33موظف بمم نسبته ( )%37.9م إجمملي أفراد المجتمع ،و يليه في المرتبة م قمموا

بملخدمة  15سنة فأكثر بواقع ( )27موظف بنسبة ( )%31م إجمملي أفراد المجتمع ،و أمم المرتبة
الثملثة فهي لم لديهم سنوات خدمة مم بي  5إلى أقل م  10سنوات بواقع ( )14موظفمً بمم نسبته

( )%16.1م إجمملي أفراد المجتمع ،أمم النسبة البمقية فهي لم لم تتجموز سنوات الخدمة عندهم ال
 5سنوات بواقع ( )13موظف بمم نسبته ( )%14.9م إجمملي أفراد المجتمع.

و يعزو الباحث النسبة المرتفلة ألفراد المجتمع ذات الخبرة الواقلة مم بي  10إلى أقل م  15سنة
و التي كمنت بواقع ( )33موظف بمم نسبته ( )%37.9م إجمملي أفراد المجتمع للدة أسبما أهمهم
ندرة الفرص الوظيفية في الجمملمت الفلسطينية و أ الخبرة األكثر في أعممل القبول و التسجيل تكو

لم لديهم سنوات خبرة أكثر بمللمدة ،كمم و يلزو البمحث ذلك إلى أ ملظم المبحوثي بدأو اللمل في
جمملمتهم في عممدة  /قسم القبول و التسجيل منذ نشأة الجمملة حيث أ عدد سنوات خدمتهم أقل م

أو يتسموى تقريبم مع أعممر ملظم الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة و بحسا طبيلة
قواني الجمملمت الفلسطينية فإ س التقمعد لإلداريي هو  65سنة ،كل األسبما السمبقة تؤدي للنتمئج
التي تم التوصل إليهم م خالل اإلستبمنة و هي أ الوجود األكبر للموظفي في عممدات /أقسمم

القبول و التسجيل هو لم لديهم سنوات خدمة أكثر م  10سنوات.
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ثانيا :نتائج تحليل مجاالت و سبعاد الدراسة

 .1تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول (المتغير المستقل) "سسلو ستة سيجما".

س .النتائج المتعلقة بالبعد األول "دعم و إلتزام اإلدارة العليا"

فيمم يلي عرض ألهم نتمئج التحليل اإلحصمئي للفقرات الخمصة بملبلد األول "دعم و إلتزام اإلدارة

العليا" و الذي يندرج تحت المجمل األول "سسلو ستة سيجما" ،حيث تم حسما الوسط الحسمبي و
اإلنحراف المليمري و الوز النسبي لكل فقرة م فقرات البلد و م ثم تم إحتسما المتوسط اللمم و

اإلنحراف المليمري و الوز النسبي للدرجة الكلية للبلد ،كمم تم التحقق م مسمواة متوسطمت اإلجمبة

على فقرات البلد للقيمة ( )3التي تلبر ع الدرجة المحميدة بمستخدام إختبمر ((One Sample T-

.Test
#
1

جدول ( : )30النتمئج المتللقة ببلد "دعم و إلتزام اإلدارة اللليم"
الوسب

دعم و إلتزام اإلدارة العليا
تتوفر لدى إدارة الجمملة المقدرة المملية لتبني أسلوا ستة
سيجمم في عممدة/قسم القبول و التسجيل

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الوز

3.98

0.78

قيمة

القيمة

النسبي

إختبار T

المعنوية

الفقرة

79.53

11.59

0.00

7

تتوفر لدى إدارة الجمملة بنية مشجلة و منمخ مالئم

2

لتطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و
التسجيل

4.05

0.75

ترتي

80.92

13.08

0.00

4

لدى إدارة الجمملة االستلداد لتبني وسمئل إحصمئية تؤدي
3

إلى تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة  /قسم القبول و
التسجيل

4.05

0.76

80.92

12.82

0.00

توفر إدارة الجمملة التسهيالت و الوقت و األدوات
4

5
6
7
8

الستخدام أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و

التسجيل
لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل االستلداد إللزام
اللمملي على استخدام أسلوا ستة سيجمم
تلتمد إدارة الجمملة على الخطط االست ارتيجية الخمصة
بملجودة.
تؤكد عممدة /قسم القبول و التسجيل بمستمرار أ خدمة
الطلبة هو هدفهم األول و األسمسي.
يوجد اهتممم لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل لقيمس
مستوى رضى الطلبة ع الخدممت التي تقدمهم
إجمالي بعد "دعم و التزام اإلدارة العليا"

5

8

3.97

0.78

79.31

11.48

0.00

4.03

0.74

80.69

13.07

0.00

6

4.11

0.71

82.30

14.73

0.00

3

4.44

0.62

88.74

21.50

0.00

1

4.33

0.64

86.67

19.40

0.00

2

4.11

0.49

14.156 82.27

0.00
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يتضح م الجدول رقم ( )30بأ الفقرة رقم ( )7و التي تنص على "تؤكد عمادة قسم القبول و
التسجيل باستمرار س خدمة البلبة هو هدفها األول و األساسي" قد حصلت على المرتبة األولى م

حيث قيمة الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.44م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %88.74و هذا يشير
إلى وجود درجة موافقة مرتفلة على هذه اللبمرة ،و يشير هذا إلى الدور الرئيسي للممدات القبول و

التسجيل و هو خدمة الطملا و الذي يشكل بحد ذاته هدفمً ينبغي الوصول إليه بشكل مثملي ،و يمك

القول بأ

الموظفي

قد شلروا بهذا الهدف م

خالل تأكيد اللممدة /القسم عليهم بضرورة خدمة

الطملا بأقصى الدرجمت الممكنة و وضع هذه الخدمة كأولوية عمل.

أمم المرتبة األخيرة ،فقد كمنت لصملح الفقرة رقم ( )4و التي تنص على "توفر إدارة الجامعة
التسهيالت و الوقت و األدوات الستخدام سسلو ستة سيجما في عماداة /قسم القبول و التسجيل" و

ذلك بوسط حسمبي مقداره ( )3.97و بوز نسبي بلغ  %79.31و تشير هذه النسبة إلى وجود درجة
موافقة متوسطة إلى كبيرة على اللبمرة حيث يلتقد القدر األكبر م الموظفي أ الجمملة توفر لهم

التسهيالت الالزمة لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،في حي ترى الفئة األقل أ الجمملة ال تقدم كل
التسهيالت المطلوبة لتطبيق األسلوا و خصوصمً الجمنا الممدي.

و يرى الباحث أ ذلك يأتي في مصلحة تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدات /أقسمم القبول و

التسجيل المختلفة ،بل و يمهد الطريق لذلك و هذا مم أوضحته وجهة نظر الموظفي  ،و أ دعم
اإلدارة اللليم و التزامهم بتوفير التسهيالت الالزم لتطبيق أسلوا ستة سيجمم م شأنه أ يزيل كمفة

المليقمت التي تقف في وجه تطبيق هذا األسلوا ،بل و أ إلتزامهم بتوفير التسهيالت الالزمة لتطبيق

األسلوا سيؤدي حتممً إلى تطبيق أسلوا ستة سيجمم بملشكل المثملي الذي يضم حصولهم على مزايم
تنمفسية متلددة.

و بصفة عممة يتبي أ المتوسط الحسمبي لجميع فقرات المحور األول "دعم و التزام اإلدارة العليا"

يسموي ( )4.11بوز نسبي مقداره  %82.27و هي أكبر م الوز النسبي المتوسط ،و القيمة
اإلحتمملية تسموي  0.00و هي أقل م  ،0.05و اإلنحراف المليمري  ،0.49ممم يدل داللة واضحة
على أ اإلدارة اللليم بملجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة ملنية تممممً بدعم و اإللتزام

ببرامج الجودة المختلفة و بمألخص أسلوا ستة سيجمم ،و تتفق نتيجة البلد األول "دعم و التزام اإلدارة

اللليم" م النمحية اإلحصمئية مع دراسة (حميدة )2013 ،و التي طبقت على الشركمت الصنمعية

اللمملة في محمفظمت قطمع غزة ،كذلك فقد إتفقت مع دراسة (جوادة )2011 ،و التي طبقت على
المستشفيمت الحكومية بمحمفظمت قطمع غزة ،و دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على

المصمرف اللمملة في محمفظمت قطمع غزة ،كذلك فقد توافقت مع دراسة (أبو نمهية )2012 ،و التي

طبقت على الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة ،و اتفقت كذلك مع دراسة (الراوي،

 )2011و التي طبقت على المستشفيمت الخمصة الحمئزة على جمئزة الجودة و التميز في محمفظة
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عمم  ،وذلك م نمحية أهمية دعم و إلتزام اإلدارة اللليم بتوفير كل الجهود المملية ،البشرية و اإلدارية
الالزمة لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و يدل ذلك داللة واضحة على ضرورة أ

تقوم الجمملمت

الفلسطينية بملدعم الكممل و االلتزام ببرامج الجودة المختلفة و بمألخص أسلوا ستة سيجمم (Six

) Sigmaو أ تقوم بتوفير كمفة التسهيالت الالزمة لتطبيق هذا األسلوا ،و يعزو الباحث إتفمق هذه

الدراسة مع الدراسمت السمبقة إلى التشمبه بي مجتملمت الدراسمت السمبقة و مجتمع هذه الدراسة ،كذلك

إلى اللممل الزمني المتقمرا بي الدراسمت السمبقة و هذه الدراسة.

و يمك القول أ الجمملمت الفلسطينية التي ل تسمعد إدارتهم في دعم تطبيق األسلوا ل تستطيع
على اإلطالق أ تطبق األسلوا في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل فيهم ،أل الدعم م اإلدارة

اللليم هو الذي سيوفر التسهيالت اإلدارية و المملية و اللوجستيه و الذي بدونهم ل يكو هنمك أي
مجمل للتطبيق.

 .النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "التحسي المستمر"

فيمم يلي عرض ألهم نتمئج التحليل اإلحصمئي للفقرات الخمصة بملبلد الثمني "التحسي المستمر" و

الذي يندرج تحت المجمل األول "سسلو ستة سيجما" ،حيث يوضح الجدول رقم ( )31نتمئج التحليل
كمم يلي:
#
1
2

جدول ( : )31النتمئج المتللقة ببلد "التحسي المستمر"
التحسي المستمر

تنظر إدارة الجمملة إلى التحسي المستمر على أنه أداة
نمجحة لتطوير مجمالت اللمل المختلفة.
تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل على برامج ضبط

الجودة لغرض التحسي المستمر.

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الوز

الوسب

قيمة

القيمة

ترتي

النسبي

إختبار T

المعنوية

الفقرة

4.22

0.64

84.37

17.85

0.00

4

4.14

0.63

82.76

16.80

0.00

6

يؤدي إعتممد عممدة القبول و التسجيل على برامج ضبط
3

الجودة إلى تقليل األخطمء بدقة في جميع اإلجراءات
اإلدارية.

4.22

0.67

84.37

16.91

0.00

5

تهتم عممدة /قسم القبول و التسجيل بملتلرف على
4

5

اقتراحمت اللمملي و األخذ بهم في عملية تحسي جودة

اللمليمت في الجمملة.

تهتم إدارة الجمملة بتحقيق مستويمت عملية م الرضم ع
الخدممت المقدمة للطلبة.

4.03

0.77

80.69

12.54

0.00

8

4.26

0.67

85.29

17.53

0.00

3

يؤدي تطبيق مضممي الجودة في عممدة /قسم القبول و
6

التسجيل إلى تقديم الخدممت للطلبة بصورة أكثر كفمءة و
فلملية و دقة.

4.31

104

0.60

86.21

20.48

0.00

2

يتم التشجيع على استخدام الحوسبة و إجراءات التحسي
7

8

على البرامج المستخدمة في عممدة /قسم القبول و
التسجيل.
لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد و القدرة
إلشراك اللمملي في نشمطمت الجودة و التحسي المستمر.
إجمالي بعد "التحسي المستمر"

4.37

0.67

87.36

19.14

0.00

4.10

0.72

82.07

14.38

0.00

4.21

0.46

16.732 84.14

0.00

يتضح م الجدول رقم ( )31بأ الفقرة رقم ( )7و التي تنص على "يتم التشجيع على إستخدام

الحوسبة و إجراءات التحسي على البرامج المستخدمة في عمادة /قسم القبول و التسجيل" قد
حصلت على المرتبة األولى م حيث قيمة الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.37م  ،)5و ذلك

بوز نسبي  %87.36حيث يشير ذلك إلى وجود درجة موافقة مرتفلة على هذه اللبمرة ،و يشير هذا

و م وجهة نظر الباحث إلى مدى التشجيع المستمر على التطور و إستخدام البرامج امحوسبة داخل
عممدات /أقسمم القبول و التسجيل و النظرة اإلستراتيجية لهذا الموضوع الذي م شأنه أ يقفز بجودة
اللمل إلى األممم بدرجة واضحة و كبيرة ،و كذلك فإ حصول هذه الفقرة على المرتبة األولى م

حيث الموافقة م قبل المجتمع يدل داللة واضحة م وجهة نظر الباحث على أ عممدات و أقسمم
القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية اللمملة بمحمفظمت قطمع غزة تلتمد في تطوير األعممل

اإلدارية و تحسينهم على تكنولوجيم المللوممت ،بل أنهم تمتلك بنية تكنولوجية قوية أيضمً.

أمم المرتبة األخيرة ،فقد كمنت لصملح الفقرة رقم ( )4و التي تنص على "تهتم عمادة /قسم القبول و
التسجيل بالتعرف على اقتراحات العاملي

و األخذ بها في عملية تحسي

جودة العمليات في

الجامعة" و ذلك بوسط حسمبي مقداره ( )4.03و بوز نسبي بلغ  %80.69و م

وجهة نظر

الباحث فإ هذه النسبة تشير إلى وجود درجة موافقة مرتفلة و رضى ع إهتممم عممدات و أقسمم
القبول و التسجيل بملتلرف على مقترحمت اللمملي و عند اللزوم األخذ بهمفي عمليمت تحسي الجودة

و األداء ،وأ هذه النسبة تدل داللة واضحة على رغبة إدارات الجمملمت بإشراك اللمملي في عمليمت

التحسي المستمرة.

و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت
الفلسطينية بلمليمت التحسي المستمر ،و التطوير الدائم ،بل و إلى تشكيل حلقمت الجودة و إشراك

اللمملي المستمر في عمليمت التحسي المستمر المختلفة.

و بصفة عممة يتبي أ المتوسط الحسمبي لجميع فقرات المحور الثمني "التحسي المستمر" يسموي

( )4.21بوز نسبي مقداره  %84.14و هي أكبر م الوز النسبي المتوسط ،و القيمة اإلحتمملية
تسموي  0.00و هي أقل م  ،0.05و اإلنحراف المليمري  ،0.46ممم يدل داللة واضحة على أ

اإلدارة اللليم بملجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة تنظر إلى التحسي المستمر لألداء على
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1

7

أنه األمر الحيوي و المهم و الذي م شأنه أ يقوم بتطوير اللمل داخل عممدات /أقسمم القبول و

التسجيل  ،و تتفق نتمئج هذا البلد مع دراسة (أبو نمهية )2012 ،و التي طبقت على الجمملمت

الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة،و دراسة ) (Ansari, et. Al., 2010و التي أشمرت بشكل
واضح إلى التنمسا اللكسي بي تطبيق أسلوا ستة سيجمم و نسبة األخطمء الموجودة والتنمسا

الطردي مع تحسي األداء المستمر ،كذلك فقد إتفقت مع دراسة (القصمص )2014،و التي طبقت
على البنوك التجمرية الفلسطينية ،و دراسة (جودة )2008 ،و التي طبقت على مؤسسمت التلليم اللملي

بملوط اللربي ،و دراسة ) (Heckl et al., 2010و التي طبقت على قطمع الخدممت المملية ،و

يعزو الباحث إتفمق النتيجة مع نتمئج الدراسمت السمبقة إلى كو جميع المؤسسمت التي تم دراستهم في
الدراسمت السمبقة و الجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة تطمح إلى التحسي المستمر و التنمفسية و أ
التحسي المستمر يلتبر مدخالً لتحقيق الجودة.

و يمك القول و بلد اإلطالع على الدراسمت السمبقة بأ للتحسي المستمر بصمة واضحة في توفير
الضممنمت الالزم لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و اللمل على تلزيز هذا األسلوا بل و أ عمليمت

التحسي المختلفة هي م أسس م أسمسمت أسلوا ستة سيجمم.
ج .النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "الموارد البشرية و التدري "

جدول ( : )32النتمئج المتللقة ببلد "الموارد البشرية و التدريا"
#

1

الوسب

الموارد البشرية و التدري
تستطيع عممدة /قسم القبول و التسجيل تدريا و تأهيل
كوادرهم اإلدارية لتطبيق أسلوا ستة سيجمم.

قيمة

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الوز

النسبي

إختبار T

4.13

0.70

82.53

15.11

القيمة

المعنو
ية

0.00

تستطيع عممدة /قسم القبول و التسجيل أ توفر برامج
2

تدريبية مختلفة لللمملي في مجمل تطبيق أسلوا ستة

4.06

سيجمم.

0.64

81.15

15.53

0.00

ترتي

الفقرة
2

5

تقوم عممدة /قسم القبول و التسجيل بتنفيذ برامج التدريا
3

4
5

بنمء على االحتيمجمت
بنمء على ملميير و أسس واضحة و ً
ً
التدريبية لهم.
لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد لتوفير مدربي

أكفمء لتدريا اللمملي

لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد لتوفير أممك
لتدريا اللمملي
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3.99

0.69

79.77

13.36

0.00

7

3.91

0.80

78.16

10.57

0.00

8

4.06

0.77

81.16

12.70

0.00

4

6
7
8
9

لدى إدارة الجمملة اإلستلداد لتخصيص جزء م ميزانيتهم في

السنوات القمدمة لتدريا اللمملي حول إستخدام أسلوا ستة

سيجمم.

