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 الممخص:
         ىدفت الدراسة إلى استعرض األدبيات التربوية والدراسات السابقة الخاصة بمنيجية

Six Sigma  ومدى استعداد  المؤسسات التعميمية في الكويت الستخداميا كأسموب من أساليب
كفاءة المؤسسات التعميمية ضمن تجارب تمك األدبيات الجودة الشاممة في تحسين وتطوير ورفع 

والدراسات، وقد اتعبت الدراسة المنيج الوصفي في قراءة الواقع وقياسو عن طريق معرفة مدى 
استعداد المؤسسات التعميمية في الكويت الستخدام أساليب الجودة الشاممة لرفع كفاءة مؤسساتيا 

مدير ومديرة مؤسسة تعميمية في دولة الكويت،  32ى التعميمية،حيث اشتممت عينة الدراسة عم
مما يعكس حرص اإلدارات وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج منيا ارتفاع أساليب الجودة الشاممة 

المدرسية برفع كفاءة العمل والسعي لذلك باستخدام أساليب الجودة الشاممة المتنوعة، أيضا من 
كأسموب من   Six Sigmaينة المجتمع الستخدام منيجيةالرغبة العامة لعنتائج الدراسة ارتفاع 

أساليب الجودة الشاممة لرفع كفاءة اإلنتاجية في المؤسسة التعميمية ، توصمت الدراسة إلى عدة 
، تذليل  لرفع كفاءةاالنتاجية في  المؤسسات التعميمية Six Sigma توصيات منيا تبني منيجية

ية اإلدارات المدرسية والييئات التعميمية وأيضا تمكين الصعوبات والعقبات اإلدارية أمام تنم
 اإلدارات داخل النظام التعميمي خاصة في عمميات اتخاذ القرار

 ، المؤسسات التعميمية ،دولة الكويتSix Sigma الكممات المفتاحية:
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Abstract : 
The study aimed to review the educational literature and previous 

studies on the Six Sigma methodology and the readiness of educational 
institutions in Kuwait to use it as a method of comprehensive quality in 
improving, developing, and raising the efficiency of educational 
institutions within the experiences of this literature and studies, and the 
study was tired of the descriptive curriculum in reading reality and 
measuring it by knowing the readiness of educational institutions in 
Kuwait to use comprehensive quality methods to raise the efficiency of 
their educational institutions, where the sample of the study included 23 
director and director of an educational institution in Kuwait, and the 
study reached several results, including the study. The study has 
reached several recommendations, including adopting the six Sigma 
methodology to raise productivity efficiency in educational institutions, 
overcoming administrative difficulties and obstacles to the development 
of school administrations and educational bodies, as well as enabling 
departments within the educational system, especially in decision-
making processes. 
Keywords: Six Sigma, learning intitutions,State of Kuwait  
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 :المقدمة
إن المؤسسات التعميمية تمعب المحور األساسي في رفعة المجتمعات ومحاربة الفساد ، 

ام تقدم األمم ، حيث وتحقيق اآلمال والسعي المستمر نحو تيذيب األجيال والركيزة األولى أم
السعي الدائم في تحسين أداء تمك المؤسسات ضرورة أساسية يجب اتخاذىا من قبل المسؤولين ، 
وال يمكن تحقيق إنجاز تعميمي مستحق إال بوجود قيادات مدرسية مؤىمة لذلك ، تحمل رؤى 

موح ، والسعي وأىداف واقعية يمكن تحقيقيا ، وقدرة عالية عمى تييئة مناخ مناسب لتحقيق الط
الدائم لتطوير وتنمية العاممين بكل احترافية ووعي لمتطمبات واحتياجات المؤسسة التعميمية . 
وعميو فمم تعد ميمة القائد التربوي في الدارة المدرسية الحديثة تقميدية وروتينية ، بل أصبح القائد 

عمى أن نجاح القائد  التربوي المدرسي حجر الرحى في تحسين العممية التربوية وتطويرىا.
            التربوي المدرسي في تحقيق أىداف مدرستو يتوقف عمى عدة عوامل، وفي مقدمتيا ما
             يتمع بو ىذا القائد التربوي من قدرات و) إمكانية أداء العمل ( وميارات إدارية وقيادية

 (. 3١٠2) السعود ،  .) أداء العمل بسرعة ودقة (

ى تواجو المؤسسات التعميمية في دولة الكويت الكثير من التحديات المحمية من جية أخر 
والعالمية في كافة المجاالت ، أىميا المعايير التعميمية العالمية المتجددة الخاصة برفع كفاءة 
المعمم والمتعمم والتي تؤدي بشكل طردي إلى رفع كفاءة المؤسسة التعميمية ، ذلك يجعل 

ة في التعميم العام بحاجة كبيرة إلى استخدام الكثير من االستراتيجيات مؤسساتنا التعميمي
والمنيجيات الكفيمة في رفع كفاءتيا في مختمف أجزاءىا اإلدارية التعميمية.  لقد أجمع باحثو 
اإلدارة التربوية ومنظرو القيادة التربوية ، وممارسوىا عمى حد سواء عمى ىذه الحقيقة التي لم تعد 

برىان ، أال وىي دور القيادة المدرسية في زيادة كفاءة المدرسة ، وتحسين فاعمية  بحاجة إلى
 (.3١٠2أداءىا ، وتجويد عممياتيا.) السعود ، 

تم اتخاذىا كوسيمة لزيادة جودة مخرجات المؤسسات التجارية ،  Six Sigmaإن منيجية 
تخاذىا كتطبيقات أولية عن طريق حصر بيانات المخرجات ثم تحويميا إلى معمومات تستطيع ا

في المنيجية ،حيث أثبتت نجاحيا في مراحل عدة وجدارتيا في رفع الجودة المنتجات وتقميل 
تزيد قيمة المساىمين بشكل يعمل عمى  Six Sigmaنسبة الخسائر إلى صفر. إن منيجية 

   (George,2002التحسين في العمل لموصول إلى رضا العمالء بأقل تكمفة و أعمى جودة ) 
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 Sixتكمن أىميتو المنيجية كنظام شامل ومرن لتحقيق واستدامة وتعظيم نجاح األعمال،
Sigma   مدفوعة بشكل فريد بالفيم الدقيق الحتياجات العمالء ، واالستخدام المنضبط لمحقائق

عادة  والبيانات والتحميل اإلحصائي ، واالىتمام الدؤوب بإدارة عمميات األعمال وتحسينيا وا 
 ((PANDE,.et.2000 رىاابتكا

إن وجود تمك المنيجية في النظام التعميمي يأتي مطمب أساسي حيث التوجيات العالمية 
في تعزيز أساليب اقتصاد المعرفة و الميزة التنافسية والقيم المضافة والتي تحمل األثر األكبر في 

ي يمكن أن يتم تطبيقيا العممية التعميمية بوجو خاص والعممية التربوية عمى وجو العموم، والت
 .Six Sigmaبشكل فاعل في وجود منيجيات مطّورة ومجدية مثل منيجية 

، نموذج دميك في وزارة التربية والتعميم: العمل  Six Sigmaومن أىداف تطبيق 
الجماعي لمحصول عمى أعظم الفوائد؛ إذ تركز عمى العمل الجماعي والتشارك في الواجبات 

لجودة في الخدمات والعمميات العممية وفي كل عنصر من عناصر والمسؤوليات،وتحسين ا
الجودة الخاصة بالمؤسسة التعميمية، فيي أسموب ييدف إلى تحسين فاعمية العمميات. كما ييدف 

نموذج دميك البيانات   Six Sigmaإلى استخدام البيانات لصناعة القرارات؛ حيث تستخدم ثقافة 
 facts) قبل االفتراضات، مما أدى إلى ظيور اإلدارة بالحقائقبوصفيا قوة محركة لمعمل. وال ت

by Management )،(3١٠2)عطير 
Six Sigma  ،تعبر عن ىدف لألداء يتم تطبيقو عمى كل عنصر من عناصر الجودة

 وليس عمى المنتج في مجممو، وكمما زاد تعقيد المنتج كمما زادت احتمالية ظيور العيوب فيو،
يعود عمى مؤسسة التعميم العالي بفوائد جمة، منيا: نقل ثقافة  Six Sigmaاستخدام منيجية 

زالة الخطوات التي تعتبر غير ىامة في  المؤسسة من تقميل األخطاء إلى منع األخطاء، وا 
 (3١٠١العمميات)عبابنة،

 مشكمة الدراسة:
رؤيتيا تعد اإلدارة المدرسية الخطوة األولى أمام نجاح المؤسسة التعميمية ، حيث تمثل 

مجتمع  –ولي أمر  –متعمم  –ورسالتيا ومنيجية عمميا اليومي المباشر مع عدة عناصر ) معمم 
تطمعات وغايات وزارة التربية والتعميم العالي ( التحدي األكبر أمام تحقيقيا النجاح أو  –محمي 

اضر حتى الرضا لكل تمك العناصر ، إن تدني أداء بعض اإلدارات المدرسية في وقتنا الح
وغياب القيادات المسؤولة أدى إلى ظيور الكثير من الظواىر السمبية منيا التنمر ، العنف 
الطالبي واألسري ،تدني أداء المعمم ، تراجع تقدم المؤسسات التعميمية و االىتمام بالمظاىر 

عالمية أن والترف بداًل من التركيز عمى العمم والتعّمم، فوفق ما ذكرتو مؤشرات تقرير التنافسية ال
، أما بمؤشر  3١٠٢-3١٠٢عالميا لعام  22مؤشر جودة النظام التعميمي في الكويت احتل 
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عالمًيا ، وتمك البيانات السابقة بحسب دراسة  ٠١١االبتكار بالنظام التعميمي الكويتي أتى بمركز 
ة في جريدة الجريد 3١٠٢-3١٠٢تحميمية محمية أجريت عمى تقرير التنافسية الدولي لعام 

المحمية، أيًضا نجد تراجع في نسبة إنجاز وزارة التربية في التقرير النيائي لألمانة العامة 
، وغياب الكفاءات التربوية عن ساحة الميدان التربوي  3١٠١ – 3١٠2لمتخطيط الكويتية لعام 

، كل تمك األسباب أتت مجتمعة إلى وجود أساليب مبتكرة إلى تفعيل دور اإلدارات المدرسية 
وتنمية قدراتيا القيادة بشكل يكفل تطّور النظام التعميمي واإلداري في دولة الكويت تحقيقا لمجودة 

 Sixالشاممة ، حيث تتمثل مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي "ما واقع استخدام منيجية 
Sigma   ع منو:في المؤسسات التعميمية الكويتية من وجية نظر مديري المدارس فييا"، والمتفر 

 ما مستوى استخدام مديري المدارس ألساليب ومنيجيات الجودة الشاممة؟ -
 ما مستوى تأثير أساليب ومنيجيات الجودة الشاممة في رفع كفاءة المؤسسة التعميمية؟ -
لرفع كفاءة  Six Sigmaما مدى استعداد المؤسسات التعميمية في الكويت الستخدام منيجية  -

 المؤسسة؟
 أهمية الدراسة:

من أىمية الدراسة في الموضوع الذي تناقشة حيث يعتبر من المواضيع حديثة تك
االستخدام في مجال اإلدارة التربوية والجودة الشاممة في المؤسسات التربوية حيث أن الدراسات 

في المؤسسات التعميمية أو ما قبل التعميم العالي تكاد أن تكون  Six Sigmaوالتجارب 
وما  Six Sigmaان التعميمي والتربوي بأفكار واضحة عن منيجية معدومة،مما يثري الميد

تأثيرىا في رفع كفاءة مؤسستيم التعميمية وتحسين مخرجاتيا عمى مستوى التعميمي لممتعممين 
 والميني لمييئات اإلدارية والتعميمية فييا.