تسلى إدارة الجمملة الستقطما أفضل الكوادر البشرية
المؤهلة لشغل الوظمئف.
تنظر عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى جميع اللمملي فيهم
كجزء م مجموعة تحسي الجودة.
تلزز الجمملة مركزهم التنمفسي م خالل دائرة الموارد
البشرية و جللهم أكثر فمعلية.
إجمالي بعد "الموارد البشرية و التدري "

3.79

0.86

75.86

8.56

0.00

9

4.01

0.74

80.23

12.76

0.00

6

4.08

0.75

81.61

13.43

0.00

3

4.15

0.69

83.02

15.36

0.00

1

4.01

0.54

80.18

17.440

0.00

يتضح م الجدول رقم ( )32بأ الفقرة رقم ( )9و التي تنص على "تعزز الجامعة مركزها التنافسي
م خالل دائرة الموارد البشرية و جعلها سكثر فاعلية" قد حصلت على المرتبة األولى م حيث قيمة

الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.15م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %83.02و هذا يشير إلى وجود

درجة موافقة مرتفلة على هذه اللبمرة ،و يشير هذا إلى مدى أهمية و إعتممد الجمملمت الفلسطينية
على دائرة الموارد البشرية الموجودة فيهم م أجل تلزيز المركز التنمفسي ،حيث أ رأس الممل البشري
هو المورد األهم في هذه الجمملمت و هو الملزز الرئيسي لوضلهم في البيئة التنمفسية.

أمم المرتبة األخيرة ،فقد كمنت لصملح الفقرة رقم ( )6و التي تنص على " لدى إدارة الجامعة
اإلستعداد لتخصيص جزء م ميزانيتها في السنوات القادمة لتدري العاملي حول إستخدام سسلو

ستة سيجما " و ذلك بوسط حسمبي مقداره ( )3.79و بوز نسبي بلغ  %75.86و تشير هذه
النسبة إلى وجود درجة موافقة مرتفلة حول إمكمنية موافقة الجمملة على تخصيص جزء م ميزانيتهم

في عملية تدريا اللملي على إستخدام أسلوا ستة سيجمم.

و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم الجمملمت الفلسطينية بملموارد البشرية فيهم و
سليهم المستمر إلى تدريبهم و تحسي أوضمعهم المختلفة ،و إيمم هذه الجمملمت بمدى أهمية دور

رأس الممل البشري في تلزيز المركز التنمفسي للجمملة.

و بصفة عممة يتبي أ المتوسط الحسمبي لجميع فقرات المحور الثملث "الموارد البشرية و التدري "

يسموي ( )4.01بوز نسبي مقداره  %80.18و هي أكبر م الوز النسبي المتوسط ،و القيمة
اإلحتمملية تسموي  0.00و هي أقل م  ،0.05و اإلنحراف المليمري  ،0.54ممم يدل داللة واضحة
على أ اإلدارة اللليم بملجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة تنظر إلى الموارد البشرية و
التدريا على أنهم نقطة مهمة في تحسي جودة اللمل و الوصول إلى مراكز تنمفسية أفضل في

عممدات  /أقسمم القبول و التسجيل فيهم  ،و يتفق ذلك مع دراسة (أبو نمهية )2012 ،و التي طبقت
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على الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة،و دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على

البنوك الفلسطينية ،و يعزو الباحث اإلتفمق مع الدراسمت السمبقة إلى تقمرا مجتملمت الدراسة و كذلك

تقمرا بيئة الموارد البشرية التي تلمل بهم المؤسسمت التي تم التطبيق عليهم ،و اختلفت النتيجة مع
دراسة (القصمص )2014 ،و التي طبقت على البنوك التجمرية الفلسطينية ،حيث أوضحت الدراسة أ

اللالقة بي الموارد البشرية و تطبيق أسلوا ستة سيجمم عالقة غير واقلية و ال تسهم في تطبيق

األسلوا م عدمه ،و يعزو الباحث االختالف مع نتيجة هذه الدراسة إلى اختالف سيمسمت الموارد
البشرية في البنوك التجمرية الفلسطينية ،و كذلك يلزو االختالف إلى اللوامل المختلفة التي يتلرض
لهم موظفي البنوك التجمرية الفلسطينية خالل عملهم ،و التي قد تجلل رأيهم يختلف ع

رأي

المجتملمت األخرى ,و كذلك فإ الباحث يعزو إختالف نتيجة البلد الثملث مع دراسة (القصمص،
 )2014إلختالف مكم عمل و طبيلة عمل مجتمع الدراسة.
د .النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "العمليات و االنظمة"

فيمم يلي عرض ألهم نتمئج التحليل اإلحصمئي للفقرات الخمصة بملبلد الرابع "العمليات و األنظمة" و

الذي يندرج تحت المجمل األول "سسلو ستة سيجما" ،حيث يوضح الجدول رقم ( )33نتمئج التحليل،
جدول ( : )33النتمئج المتللقة ببلد "اللمليمت و األنظمة"
#
1
2
3
4
5
6
7

العمليات و األنظمة
تهيئ عممدة /قسم القبول و التسجيل البيئة التي تشجع اللمملي
على قبول ثقمفة التغيير لتطبيق أسلوا ستة سيجمم.
يتوفر لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل بنية تكنولوجية قوية

و متطورة و مرتبطة بجميع اإلدارات و األقسمم.

يتم تطوير اللمليمت و األنظمة في عممدة /قسم القبول و
التسجيل بشكل دائم.
تتوفر في عممدة /قسم القبول و التسجيل قمعدة بيمنمت متكمملة
لتسهيل تطبيق برامج الجودة المختلفة.
تتوفر في عممدة /قسم القبول و التسجيل شبكة الكترونية تسمعد

في تحسي األداء.

يتم إنجمز األعممل اإلدارية المختلفة ع طريق التواصل
بملحمسوا و بال حمجة كبيرة للتواصل المبمشر.
هنمك أنظمة تسمح بملمراجلة اإللكترونية دو الحمجة لزيمرة
الطملا للجمملة.

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الوز

الوسب

قيمة

القيمة

ترتي

النسبي

إختبار T

المعنوية

الفقرة

4.10

0.76

82.07

13.489

0.00

7

4.16

0.75

83.22

14.532

0.00

4

4.17

0.63

83.45

17.287

0.00

3

4.32

0.66

86.44

18.800

0.00

2

4.37

0.59

87.36

21.519

0.00

1

4.15

0.79

82.99

13.649

0.00

5

4.10

0.81

82.07

12.747

0.00

8
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هنمك مراجلة مستمرة ألنظمة المللوممت لتصحيح األخطمء و

4.11

0.72

82.30

14.400

0.00

6

9

ال يحدث في أوقمت الذروة و االزدحمم أعطمل في األنظمة.

3.59

0.96

71.72

5.701

0.00

11

10

تتوفر إمكمنيمت فورية إلصالح أي أعطمل تحدث في األنظمة.

4.02

0.72

80.47

13.196

0.00

9

3.74

0.87

74.82

7.810

0.00

10

4.03

0.53

81.30

28.315

0.00

8

11

التحسي .

هنمك طرق فورية إلنجمز الملممالت في حمل وجود أعطمل في

األنظمة.

إجمالي بعد "العمليات و األنظمة"

يتضح م الجدول رقم ( )33بأ الفقرة رقم ( )5و التي تنص على " تتوفر في عمادة /قسم القبول
و التسجيل شبكة الكترونية تساعد في تحسي األداء " قد حصلت على المرتبة األولى م حيث

قيمة الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.37م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %87.36و هذا يشير إلى

وجود درجة موافقة مرتفلة على هذه اللبمرة ،و يشير هذا إلى وجود بنية تكنولوجية قوية و متكمملة

تتللق بملشبكمت اإللكترونية الموجودة في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية

في محمفظمت قطمع غزة ،تسمعد الشبكمت اإللكترونيةس هذه في سهولة تطبيق برامج الجودة المختلفة
و أهمهم أسلوا ستة سيجمم.

أمم المرتبة األخيرة ،فقد كمنت لصملح الفقرة رقم ( )9و التي تنص على " ال يحدث في سوقات الذروة

و االزدحام سعبال في األنظمة " و ذلك بوسط حسمبي مقداره ( )3.59و بوز نسبي بلغ %71.72
و تشير هذه النسبة إلى وجود درجة موافقة جيدة حول ثبمت األنظمة المحوسبة و عدم تلرضهم

ألعطمل حتى في أوقمت الذروة و اإلزدحمم.

و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم الجمملمت الفلسطينية بتطوير و تنمية اللمليمت
و األنظمة التكنولوجية و المحوسبة بداخلهم ،و مدى إيمم

هذه الجمملمت بتطبيق أحدث النظم

التكنولوجية في داخل عممدات /أقسمم القبول و التسجيل م أجل الحصول على أفضل النتمئج و
ضمم إستمرار الخدممت فيهم.

و بصفة عممة يتبي أ المتوسط الحسمبي لجميع فقرات المحور الرابع " العمليات و األنظمة " يسموي

( )4.03بوز نسبي مقداره  %81.30و هي أكبر م الوز النسبي المتوسط ،و القيمة اإلحتمملية
تسموي  0.00و هي أقل م  ،0.05و اإلنحراف المليمري  ،0.53ممم يدل داللة واضحة على إلتزام
اإلدارة اللليم بملجمملمت الفلسطينية بتطوير و تحسي اللمليمت و األنظمة بداخل عممدات /أقسمم

القبول و التسجيل فيهم ،حيث تركز الجمملمت أيضمً على جودة اللمليمت بمإلضمفة لجودة المدخالت و

المخرجمت  ،و يتفق ذلك مع دراسة (أبو نمهية )2012 ،و التي طبقت على الجمملمت الفلسطينية
بمحمفظمت قطمع غزة ،و دراسة (جودة )2008 ،التي تنمولت تطبيق أسلوا ستة سيجمم في مؤسسمت

التلليم اللملي ،و اتفقت أيضمً مع نتيجة دراسة ) (Cho, et. Al., 2010م حيث ضرورة التركيز
على توفير أنظمة المللوممت و االتصمل و قواعد البيمنمت المالئمة لضمم نجمح تطبيق أسلوا ستة
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سيجمم ،كذلك إتفقت مع دراسة (جوادة )2011 ،و التي طبقت على المستشفيمت الحكومية في
محمفظمت قطمع غزة ،و دراسة (ساليمة ،)2007 ،و دراسة (القصمص )2014 ،و التي طبقت على

البنوك التجمرية الفلسطينية  ،و يعزو الباحث إتفمق نتيجة الدراسمت السمبقة مع هذه النتيجة إلى كو

عممل اللمليمت و األنظمة مهم جداً لجميع المنشأت و المؤسسمت المختلفة و أ المنشأت التي طبقت
عليهم الدراسمت السمبقة تهتم بملبنية التكنولوجية و بتطوير اللمليمت الخمصة بهم ،و كذلك لتقمرا

مجتملمت الدراسة.

و يمك القول بأ المؤسسمت التي تستخدم اللمليمت و األنظمة بشكل موسع بل و تقوم بتطوير
أنظمتهم بشكل مستمر لديهم القمبلية األكبر لتطبيق أسلوا ستة سيجمم و كذلك فإ األنظمة الحديثة

توفر و تسهل على المؤسسمت اكتشمف األخطمء قبل حدوثهم و هي إحدى المبمدئ التي يقوم عليهم
أسلوا ستة سيجمم.

ه .النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "قياس األداء و نظام الحوافز"

فيمم يلي عرض ألهم نتمئج التحليل اإلحصمئي للفقرات الخمصة بملبلد الخممس "قياس األداء ونظام

الحوافز" و الذي يندرج تحت المجمل األول "سسلو
نتمئج التحليل،
#

ستة سيجما" ،كمم يوضح الجدول رقم ()34

جدول ( : )34النتمئج المتللقة ببلد "قيمس األداء و نظمم الحوافز"
الوسب

قياس األداء و نظام الحوافز

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الوز

قيمة

القيمة

ترتي

النسبي

إختبار T

المعنوية

الفقرة

4.09

0.80

81.84

12.705

0.00

1

3.99

0.75

79.77

12.216

0.00

7

4.00

0.76

80.00

12.233

0.00

6

4.03

0.74

80.69

13.067

0.00

5

4.09

0.66

81.84

15.473

0.00

2

6

يتم رفع تقمرير قيمس األداء لإلدارة اللليم التخمذ الق اررات المنمسبة.

4.08

0.67

81.61

15.075

0.00

3

7

تتم عملية قيمس األداء بشكل دوري و منتظم.

4.06

0.70

81.18

14.023

0.00

4

3.76

0.88

75.17

8.081

0.00

8

3.54

1.12

70.80

4.505

0.00

11

1
2
3
4
5

8
9

تركز عممدة /قسم القبول و التسجيل على التلرف على أراء الطلبة

ع الخدممت المقدمة.

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على ململجة أوجه القصور

بنمء على تقمرير أو شكموى الطلبة.

تتبنى عممدة /قسم القبول و التسجيل أسلوا التغذية اللكسية

كمنهج لملرفة صورتهم لدى الطلبة.

تقوم عممدة  /قسم القبول و التسجيل بملقيمس الدائم و المتمبلة

المستمرة لألداء.

ملميير التقييم الموجودة حمليمً تسمعد في تحسي األداء الكلي في

عممدة /قسم القبول و التسجيل.

لدى اإلدارة استلداد لربط نظمم الحوافز بمدى تطبيق أسلوا ستة
سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل.

تقوم إدارة الجمملة بتوفير حوافز ممدية لللمملي الذي سيأخذو

على عمتقهم تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة  /قسم القبول
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و التسجيل.

10

11

تقوم إدارة الجمملة بتوفير حوافز ملنوية لللمملي الذي سيأخذو

على عمتقهم تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و

التسجيل.

3.71

1.03

74.25

6.433

0.00

9

لدى اإلدارة استلداد لربط ترقيمت اللمملي و تحسي وضلهم

اإلداري بمدى التزامهم بتطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم

3.64

1.05

72.87

5.744

0.00

إجمالي بعد "قياس األداء ونظام الحوافز"

3.90

0.62

78.01

21.705

0.00

القبول و التسجيل.

يتضح م الجدول رقم ( )34بأ الفقرة رقم ( )1و التي تنص على " تركز عمادة /قسم القبول و

التسجيل على التعرف على سراء البلبة ع الخدمات المقدمة " قد حصلت على المرتبة األولى م

حيث قيمة الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.09م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %81.84و هذا يشير

إلى وجود درجة موافقة على هذه اللبمرة ،و يشير هذا إلى إيمم موظفي عممدات /أقسمم القبول و
التسجيل بمدى إهتممم عممداتهم /أقسممهم بأراء الطلبة و بملتغذية اللكسية و قيمس مستوى رضى
الطلبة ع الخدممت المقدمة لهم ،كذلك فقد حصلت الفقرة رقم ( )5على نفس المرتبة حيث نصت

على " معايير التقييم الموجودة حالي ا تساعد في تحسي األداء الكلي في عمادة /قسم القبول و

التسجيل " و قد بلغت قيمة الوسط الحسمبي لهم ( 4.09م  )5بوز نسبي مقداره  %81.84و هذا

مؤشر همم يدل على إعتممد عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت

قطمع غزة على التغذية اللكسية م الطلبة في عمليمت التحسي و التطوير المستمرة بداخلهم.

أمم المرتبة األخيرة ،فقد كمنت لصملح الفقرة رقم ( )9و التي تنص على " تقوم إدارة الجامعة بتوفير
حوافز مادية للعاملي الذي سيأخذو على عاتقهم تببي

سسلو ستة سيجما في عمادة /قسم

القبول و التسجيل " و ذلك بوسط حسمبي مقداره ( )3.54و بوز نسبي بلغ  %70.80و تشير هذه
النسبة إلى وجود درجة موافقة جيدة حول إمكمنية الدعم الممدي بملحوافز م
للموظفي الذي سيقومو بتطبيق أسلوا ستة سيجمم في مواقلهم.

قبل إدارة الجمملة

و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم الجمملمت الفلسطينية بملتغذية اللكسية و القيمس
كمفهوم همم و مدخل للتحسي المستمر و لضبط جودة الخدممت المقدمة للطلبة ،بل و بتطوير أسمليا

مختلفة و متنوعة لقيمس رضى الطلبة ع األداء.

و بصفة عممة يتبي أ المتوسط الحسمبي لجميع فقرات المحور الخممس " التغذية العكسية و القياس

" يسموي ( )3.90بوز نسبي مقداره  %78.01و هي أكبر م الوز النسبي المتوسط ،و القيمة
اإلحتمملية تسموي  0.00و هي أقل م  ،0.05و اإلنحراف المليمري  ،0.62ممم يدل داللة واضحة

على إلتزام اإلدارة اللليم بملجمملمت الفلسطينية بملتغذية اللكسية و القيمس م وجهة نظر المجتمع  ،و
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تطمبقت هذه النتيجة مع دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على المصمرف اللمملة بمحمفظمت

قطمع غزة،و كذلك مع دراسة (القصمص )2014 ،و التي طبقت على البنوك التجمرية الفلسطينية .و
دراسة (صالح الدي و عبد الوهما )2010 ،و التي طبقت على قطمع البنوك في قطر ،كذلك مع

دراسة (جودة )2008 ،و التي تنمولت تطبيق أسلوا ستة سيجمم في مؤسسمت التلليم اللملي ،و يعزو

الباحث اإلتفمق مع نتمئج الدراسمت السمبقة إلى كو مجتملمت الدراسة متقمربة نوعمً مم ،كذلك إلى
اإلهتممم المشترك للمنشأت المختلفة بمليمر التغذية اللكسية و القيمس و إعتبمرهم له بأنه مدخل مهم

للتحسي المستمر و تحقيق جودة اللمل.

و يمك القول بأ عملية القيمس تسهل على المؤسسة اإلكتشمف المبكر لألخطمء لتفمديهم أو للململجة

المبكرة لهم ،األمر الذي يسهل على المؤسسة تبني أسلوا ستة سيجمم و اللمل بمبمدئه ،كذلك فإ

عملية قيمس األداء الدائمة و التقييم الدائم يسهم إسهمممً واضحمً في تحقيق الميزة التنمفسية المطلوبة

للمنشأة و ذلك م خالل إكتشمف الليوا أو األخطمء التي يمك تفمديهم.

و بشكل عمم و م خالل الجدول ( )35يتضح لنم أ الوز النسبي إلجمملي محور توفر معايير
سسلو ستة سيجما في عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع

غزة هو  ،%80.96و هي نسبة مرتفلة مقمرنة بنسا الدراسمت السمبقة ,حيث كم الوز النسبي
ألسلوا ستة سيجمم في دراسة (القصمص )2014 ،هي  ،%59.784و دراسة (حميده)2013 ،

حيث كمنت النسبة  ،80.40و دراسة (رابح و حميده )2012 ،حيث كمنت النسبة  ,%95.8و دراسة

(عبداهلل )2012 ،حيث كمنت النسبة  ،%77.77و دراسة (أبونمهية )2012 ،حيث كمنت النسبة

 ،%70.55و م وجهة نظر الباحث يدل توافق نسبة هذه الدراسة مع نسا الدراسمت السمبقة على
مدى موافقة ملظم الشركمت و المؤسسمت المحلية و اللربية لتطبيق أسلوا ستة سيجمم و اللمل عليه,

أمم المجمالت الفرعية فمحتل بلد (التحسي المستمر) المرتبة األولى بوز نسبي بلغ  ،%84.14بينمم

كمنت المرتبة األخيرة م نصيا بلد (قياس األداء و نظام الحوافز) بوز نسبي مقداره .%78.01
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جدول ( : )35توفر ملميير أسلوا ستة سيجمم في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في
محمفظمت قطمع غزة
توفر معايير سسلو ستة سيجما في عمادات /سقسام

الوسب

االنحراف

الوز

#

القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات

1

دعم و التزام اإلدارة العليا

4.11

2

التحسي المستمر

4.21

0.46

4.01

0.54

80.18

4

العمليات و األنظمة

4.06

0.53

81.30

28.315

5

قياس األداء و نظام الحوافز

3.90

0.62

78.01

21.705

3

قباع غزة

الموارد البشرية و التدري

إجمالي محور "توفر معايير سسلو ستة سيجما في
عمادات /سقسام القبول و التسجيل في الجامعات

الحسابي

المعياري
0.49

82.27
84.14

16.732
17.440

0.00
0.00

3

0.00

5

4.05

الفلسبينية في محافظات قباع غزة"

النسبي

قيمة

القيمة

ترتي

0.46

%

80.96

االختبار

المعنوية

الفقرة

14.156

0.00

2

0.00

1
4

20.14

0.00

و يعزو الباحث حصول بلد "التحسي المستمر" على المرتبة األولى إلى عدة أسبما أهمهم إهتممم
الجمملمت الفلسطينية بلمليمت التحسي المستمر كواحدة م األسس التي تقوم عليهم جودة اللمل،

حيث ينظر إلى التحسي المستمر بإعتبمره واحد م األمور التي تدعم تميز الجمملة ع مثيالتهم و و

أنه أداة لتفمدي حصول األخطمء و تقليل التكمليف ،أمم حصول بلد "قيمس األداء و نظمم الحوافز"
على المرتبة األخيرة فيلود إلى أ عملية قيمس األداء عملية تستهلك جهد و هنمك بلض الجمملمت

ال تهتم كثي اًر بقيمس األداء كمم أ عملية التحفيز الممدي ستكو مكلفة نوعمً مم على الجمملمت ،و
بلض هذه الجمملمت ال تستطيع تغطية الحوافز المطلوبة ممديمً.

 .2تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (المتغير التابع) "الميزة التنافسية".

س .النتائج المتعلقة بالبعد األول "الكفاءة المتميزة"

فيمللم يلللي عللرض ألهللم نتللمئج التحليللل اإلحصللمئي للفقلرات الخمصللة بملبلللد األول "الكفــاءة المتميــزة" و

الذي يندرج تحت المجمل الثمني "الميزة التنافسية" ،حيث يوضح الجدول رقم ( )36نتمئج التحليل،
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جدول ( : )36النتمئج المتللقة ببلد "الكفمءة المتميزة"
#

1
2
3
4
5

الوسب

الكفاءة المتميزة
تسلى إدارة الجمملة دائممً إلى تطبيق التقنيمت الحديثة في عممداتهم

و أقسممهم.

تؤيد عممدة /قسم القبول و التسجيل مبدأ تفويض الصالحيمت و
تسهيل تدفق المللوممت بي الوحدات المختلفة.
تلمل إدارة الجمملة على تطوير الملرفة لدى اللمملي في عممدة/
قسم القبول و التسجيل.
تسهم نظم المللوممت المستخدمة في الجمملة في خفض تكمليف
اللمليمت و الخدممت الخمصة بلممدة /قسم القبول و التسجيل.
يتضم نطمق الرقمبة الداخلية في عممدة /قسم القبول و التسجيل

فحص و تقييم كفمءة و فمعلية اللمليمت.

االنحراف

الوز

النسبي

قيمة

القيمة

ترتي

الحسابي

المعياري

4.30

0.76

85.98

4.06

0.74

81.15

13.38

4.07

0.80

81.38

12.40

0.00

4.09

0.73

81.84

14.04

0.00

4

4.08

0.80

81.63

12.53

0.00

5

%

االختبار

المعنوية

الفقرة

15.85

0.00

1

0.00

7
6

التميز الذي تتمتع به عممدة /قسم القبول و التسجيل بملجمملة ال
6

يمك تقليده بكل سهولة م عممدات /أقسمم القبول و التسجيل
األخرى.

7
8
9

تسلى عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تبني كل الطرق و
األسمليا و االستراتيجيمت الكفيلة بتطوير كفمءة اللمليمت فيهم.
ينجز موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الخدممت بسرعة و في
الوقت المحدد.
يقدم موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الخدممت بملشكل
المطلوا.
إجمالي بعد "الكفاءة المتميزة"

3.98

0.88

79.53

10.28

0.00

4.05

0.78

80.92

12.57

0.00

8

4.17

0.67

83.49

16.21

0.00

3

4.22

0.64

84.37

17.85

0.00

2

4.10

0.58

17.537 81.94

0.00

يتضح م الجدول رقم ( )36بأ الفقرة رقم ( )1و التي تنص على " تسعى إدارة الجامعة دائم ا إلى
تببي التقنيات الحديثة في عماداتها و سقسامها " قد حصلت على المرتبة األولى م حيث قيمة

الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.30م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %85.98و هذا يشير إلى وجود
درجة موافقة مرتفلة على هذه اللبمرة ،و يشير هذا إلى السلي المستمر و الدائم م إدارة الجمملمت

إلستخدام أحدث القنيمت و التكنولوجيم في عممداتهم و أقسممهم المختلفة و منهم عممدة /قسم القبول و

التسجيل و ذلك م أجل الحصول على التميز في اللمل و األداء ،أمم المرتبة األخيرة فقد حصلت

عليهم الفقرة رقم ( )6حيث نصت على " التميز الذي تتمتع به عمادة /قسم القبول و التسجيل

بالجامعة ال يمك تقليده بكل سهولة م عمادات /سقسام القبول و التسجيل األخرى " و قد بلغت
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قيمة الوسط الحسمبي لهم ( 3.98م  )5بوز نسبي مقداره  %79.53و هذا المؤشر يدل على
إيمم موظفي عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملتميز الذي تتمتع به عممداتهم و بأنه ال يمك

تقليد هذا التميز بسهولة مع وجود نسبة م الملمرضي لهذا األمر و الذي يرو أ مم تقوم به

عممداتهم /أقسممهم تقوم به اللممدات /األقسمم األخرى بكل سهولة.

و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة
بملحصول على الكفمءة المتميزة في عممداتهم و أقسممهم بل و تلمل على تطوير هذه الكفمءة و
الحصول على مزيداً م التميز ع الجمملمت األخرى ،و كذلك فهذه النتيجة تدل أيضمً على إيمم

الجمملمت الفلطسينية بمحمفظمت قطمع غزة بملتنمفسية القمئمة بينهم و بوجوا اللمل و اإلجتهمد

للوصول إلى المرتبة األولى دائمم و في الصدارة الدائمة و الحفمظ على الموقع المتميز.

و اتفقت هذه النتمئج مع نتمئج دراسة (الدهدار )2006 ،و التي طبقت على الجمملمت الفلسطينية في

محمفظمت قطمع غزة ،و كذلك اتفقت مع دراسة (شلبم  )2011 ،و التي طبقت على شركة

االتصمالت الخليوية الفلسطينية "جوال" ،و يعزو الباحث اإلتفمق مع نتيجة الدراسمت السمبقة إلى
تشمبه مجتملمت الدراسة و كو الدراسمت السمبقة طبقت في فلسطي فهنمك تشمبه في البيئة التي

تليشهم مجتملمت الدراسمت السمبقة.

.النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "التزام عمادة /قسم القبول و التسجيل بالجودة"

فيمم يلي عرض ألهم نتمئج التحليل اإلحصمئي للفقرات الخمصة بملبلد الثمني " التزام عمادة /قسم

القبول و التسجيل بالجودة" و الذي يندرج تحت المجمل الثمني "الميزة التنافسية" ،حيث يوضح

الجدول رقم ( )37نتمئج التحليل،

جدول ( : )37النتمئج المتللقة ببلد "التزام عممدة /قسم القبول و التسجيل بملجودة"
#

1
2
3
4
5

الوسب

التزام عمادة  /قسم القبول و التسجيل بالجودة
تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل سيمسة واضحة حول الجودة و
تكو محددة بأهداف واضحة.
تتمتع صملة خدممت القبول و التسجيل بملجمملة بمظهر جذاا و
بيئة مريحة للطلبة.
يلطي موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل اهتمممم فرديمً للطلبة و
يتلمملو مع مشمكلهم بلنمية فمئقة.

يمتلك موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الملرفة التممة لإلجمبة
على جميع استفسمرات الطلبة.
يتوفر لدى إدارة الجمملة دليل واضح و موثق لنظمم الجودة فيهم.
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االنحراف

الوز

النسبي

قيمة

القيمة

ترتي

الحسابي

المعياري

4.08

0.73

81.61

3.87

0.89

77.47

9.19

4.06

0.70

81.15

14.00

0.00

4.13

0.66

82.53

15.89

0.00

3

4.01

0.83

80.23

11.39

0.00

11

%

االختبار

المعنوية

الفقرة

13.71

0.00

7

0.00

12
8

6
7
8

تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل على أسمليا علمية لغرض
تحسي الجودة.
تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على تشكيل فرق عمل ،بهدف
التحسي المستمر في جودة الخدممت المقدمة للطلبة.

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على أ تكو الجودة مسؤولية
جميع اللمملي فيهم.

4.16

0.66

83.22

16.34

0.00

2

4.10

0.79

82.07

12.98

0.00

5

4.02

0.75

80.47

12.63

0.00

9

تنظر عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى الجودة على أنهم نظمم
9

متكممل يقوم على التوجه نحو الطلبة و تحقيق رغبمتهم و إشبمع
حمجمتهم.

10

هنمك تنسيق منمسا بي األقسمم المختلفة ذات اللالقة مع

عممدة/قسم القبول و التسجيل بملجمملة.

4.09

0.74

81.84

13.74

0.00

6

4.11

0.64

82.30

16.34

0.00

4

تسلى عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تحسي األنظمة
11

الحمسوبية فيهم ع طريق قيمس جودة الخدممت المقدمة م خالل
هذه األنظمة.

12

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على حل مشكالت الجودة
بمشمركة جميع اللمملي .
إجمالي بعد "التزام عمادة  /قسم القبول و التسجيل بالجودة"

4.17

0.63

83.45

17.29

0.00

1

4.00

0.68

80.00

13.68

0.00

10

4.06

0.51

33.281 81.28

0.00

يتضح م الجدول رقم ( )37بأ الفقرة رقم ( )11و التي تنص على " تسعى عمادة /قسم القبول و

التسجيل إلى تحسي األنظمة الحاسوبية فيها ع بري قياس جودة الخدمات المقدمة م خالل

هذه األنظمة" قد حصلت على المرتبة األولى م حيث قيمة الوسط الحسمبي و التي بلغت (4.17
م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %83.45و هذا يشير إلى وجود درجة موافقة مرتفلة على هذه اللبمرة،
و يشير هذا إلى إهتممم عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بقيمس أراء الطلبة حول خدممتهم و

إستخدام نتمئج القيمس المختلفة في عملية تحسي و تطوير األنظمة المحوسبة فيهم ممم يؤثر تأثي اًر

مبمش اًر و إيجمبيمً على جودة األداء و اللمليمت ،أمم المرتبة األخيرة فقد حصلت عليهم الفقرة رقم ()2
حيث نصت على " تتمتع صالة خدمات القبول و التسجيل بالجامعة بمظهر جذا

و بيئة مريحة

للبلبة " و قد بلغت قيمة الوسط الحسمبي لهم ( 3.87م  )5بوز نسبي مقداره  %77.47و هذا

المؤشر يدل على مدى إهتممم عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية في

محمفظمت قطمع غزة بصملة الخدممت الخمصة بملطلبة و حرصهم على وجود الطملا داخل بيئة
مريحة ليتمك م تلقي الخدمة التي يرغا بهم بسهولة.
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و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت
الفلسطينية بملجودة و حرصهم على تطويرهم ،و إيممنهم بأ

التنمفسي.

ذلك يؤثر تأثي اًر مبمش اًر على موقلهم

و اتفقت هذه النتمئج مع نتمئج دراسة (الدهدار )2006 ،و التي طبقت على الجمملمت الفلسطينية في

محمفظمت قطمع غزة ،و كذلك إتفقت مع دراسة (شلبم  )2011 ،و التي طبقت على شركة
اإلتصمالت الخليوية الفلسطينية "جوال" ،كذلك فقد إتفقت أيضمً مع دراسة (الوليد )2009 ،و التي
طبقت على شركمت الهمتف النقمل الجزائرية ،و يعزو الباحث إتفمق النتيجة مع النتمئج الخمصة
بملدراسمت السمبقة إلى كو االهتممم بملجودة م أهم أهداف المنشآت المختلفة و أ اإلدارات المختلفة

تأخذ على عمتقهم دائممً االهتممم بملجودة مم يجلل ذلك ملحوظمً عند الموظفي .

ج .النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "اإلستجابة لحاجات البلبة"

فيمم يلي عرض ألهم نتمئج التحليل اإلحصمئي للفقرات الخمصة بملبلد الثملث "اإلستجابة لحاجات

البلبة" و الذي يندرج تحت المجمل الثمني "الميزة التنافسية" ،حيث يوضح الجدول رقم ( )38نتمئج

التحليل،

جدول ( : )38النتمئج المتللقة ببلد " اإلستجمبة لحمجمت الطلبة"
#

1

الوسب

اإلستجابة لحاجات البلبة
تؤكد عممدة /قسم القبول و التسجيل على أ الطملا هو أهم عنصر
في أهدافهم.

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.46

0.59

الوز

النسبي

قيمة

القيمة

ترتي

االختبار

المعنوية

الفقرة

22.75 89.29

0.00

1

%

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل بشكل جدي على أ تكو
2

الخدممت المقدمة للطلبة متميزة و تلمل بشكل مستمر على الوفمء
بملتزاممتهم تجمه الطلبة.

3
4
5
6

تتمبع عممدة /قسم القبول و التسجيل و بشكل مستمر التغيرات
المختلفة في حمجمت الطلبة.
تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على نقل و تجسيد حمالت الطلبة

بخدممت متطورة و متميزة تحمكي توقلمتهم.

يتوفر لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل نظمم شكموى و اقتراحمت
فلمل خمص بملطلبة.
تتلممل عممدة /قسم القبول و التسجيل مع شكموى و مقترحمت الطلبة
بشكل جدي و بمتمبلة مستمرة.
إجمالي بعد "اإلستجابة لحاجات البلبة"
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2

4.37

0.63

20.22 87.36

0.00

4.24

0.59

19.63 84.83

0.00

3

4.20

0.64

17.31 83.91

0.00

5

4.01

0.78

12.02 80.23

0.00

6

4.24

0.66

17.43 84.83

0.00

4

4.23

0.49

5.127 84.56

0.00

يتضح م الجدول رقم ( )38بأ الفقرة رقم ( )1و التي تنص على " تؤكد عمادة /قسم القبول و

التسجيل على س البال

هو سهم عنصر في سهدافها " قد حصلت على المرتبة األولى م حيث

قيمة الوسط الحسمبي و التي بلغت ( 4.46م  ،)5و ذلك بوز نسبي  %89.29و هذا يشير أ

الطملا هو اللنصر األهم في تركيز عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية في
محمفظمت قطمع غزة و أنه هو رأس مملهم الحقيقي و المتلقي الوحيد للخدمة فيهم و الذي يستحق أ

يتم تطوير جميع األنظمة و التقنيمت م أجله و م أجل رضمه ع كفمءة اللمليمت و جودتهم و هو

الذي سيحدد فيمم كمنت هذه اللمليمت هي مميزة أم ال ،أمم المرتبة األخيرة فقد حصلت عليهم الفقرة

رقم ( )5حيث نصت على " يتوفر لدى عمادة /قسم القبول و التسجيل نظام شكاوى و اقتراحات
فعال خاص بالبلبة " و قد بلغت قيمة الوسط الحسمبي لهم ( 4.01م

 )5بوز نسبي مقداره

 %80.23و هذا المؤشر يدل على تبني عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية
في محمفظمت قطمع غزة نظمم الشكموى و اإلقتراحمت و إهتمممه و تفليله بإستمرار م أجل الحصول
على و قيمس أراء الطلبة ووجهة نظرهم في األمور المختلفة التي تتللق بمللمل.