  هدف الدراسة:
            ة الخاصة بمنيجيةتيدف الدراسة إلى استعرض األدبيات التربوية والدراسات السابق

Six Sigma  ومدى استعداد  المؤسسات التعميمية في الكويت الستخداميا كأسموب من أساليب
ضمن تجارب تمك األدبيات ورفع كفاءة المؤسسات التعميمية الجودة الشالمة في تحسين وتطوير 

 والدراسات المحمية والعالمية.
 مصطمحات الدراسة:

Six Sigma -    :ظام شامل ومرن لتحقيق واستدامة وتعظيم نجاح األعمال،ن Six Sigma 
مدفوعة بشكل فريد بالفيم الدقيق الحتياجات العمالء ، واالستخدام المنضبط لمحقائق 
عادة  والبيانات والتحميل اإلحصائي ، واالىتمام الدؤوب بإدارة عمميات األعمال وتحسينيا وا 

 (PANDE,.et.2000 ).ابتكارىا



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاوي العذد  – 33اجمللذ  333

 

 سة التعميمية: المؤس -
المؤسسة التعميمّية ىي عبارة عن مكان أو موقع يتم فيو التقاء فئات مجتمعّية مختمفة 
األعمار، ويتم فييا تعميميم وتزويدىم بالكثير من المعمومات المختمفة حسب نوع ىذه المؤسسة 

عممون، والطالب، التعميمّية، وتتكون ىذه المؤسسة التعميمّية من أعضاء الييئة التدريسّية أو الم
وأولياء األمور، والييئات اإلدارّية فييا، ويقوم الطالب بالبقاء في ىذه المؤسسة لتمقي العمم لفترات 
زمنّية معّينة، تعتمد ىذه الفترة أيضًا عمى نوع المؤسسة التعميمّية، فيناك العديد من أنواع 

  .، والكميات، والجامعاتالمؤسسات التعميمّية مثل رياض األطفال، والمدارس، والمعاىد
 (3١٠٢)كامل،

 :سةرادلود ادح -
 :ود اآلتيةدلحر ااإطفي ُأجريت هذه الدراسة 

 .Six Sigmaواقع استعداد المؤسسات التعميمية الستخدام منيجية  الحدود الموضوعية: -
 .3١3٠/3١3١العام الدراسي  ود الزمنية:دلحا -
 ية الكويتيةمؤسسات التعميم في وزارة الترب ود المكانية:دلحا -
 العاممون في قطاع التعميم برتبة مدير مدرسة الحدود البشرية: -

 منهجية الدراسة:
استخدمت الباحثة في الدراسة المنيج الوصفي ، بقياس واستعراض الواقع كما ىو وطرح 

 الحمول والتوصيات المناسبة لموصول إلى ىدف الدراسة.
 اإلطار النظري:
Six Sigma: 

Six Sigma ق صارم ومرّكز وفعال لمغاية بجودة مثبتة المبادئ والتقنيات، قائم ىو تطبي
أداء أعمال خاٍل من  عمى دمج عناصر من أعمال وانجازات العديد من رواد الجودة ، تيدف

عالمة سيجما ىو حرف في األبجدية اليونانية يستخدمو اإلحصائيون لقياس  .العيوب تقريًبا
 .داء الشركة من خالل مستوى سيجما لعممياتيا التجاريةالتباين في أي عممية، يتم قياس أ

 Six Sigma   ىو تطبيق المنيج العممي لتصميم وتشغيل أنظمة اإلدارة والعمميات
التجارية التي تمكن الموظفين من تقديم أكبر قيمة لمعمالء والمالكين. تعمل الطريقة العممية 

 :عمى النحو التالي
 .ق أو عممكالحظ بعض الجوانب الميمة لمسو  -
 .تطوير تفسير أو فرضية مبدئية ، بما يتفق مع مالحظاتك -
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 .بناًء عمى فرضيتك ، قم بعمل تنبؤات -
اختبر تنبؤاتك بإجراء تجارب أو إجراء مزيد من المالحظات الدقيقة. سجل مالحظاتك. قم  -

بتعديل فرضيتك بناًء عمى الحقائق الجديدة. إذا االختالف موجود ، استخدم األدوات 
 .إلحصائية لمساعدتك عمى فصل اإلشارة عن الضوضاءا

النتائج من التجارب أو ال توجد اختالفات بين الفرضية و  حتى 4و  2كرر الخطوتين   -
 .المالحظات

في ىذه المرحمة ، لديك نظرية قابمة لمتطبيق تشرح عالقة ميمة في حياتك السوق أو 
 .ستخداميا لمتنبؤ بالمستقبلالعمل. النظرية ىي كرتك البمورية ، والتي يمكنك ا

تحتاج الؤسسات إلى أنظمة وأنشطة معينة ذات صمة  Six Sigmaولتنفيذ منيجية 
 وطيدة بتفعيل المنيجية بشكل أفضل وفّعال :

وإليصال  Six Sigmaالدور األساسي لمقيادة ىو خمق رؤية واضحة لنجاح  -القيادة  -٠
أنحاء المنظمة. بعبارة أخرى ، يجب أن رؤيتيم بوضوح وثبات الرؤية  وتكرارىا في جميع 

 Six Sigmaتقود القيادة الجيد، وتتمثل مسؤوليتيم األساسية في ضمان توافق أىداف 
، يتم ذلك عن طريق تعديل المنظمة مثل أن  بأىداف المنظمة  وتقديميا بشكل صحيح
ك كجزء من روتينيم الطبيعي وذل Six Sigmaاألفراد يتبعون منيجية بشكل طبيعي 

دارات جديدة ، وتعديل أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات.   يتطمب إنشاء وظائف وا 
باستخدام المعرفة المكتسبة حديثًا ، يقوم كبار القادة بتوجيو تطوير وتدريب  -البنية التحتية  -3

 . Six Sigmaالبنية التحتية إلدارة ودعم منيجية 
يتم اتخاذ خطوات "األسالك الناعمة" في نفس الوقت ،  -عمميات االتصال والتوعية  -2

التي يمكن فييا أن يزدىر اإلبداع، ادرة عمى التغيير حيث االبتكار و المنظمة وزراعة بيئة ق
عالي المستوى عمى مبادرة التغيير والتواصل المطموب  DMAICحيث يركز مشروع 
 لممشاركة في المبادرة.