و يرى الباحث أ هذه النتيجة تشير إلى مدى إهتممم الجمملمت الفلسطينية بملطملا ،و بمإلستمجمبة
إلحتيمجمته و متطلبمته المختلفة ،بل و حرصهم على وصول الطملا إلى درجة الرضى ع توفير كمفة
متطلبمته و إحتيمجمته م أجل الوصول إلى التميز المطلوا على مثيالتهم.

و اتفقت هذه النتمئج مع نتمئج دراسة (الدهدار )2006 ،و التي طبقت على الجمملمت الفلسطينية في

محمفظمت قطمع غزة ،و كذلك إتفقت مع دراسة (شلبم  )2011 ،و التي طبقت على شركة
اإلتصمالت الخليوية الفلسطينية "جوال" ،كذلك فقد إتفقت أيضمً مع دراسة (الوليد )2009 ،و التي

طبقت على شركمت الهمتف النقمل الجزائرية ،و يعزو الباحث تشمبه النتيجة مع نتمئج الدراسمت السمبقة
إلى أ اإلهتممم بمللمالء يلتبر هدفمً لجميع المنشأت التي تم التطبيق عليهم و أنه عممل مشترك بي
مجتملمت الدراسمت السمبقة و مجتمع هذه الدراسة.

و بشكل عمم فإنه و م خالل الجدول ( )39يتضح أ الوز النسبي إلجمملي محور توفر الميزة
التنافسية في عمادات /سقسام القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع غزة

هو  ،%82.23و تتوافق نسبة هذه الدراسة مع نسا الدراسمت السمبقة ،حيث كمنت نسبة الميزة

التنمفسية في دراسة ) ،%78.5 (Wijetunge, 2016و دراسة (خولة )2015 ،فقد بلغت نسبة الميزة
التنمفسية  ،%67.2و دراسة (التلبمني و أخرو  )2012 ،فقد بلغت  ،%83.7و بلغت نسبة الميزة

التنمفسية في دراسة (شلبم  ،%81.59 )2011 ،و يتضح م خالل المقمرنة بي نسبة هذه الدراسة
و نسا الدراسمت السمبقة أ هنمك توافق في درجة الموافقة على الميزة التنمفسية و يعزو الباحث ذلك

إلى إهتممم جميع المنشأت و المؤسسمت المختلفة بملحصول على الميزة التنمفسية و إلى التواجد في
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صدارة المنشأت المنمفسة ,أمم المجمالت الفرعية فمحتل بلد (اإلستجابة لحاجات البلبة) المرتبة األولى
بوز نسبي بلغ  ،%84.56بينمم كمنت المرتبة األخيرة م نصيا بلد (التزام عمادة /قسم القبول و

التسجيل بالجودة) بوز نسبي مقداره .%81.28

جدول ( : )39توفر ملميير الميزة التنمفسية في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في
محمفظمت قطمع غزة
توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات /سقسام القبول و

الوسب

االنحراف

الوز

#

التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع

1

الكفاءة المتميزة

4.10

2

التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل بالجودة

4.06

0.51

3

اإلستجابة لحاجات البلبة

4.23

0.49

84.56

4.11

0.47

82.23

غزة

النسبي

قيمة

القيمة

الحسابي

المعياري
0.58

81.94
81.28

33.281
5.127

0.00

18.21

0.00

إجمالي محور " توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات /اقسام

القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع غزة"

%

االختبار

المعنوية

الفقرة

17.537

0.00

2

0.00

3
1

و يعزو الباحث حصول بلد "اإلستجمبة لحمجمت الطلبة" على المرتبة األولى إلى أ الطملا هو رأس
الممل الحقيقي و المحرك للجمملمت الفلسطينية و هو الروح التي تغذيهم ،و أ رضى الطملا ع

الخدممت المقدمة هو بمثمبة شهمدة التميز للجمملة ،أمم حصول بلد "التزام عممدة /قسم القبول و

التسجيل بملجودة" على المرتبة األخيرة فيلزى إلى أ بلض الجمملمت الفلسطينية ال زالت تتبنى
المفمهيم القديمة للجودة و لم تصل بلد إلى مستوى الجودة الشمملة بمإلضمفة إلى التكلفة التي يمك أ
تتكبدهم الجمملمت في حمل تطبيقهم لمفمهيم الجودة الحديثة.
ثالثا :إختبار و مناقشة فرضيات الدراسة
 -1اختبمر الفرضية الرئيسية األولى

يبي الجدول رقم ( )40أ ملممل اإلرتبمط للفرضية الفرعية األولى يسموي  ،0.596و أ القيمة

اإلحتمملية ) (Sig.تسموي  0.00و هي قيمة أقل م

مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05و هذا يدل على

وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي دعم و التزام اإلدارة اللليم و الميزة التنمفسية في عممدات القبول

و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
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ترتي

جدول ( : )40إختبمر فرضية الدراسة الرئيسية األولى
#

1

الفرضية

معامل

القيمة

لإلرتباب

)(Sig.

بيرسو

الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )(α≤ 0.05

بي

دعم و التزام اإلدارة اللليم و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في *0.596

اإلحتمالية

0.000

الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
الفرضية الفرعية الثمنية :توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )≥ 0.05
2

 (αبي قيمس األداء و نظمم الحوافز و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في *0.722

0.000

الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
3

الفرضية الفرعية الثملثة :توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )≥ 0.05

 (αبي التحسي المستمر و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت *0.683

0.000

الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
الفرضية الفرعية الرابلة :توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )≥ 0.05
4

(α

بي

اللمليمت و األنظمة و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في *0.777

0.000

الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
5

الفرضية الفرعية الخممسة :توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )≥ 0.05

 (αبي الموارد البشرية و التدريا و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في *0.657

0.000

الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
الفرضية الرئيسية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة )≥ 0.05
6

 (αبي تطبيق أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل في *0.810

0.000

الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة

و يعزو الباحث هذه اللالقة الموجبة بي المتغيري إلى أ وجود الدعم الكمفي م اإلدارة اللليم و
إلتزامهم بهذا الدعم م أجل تطبيق أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي عممدة /قسم القبول و
التسجيل له دور كبير في تحقيق تميز و تدعيم عوامل الميزة التنمفسية في عممدة /قسم القبول و

التسجيل ،حيث تقوم اإلدارة اللليم بتزويد عممدة /قسم القبول و التسجيل بجميع اإلحتيمجمت الممدية و
الملنوية ممم ينلكس إيجمبم على تحقيق المطلوا لتطبيق أسلوا ستة سيجمم ).(Six Sigma

و يرى الباحث بأ حصول الفرضية الفرعية األولى على ملممل إرتبمط ) (0.596يدل داللة واضحة
على اإليمم الموجود عند موظفي عممدة /قسم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية و ثقتهم

بمإلدارة اللليم و قدرتهم على تقديم كمفة التسهيالت الالزمة لتطبيق أسلوا ستة سيجمم.

و يبي الجدول رقم ( )40أ ملممل اإلرتبمط للفرضية الفرعية الثمنية يسموي  ،0.722و أ القيمة
اإلحتمملية ) (Sig.تسموي  0.00و هي قيمة أقل م

120

مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05و هذا يدل على

وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي قيمس األداء و نظمم الحوافز و الميزة التنمفسية في عممدات

القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.

و يعزو الباحث هذه اللالقة الموجبة بي المتغيري إلى أهمية و ضرورة أ يتوفر لدى الجمملة نظمم

لقيمس أداء اللمملي و أ تؤدي نتمئج هذا القيمس إلى إستخدام نظمم الحوافز و التي تسهم إسهمممً
مبمش اًر في رفع مستوى الحملة النفسية لدى اللمملي ممم يؤدي إلى وجود حمفز داخلي لديهم لتطبيق

أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaداخل عممدة /قسم القبول و التسجيل ممم يسهم بشكل مبمشر في
تحقيق الميزة التنمفسية المطلوبة.

و يرى الباحث و م خالل تجربة عمله في عممدة القبول و التسجيل بجمملة القدس المفتوحة أ
التحفيز الممدي أو الملنوي له األثر األكبر في التحكم في نفسية اللمملي  ،فتجربة رسمئل الشكر
السنوية م رئيس الجمملة للموظفي المميزي بملجمملة و الخطوات االستثنمئية التي تمنحهم الجمملة

للموظفي األكثر تمي اًز سنويمً تلطي نتمئج إيجمبية جداً تنلكس على جودة اللمل بداخل عممدة /قسم
القبول و التسجيل م وجهة نظر البمحث.

و كذلك فيرى الباحث أ حصول الفرضية الفرعية الثمنية على ملممل إرتبمط مرتفع ) (0.722يلني

أ اللمملي بلممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة يلو جيداً
أهمية التحفيز و أثره النفسي عليهم و تأثيره اإليجمبي على جودة اللمل الذي يؤدي إلى التميز و

التألق ،كذلك فإنهم يلتقدو بأ جمملمتهم تقوم بلملية القيمس و تقييم األداء بملشكل المطلوا و
الشكل اللمدل.

و يبي الجدول رقم ( )40أ ملممل اإلرتبمط للفرضية الفرعية الثملثة يسموي  ،0.683و أ القيمة
اإلحتمملية ) (Sig.تسموي  0.00و هي قيمة أقل م
وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي

التحسي

مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05و هذا يدل على

المستمر و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و

التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
و يعزو الباحث اللالقة اإليجمبية بي

إلى القيمة المهمة التي تضيفهم عملية التحسي

المتغيري

المستمر إلى جودة اللمل و إلى القيمة الحقيقية التي تسهم بهم في تحقيق أسلوا ستة سيجمم ,فلملية

التحسي المستمر عملية ليست بسيطة و تستلزم متمبلة مستمرة و تهدف إلى اكتشمف األخطمء قبل
وقوعهم بل و ململجتهم قبل وقوعهم ،فتقليل األخطمء هو م أهم السيم التي يتسم بهم أسلوا ستة

سيجمم ) (Six Sigmaو هي مؤدي رئيسي و مدخل مهم لتحقيق الميزة التنمفسية في عممدة /قسم
القبول و التسجييل.

و يبي الجدول رقم ( )40أ ملممل االرتبمط للفرضية الفرعية الرابلة يسموي  ،0.777و أ القيمة
االحتمملية ) (Sig.تسموي  0.00و هي قيمة أقل م
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مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05و هذا يدل على

وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي اللمليمت و األنظمة و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و

التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.

و يعزو الباحث اللالقة اإليجمبية بي المتغيري إلى الدور الذي تللبه تكنولوجيم المللوممت في ضبط

جودة اللمليمت و رفع مستواهم حتى تصل إلى الدور المطلوا في تحقيق أسلو ستة سيجمم ,فمللمليمت
و األنظمة المحوسبة و تطويرهم بداخل عممدة /قسم القبول و التسجيل و تسهيلهم للمهممت و لألعممل

المختلفة مسمهم رئيسي في سرعة الخدمة و جودتهم و مدخل مهم لتحقيق الميزة التنمفسية.

و يمك القول بأ التطوير المستمر لألنظمة المحوسبة و تحسي اللمليمت المختلفة داخل عممدة/
قسم القبول والتسجيل م شأنه أ يقدم خدممت نوعية و سريلة و مميزة للطلبة ،و يحقق مليمر

الكفمءة المتميزة و اإلستجمبة لحمجمت الطلبة في الميزة التنمفسية.

و يبي الجدول رقم ( )40أ ملممل االرتبمط للفرضية الفرعية الخممسة يسموي  ،0.657و أ القيمة
مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05و هذا يدل على

االحتمملية ) (Sig.تسموي  0.00و هي قيمة أقل م

وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي الموارد البشرية و التدريا و الميزة التنمفسية في عممدات القبول

و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.
و يعزو الباحث اللالقة اإليجمبية بي

المتغيري

إلى مدى تأثير اإلهتممم بملموارد البشرية داخل

الجمملة و رعميتهم و تدريبهم و تأهيلهم لللمل على تطبيق أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaفي
تحسي جودة اللمليمت و المخرجمت بل و المسمهمة في رفع كفمءة اللمل داخل عممدة /قسم القبول و

التسجيل األمر الذي يؤثر تأثي اًر إيجمبيمً في تحقيق الميزة التنمفسسية المرجوة

أمم النتيجة اإلجمملية للفرضية الرئيسية األولى فيوضح الجدول رقم ( )40أ ملممل اإلرتبمط يسموي
 ،0.810و القيمة اإلحتمملية ) (Sig.تسموي  0.00و هي قيمة أقل م

مستوى الداللة )≥ 0.05

 (αو هذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصمئية بي تطبيق أسلوا ستة سيجمم و الميزة التنمفسية
في عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.

فتطبيق ملميير أسلوا ستة سيجمم الخمسة (دعم و إلتزام اإلدارة اللليم ،قيمس األداء و نظمم الحوافز،

الموارد البشرية و التدريا ،التحسي

المستمر و اللمليمت و األنظمة) له عالقة بمستوى الميزة

التنمفسية الموجود لدى الجمملة.

و تتشمبه نتيجة الفرضية الرئيسية األولى مع النتيجة التي حصلت عليهم دراسة (الطمئي و أخري ،

 )2011حيث حصلت الدراسة على ملممل إرتبمط بي أسلوا ستة سيجمم و عالقته بملميزة التنمفسية
و قدره ) ،(0.589كذلك فقد حصلت دراسة ) (Mahdi & Almsafir, 2012على نفس النتيجة
بملممل إرتبمط ) (0.878و هذا يدل داللة واضحة على اللالقة اإليجمبية بي المتغيري التمبع و
المستقل و صحة الفرضية الرئيسية األولى ،بملمقمرنة مع نتمئج الدراسمت السمبقة ،و يعزو الباحث
التشمبه بي

نتمئج الدراسمت السمبقة مع نتيجة هذه الدراسة إلى التأكيد على اللالقة التي تربط
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المتغيري  ،كذلك أ الدراسمت المذكورة و هذه الدراسة طبقت على المنشأت اللربية أي أ هنمك تشمبه

في مجتمع الدراسة.

.2الفرضية الرئيسية الثانية:
" يؤثر تببي سسلو ستة سيجما (دعم و التزام اإلدار العليا ،التحسي المستمر ،الموارد البشرية و

التدري  ،العمليات و األنظمة ،قياس األداء و نظام الحوافز) تأثيرا ذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة ) (α ≥ 0.05على الميزة التنافسية في عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية
بمحافظات قباع غزة"

استخدم البمحث إختبمر اإلنحدار المتلدد بإستخدام طريقة  Stepwiseو خلص إلى النتمئج التملية و

الموضحة في جدول ()41

أ .يبي نموذج اإلنحدار النهمئي بإستخدام طريقة  Stepwiseأ مستوى الميزة التنمفسية و هو
يمثل المتغير التمبع يتأثر بصورة جوهرية و ذات داللة إحصمئية بكل م المتغيرات (اللمليمت

و األنظمة ،التحسي المستمر ،الموارد البشرية و التدريا).
ا .تم إستبلمد كل م

المتغي ارت التملية للدم وجود تأثير ذات داللة إحصمئية حسا طريقة

 Stepwiseبي الميزة التنمفسية و المتغيرات المستقلة (دعم و إلتزام اإلدارة اللليم ،قيمس
األداء و نظمم الحوافز).

ج .أظهرت نتئمج التحليل أ ملممل التحديد يسموي  0.687و هذا يلني أ نسبة  %68.7م

التغير في الميزة التنمفسية يلود إلى تأثير المتغيرات المستقلة التملية (اللمليمت واألنظمة،
التحسي

المستمر ،الموارد البشرية و التدريا) أمم النسبة المتبقية و هي  %31.3فتلود

للوامل أخرى تؤثر على المتغير التمبع.

جدول ( : )41تحليل اإلنحدار المتلدد لملممالت اإلنحدار

المتغيرات المستقلة

ملممالت

االنحدار الغير

خطأ مليمري

قيمسية

ملممالت
االنحدار
القيمسية

قيمة اختبمر
T

المقدار الثابت

14.852

7.450

العمليات و األنظمة

.940

.215

.428

التحسي المستمر

1.060

.302

.307

3.507

.512

.235

.194

2.177

الموارد البشرية و التدري

قيمة R =0.819
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Sig.

1.994

.049

4.377

.000
.001
.032

قيمة R Square =0.687



معادلة التأثير:

الميزة التنافسية = ( 0.940 + 14.85العمليات و االنظمة) ( 1.060 +التحسي المستمر) +

 ( 0.512الموارد البشرية و التدري ).

مع األخذ بلي اإلعتبمر المالحظمت التملية:

أ .في حملة تثبيت قيمة (التحسي المستمر ،الموارد البشرية و التدريا) و عند زيمدة (اللمليمت و
األنظمة) بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيمدة المتغير التمبع (الميزة التنمفسية) بمقدار (.)0.940

ا .في حملة تثبيت قيمة (اللمليمت و األنظمة ،الموارد البشرية و التدريا ) و عند زيمدة (التحسي

المستمر) بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيمدة المتغير التمبع (الميزة التنمفسية) بمقدار (.)1.060

ج .في حملة تثبيت قيمة (اللمليمت و األنظمة ،التحسي المستمر) و عند زيمدة (الموارد البشرية و
التدريا) بمقدار وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيمدة المتغير التمبع (الميزة التنمفسية) بمقدار (.)0.512

ممم سبق يتضح تممممً أنه يتوجا على عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية زيمدة
اإلهتممم بمللمليمت و األنظمة ،التحسي المستمر ،الموارد البشرية و التدريا ،للوصول إلى التطبيق

المتكممل ألسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaلتحقيق الميزة التنمفسية.

و تتشمبه نتيجة الفرضية الرئيسية الثمنية مع النتمئج التي توصلت إليهم دراسة (Mahdi & Almsafir,

) 2012حيث توصلت الدراسة إلى أ هنمك تأثي اًر واضحمً على الميزة التنمفسية م تطبيق أبلمد

أسلوا ستة سيجمم و كذلك أيضمً دراسة (الطمئي و أخري  )2011 ،و التي أظهرت أ هنمك تأثي اًر
واضحمً ألسلوا ستة سيجمم على تحقيق الميزة التنمفسية.
 .2الفرضية الرئيسية الثالثة:

" ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسبات إستجابات المبحوثي

) (α ≥ 0.05حول تببي

عند مستوى داللة

سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى إلى المتغيرات الديمغرافية

(النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة ،مكا العمل) في عمادات
القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية بمحافظات محافظات غزة ".

و للتحقق م صحة هذه الفرضية تم استخدام إختبمر ) (Tفي حمل اللينتي المستقلتي الختبمر الفروق

التي تلزى لمتغير النوع ،بينمم تم إستخدام إختبمر تحليل التبمي األحمدي )(One Way ANOVA
الختبمر الفروق التي تلزى للمتغيرات األخرى التي تتكو م أكثر م مجموعتي  ،و فيمم يلي إختبمر

الفرضية الثمنية وفقمً للمتغيرات الديمغرافية كالً على حدا.
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الفرضيات الفرعية:
أ.

ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات
المبحوثي حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى لمتغير النوع.
جدول ( : )42نتمئج اختبمر ( )Tللينتي مستقلتي – النوع
الوسب الحسابي

المجال

ذكر

انثى

قيمة اإلختبار )(T

القيمة اإلحتمالية
)(Sig.

دعم و التزام اإلدارة العليا

4.20

3.85

3.14

0.002

التحسي المستمر

4.26

4.04

2.07

0.041

4.06

3.88

1.35

0.180

العمليات و األنظمة

4.13

3.88

1.92

0.058

قياس األداء و نظام الحوافز

3.96

3.73

1.57

0.119

اإلجمالي

4.11

3.87

2.26

0.026

الموارد البشرية و التدري

حيث يتبي م الجدول رقم ( )42بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر )(T

للينتي مستقلتي أقل م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي المحور "توفر ملميير
أسلوا ستة سيجمم في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في
محمفظمت قطمع غزة" هي  0.026ممم يوضح وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي

بنمء على ذلك نستنتج عدم صحة
تلزى لمتغير النوع ،حيث كمنت الفروق لصملح الذكور ،و ً
فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05

≥  (αبي

متوسبات إستجابات المبحوثي

) Sigmaتعزى لمتغير النوع".

حول تببي

سسلو

ستة سيجما

(Six

و يعزو الباحث ذلك إلى االختالف التكويني و الفسيولوجي بي الذكور و اإلنمث و النظرة

المختلفة م كالهمم إلى المتطلبمت المختلفة ،و قد اختلفت النتيجة مع دراسة (جوادة)2011 ،
والتي طبقت على المستشفيمت الحكومية بقطمع غزة ،حيث أظهرت عدم وجود فروق تلزى
لمتغير النوع بي متوسطمت إستجمبمت المبحوثي  ،و يرى الباحث أ سبا االختالف ربمم

يكو بسبا تغير بيئة اللمل ،فدراسة (جوادة )2011 ،طبقت على المستشفيمت امم هذه

الدراسة فتطبق على عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية.

 .ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي

متوسبات

إستجابات المبحوثي حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى لمتغير العمر.
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جدول ( : )43نتمئج إختبمر التبمي األحمدي لمتغير اللمر
المتوسبات
المجال

اقل م 30
عام

40

50

50عام فاكثر االختبارF

االحتمالية
()Sig.

دعم و التزام اإلدارة العليا

3.98

4.16

4.10

4.15

0.559

0.644

التحسي المستمر

114.04

4.23

4.29

4.15

1.062

0.370

3.97

4.13

3.96

3.61

1.133

0.143

العمليات و األنظمة

4.13

4.04

4.13

3.71

0.340

0.341

قياس األداء و نظام الحوافز

3.98

3.87

3.92

3.70

0.502

0.797

الموارد البشرية و التدري

توفر معايير سسلو

ستة سيجما في عمادات/

و

الجامعات

سقسام

م -30اقل م -40اقل

قيمة

القيمة

القبول

التسجيل

في

الفلسبينية في محافظات قباع غزة.

4.03

4.07

4.07

3.84

0.682

حيث يتبي م الجدول رقم ( )43بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير اللمر أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي المحور
"توفر ملميير أسلوا ستة سيجمم في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل في الجمملمت

الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي  0.682ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي

بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي
إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير اللمر ،و ً
تفترض "ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي
متوسبات إستجابات المبحوثي حول تببي

لمتغير العمر".

سسلو

ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى

و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى كو اللمر ال يؤثر في مدى شلور األفراد نحو إمكمنية
تطبيق أسلوا ستة سيجمم أل

األبلمد المختلفة لهذا المحور ال تختلف بإختالف أعممر

الموظفي  ،فدعم و التزام اإلدارة اللليم للجميع ،كذلك اإلهتممم بملموارد البشرية و التحسي
المستمر و اللمليمت و األنظمة و نظمم الحوافز ،فكل هذه األبلمد ال تتأثر بتغير اللمر.

و قد إتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على المصمرف اللمملة
بقطمع غزة ،و كذلك أيضمً مع دراسة (جوادة )2011 ،و التي طبقت على المستشفيمت ,و

اتفقلت أيضمً مع دراسة (الزهراني )2010 ,و التي طبقت على نمدي ضبمط قوى االم
بمحمفظة الريمض.
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ج .ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

إستجابات المبحوثي

المؤهل العلمي.

حول تببي

سسلو

ستة سيجما )(Six Sigma

متوسبات

تعزى لمتغير

جدول ( : )44نتمئج إختبمر التبمي األحمدي لمتغير المؤهل الللمي
المتوسبات
المجال

دكتوراة

ماجستير بكالوريوس

دبلوم

ثانوية
عامة

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

دعم و التزام اإلدارة العليا

4.16

4.09

4.15

3.90

4.38

1.048

0.387

التحسي المستمر

4.20

4.21

4.25

4.01

4.25

0.709

0.588

4.03

4.02

4.04

3.81

4.09

0.515

0.725

العمليات و األنظمة

4.06

4.03

4.14

3.88

3.96

0.617

0.652

قياس األداء و نظام الحوافز

3.88

3.75

3.97

3.72

4.15

0.880

0.480

الموارد البشرية و التدري

توفر معايير سسلو ستة سيجما في
عمادات /سقسام القبول و التسجيل في
الجامعات الفلسبينية في محافظات

4.06

4.00

4.10

3.86

4.15

0.838

0.505

قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )44بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير المؤهل الللمي أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي
المحور "توفر ملميير أسلوا ستة سيجمم في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل في الجمملمت

الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي  0.505ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي

بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية
إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير المؤهل الللمي ،و ً
الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(α ≥ 0.05
بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى

لمتغير المؤهل العلمي".

و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى إتفمق جميع اللمملي في عممدة/دائرة القبول و التسجيل على
إمكمنية تطبيق أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaبغض النظر ع مؤهلهم الللمي ،فملجميع

يرى م منظور واحد.

وقد إتفقت النتيجة مع دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على المصمرف اللمملة بقطمع

غزة( ،جوادة )2011 ،و التي طبقت على المستشفيمت( ،أبو نمهية )2012 ،و التي طبقت
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على الجمملمت الفلسطينية( ،القصمص )2014 ،والتي طبقت على البنوك التجمرية

الفلسطينية( ,الزهراني )2010 ,و التي طبقت على نمدي ضبمط قوى األم بمحمفظة الريمض.
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

د .ال توجد فرو

إستجابات المبحوثي
المسمى الوظيفي.

حول تببي

ستة سيجما )(Six Sigma

سسلو

متوسبات

تعزى لمتغير

جدول ( : )45نتمئج إختبمر التبمي األحمدي لمتغير المسمى الوظيفي
المتوسبات
المجال

عميد

نائ

/مساعد

قيمة

مدير

رئيس قسم موظف

االختبارF

عميد

القيمة

االحتمالية
()Sig.

دعم و التزام اإلدارة العليا

4.06

4.63

4.10

4.28

4.05

1.377

0.249

التحسي المستمر

4.13

4.63

4.10

4.38

4.15

1.418

0.235

3.94

4.56

3.93

4.13

3.96

0.913

0.460

العمليات و األنظمة

3.86

4.59

3.55

4.18

4.05

2.112

0.087

قياس األداء و نظام الحوافز

3.91

3.91

3.42

4.00

3.90

0.878

0.481

عمادات /سقسام القبول و التسجيل في

3.97

الموارد البشرية و التدري

توفر معايير سسلو ستة سيجما في

الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع

4.44

3.78

4.18

4.01

1.299

0.277

غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )45بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير المؤهل الللمي أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي
المحور "توفر ملميير أسلوا ستة سيجمم في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل في الجمملمت

الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي  0.277ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي

بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية
إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير المسمى الوظيفي ،و ً
الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(α ≥ 0.05
بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى

لمتغير المسمى الوظيفي".

و يعزو الباحث النتيجة إلى اإلعتقمد بأهمية ملميير أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaو
قدرتهم على تحقيق الميزة التنمفسية م قبل المستويمت اإلدارية المختلفة.
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و اتفقت النتيجة مع دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على المصمرف الفلسطينية،
(جوادة )2011 ،و التي طبقت على المستشفيمت ،و (أبو نمهية )2012 ،و التي طبقت
على الجمملمت الفلسطينية ،و اختلفت مع دراسة (القصمص )2014 ،والتي طبقت على
البنوك التجمرية الفلسطينية( ,الزهراني )2010 ,و التي طبقت على نمدي ضبمط قوى األم
بمحمفظة الريمض.

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

ه .ال توجد فرو

متوسبات

إستجابات المبحوثي حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى لمتغير عدد

سنوات الخدمة.

جدول (: )46نتمئج إختبمر التبمي األحمدي لمتغير عدد سنوات الخدمة
المتوسبات
المجال

اقل م

5سنوات

-5اقل 10

م -10اقل

 15عام

15

فأكثر

قيمة
االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

دعم و التزام اإلدارة العليا

3.96

4.09

4.16

4.11

0.556

0.646

التحسي المستمر

4.06

4.14

4.30

4.18

1.003

0.396

3.97

4.13

4.12

3.81

2.118

0.104

العمليات و األنظمة

4.12

4.00

4.14

3.99

0.429

0.733

قياس األداء و نظام الحوافز

3.91

3.90

4.01

3.74

0.914

0.438

الموارد البشرية و التدري

توفر معايير سسلو ستة سيجما في
عمادات /سقسام القبول و التسجيل في

الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع

4.00

4.04

4.14

3.95

0.832

0.480

غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )46بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير عدد سنوات الخدمة أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي
المحور "توفر ملميير أسلوا ستة سيجمم في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة"

هي  0.48ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير عدد

بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو
سنوات الخدمة ،و ً
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي
حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة".

و يعزو الباحث النتيجة إلى سهولة تقبل أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaو اإلستفمدة م
ملمييره في تحقيق الميزة التنمفسية م قبل اللمملي في عممدات /أقسمم القبول و التسجيل
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بملجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة مم لديهم سنوات خبرة طويلة و كذلك حديثي

الخبرة.

و اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على المصمرف اللمملة
بقطمع غزة( ،جوادة )2011 ،والتي طبقت على المستشفيمت( ،أبو نمهية )2012 ،و التي
طبقت على الجمملمت الفلسطينية( ،حميدة )2013 ،والتي طبقت على الشركمت الصنمعية
بقطمع غزة( ،القصمص )2014 ،و التي طبقت على البنوك التجمرية الفلسطينية.

و .ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

متوسبات

إستجابات المبحوثي حول تببي سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى لمتغير مكا

العمل.

جدول ( : )47نتمئج إختبمر التبمي األحمدي لمتغير مكم اللمل
المتوسبات
المجال

جامعة

الجامعة القدس جامعة

جامعة

جامعة

االزهر

االسالمية المفتوحة االقصى

غزة

فلسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig.

دعم و التزام اإلدارة العليا

4.16

3.96

4.23

4.28

3.34

4.39

5.773

0.000

التحسي المستمر

4.28

4.25

4.21

4.19

3.40

4.59

6.146

0.000

4.04

3.88

4.02

4.19

3.58

4.30

1.757

0.131

العمليات و األنظمة

4.17

4.01

4.10

4.09

3.15

4.45

5.631

0.000

قياس األداء و نظام الحوافز

3.95

3.85

4.01

3.94

3.02

4.24

3.524

0.006

الموارد البشرية و التدري

توفر معايير سسلو ستة سيجما في عمادات/
سقسام القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية
في محافظات قباع غزة

4.11

3.99

4.11

4.12

3.27

4.38

5.758

0.000

حيث يتبي م الجدول رقم ( )47بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير مكم اللمل أقل م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي المحور

"توفر ملميير أسلوا ستة سيجمم في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي
 0.00ممم يوضح وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير مكم اللمل ،و
ذات داللة

بنمء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو
ً
إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول تببي

سسلو ستة سيجما ) (Six Sigmaتعزى لمتغير مكا العمل".
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و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى إختالف البيئمت التي يلمل بهم الموظفي

و إختالف

الخدممت و الدعم الذي يقدم م قبل الجمملمت الفلسطينية.

و اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (عبداهلل )2012 ،و التي طبقت على المصمرف

الفلسطينية( ،أبو نمهية )2012 ،و التي طبقت على الجمملمت الفلسطينية.
 .3الفرضية الرئيسية الرابعة:
" توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسبات إستجابات المبحوثي عند مستوى داللة )0.05

≥  (αحول الميزة التنافسية تعزى إلى المتغيرات (النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
عدد سنوات الخدمة ،مكا العمل) في عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في
محافظات قباع غزة"

س .ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي

إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير النوع.

متوسبات

جدول ( : )48نتمئج اختبمر ( )Tللينتي مستقلتي – النوع
المتوسبات

المجال

قيمة

)(Sig.

ذكر

انثى

االختبار

الكفاءة المتميزة

4.16

3.93

1.544

0.126

التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل بالجودة

4.11

3.95

1.168

0.208

اإلستجابة لحاجات البلبة

4.22

4.28

0.615

0.540

4.14

4.02

1.088

0.280

توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات /سقسام القبول و

التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )48بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر )(T

للينتي

مستقلتي

أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي المحور "توفر

ملميير الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي  0.28ممم
يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي حول الميزة التنمفسية تلزى لمتغير

بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو ذات داللة
النوع ،و ً
إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول الميزة
التنافسية تعزى لمتغير النوع".
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و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ كال الجنسي تتوفر لهمم الفرصة لشغل المنمصا اإلدارية
المختلفة ،بمإلضمفة إلى أ كالهمم يتسموى بملمواصفمت المطلوبة لشغل تلك الوظمئف ،و
بملتملي جمءت اإلجمبمت في نفس اإلتجمه.

وقد إتفقت هذه النتيجة مع دراسة (شلبم  )2011 ،و التي طبقت على شركة االتصمالت
الخلوية الفلسطينية جوال و التي أظهرت عدم وجود فروقمت بي استجمبمت البمحوثي تلزى

لمتغير النوع ،و اختلفت مع دراسة (النجمر( ،)2002 ،الدهدار ،)2006،حيث أظهرت
الدراستم وجود فروقمت بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير النوع ،و يعزو الباحث اإلتفمق

و اإلختالف مع الدراسمت السمبقة إلى إختالف بيئة اللمل ،و إلى إختالف تمكي اإلنمث في
اللمل م بيئة إلى أخرى.
 .ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير العمر.

متوسبات

جدول ( : )49نتمئج اختبمر التبمي األحمدي لمتغير اللمر
المتوسبات
المجال

اقل م  30م -30اقل م -40اقل
عام

40

50

قيمة

50عام فاكثر االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

الكفاءة المتميزة

4.11

4.10

4.13

3.86

0.388

0.762

التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل بالجودة

4.05

4.04

4.13

3.94

0.298

0.873

اإلستجابة لحاجات البلبة

4.30

4.18

4.22

4.28

0.233

0.873

توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات/
سقسام القبول و التسجيل في الجامعات

4.13

4.09

4.15

3.99

0.226

0.878

الفلسبينية في محافظات قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )49بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير اللمر أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي المحور
"توفر ملميير الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي 0.878
بنمء
ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير اللمر ،و ً
على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية
تعزى لمتغير العمر".
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و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ عمر الموظفي ال تؤثر في استجمبمتهم و ذلك بسبا
تلرض الجميع لنفس الظروف في بيئة اللمل و ذلك بلض النظر ع أعممرهم.

وقد إتفقت هذه النتيجة مع دراسة (شلبم  )2011 ،و التي طبقت على شركة االتصمالت
الخلوية الفلسطينية جوال و التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصمئية بي متوسطمت
إستجمبمت المبحوثي حول الميزة التنمفسية تلزى لمتغير اللمر ،كذلك فقد اتفقت مع دراسة

(عبيد )2012 ,و التي طبقت على قطمع البنوك في محمفظة جني و يعزو الباحث اإلتفمق
مع الدراسمت السمبقة إلى نفس المنطقة الجغرافية في التطبيق أي أ

يتلرضم لنفس اللوامل في الحيمة اللمدية.

ج .ال توجد فرو

مجتملي الدراسة

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

متوسبات

جدول ( : )50نتمئج اختبمر التبمي األحمدي لمتغير المؤهل الللمي
المتوسبات
المجال

دكتوراة ماجستير بكالوريوس دبلوم

ثانوية
عامة

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

الكفاءة المتميزة

4.11

4.09

4.17

4.20 3.80

1.033

0.395

التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل بالجودة

4.11

4.10

4.13

4.10 3.74

1.576

0.188

اإلستجابة لحاجات البلبة

4.38

4.40

4.28

4.00 3.82

3.616

0.009

توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات /سقسام
القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في

4.17

4.16

4.18

4.11 3.78

1.969

0.107

محافظات قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )50بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير المؤهل الللمي أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي

المحور "توفر ملميير الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي
 0.107ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير المؤهل
ذات

بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو
الللمي ،و ً
داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول
الميزة التنافسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي".
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و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ المؤهل الللمي للموظفي ال يؤثر على رأيهم بخصوص
الميزة التنمفسية ،ذلك أل ملمييرهم يمك تطبيقهم على الجميع و أخذ رأيهم فيهم بغض النظر
ع مؤهلهم الللمي.