ة إلقامة اتصال وثيق مع تطوير أنظم -عمميات المالحظة من أصحاب المصمحة  -4
العمالء والموظفين والموردين، وىذا يشمل تطوير طرق صارمة لمتواصل و لمحصول عمى 

 مالحظات وتقييم العمالء والمالك والموظف والمورد. 
 إطار عمل التحسين المستمر لمعممية ىو -أنظمة التغذية الراجعة لمعممية  -٢
 مع نظام مؤشرات لرصد التقدم والنجاح. ستة -٢
 تركز مقاييس سيجما عمى األىداف اإلستراتيجية لممؤسسة والمحركات واألعمال الرئيسية -7
 العمميات ، كما تمت مناقشتو في الفصل.  -2
 تقترح مشاريع ستة سيجما لتحسين العمميات التجارية -اختيار المشروع  -١

 من قبل أشخاص لدييم معرفة عممية عمى مستويات مختمفة من المنظمة. ستة سيجما -٠١
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م اختيار المشاريع عمى أساس البروتوكول المعمول بو من قبل اإلدارة العميا لتحقيقيا. يت
(Pyzdek & Keller. 2014) 

 الخطوات السابقة تعقد عمى مراحل موضحة بالمخطط التالي: وتمك

 (Pyzdek & Keller. 2014) ( المنيجي الزمني لمتطبيق٠رقم ) شكل
ونتائجيا في مدة ال تتجاوز خمس سنوات مع والذي يمكن أن يظير أثر التطبيقات 

 تحسن وتطور ممحوظ  كل سنتان كما ىو موضح بالمخطط التالي:

 
 Six Sigma (Pyzdek & Keller. 2014)( مخطط نتائج 2شكل رقم )
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ىي طريقة قائمة عمى مبدأ اإلدارة المدفوعة  Six Sigmaمن جانب آخر طريقة 
وخدماتيا ، والعمميات من خالل تقميل العيوب باستمرار  بالمشروع نيج لتحسين منتجات المنظمة

 في منظمة. إنيا استراتيجية عمل تركز عمى تحسين فيم متطمبات العمالء واألعمال
األنظمة واإلنتاجية واألداء المالي ،فاألداء الصحيح ليا والعوامل المؤثرة في نجاح 

          ، ميارات إدارة المشاريع والتحكممشاركة اإلدارة وااللتزام التنظيمي  Six Sigmaمشاريع 
التدريب المستمر، فيم الميزات الرئيسية العوائق وأوجو القصور في فييا ، والتغيير الثقافي ، و 

Six Sigma  توفر فرًصا لمممارسين لتنفيذ ستة سيجما بشكل أفضل المشاريع. يسمح ليم بتقديم
حتياجات المتزايدة لمتدريب ،التوجيو والتدريب. دعم أفضل لمنظماتيم التوجو االستراتيجي،واال

(Kwak& Anbari,2006) 
 جودة المؤسسات التعميمية:

إن المؤسسات التعميمية واإلدارات المدرسية حجر الزاية أمام تطور العممية التعميمية  
اجًبا والعممّية في الدول. األمر الذي جعل االىتمام بتجويد التعميم وتفعيل األداء في مؤسساتو و 

وطنًيا يفرض نفسو في ظل طبيعة المتغيرات الحالية المستقبمية تمك، التي تتطمب المزيد من 
التحسين والتطوير والتفعيل لألداء اإلداري لمنيوض بالتعميم واالرتقاء بو لتحسين مخرجاتو من 

لتحديث األفراد العدين لممساىمو في رقي ونيضة الوطن،لذا تزايد االىتمام في مجاالت البحث 
وتطوير اإلدارة المدرسية، وظيرت أشكال جديدة من االتجاىات اإلدارية خاصة تمك التي ثبت 
نجاحيا عمى الصعيد العالمي والتي أبرزىا اتجاه إدارة الجودة الشاممة واتجاه اإلدارة الذاتية واتجاه 

 (3١٠2إدارة الوقت.)الجياني،
مر  لجميع أوجو النظام في أية منشأة، ُتعد الجودة أداة فعالة لتطبيق التحسين المست

فمفيوم الجودة في التعميم لو معنيان مترابطان أحدىما واقعي واآلخر حسي والجودة بمعناىا 
الواقعي تعني التزام المؤسسة التعميمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقة متعارف عمييا مثل 

التعميم ، أما المعنى الحسي لمجودة  معدالت الرفيع والكفاءة الداخمية الكمية، ومعدالت تكمفة
فيتركز عمى مشاعر وأحاسيس متمقي الخدمة التعميمية كالطالب وأولياء أمولرىم، ويعبر عن 
مدى رضا المستفيد من التعميم بمشتوى كفاءة وفعالية الخدمة التعميمية، فعندما يشعر المستفيد 

و الذاتية، يمكن القول بأن المؤسسة أن ما يقدم لو من خدمات يناسب توقعاتو ويمبي احتياجات
التعميمية قد نجحت في تقديم الخدمة التعميمية بمستوى جودة يناسب التوقعات والمشاعر الحسية 

وأن جودة خدماتيا قد ارتفعت إلى مستوى توقعاتو، وىذا يتطمب من مديري  ، لذلك المستفيد
توافق مواصفات الخدمة التعميمية مع التعميم والمشرفين التربويين ومديري المدارس التأكد من 

 (3١٠3عبدالقادر،ات المستفيد المتمقي ليا.)أمين و توقع
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تتناسب  يحتاج التعميم العام إلى مستويات أعمى من الجودة لتحقيق مؤشرات ومعايير
في تطبيق  وعمق التوجيات المناسبة لممجتمع. وقد كان المجال الصناعي ىو المستفيد األول