وقد إختلفت هذه النتيجة مع دراسة (شلبم ( ،)2011 ،الفرا( ،)2003 ،الدهدار،)2006 ،
وجود فروقمت ذات داللة إحصمئية بي متوسطمت إستجمبمت المبحوثي حول الميزة التنمفسية

تلزى لمتغير المؤهل الللمي ،واتفقت مع دراسة (عبيد )2012 ,و التي طبقت على قطمع

البنوك بمحمفظة جني  ,و يعزو الباحث اإلختالف مع الدراسمت السمبقة إلى اإلختالف الزمني
بي

الدراسة الحملية و الدراسمت السمبقة و الذي بدوره م

المبحوثي .

د .ال توجد فرو

الممك

يؤثر على أراء

أ

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

متوسبات

جدول ( : )51نتمئج اختبمر التبمي األحمدي لمتغير المسمى الوظيفي
المتوسبات
المجال

عميد

نائ

/مساعد

مدير

عميد
الكفاءة المتميزة
التزام عمادة/قسم القبول و
التسجيل بالجودة
اإلستجابة لحاجات البلبة

رئيس
قسم

قيمة

موظف

االختبارF

)(Sig.

4.00

4.61

3.64

4.26

4.07

1.572

0.190

3.92

4.67

3.77

4.19

4.03

1.594

0.184

4.42

4.58

4.40

4.42

4.12

1.969

0.107

توفر معايير الميزة التنافسية في

عمادات /سقسام القبول و التسجيل
في الجامعات الفلسبينية في

4.06

4.63

3.87

4.26

4.06

1.636

0.173

محافظات قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )51بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير المسمى الوظيفي أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي

المحور "توفر ملميير الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي

 0.173ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير المسمى
بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو
الوظيفي ،و ً
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ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول

الميزة التنافسية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".

و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ المسمى الوظيفي للموظفي ال يؤثر على رأيهم بخصوص
الميزة التنمفسية ،ذلك أل ملمييرهم يمك تطبيقهم على الجميع و أخذ رأيهم فيهم بغض النظر
ع مسممهم الوظيفي.

وقد إختلفت هذه النتيجة مع دراسة (شلبم ( ،)2011 ،الدهدار ،)2006 ،حيث أظهرت
الدراستم وجود فروقمت ذات داللة إحصمئية بي متوسطمت إستجمبمت المبحوثي حول الميزة

التنمفسية تلزى لمتغير المسمى الوظيفي ،و يعزو الباحث هذا اإلختالف إلى إختالف طبيلة
اللمل داخل عممدات /أقسمم القبول و التسجيل ،حيث أ جميع المسميمت الوظيفية داخل

اللممدة /القسم تتلرض تقريبمً لنفس الظروف م الضغط في اللمل و تتشمرك المهمم المختلفة
و ذلك م واقع خبرة البمحث و عمله في عممدة القبول و التسجيل بجمملة القدس المفتوحة.
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

ه .ال توجد فرو

إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.

متوسبات

جدول ( : )52نتمئج اختبمر التبمي األحمدي لمتغير عدد سنوات الخدمة
المتوسبات
المجال

اقل م

الكفاءة المتميزة

5سنوات
التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل
بالجودة

اإلستجابة لحاجات البلبة
توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات/
سقسام القبول و التسجيل في الجامعات

-5اقل 10

م -10اقل

 15عام

15

فأكثر

قيمة

االختبارF

)(Sig.

4.01

4.03

4.01

4.01

0.776

0.511

3.99

4.19

4.12

3.94

0.989

0.402

4.25

4.27

4.18

4.23

0.140

0.936

4.06

4.16

4.16

4.03

0.475

0.701

الفلسبينية في محافظات قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )52بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير عدد سنوات الخدمة أكبر م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي

المحور "توفر ملميير الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي

 0.701ممم يوضح عدم وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير عدد
بنمء على ذلك نستنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو
سنوات الخدمة ،و ً
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ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي
حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة".

و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أ المؤهل الللمي للموظفي ال يؤثر على رأيهم بخصوص
الميزة التنمفسية ،و ذلك بسبا تشمبه البيئة التنظيمية و التي يلمل فيهم الجميع.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (شلبم ( ،)2011 ،الدهدار ،)2006 ،حيث أظهرت
الدراسمت السمبقة

متوسطمت إستجمبمت

عدم وجود فروقمت ذات داللة إحصمئية بي

المبحوثي حول الميزة التنمفسية تلزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،و يعزو الباحث اإلتفمق مع

الدراسمت السمبقة إلى كو جميع الموظفي بغض النظر ع سنوات الخدمة يتلرضو لنفس
الظروف و يلملو في نفس األممك فال بد أ ال يكو هنمك فروق في إستجمبمتهم حول

الميزة التنمفسية.

و .ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي

إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية تعزى لمتغير مكا العمل.

متوسبات

جدول ( : )53نتمئج اختبمر التبمي األحمدي لمتغير مكم اللمل
المتوسبات
المجال
الكفاءة المتميزة
التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل
بالجودة
اإلستجابة لحاجات البلبة

جامعة

الجامعة

االزهر

االسالمية المفتوحة االقصى

4.20

القدس جامعة

جامعة

جامعة

غزة

فلسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig.

4.13

4.14

4.16

3.06

4.38

5.445

0.000

4.03

4.19

4.09

4.08

3.38

4.25

2.962

0.017

4.27

4.35

4.10

4.28

4.13

4.28

0.635

0.674

توفر معايير الميزة التنافسية في

عمادات /سقسام القبول و التسجيل في
الجامعات الفلسبينية في محافظات

4.14

4.20

4.11

4.15

3.44

4.30

3.173

0.011

قباع غزة

حيث يتبي م الجدول رقم ( )53بأ القيمة اإلحتمملية ) (Sig.المقمبلة لنتمئج إختبمر (التبمي

األحمدي) لمتغير مكم اللمل أقل م مستوى الداللة ) (α ≥ 0.05بملنسبة إلجمملي المحور

"توفر ملميير الميزة التنمفسية في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة" هي 0.011
بنمء
ممم يوضح وجود فروق ملنوية بي إستجمبمت المبحوثي تلزى لمتغير مكم اللمل ،و ً
على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "ال توجد فرو ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسبات إستجابات المبحوثي حول الميزة

التنافسية تعزى لمتغير مكا العمل".

و يعزو الباحث هذه النتيجة إلى إختالف التوجه اإلستراتيجي للجمملمت و تخطيطهم و

أسلوبهم اإلداري الداخلي الذي تسير عليه.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الدهدار ،)2006 ،حيث أظهرت وجود فروق ذات داللة
إحصمئية بي متوسطمت إستجمبمت المبحوثي حول الميزة التنمفسية تلزى لمتغير مكم اللمل،

و يعزو الباحث هذا اإلتفمق إلى أ التغير في مكم اللمل بغض النظر ع طبيلة المؤسسة
له تأثير في إستجمبمت المبحوثي

و ذلك م خالل إختالف السيمسمت داخل المكم  ،أو

إختالف البيئة الداخلية و الخمرجية للمكم .
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الفصل السادس

النتائج و التوصيات
المقدمة

سوالا :النتائج

ثانيا :التوصيات

ثالث ا :الدراسات المقترحة
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المقدمة
بنمء على مم سبق م دراسة بحثية أجراهم البمحث في محمولته لبيم و تفسير اللالقة بي أسلوا ستة
ً
سيجمم و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية ،فقد خلصت الدراسة
إلى مجموعة م النتمئج الهممة و كذلك خرجت بلدة توصيمت وذلك بلد عملية جمع البيمنمت و

بنمء على مم
تحليلهم و عرضهم و تفسيرهم ،و م ثم ربط هذه النتمئج بملد ارسمت السمبقة ذات اللالقةً ،
سبق فقد توصلت الرسملة إلى:

سوالا :النتائج

أظهرت الدراسة جملة م النتمئج كمم يلي:

س .النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (سسلو ستة سيجما)

 .1حصلت فقرات بلد (دعم و إلتزام اإلدارة اللليم) م قبل أفراد مجتمع الدراسة على وز نسبي
قدره ( ،)%82.27ممم يدل على إيمم

اللمملي

بلممدات /أقسمم القبول و التسجيل

بملجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة بدعم و إلتزام إداراتهم اللليم بتوفير برامج الجودة المختلفة و
على رأسهم أسلوا ستة سيجمم.
 .2حصلت فقرات بلد (التحسي المستمر) م قبل أفراد مجتمع الدراسة على وز نسبي قدره
( ،)%84.14ممم يدل على وجود التحسي المستمر و الدائم لدى عممدات /أقسمم القبول و
التسجيل بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة بدرجة كبيرة.
 .3حصلت فقرات بلد (الموارد البشرية و التدريا) م قبل أفراد مجتمع الدراسة على وز نسبي
قدره ( ،)%80.18ممم يدل على أ هنمك عنمية بملتدريا و بملموارد البشرية و تأهيلهم و
تطويرهم م

وجهة نظر اللمملي

بلممدات /أقسمم و التسجيل بملجمملمت الفلسطينية

بمحمفظمت قطمع غزة.
 .4حصلت فقرات بلد (اللمليمت و األنظمة) م قبل أفراد مجتمع الدراسة على وز نسبي قدره
( ،)%81.30ممم يدل على التحديث الدائم و المواكبة لتطورات األنظمة الحمسوبية و كذلك
المتمبلة الدائمة لللمليمت المختلفة داخل عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت
الفلسطينية.
 .5حصلت فقرات بلد (قيمس األداء و نظمم الحوافز) م قبل أفراد مجتمع الدراسة على وز
نسبي قدره ( ،)%78.01ممم يدل على متمبلة عممدات /أقسمم القبول و التسجيل بملجمملمت
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الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة لألداء الخمص بملموظفي و قيمسه بشكل دوري ،كذلك يدل
على توفر نظمم للحوافز في داخل هذه اللممدات /األقسمم.
 .النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (الميزة التنافسية)
 .1حصلت جميع فقرات متغير (الميزة التنمفسية) م قبل أفراد مجتمع الدراسة على وز نسبي
قدره ( ،)%82.23ممم يدل على إهتممم و إعتنمء عممدات /أقسمم القبول و التسجيل
بملجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة بملحصول على الميزة التنمفسية و تطويرهم و
اإلستمرار في السلي إليهم.

ج.النتائج المتعلقة بفروض الدراسة
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي تطبيق أسلوا ستة
سيجمم بأبلمده (دعم و إلتزام اإلدارة اللليم ،قيمس األداء و نظمم الحوافز ،التحسي المستمر،
اللمليمت و األنظمة ،الموارد البشرية و التدريا) و الميزة التنمفسية في عممدات القبول و

التسجيل في الجمملمت الفلسطينية في محمفظمت قطمع غزة.

 .2يؤثر تطبيق أسلوا ستة سيجمم (التحسي المستمر ،الموارد البشرية و التدريا ،اللمليمت و
األنظمة) تأثي اًر ذو داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05على الميزة التنمفسية في
عممدات القبول و التسجيل في الجمملمت الفلسطينية بمحمفظمت قطمع غزة.

د .نتائج إستجابات المبحوثي حول سسلو ستة سيجما بإختالف متغيراتهم الديمغرافية (النوع,

العمر ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,مكا العمل)

 .1توجد فروق ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسطمت إستجمبمت
المبحوثي

حول تطبيق أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaتلزى لمتغير (النوع ،مكم

اللمل).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسطمت إستجمبمت
المبحوثي حول تطبيق أسلوا ستة سيجمم ) (Six Sigmaتلزى لمتغير (اللمر ،المؤهل
الللمي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
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ه .نتائج إستجابات المبحوثي حول الميزة التنافسية بإختالف متغيراتهم الديمغرافية (النوع,
العمر ,المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,مكا العمل)
 .1توجد فروق ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α≤ 0.05بي متوسطمت إستجمبمت
المبحوثي حول الميزة التنمفسية تلزى لمتغير مكم اللمل.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصمئية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بي متوسطمت إستجمبمت
المبحوثي

حول الميزة التنمفسية تلزى لمتغير (النوع ،اللمر ،المؤهل الللمي ،المسمى

الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
ثاني ا :التوصيات

وفقمً للنتمئج السمبقة و التي أسفرت عنهم هذه الدراسة ،فإنه يمك تقديم التوصيمت و المقترحمت و التي
م

شأنهم المسمعدة في تطبيق أسلوا ستة سيجمم ،و تلزيز تطبيقه في المنشآت المختلفة ،و

مسمعدتهم في تحقيق الميزة التنمفسية ،و كذلك اآلليمت و السبل التي يمك االعتممد عليهم لبلوغ هذه
التوصيمت و تطبيقهم في جدول ( )54كمم يلي :

جدول ( :)54بيم توصيمت الدراسة و آليمت تنفيذهم

التوصية

م.

جهة التنفيذ

سلية التنفيذ

مدة التنفيذ

االهتممم بتبني ملميير أسلوا ستة -عمل ورشمت عمل خمصة

1

سيجمم في عممدات  /أقسمم

بأسلوا ستة سيجمم و ذلك

القبول و التسجيل بملجمملمت

بمالستلمنة بملخبراء في المجمل.

الفلسطينية بقطمع غزة كأسلوا

 -توزيع نشرات دورية على اإلدارة اللليم و دائرة

متكممل لتحقيق جودة األداء و

الموظفي

يقوم على خفض نسبة الليوا أو

سيجمم

األخطمء إلى أقل الدرجمت

حول أسلوا ستة الموارد البشرية

ثالث شهور

الممكنة.

2

ضرورة أ تقوم اإلدارة اللليم

 -وضع خطط دورية لتطبيق

للجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة

األسلوا بشكل تدريجي و دعمه

بدعم تطبيق أسلوا ستة سيجمم

مراحله بمم

و توفير كمفة التسهيالت المملية،

اإلدارية و اللوجستية لتطبيق

في كل مرحلة م

يتنمسا مع قدرات الجمملة.
 تخصيص جزء مفي

الجمملة

األسلوا لتحصل على الميزة

السنوية

التنمفسية التي ستضلهم في

أسلوا ستة سيجمم.
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الموازنة

لدعم

اإلدارة اللليم

دوريمً في كل
بداية عمم

مصمف الجمملمت المتميزة.
ضرورة مواكبة تطوير و تحديث

األنظمة الخمصة بلممدات القبول

3

 -دعم

تكنولوجيم

وحدة

المللوممت بملجمملة و حثهم

و التسجيل ،و كذلك متمبلة

على

اللمليمت الخمصة بهم و تطويرهم

التحسي المستمر.

لتتمك م مواكبة مليمر

"اللمليمت و األنظمة" الخمص

بأسلوا ستة سيجمم.

التطوير

و

الدائم

اإلدارة اللليم و

 -المتمبلة المستمرة لللمليمت وحدة تكنولوجيم

دوريمً

المختلفة في أنظمة عممدة المللوممت
القبول و التسجيل و تطويرهم

بمم يخدم تحقيق الجودة

اللملية.
ضرورة أ تقوم اإلدارة اللليم
للجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة

عملية للتوظيف تمك

المميزة ،و تقوم على تدريا

البشرية.

بمستقطما الكوادر البشرية

4

 وضع سيمسمت و ملمييراستقطما

أفضل

م

الكوادر

الكوادر الحملية بلممدات  /أقسمم

 -عمل دورات تدريبية مستمرة

المضي قدممً نحو تطبيق أسلوا

أسلوا ستة سيجمم و كيفية

القبول و التسجيل لتتمك م

ستة سيجمم للحصول على الميزة

حول

للموظفي

تفمصيل

اإلدارة اللليم و دائرة

الموارد البشرية

ثالث شهور

تطبيقهم.

التنمفسية المطلوبة.
ضرورة استمرار عممدات القبول و

التسجيل بملسلي نحو التحسي
المستمر في أداءهم و عدم
5

الوقوف عند نقطة ملينة ،بل

للتحسي المستمر في جميع

جوانا األداء المختلفة.

 -اإلعتممد على برامج الجودة

االستمرار في التحسي و تقليل

التي

األخطمء و الليوا إلى أقل قدر

األخطمء بأكبر شكل ممك .

ممك .

اللمل على تشجيع اللمملي

6

 -اعتممد

آليمت

مختلفة

تقوم

على

تقليل

عممدات /أقسمم

القبول و التسجيل

دوريمً

 -وضع أنظمة للتحفيز و

بلممدة /قسم القبول و التسجيل و

التشجيع الممدي و الملنوي عممدات /أقسمم

تحفيزهم نحو ضرورة تطبيق

بنمء على القبول و التسجيل
للموظفي تمنح
ً
مدى تطبيق أسلوا ستة و بملتلمو مع دائرة فصل دراسي

أسلوا ستة سيجمم في عملهم ،و
المحمفظة على المستوى التنمفسي

في نهمية كل

الموارد البشرية

سيجمم.

بل ورفله ع طريق تطبيق
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أسلوا ستة سيجمم.
ضرورة أ تقوم اللممدات و

الدوائر األخرى بملجمملمت
7

و التسجيل بإصدار تقرير

الفلسطينية بمالستفمدة م أسلوا

ينشر على اللممدات و

ستة سيجمم و تطبيقه في أعمملهم

الدوائر األخرى حول تطبيق

التنمفسية المطلوبة.

مستوى التطبيق و نتمئجه.