تغيير المسمى  يير، ومن ثم المجال الصحي والتعميمي بإتباع نفس الخطوات بعدمثل ىذه المعا
الصحي، وبمسميات أخرى  من الجوائز الوطنية لمجودة إلى شيادات االعتراف الدولية في المجال
األمريكية استخدمت نموذج  في المجال التعميمي، فالقطاعات التعميمية في الواليات المتحدة

لتطوير التعميم، وفي أوروبا تم  مستخدم في الصناعة مع تعديل طفيف عميومالكوم بولدرج ال
المناسبة. وتأتي أىمية الجودة الشاممة  استخدام النموذج الصناعي لمجودة بعد عمل التعديالت

بالكويت من كونيا منيج شامل لمتغيير أبعد من كونيا نظامًا يتبع أساليب مدونة بشكل إجراءات 
ي تنظر إلى ما يقدم من خدمات ككل متكامل بحيث تؤلف الجودة المحصمة وقرارات، لذلك في

            النيائية لجيود العاممين وتسيم في تحسين الروح المعنوية وتنمية روح الفريق واإلحساس 
 واالعتزاز. بالفخر
 وتكمن أهمية الجودة الشاممة في التعميم فيما يمي: 
 .عميمي داخل المدرسةضبط وتطوير النظام القيادي والت. ٠
 .االرتقاء بالمستوى المعرفي والمياري والنفسي واالجتماعي لمطالب. 3
 .رفع كفاءة ومستوى أداء المعممين واإلداريين. 2
 فييم الطالب توفير التعاون والتفاىم وبناء العالقات اإلنسانية بين جميع منسوبي المدرسة بما. 4
 .المركزية تخاذ القرار وتطوير األداء بعيدًا عنمشاركة جميع منسوبي المدرسة في ا. ٢
 .رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى المعممين و الطالب تجاه عمميات التعميم والتعمم. ٢
رضاء. 7            تطوير وتحسين المخرجات التعميمية بما يتماشى مع السياسات واألنظمة وا 

 جميع المستفيدين
 .مدرسة والمسئولين والمجتمعإيجاد الثقة المتبادلة بين ال. 2
 .إيجاد بيئة داعمة لمتطوير المستمر. ١
  وفى ضوء السابق يمكن استخالص أىمية الحاجة إلى تطبيق الجودة الشاممة في التعميم

 :الكويتي في التالي
جودة  ظيور مالمح الضعف في مخرجات التعميم والحاجة إلى نظام جيد لممحافظة عمى -

 .المخرجات
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 .تعزيز ثقافة الجامعة مؤيدة لمتطوير والتحديثالحاجة إلى   -
 الحاجة إلى إيجاد السبل لمتوصل إلى معرفة حقيقية لتطوير األداء واإلنتاجية التعميم -
 الحاجة إلى تطوير التعميم في ضوء المتغيرات المستجدة  -
 الحاجة إلى تجويد مخرجات التعميم بما يقابل سوق العمل والمتطمبات الحديثة  -
تحدي جودة النوعية في التعميم، فتحقيق جودة النوعية في التعميم أصبح يشكل تحديًا يواجو   -

 .مسئولي مؤسسات التعميم
 كما أن مبادرة إدارة الجودة الشاممة عمى المستوى القومي تستطيع أن تعمل  -
م ثورات ذات مغزى في الوصول إلى اإلصالح التعميمي في النظام التعميمي من الوضع القائ -

 (3١٠٢)حاجيو، إلى وضع التحسين المستمر.
 الدراسات السابقة:

( بعنوان نحو تحسين جودة العمميات بمؤسسات التعميم العالي في 3١٠7دراسة حساب )
 Six Sigma،والتي تطرق بدراستة إلى مراحل ديمايك في منيجية  Six Sigmaظل منيجية 

مؤسسات التعميم العالي وذلك من خالل ومدى إمكانية تطبيقيا عمى تحسين جودة العمميات ب
وأىم مميزاتيا وتطبيقاتيا، وانتيت الدراسة باقتراح عممي  Six Sigmaإبراز مفيوم منيجية 

 لتطيق منيجية ديمايك بقطاع التعميم العالي.
: المبادئ،األساليب والتطبيقات،وىدفت Six Sigma( بعنوان 3١١٢دراسة راسيغاني )
ومعرفة مدى مالءمتيا في مبادرات  Six Sigmaة سميمة عن منيجية دراستة إلى تقديم مناقش

عمميات الجودة في المؤسسات،وأتت الدراسة بمجموعة من األدوات الحسابية اإلحصائية 
والمتقدمة باإلضافة إلى منيجية واضحة المعالم والتي تعين المؤسسات عمى استخداميا وتطبيقيا 

 فييا. داخل المؤسسة لتحسين عمميات الجودة
مدخل لتحقيق الجودة في بعض   Six Sigma( بعنوان 3١٠7دراسة سميمان )

مؤسسات التعميم العالي، والتي ىدفت إلى التعرف عمى أىمية تحقيق جودة التعميم العالي،ووضع 
           ،Six Sigmaإجراءات مقترحة لتحقيق جودة مؤسسات التعميم العالي في ضوء مدخل 

دانية لمتعرف عمى رأي أعضاء ىيئة التدريس والعاممين مؤسسات التعميم حيث أجرى دراسة مي
العالي المصرية، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا يتطمب تحقيق جودة التعميم بؤسسات 

باإلضاة إلى  لتعميم العالي االعتماد عمى منيجية متميزة تستطيع تحقيق أعمى معدالت الجودة،
األساليب الحديثة التي تستخدم لتحقيق جود أداء مؤسسات التعميم أحد  Six Sigmaنتيجة أن 

 العالي ألىميتو في تحسين أداء نوعية الخريج.
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تموذج دميك لتطوير  Six Sigma( بعنوان مدى استخدام مفاىيم 3١٠2دراسة عطير )
 Six Sigmaالعمميات اإلدارية التربوية والتي تيدف إلى التعرف عمى مدى استخدام مفاىيم 

تموذج دميك لتطوير العمميات اإلدارية التربوية في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية والتي 
تعزى لمتغير  Six Sigmaتوصمت إلى عدة نتائج منيا إلى وجود فروق في استخدام مفاىيم 

الجنس لإلناث وتعزى لمتغير الخبرة،وأوصت الدراسة بتطبيق نظام شامل من المقاييس 
 وعية لمتابعة العمل داخل الوزارة.الموض

في ضبط جودة   Six Sigma( بعنوان استخدام منيج 3١٠3دراسة نور وآخرون )
التدقيق الداخمي، والتي ىدفت إلى استخدام المنيجية في جودة التدقيق الداخمي في المستشفيات 

التغذية الخاصة، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا وجود دعم قيادي في المؤسسة و 
العكسية،القياس،التحسين المستمر والعناية المينية مما أدى إلى الجودة في المخرجات، وأوصت 

 والتأكيد عمى إمكانية استخدامو. Six Sigmaالدراسة إلى االىتمام بمفيوم 
لتقييم وتطوير جودة القيادة  Six Sigma( إمكانية تطبيق آليات 3١٠4دراسة الحسن )

اف التربوي بمحافظة األحساء)بنين(، حيث ىدفت الدراسة إلى توضيح مدى التربوية في اإلشر 
في تقييم وتطوير جودة القيادة التربوية في اإلشراف  Six Sigmaاالستفادة من تطبيق برنامج 

التربوي،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا استعداد إدارة اإلشراف التربوي لتذليل جميع 
ومنح الفرص لممشاركة في صنع واتخاذ  Six Sigmaتخدام برنامج العقبات والمتطمبات الس

ويؤكد عمى ضرورة  Six Sigmaالقرار، وانتيت الدراسة بعدة توصيات منيا تطبيق مفيوم 
استيعابو ومن ثم استخدامو في إدارة اإلشراف التربوي وتوضيح أىميتو العممية والعممية من خالل 

 في عممية تقميل األخطاء. Six Sigmaالتركيز واالستفادة من تطبيق 
لتحسين جودة التعميم العالي،حيث  Six Sigma( إمكانية تطبيق 3١٠٢دراسة الشريف )

لضوء عمى استراتيجية ستة سيغما ىدفت الدراسة إلى ىدف ىذه الورقة البحثية إلى تسميط ا
مكانية تطبيق مبادئيا بنجاح في مؤسسات التعميم العالي لتحقيق أىداف تحسو  ين الجودة ا 

رضاء الزبون سواء الطالب أو القطالتعميمية، و  المجتمع ككل، وتوصمت الدراسة اع الوظيفي و ا 
دارة الجودة الشاممة وتتمثل ىذه لقة وطيدة بين كل من ستة سيغما و إلى عدة نتائج منيا ىناك عا ا 

شاممة باعتبار ما ىو إال امتداد طبيعي لجيود إدارة الجودة ال Six Sigmaالعالقة في أن ظيور 
والوصول  Six Sigmaأن ىدفيا ىو خفض األخطاء إلى منع وجودىا كيدف استراتيجي لمقاربة 

خدام منيجية دمايك لحل المشاكل استبالتركيز عمى الجانب اإلحصائي و  إلى حمول مبتكرة
 بنشر مفاىيم الجودة التعميمية تكريس ثقافة التحسين المستمر، وأوصت بتوصيات منيا البدءو 
 .تييئة الثقافة التنظيمية لمتكيف و قابمية التطبيقواليتمام بالتدريب، و  Six Sigmaو
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 منهج البحث:
 أواًل: منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة في الدراسة المنيج الوصفي ، بقياس واستعراض الواقع كما ىو وطرح 
 الحمول والتوصيات المناسبة لموصول إلى ىدف الدراسة.

 لدراسة:ثانيًا: مجتمع ا
تكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس العاممين في وزارة التربية  مجتمع الدراسة: .1

 الكويتية
: تكونت عينة الدراسة الحالية من عدد من مديري المدارس العاممين في عينة الدراسة  .2

 ، تم اختيارىم بطريقة عشوائية؛ حيث ُطِبقت32وزارة التربية الكويتية حيث بمغ عدد العينة 
 3١3١/3١3٠أداة الدراسة عمييم في الفصل الدراسي األول من العام 

 أدوات الدراسة:
في  Six Sigmaلإلجابة عن أسئمة الدراسة الحالية تم بناء مقياس واقع استخدام منيجية 

المؤسسات التعميمية الكويتية من قبل الباحثة وذلك باالعتماد عمى االدبيات والدراسات السابقة 
 وضوع.في نفس الم

قياس واقع استعداد المؤسسات التعميمية الكويتية الستخدام منيجية الهدف من المقياس:  -
Six Sigma  لرفع كفاءة العمل كأسموب من أسميب الجودة الشاممة 

 فقرات من نوع ليكرت خماسية التدريج. 4من تكون المقياس وصف المقياس: -
ء تدريج ليكرت الخماسي باختيار تمت االستجابة عمى المقياس في ضو  تصحيح المقياس: -

لتقابل منخفضة جدا( -منخفضة -متوسطة–عالية  –)عالية جداأحد االستجابات التالية 
( عمى الترتيب، حيث تدل زيادة الدرجة عمى تطبيق أكبر ٠، 3، 2، 4، ٢الدراجات )
والتي تشير الى تطبيق  4. وتتراوح درجة المقياس بين الدرجة Six Sigmaلمنيجية 

 والتي تفيد بتطبيق مرتفع جدا لممنيجية. ٠٢خفض جدا لممنيجية، الى الدرجة من
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 الخصائص السيكومترية لممقياس:
 صدق المقياس: ( أ)
 الصدق الظاهري:  -

تم عرض االستبانة عمى التحكيم وأخذ المالحظات وتطبيق التغييرات المطموبة لفالية 
 االستجابة من العينة