الداخلية لتتمك م الوصول إلى

ضرورة زيمدة الدراسمت الفلسطينية

8

 -أ تقوم عممدة /قسم القبول

أسلوا ستة سيجمم فيهم و
االبتلمد

 -محمولة

إدارة الجمملة و
بملتلمو مع عممدة

القبول و التسجيل

ع

التقليدية،

و اللربية التي تربط أسلوا ستة

الدراسمت

سيجمم بملميزة التنمفسية و ذلك

التركيز على الربط بي

لندرتهم ،و زيمدة الحمجة إلى

متغيرات هذه الدراسة و البمحثي

المزيد م الدراسمت حولهم.

تطويرهم و خلق نموذج
كممل م

و

خالل رسمئل

الدكتوراه و الممجستير.
ضرورة اهتممم الجمملمت

 -تنظيم زيمرات ميدانية إلى

الفلسطينية بمالستفمدة م تجمرا

الجمملمت

الجمملمت اللملمية في تطبيق

بتطبيق أسلوا ستة سيجمم

أسلوا ستة سيجمم.

و االطالع على تجمربهم

ع

قرا لالستفمدة في

تطبيق

سيجمم.

9

التي

قممت

أسلوا

ستة

 االستلمنة بخبراء الجودةم الخمرج و الذي أسهموا

اإلداراة اللليم

للجمملمت

الفلسطينية و دوائر
الجودة

في تطبيق أسلوا ستة
سيجمم في منشآت أخرى

لتطبيق هذا األسلوا في
الجمملمت الفلسطينية

10

اللمل على تضمي أسلوا ستة

 -االستلمنة بملكتا اللملمية

سيجمم في داخل المسمقمت التي

الحديثة لتدريس أسلوا

تدرس داخل التخصصمت اإلدارية

ستة سيجمم كمقرر متكممل

بملجمملمت الفلسطينية.

بملجمملمت الفلسطينية.
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الشؤو األكمديمية
بملجمملمت

الفلسطينية

ثالثا :الدراسات المقترحة

 .1إمكمنية تطبيق أسلوا ستة سيجمم لتحقيق الميزة التنمفسية في عممدات و دوائر أخرى
بملجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة.
 .2أسلوا ستة سيجمم و دوره في تخفيض التكمليف في الجمملمت الفلسطينية بقطمع غزة.
 .3أسلوا ستة سيجمم و دوره في رفع الكفمءة اإلدارية لللمملي في الجمملمت الفلسطينية بقطمع
غزة.
 .4مدى توافر متطلبمت أسلوا ستة سيجمم في الجمملمت الفلسطينية بملمقمرنة مع الجمملمت
اللربية.
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قائمة المصادر و المراجع
سوالا المصادر

 -القرءا الكريم

ثاني ا :المراجع العربية
 أبونمهية ،جيهم  :صالح ،)2012( ،مدى إستخدام معايير منهج سيجما ستة six-sigmaلتحقي جودة التدقي الداخلي (دراسة حالة الجامعات الفلسبينية في قباع غزة) ،رسملة ممجستير

غير منشورة ،قسم المحمسبة و التمويل ،كلية التجمرة ،الجمملة اإلسالمية ،غزة ،فلسطي .

 ابو النصر ،مدحت محمد ،)2009( ،المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة و سيجما ستة ،الداراللملمية للنشر و التوزيع ،الجيزة ،جمهورية مصر اللربية.

 -ابو بكر ،مصطفى ،)2006( ،الموارد البشرية مدخل لتحقي الميزة التنافسية ،الدار الجمملية،

اإلسكندرية ،جمهورية مصر اللربية.

 -اسممعيل ،علي عبد ربه ،)2014( ،تببي

إستراتيجية ستة سيجما لتحقي

الميزة التنافسية

للدراسات العليا بكلية التربية جامعة المنصورة ،مجلة كلية التربية ،جمملة المنصورة ،جمهورية مصر
اللربية ،اللدد (.)87

 -القصمص ،خملد ،)2014( ،استخدام منهج سيجما ستة ) (six sigmaفي ترشيد اتخاذ

الق اررات االستثمارية ،دراسة تببيقية على البنوك التجارية الفلسبينية ،رسملة ممجستير غير منشورة،
قسم المحمسبة ،كلية االقتصمد و الللوم اإلدارية ،جمملة األزهر ،غزة ،فلسطي .

 -إعديلي ،فمدي ، )2014( ،إمكانية تببي سسلو  6 sigmaو دوره في تخفيض التكاليف و

تدعيم المقدرة التنافسية – دراسة تببيقية في شركة التقنيات المتبورة إلعادة تصنيع المواد

المستهلكة ،رسملة ممجستير غير منشورة ,قسم المحمسبة ,كلية الللوم اإلدارية و االقتصمدية ,الزرقمء,
المملكة األردنية الهمشمية.

 -التلبمني ،نهمية و األغم ،مروا و شراا ،سمئد ،)2012( ،التخبيب اإلستراتيجي و عالقته بالميزة

التنافسية ،دراسة ميدانية في شركة توزيع األدوية في محافظات غزة ،مجلة جمملة األزهر بغزة،
سلسلة الللوم اإلنسمنية ،المجلد  ،14اللدد .2

 الخطيا ،مهند فواز ،)2009( ،مدى سثر إستخدام  Six Sigmaغير المخبب على رضاالزبائ في بنك اإلسكا للتجارة و التمويل ،رسملة ممجستير منشورة ،كلية األعممل ،جمملة الشرق

األوسط للدراسمت اللليم ،عمم  ،األرد .
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 الدهدار ،مروا  ،)2006 (،العالقة بي التوجه اإلستراتيجي لدى اإلدارة العليا في الجامعاتالفلسبينية و ميزتها التنافسية دراسة ميدانية على جامعات قباع غزة ،رسملة ممجستير غير

منشورة ،قسم إدارة األعممل ،كلية التجمرة ،الجمملة اإلسالمية ،غزة ،فلسطي .

 -الراوي ،سينم ،)2011( ،استخدام منهج سيجما ستة  Six Sigmaفي ضبب جودة التدقي

الداخلي (دراسة ميدانية على المستشفيات الخاصة الحائزة على جائزة الجودة و التميز في محافظة

عما  ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم المحمسبة ،كلية األعممل ،جمملة الشرق األوسط ،عمم ،
المملكة األردنية الهمشمية.

 الرقا ،خملد مصلح ،)2009( ،دور تكنولوجيا المعلومات في تبوير الميزة التنافسية (دراسةتببيقية على المدراء العاملي

في وزارتي المالية و الصحة بقباع غزة) ،رسملة ممجستير غير

منشورة ،قسم إدارة األعممل ،الجمملة اإلسالمية ،غزة ،فلسطي .

 -الزريقمت ،خملد و نور ،محمود ،)2012( ،سثر القيادة التحويلية في تحقي

الميزة التنافسية

(دراسة تببيقية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية ،مجلة كلية بغداد للللوم االقتصمدية ،اللدد

( ،)30جمملة اإلسراء ،عمم  ،المملكة األردنية الهمشمية.

 الزهراني ،محمد ب صملح ،)2010( ،إمكانية تببي سسلو ستة سيجما ستة في نادي ضبابقوى األم بمدينة الرياض ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم الللوم اإلدارية ،كلية الدراسمت اللليم،

جمملة نميف اللربية للللوم األمنية ،الريمض ،المملكة اللربية السلودية.

 -السكمرنة ،بالل ،)2005( ،إستراتيجيات الريادة و دورها في تحقي

الميزة التنافسية و تحسي

األداء لشركات اإلتصاالت في األرد  ،رسملة دكتوراة غير منشورة ،كلية الدراسمت اإلدارية و المملية

اللليم ،جمملة عمم اللربية للدراسمت اللليم ،عمم  ،المملكة األردنية الهمشمية.

 -الساليمة ،نضمل حلمي ،)2007( ،إمكانية إستخدام  six Sigmaلتحسي األداء الصحي في

المركز العربي الببي األردني ،رسملة ممجستير غير منشورة ،جمملة عمم اللربية للدراسمت اللليم،

عمم  ،المملكة األردنية الهمشمية.

 -الشممم  ،أمل بنت سالمة ،)2005( ،تببي

سيجما ستة في المجال التربوي ،مجلة جمملة

الملك سلود ،الللوم التروبية و الدراسمت اإلسالمية ،اللدد  ،18المجلد .1

 -الشرفم ،سلوى محمد ( ،)2008دور إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات في تحقي

المزايا

التنافسية في المصارف العاملة في قباع غزة ،رسملة ممجستير غير منشورة ،الجمملة اإلسالمية،
غزة ،فلسطي .

 -الشنواني ،صالح ،)2000( ،إقتصاديات األعمال ،مركز اإلسكندرية للكتا ،اإلسكندرية ،جمهورية

مصر اللربية.
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 -الطمئي و أخرو  ،)2011( ،تأثير تببي

سبعاد الميزة

إستراتيجية Six Sigmaفي تحقي

التنافسية دراسة تحليلية ألراء عينة م األبباء في المؤسسات الصحية الحكومية قضاء الفلوجة،
مجلة جمملة األنبمر للللوم االقتصمدية و االدارية ،اللراق ،المجلد ( ،)3اللدد (.)6
 -القزاز ،اسممعيل ،و الحدييثي ،رامي ،و كوريل ،عمدل SIX SIGMA ،)2009( ،و اسالي

حديثة اخرى في ادارة الجودة الشاملة ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطبمعة ،عمم  ،األرد .

 -اللتوم ,محمد ( ,)2009رسالة المنظمة و سثرها في تحقي الميزة التنافسية :دراسة ميدانية عى

قباع صناعة االدوية األردني ،رسملة ممجستير غير منشورة ,قسم إدارة األعممل ,كلية األعممل,
جمملة الشرق األوسط للدراسمت اللليم ,عمم  ,المملكة األردنية الهمشمية.

 الليهمر ،فلة ،)2005( ،دور الجودة في تحقي الميزة التنافسية للمؤسسة ،رسملة ممجستير غيرمنشورة ،قسم علوم التسيير ،كلية الللوم االقتصمدية و علوم التسيير ،جمملة الجزائر ،الجزائر.

 المدهو  ،محمد (،Management Training and development for SME ،)2003رسملة دكتوراة غير منشورة ،جمملة برادفورد ،المملكة المتحدة.

 -النليمي ،محمد ,عبد اللمل ،)2009( ،سسلو

إحصائي متقدم للوصول إلى سقل نسبة خبأ،

مجلة الللوم اإلحصمئية اللربية ،م.673-662 :)4( 2

 -النليمي ،محمد عبداللمل و صويص ،راتا جليل Six Sigma ،)2008( ،تحقي

إدارة الجودة ،دار إثراء للنشر و التوزيع ،عمم  ،المملكة األردنية الهمشمية.

 -الوليد ،هاللي ( ،)2009األسس العامة لبناء المزايا التنافسية و دورها في خل

الدقة في

القيمة :دراسة

حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال ،رسملة ممجستير غير منشورة ،كلية الللوم اإلقتصمدية و علوم

التسيير و الللوم التجمرية ،جمملة محمد بوضيمف ،الجزائر ،الجزائر.

 بمند بيتر و نيومم  ،روبرت و كمفمنمج ،رونملد ،)2009( ،كيف بورت جيرنال الكتريك ،موتوروال،و كبرى الشركات األخرى م ادائها ،ترجمة مكتبة جرير ،الريمض ،المملكة اللربية السلودية.

 بمند ،بيت و هولا ،الري ، )2005(،السيكس سيجما :رؤية متقدمة في إدارة الجودة ،ترجمةأسممة أحمد مسلم ،دار المريخ للنشر ،الريمض ،المملكة اللربية السلودية.

 -ب سليد ،خملد ب سلد( ،)2004سيجما ستة ،تببيقات على المنشأت الخدمية و الصناعية،

الريمض ،المملكة اللربية السلودية.

 -بورتر ،مميكل ( ،)1998اإلستراتيجية التنافسية سسالي

تحليل الصناعات و المنافسي  ،ترجمة

عمر األيوبي ،كلمة للترجمة ،أبو ظبي ،اإلممرات اللربية المتحدة.

 بوقرة ،رابح و حميدة ،زواوي ،)2012( ،إمكانية التوافاإلقتصادية الجزائرية مع تببي

لسياسات التدري

في المؤسسة

الستة سيغما دراسة حالة مؤسسة كوندور ،رسملة دكتوراة غير
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منشورة ،كلية الللوم اإلقتصمدية و التجمرية و علوم التسيير ،جمملة محمد بوضيمف ،المسيلة،

الجزائر.

 جوادة ،سمر ،)2011( ،مدى توافر مقومات تببي ستة سيجما في المستشفيات الحكومية فيقباع غزة و دورها في تحسي جودة الخدمات الصحية م وجهة نظر اإلدارة العليا ،رسملة ممجستير

غير منشورة ،قسم إدارة األعممل ،كلية التجمرة ،الجمملة اإلسالمية ،غزة ،فلسطي .

 -جودة ،محفوظ احمد ،)2008( ،تحسي جودة العمليات م خالل تببي سسلو  6سيجما في

مؤسسات التعليم العالي ،مجلة المحمسبة و اإلدارة و التأمي  ،المجلد السمبع و األربلو  ،اللدد

السبلو .

 -حمدي ،أبو القمسم ،)2005( ،تنمية كفاءات األفراد و دورها في دعم الميزة التنافسية

للمؤسسات ،دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية ،األغواب ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم
علوم التسيير ،كلية الللوم االقتصمدية و علوم التسيير ،جمملة الجزائر ،الجزائر ،الجزائر.

 حميده ،علي ،)2013( ،مدى توافر متبلبات تببي مدخل  Six Sigmaو الدور المتوقع منهفي خفض تكاليف الجوده في الشركات الصناعية (دراسة تببيقية على الشركات الصناعية العاملة

في قباع غزة) ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم محمسبة وتمويل ،كلية التجمرة ،الجمملة اإلسالمية،
غزة ،فلسطي .

 جونز ،تشمرلزهل ،)2001( ،اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل ،ترجمة رفمعي ،و عبدالمتلمل،دار المريخ للنشر ،الريمض ،المملكة اللربية السلودية.

 -خليل ،نبيل مرسي ،)1998( ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،مركز اإلسكندرية للكتا،

االسكندرية ،جمهورية مصر اللربية.

 -خليل ،نبيل ،)1996 ( ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،الدار الجمملية ،القمهرة ،جمهورية

مصر اللربية.

 -خولة ،محدة ،)2015( ،دور تكاليف الجودة في تحقي الميزة التنافسية (دراسة حالة :مؤسسة

النسيج و التجهيز – بسكرة  ،)TIFIBرسملة ممجستير غير منشورة ،قسم الللوم التجمرية ،كلية الللوم
االقتصمدية و التجمرية و علوم التسيير ،جمملة محمد خيضر ،سكرة ،الجزائر.

 -داسي ،وهيبة ( ،)2007إدارة المعرفة و دورها في في تحقي الميزة التنافسية :دراسة تببيقية في

المصارف الحكومية السورية ،رسملة ممجستير غير منشورة ،كلية اإلقتصمد ،جمملة دمشق ،دمشق،
سوريم.

 -رضوا  ،محمود ،)2012( ،إدارة الجودة الشاملة فكر و فلسفة..قبل س يكو تببي  ،المجموعة

اللربية للتدريا و النشر ،القمهرة ،جمهورية مصر اللربية.
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 رفمعي ،ممدوح ،)2011( ،سسلو ستة سيجما "مدخل تحسي العمليات" ،دار الكتا و الوثمئقالقومية ،القمهرة ،جمهورية مصر اللربية.

 -شلبم  ،مصطفى ،)2011( ،رسس المال الفكري و دوره في تحقي

الميزة التنافسية لشركة

اإلتصاالت الخلوية الفلسبينية جوال ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعممل ،كلية التجمرة،

الجمملة اإلسالمية ،غزة ،فلسطي .

 -صورية ،ملموري و هجيرة ،الشيخ ،)2010( ،محددات و عوامل نجاح الميزة التنافسية في

المؤسسة اإلقتصادية ،الملتقى الدولي الرابع حول الميزة و اإلستراتيجية التنمفسية للمؤسسمت
الصنمعية خمرج قطمع المحروقمت في الدول اللربية ،جمملة الشلف 10-9 ،نوفمبر .2010

 -فتيحة ،سالمي ،)2014( ،دور تسيير الكفاءات في تحقي

الميزة التنافسية للمؤسسة (دراسة

حالة المديرية العملياتية التصاالت الجزائر بالبويرة ،رسملة ممجستير غير منشورة ،كلية الللوم

االقتصمدية و التجمرية و علوم التسيير ،جمملة أكلي محند أولحمج ،البويرة ،الجزائر.

 عبداهلل ،هبه محمود ،)2012( ،مدى االلتزام بمنهج ستة سيجما ) (Six Sigmaفي ضببجودة التدقي الداخلي (دراسة تببيقية على المصارف العاملة في قباع غزة) ،رسملة ممجستير غير

منشورة ،قسم المحمسبة و التمويل ،كلية التجمرة ،الجمملة اإلسالمية ،غزة ،فلسطي .

 عبيد ،شمهر" ،)2012( ،دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية فيقباع البنوك في محافظة جني " ،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر االقتصمدي "نحو تلزيز تنمفسية

المنتجمت الفلسطينية" ،جمملة القدس المفتوحة،رام اهلل ،فلسطي .
 -عسيري ،علي ب أحمد ،)2010( ،متبلبات تببي

سسلو سيجما ستة لتبوير العمل اإلداري

بإمارة منبقة عسير ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم الللوم اإلدارية ،كلية الدراسمت اللليم ،جمملة

نميف اللربية للللوم األمنية ،الريمض ،المملكة اللربية السلودية.

 -محمد ،الليدي ،)2015( ،دور التخبيب اإلستراتيجي في خل

ميزة تنافسية داخل مؤسسة

إقتصادية ،رسملة ممجستير غير منشورة ،قسم علوم التسيير ،كلية الللوم اإلقتصمدية و التجمرية و
علوم التسيير ،جمملة أكلي محند أولحمج ،البويرة ،الجزائر.