 مقياس:ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لم
تمييز الفقرة: يعد معامل تمييز الفقرة والذي يتم قياسة من خالل معامل االرتباط 

( مؤشرا corrected item- total correlationالمصحح بين الدرجة لمفقرة والدرجة الكمية )
يدلل عمى ان الفقرة تقيس السمة التي وضعت لقياسيا، وأن الفقرة قادرة عمى التمييز بين فئات 

تجيبين المختمفة )منخفض، متوسط، مرتفع(، ومدى امتالكيم لمسمة المقيسة، وتبمغ قيمة المس
(، اذ أن الفقرة التي تمتمك قيمة أقل منيا فقرة ١.3القطع التي تدل عمى ان الفقرة غير جيدة )

( معامالت تمييز ٠(. ويظير الجدول )Wang et al., 2017غير مميزة وينصح بحذفيا )
 المستخدم في ىذه الدراسة.فقرات المقياس 

 (: معامل االرتباط المصحح لمفقرة والدرجة الكمية لممقياس1جدول )
 
 
 
 
 
 

مما  ١.3( ان جميع معامالت تمييز فقرات المقياس كانت اكبر من ٠يظير الجدول )        
 زية لفقرات المقياس.يدل عمى القوة التميي
 صدق المقياس:

 الصدق التمييزي )المقارنات الطرفية(: -
تم حساب صدق المقياس التمييزي في الدراسة الحالية باستخدام طريقة المقارنات الطرفية 

%من أفراد عينة 37حيث تمت مقارنة متوسطات الدرجات التي حصل عمييا أعمى وأدنى 
روق بين نتائج المجموعتين العميا  والدنيا  من خالل  ثم حساب الفالدراسة عمى المقياس، 

( 3(، ويبين الجدول )indepenent samples t-testاختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين )
 نتائج اختبار )ت( لمتحقق من صدق المقارنات الطرفية:

 معامل التمييز رقم الفقرة

١.٢ ٠7١ 
3 ١.٢٢٢ 
2 ١.4١٢ 
4 ١.7٠7 
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 Six Sigma( : صدق المقارنات الطرفية لمقياس تطبيق منهجية 2جدول )

 المقياس
 %37أقل  %37أعمى 

درجة 
 الحرية

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تطبيق منيجية 
 ٢سيجما 

٠2.2222 ١.١22٠ ٠١2.١ ١١١.2١442 ٠١ ٠١.7٢١** 

 ( أن جميع قيم )ت( لممقارنة بين الفئتين العميا والدنيا عمى مقياس تطبيق3يبين الجدول )
( مما يعد دليال عمى قدرة المقياس في التمييز بين ١.١٠كانت دالة عند )  Six Sigmaية منيج

 فئات المستجيبين المختمفة، وذلك يشير الى تمتع المقياس وابعادة بدرجة جيدة من الصدق.

 ثبات المقياس: ( ب)
 ثبات االتساق الداخمي: -

باستخدام  Six Sigmaتم التحقق من ثبات تجانس فقرات مقياس منيجية استخدام 
 (2معادلة طريقة كرونباخ الفا لممقياس ككل، وذلك كما ىو موضح في جدول )

 معامل الثبات المقياس
 ١.٢7 Six Sigma منيجية استخدام

             ( ان المقياس تمتع بمعامل ثبات مرتفع. تبعا لما سبق تشير2يظير الجدول )
             ئص سيكومترية جيدة تبرر استخدامو فينتائج الصدق والثبات الى تمتع المقياس بخصا

 الدراسة الحالية.

 نتائج الدراسة
 أواًل: اإلجابة عن السؤال األول:

في   Six Sigmaما واقع استخدام منيجية ينص السؤال األول لمدراسة الحالية عمى: 
 المؤسسات التعميمية الكويتية من وجية نظر مديري المدارس فييا؟
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ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لإلجابة عن 
         واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة عمى فقرات مقياس استخدام منيجية 

Six Sigma ( التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة عمى 4، ويبين الجدول )
 اتو المختمفة.فقرات المقياس وتدريج

 ( ما يمي:4يبين الجدول )

منخف الفقرة الرقم
 ض جدا

 مرتفع متوسطة منخفض
 مرتفع
 جدا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التر 
 تيب

 الحكم

٠ 

ما مستوى 
استخدامك 

ألساليب الجودة 
الشاممة في 
مؤسستك 

التعميمية؟ أمثمة 
لألساليب ) العمل 

 -الجماعي 
 -اندماج العاممين 

مشاركة باتخاذ ال
التدريب  -القرار 

 -والتنمية المينية 
 -حل المشكالت 
 -الرضا الوظيفي 

رضا المستيمكين 
  -"أولياء األمور" 
وأساليب أخرى 
 خاصة بالجودة (

١ ١ 4 ٠٠ 2 

 مرتفع 2 7٠٢2.١ ٠72١.4

٠ %١ %١7.4% 47.2% 24.2% 

2 

ما مستوى تأثير 
أساليب الجودة في 
مؤسستك في رفع 

فاءة االنتاج ك
 والعمل؟

٢ ١ ١ 2 ٠١ 

4.3٠74 ١.7١٢3 3 
مرتفع 
 جدا

١ %١% 3٠.7% 24.2% 42.٢% 

3 

ما مستوى معرفتك 
نيجية ستة بم

سيجما والخاصة 
 ؟بالجودة

3 2 ٠٠ ٢ 3 
 متوسط 4 ٠.٠٠32 2472.