 نمصر الدي  ،زينم ،)2015( ،واقع التنافسية في المصارف السورية (دراسة تحليلية) ،رسملةممجستير غير منشورة ،قسم االقتصمد و التخطيط ،كلية االقتصمد ،جمملة تشري  ،الجمهورية اللربية

السورية.

 -نوي ،طه حسي ( ،)2006اإلستثمار في رسس المال المعرفي و دوره في بناء الميزة التنافسية

للمنظمة ،المجلة الللمية للبحوث و الدراسمت التجمرية ،اللدد (2006م).
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ملح ( :)1اإلستبانة النهائية
جـــــامــــعــــة األزهــــــر – غــــــــــــــزة

عمـــــــــــــــادة الدراســــــــات العليــــــــــا

كليــــة االقتـصـاد و العلــوم اإلداريـة
برنامــج ماجستـــير إدارة األعمــــــال

سخي الموظف /سختي الموظفة

المحترم/ة

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته،،،

الموضوع :تعبئة االستبانة المرفقة

يقوم البمحث بإعداد بحث للحصول على درجة الممجستير في إدارة األعممل م جمملة األزهر – غزة بلنوا :
العالقة بي تببي سسلو ستة سيجما و الميزة التنافسية
دراسة ميدانية على عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في محافظات قباع غزة

فنرجو التكرم بمإلجمبة على جميع الفقرات المحددة في االستبمنةبموضوعية م خالل وضع عالمة ( √ ) أممم
التقييم المنمسا لكل فقرة ،كمم توجد في واقع عممدة /قسم القبول و التسجيل الذي تلمل به/ا ،علممً بأ

البيمنمت التي سيتم جملهم سوف تلممل بسرية تممة و ل تستخدم إال في أغراض البحث الللمي ،و تتوقف

على دقتهم صحة النتمئج التي ستتوصل إليهم الدراسة.

مع خالص تحياتي و تقديري
الباحث

عبداهلل رياض الخضري
جامعة األزهر – غزة
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سوالا :نبذة ع سسلو ستة سيجما Six Sigma
يلد أسلوا ستة سيجمم  Six Sigmaأحد أهم النممذج النمجحة للجودة الشمملة في عصرنم الحملي،

فهو أسلوا التحسي المستمر و الوصول إلى أقل انحراف أو تبمي ممك في المخرجمت و الذي

يهدف إلى الوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة ،هذه النسبة الضئيلة جداً تجلل م أسلوا ستة سيجمم

Six Sigmaأسلوبمً يستحق الدراسة و البحث و التطبيق في مؤسسمتنم ،فمألسلوا يتم م خالل خمس

مراحل منتظمة و التي تبدأ بتحديد المشكلة  ،Defineثم مرحلة القيمس  ،Measureتليهم مرحلة

التحليل  ،Analyzeثم مرحلة التحسي  ،Improveانتهمءاً بمرحلة المراقبة و التحكم  ،Controlو
يلرف هذا األسلوا على أنه مجموعة مجربة م أسمليا اإلدارة الحديثة و األدوات التحليلية و تقنيمت

مراقبة المشمريع ،و إعداد التقمرير ،التي تجتمع لتشكل إنطالقة تحسينمت في حل المشمكل و أداء

األعممل (القزاز و أخرو  ،)2009 ،و بشكل أخر فإ هذااألسلوا يلنى بملنظر إلى الطملا على أ
مستوى رضمه ع

الخدممت المقدمة هو األسمس ،و أ

تلبية احتيمجمته بل واجتيمز ذلك بتحقيق

احتيمجمته قبل أ يطلبهم يلتبر بمثمبة النجمح الفللي في تحقيق هذه المنهجية ،و يرتكز هذا األسلوا

على عدة ملميير و هي  :دعم و التزام اإلدارة اللليم ،التحسي المستمر ،الموارد البشرية و التدريا،
اللمليمت و األنظمة ،قيمس األداء و نظمم الحوافز(.القزاز و أخرو )2009 ،
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 القسم األول :البيانات الديمغرافيةيرجى استكممل البيمنمت األتية بوضع عالمة ( √ ) في المكم المنمسا ممم يلي:
-1

النوع:

-2

العمر:

ذكر

أقل م  30عمم

أنثى

م  30إلى أقل م  40عمم

 50عمم فأكثر

م  40إلى أقل م  50عمم

 -3المؤهل العلمي:
دكتوراه

بكملوريوس

ممجستير

ثمنوية عممة

دبلوم

 -4المسمى الوظيفي (في عمادة/قسم القبول و التسجيل):
عميد
 -5عدد سنوات الخدمة:
أقل م  5سنوات

نمئا /مسمعد عميد

مدير

م  5إلى أقل م  10سنوات

موظف

رئيس قسم

م  10إلى أقل م  15سنة

15سنة فأكثر

 -6مكا العمل:
جمملة األزهر

الجمملة اإلسالمية

جمملة غزة

جمملة فلسطي

جمملة القدس المفتوحة
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جمملة األقصى

 القسم الثاني :محاور الدراسة:يرجى التكرم بوضع عالمة (√ ) عند االختيمر المنمسا م وجهة نظرك:
م

مواف

العبارة

بشدة

مواف

محايد

غير

مواف

غير
مواف

بشدة

سوالا :توفر معايير سسلو ستة سيجما  Six Sigmaفي عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في قباع غزة
المحور األول :دعم و التزام اإلدارة العليا :التزام اإلدارة اللليم بتوفير جميع متطلبمت تطبيق أسلوا ستة سيجمم و توفير الدعم الكمفي

لهم.
1

تتوفر لدى إدارة الجمملة المقدرة المملية لتبني أسلوا ستة سيجمم في

2

تتوفر لدى إدارة الجمملة بنية مشجلة و منمخ مالئملتطبيق أسلوا ستة

3

لدى إدارة الجمملة االستلداد لتبني وسمئل إحصمئية تؤدي إلى تطبيق

4

توفر إدارة الجمملة التسهيالت و الوقت و األدوات الستخدام أسلوا ستة

5

لدى عممدة /قسم القبول و التسجيالالستلداد إللزام اللمملي على استخدام

6

تلتمد إدارة الجمملة على الخطط االستراتيجية الخمصة بملجودة.

7

تؤكد عممدة /قسم القبول و التسجيلبمستمرار أ خدمة الطلبة هو هدفهم

8

يوجد اهتممم لدى عممدة /قسم القبول و التسجيللقيمس مستوى رضى الطلبة

عممدة/قسم القبول و التسجيل

سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل

أسلوا ستة سيجمم في عممدة  /قسم القبول و التسجيل
سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل
أسلوا ستة سيجمم

األول و األسمسي.

ع الخدممت التي تقدمهم

المحور الثاني :التحسي المستمر :السلي الدائم نحو تطوير األداء ،و تحسي الجودة بهدف تلظيم المنمفع التي يحصل عليهم
اللميل ،و تخفيض التكمليف إلى أقل حد ممك دو التأثير على الجودة

9

تنظر إدارة الجمملة إلى التحسي المستمر على أنه أداة نمجحة لتطوير

10

تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل على برامج ضبط الجودة لغرض

11

يؤدي إعتممد عممدة القبول و التسجيل على برامج ضبط الجودة إلى تقليل

12

تهتم عممدة /قسم القبول و التسجيل بملتلرف على اقتراحمت اللمملي و

13

تهتم إدارة الجمملة بتحقيق مستويمت عملية م الرضم ع الخدممت

14

يؤدي تطبيق مضممي الجودة في عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تقديم

مجمالت اللمل المختلفة.
التحسي المستمر.

األخطمء بدقة في جميع اإلجراءات اإلدارية.

األخذ بهم في عملية تحسي جودة اللمليمت في الجمملة.

المقدمة للطلبة.

الخدممت للطلبة بصورة أكثر كفمءة و فلملية و دقة.
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15

يتم التشجيع على استخدام الحوسبة و إجراءات التحسي على البرامج
المستخدمة في عممدة /قسم القبول و التسجيل.

مواف

م

العبارة

16

لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد و القدرة إلشراك اللمملي في

بشدة

مواف

محايد

غير
مواف

غير

مواف

بشدة

نشمطمت الجودة و التحسي المستمر.

المحور الثالث :الموارد البشرية و التدري  :االهتممم بملموارد البشرية و تطويرهم و تدريبهم بغرض تحسي جودة مخرجمت اللمل
17

تستطيع عممدة /قسم القبول و التسجيلتدريا و تأهيل كوادرهم اإلدارية

18

تستطيع عممدة /قسم القبول و التسجيل أ توفر برامج تدريبية مختلفة

19

بنمء على ملميير
تقوم عممدة /قسم القبول و التسجيل بتنفيذ برامج التدريا ً
بنمء على االحتيمجمت التدريبية لهم.
و أسس واضحة و ً

لتطبيق أسلوا ستة سيجمم.

لللمملي في مجمل تطبيق أسلوا ستة سيجمم.

20

لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد لتوفير مدربي أكفمء لتدريا

21

لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل اإلستلداد لتوفير أممك لتدريا

22

لدى إدارة الجمملة اإلستلداد لتخصيص جزء م ميزانيتهم في السنوات

23

تسلى إدارة الجمملة الستقطما أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل

24

تنظر عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى جميع اللمملي فيهم كجزء م

25

تلزز الجمملة مركزهم التنمفسي م خالل دائرة الموارد البشرية و جللهم

اللمملي
اللمملي

القمدمة لتدريا اللمملي حول إستخدام أسلوا ستة سيجمم.
الوظمئف.

مجموعة تحسي الجودة.

أكثر فمعلية.

المحور الرابع :العمليات و األنظمة :و يقصد بهم اللمليمت اإلدارية و األنظمة المحوسبة داخل عممدة القبول و التسجيل.
26

تهيئ عممدة /قسم القبول و التسجيل البيئة التي تشجع اللمملي على قبول

27

يتوفر لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل بنية تكنولوجية قوية و متطورة و

28

يتم تطوير اللمليمت و األنظمة في عممدة /قسم القبول و التسجيل بشكل

29

تتوفر في عممدة /قسم القبول و التسجيل قمعدة بيمنمت متكمملة لتسهيل

ثقمفة التغيير لتطبيق أسلوا ستة سيجمم.
مرتبطة بجميع اإلدارات و األقسمم.

دائم.

تطبيق برامج الجودة المختلفة.
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30

تتوفر في عممدة /قسم القبول و التسجيل شبكة الكترونية تسمعد في

31

يتم إنجمز األعممل اإلدارية المختلفة ع طريق التواصل بملحمسوا و بال

32

هنمك أنظمة تسمح بملمراجلة اإللكترونية دو الحمجة لزيمرة الطملا

33

هنمك مراجلة مستمرة ألنظمة المللوممت لتصحيح األخطمء و التحسي .

34

ال يحدث في أوقمت الذروة و االزدحمم أعطمل في األنظمة.

35

تتوفر إمكمنيمت فورية إلصالح أي أعطمل تحدث في األنظمة.

36

هنمك طرق فورية إلنجمز الملممالت في حمل وجود أعطمل في األنظمة.

تحسي األداء.

حمجة كبيرة للتواصل المبمشر.

للجمملة.

المحور الخامس :قياس األداء و نظام الحوافز :عملية إحصمية تحليلية الغرض منهم قيمس مستوى األداء و ربط هذا المستوى بنظمم

التحفيز.
م

مواف

العبارة

بشدة

37

تركز عممدة /قسم القبول و التسجيل على التلرف على أراء الطلبة ع

38

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على ململجة أوجه القصور بنمء على

39

تتبنى عممدة /قسم القبول و التسجيل أسلوا التغذية اللكسية كمنهج

40

تقوم عممدة  /قسم القبول و التسجيل بملقيمس الدائم و المتمبلة المستمرة

41

ملميير التقييم الموجودة حمليمً تسمعد في تحسي األداء الكلي في عممدة/

42

يتم رفع تقمرير قيمس األداء لإلدارة اللليم التخمذ الق اررات المنمسبة.

43

تتم عملية قيمس األداء بشكل دوري و منتظم.

44

لدى اإلدارة استلداد لربط نظمم الحوافز بمدى تطبيق أسلوا ستة سيجمم

45

تقوم إدارة الجمملة بتوفير حوافز ممديةلللمملي الذي سيأخذو على

46

تقوم إدارة الجمملة بتوفير حوافز ملنوية لللمملي الذي سيأخذو على

47

لدى اإلدارة استلداد لربط ترقيمت اللمملي و تحسي وضلهم اإلداري

الخدممت المقدمة.

تقمرير أو شكموى الطلبة.

لملرفة صورتهم لدى الطلبة.

لألداء.

قسم القبول و التسجيل.

في عممدة /قسم القبول و التسجيل.

عمتقهم تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل.
عمتقهم تطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و التسجيل.
بمدى التزامهم بتطبيق أسلوا ستة سيجمم في عممدة /قسم القبول و

التسجيل.
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مواف

محايد

غير
مواف

غير
مواف

بشدة

ثاني ا :توفر معايير الميزة التنافسية في عمادات القبول و التسجيل في الجامعات الفلسبينية في قباع غزة
المحور األول :الكفاءة المتميزة
48

تسلى إدارة الجمملة دائممً إلى تطبيق التقنيمت الحديثة في عممداتهم و

49

تؤيد عممدة /قسم القبول و التسجيل مبدأ تفويض الصالحيمت و تسهيل

50

تلمل إدارة الجمملة على تطوير الملرفة لدى اللمملي في عممدة /قسم

51

تسهم نظم المللوممت المستخدمة في الجمملة في خفض تكمليف اللمليمت

52

يتضم نطمق الرقمبة الداخلية في عممدة /قسم القبول و التسجيل فحص و

53

التميز الذي تتمتع به عممدة /قسم القبول و التسجيل بملجمملة ال يمك

54

تسلى عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تبني كل الطرق و األسمليا و

55

ينجز موظفو عممدة/قسم القبول و التسجيل الخدممت بسرعة و في الوقت

م

العبارة

56

أقسممهم.

تدفق المللوممت بي الوحدات المختلفة.
القبول و التسجيل.

و الخدممت الخمصة بلممدة /قسم القبول و التسجيل.

تقييم كفمءة و فمعلية اللمليمت.

تقليده بكل سهولة م عممدات /أقسمم القبول و التسجيل األخرى.
االستراتيجيمت الكفيلة بتطوير كفمءة اللمليمت فيهم.

المحدد.

مواف
بشدة

يقدم موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الخدممت بملشكل المطلوا.

المحور الثاني :التزام عمادة/قسم القبول و التسجيل بالجودة
57

تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل سيمسة واضحة حول الجودة و تكو

58

تتمتع صملة خدممت القبول و التسجيل بملجمملة بمظهر جذاا و بيئة

59

يلطي موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل اهتمممم فرديمً للطلبة و

60

يمتلك موظفو عممدة /قسم القبول و التسجيل الملرفة التممة لإلجمبة على

61

يتوفر لدى إدارة الجمملة دليل واضح و موثق لنظمم الجودة فيهم.

62

تلتمد عممدة /قسم القبول و التسجيل على أسمليا علمية لغرض تحسي

63

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على تشكيل فرق عمل ،بهدف

محددة بأهداف واضحة.
مريحة للطلبة.

يتلمملو مع مشمكلهم بلنمية فمئقة.
جميع استفسمرات الطلبة.

الجودة.
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مواف

محايد

غير
مواف

غير
مواف

بشدة

التحسي المستمر في جودة الخدممت المقدمة للطلبة.
64

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على أ تكو الجودة مسؤولية جميع

65

تنظر عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى الجودة على أنهم نظمم متكممل

66

هنمك تنسيق منمسا بي األقسمم المختلفة ذات اللالقة مع عممدة/قسم

67

تسلى عممدة /قسم القبول و التسجيل إلى تحسي األنظمة الحمسوبية فيهم

68

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على حل مشكالت الجودة بمشمركة

اللمملي فيهم.

يقوم على التوجه نحو الطلبة و تحقيق رغبمتهم و إشبمع حمجمتهم.
القبول و التسجيل بملجمملة.

ع طريق قيمس جودة الخدممت المقدمة م خالل هذه األنظمة.

جميع اللمملي .

المحور الثالث :اإلستجابة لحاجات البلبة
69

تؤكد عممدة /قسم القبول و التسجيل على أ الطملا هو أهم عنصر في

70

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل بشكل جدي على أ تكو الخدممت

أهدافهم.

المقدمة للطلبة متميزة و تلمل بشكل مستمر على الوفمء بملتزاممتهم تجمه

الطلبة.
71

تتمبع عممدة /قسم القبول و التسجيل و بشكل مستمر التغيرات المختلفة في

72

تلمل عممدة /قسم القبول و التسجيل على نقل و تجسيد حمالت الطلبة

73

يتوفر لدى عممدة /قسم القبول و التسجيل نظمم شكموى و اقتراحمت فلمل

74

تتلممل عممدة /قسم القبول و التسجيل مع شكموى و مقترحمت الطلبة

حمجمت الطلبة.

بخدممت متطورة و متميزة تحمكي توقلمتهم.
خمص بملطلبة.

بشكل جدي و بمتمبلة مستمرة.

شكرا لحس تعاونكم،،،،،
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ملح رقم ( :)2قائمة المحكمي
م

المؤسسة

المحكم

جامعة األزهر – غزة

1

د .مروا األغا

2

د .محمد سبو الجبي

جامعة القدس المفتوحة

3

د.جال ل شبات

جامعة القدس المفتوحة

4

س.د .حمدي سبو جراد

جامعة القدس المفتوحة

5

د .محمد اشتيوي

جامعة القدس المفتوحة

6

د .رامز بدير

جامعة األزهر – غزة

7

د.محمود الشنبي

ديوا الموظفي العام

8

د.مؤم الحنجوري

جامعة األزهر – غزة

9

د.نبيل اللوح

ديوا الموظفي العام

10

د.خليل عبا اهلل

11

د.سكرم سمور

سكاديمية القيادة و الريادة
الجامعة اإلسالمية بغزة
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ملح رقم ( :)3رسالة تسهيل المهمة للباحث
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