2.7% ٠2.١% 3٠.7% 47.2% 2.7% 

4 

ما مستوى رغبتك 
باستخدام بمنيجية 

رفع ستة سيجما ل
كفاءة مؤسستك 

 التعميمية؟

١ ١ 3 ٠3 ١ 

4.2١42 ١.٢2٠ ٢١ 
مرتفع 
 جدا

١ %١% 2.7% ٢3.3% 2١.٠% 

   3.2٢4١١ ٠٢.١42٢ المقياس الكمي 
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                            إن واقع استخدام أساليب الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية  -

التدريب والتنمية  -لمشاركة باتخاذ القرار ا -اندماج العاممين  -) كالعمل الجماعي 

  -رضا المستيمكين "أولياء األمور"  -الرضا الوظيفي  -حل المشكالت  -المينية 

وأساليب أخرى خاصة بالجودة ( كان مرتفعا بالمجمل، اذ بمغ عدد الذين استخدموا ىذه 

ا بمغ عدد الذين %(، كم2٢( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )2األساليب بصورة مرتفعة جدا )

%(، وبمغ عدد 42( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )٠٠استخدموا ىذه األساليب بصورة مرتفعة )

%(. كما ٠7( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )4أولئك الذين استخدموىا بصورة متوسطة )

تظير النتائج عدم وجود أي استجابات تشير الى عدم استخدام أساليب الجودة الشاممة، او 

ستخداميا بشكل منخفض، مما يشير الى أن واقع استخدام ىذه األساليب يعد واقعا حتى ا

إيجابيا ويدل عمى حرص اإلدارات المدرسة برفع كفاءة العمل والسعي لذلك باستخدام 

 أساليب الجودة الشاممة المتنوعة.

ل كان ان واقع تأثير أساليب الجودة في المؤسسات المختمفة في رفع كفاءة االنتاج والعم -

( ٠١مرتفعا بالمجمل أيضا، اذ بمغ عدد الذين استخدموا ىذه األساليب بصورة مرتفعة جدا )

%(، كما بمغ عدد الذين استخدموا ىذه األساليب بصورة 44وبنسبة مئوية بمغت قرابة )

%(، وبمغ عدد أولئك الذين استخدموىا بصورة 2٢( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )2مرتفعة )

%(. كما تظير النتائج عدم وجود أي 33بنسبة مئوية بمغت قرابة )( و ٢متوسطة )

استجابات تشير الى عدم استخدام أساليب الجودة لغايات رفع كفاءة االنتاج، او حتى 

استخداميا بشكل منخفض، مما يشير الى أن واقع استخدام ىذه األساليب يعد واقعا موجبا 

يتة استخدام أسميب الجودة الشاممة في ايضا ويدل عمى وعي اإلدارات المدرسية بأىم

 الجوانب اإلدارية والتعميمية لممؤسسة.
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والخاصة بالجودة كانت متفاوتة، اذ بمغ عدد  Six Sigma إن معرفة العاممين بمنيجية  -
( فقط وبنسبة مئوية بمغت قرابة 3الذين امتمكوا المعرفة بيذه المنيجية بصورة مرتفعة جدا )

( وبنسبة مئوية بمغت قرابة ٠٠ذين امتمكوا المعرفة بصورة مرتفعة )%(، كما بمغ عدد ال١)
( وبنسبة مئوية بمغت ٢%(، وبمغ عدد أولئك الذين امتمكوا قدرا متوسطا من المعرفة )42)

( وبنسبة مئوية 2%(، بينما بمغ عدد أولئك الذين كانت معرفتيم منخفضة )33قرابة )
%(، ١( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )3ضة جدا )%(، وأولئك الذين كانت معرفتيم منخف٠2)

 وىذه استجابة منطقية لحداثة المنيجية في الجانب التربوي والتعميمي.
لرفع كفاءة مؤسساتيم التعميمية كانت  Six Sigma إن رغبة العاممين باستخدام منيجية  -

المنيجية بصورة  موجبة بالعموم، اذ بمغ عدد الراغبين والذين يمتمكون الدافعية الستخدام ىذه
%(، كما بمغ عدد الذين امتمكوا الرغبة بصورة 2١( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )١مرتفعة جدا )

%(، وبمغ عدد ٢3( وبنسبة مئوية زادت عن نصف العينة، والتي بمغت قرابة )٠3مرتفعة )
تمام %(، مما يعكس االى١( وبنسبة مئوية بمغت قرابة )3أولئك الذين أبدوا رغبة متوسطة )

 المتزايد والرغبة الممحة لتطوير ورفع كفاءة المؤسسات التعميمية الكويتية.
لرفع كفاءة  Six Sigma امتمكت الفقرة التي تقيس مدى رغبة العاممين باستخدام منيجية  -

(، وأقل قيمة انحراف 4.2١المؤسسة التعميمية أعمى متوسط حسابي بين الفقرات حيث بمغ )
ما يدل عمى رغبة مرتفعة لدى العاممين بالمؤسسات التعميمية، ( م١.٢4معياري بمغت )

وتجانس واتفاق بينيم في ذلك. ثم بعد ذلك جاءت الفقرة التي تقيس مستوى تأثير أساليب 
الجودة في رفع كفاءة اإلنتاج والعمل في المرتبة الثانية حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي 

(، ثم بعد ذلك جاءت ١.7١٢( بانحراف معياري )4.33ألداء أفراد مجموعة الدراسة عمييا )
الفقرة التي تقيس مستوى استخدام أساليب الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية في المرتبة 

( 4.٠7الثالثة حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي ألداء أفراد مجموعة الدراسة عمييا )
قيس مستوى معرفة أفراد عينة الدراسة (، وأخيرا جاءت الفقرة التي ت١.73بانحراف معياري )

والخاصة بالجودة في المرتبة الرابعة حيث بمغت قيمة المتوسط  Six Sigmaبمنيجية 
 (.٠.٠٠( بانحراف معياري )2.2٢الحسابي ألداء أفراد مجموعة الدراسة عمييا )



 د / امثال حمد العريفان                  التعميمية الكويتية واقع استعداد المؤسسات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فرباير – الثاوي العذد  – 33اجمللذ  333

 رررر

 التوصيات:
  لرفع كفاءةاالنتاجية في  المؤسسات التعميمية Six Sigmaتبني منيجية  -
 تذليل الصعوبات والعقبات اإلدارية أمام تنمية اإلدارات المدرسية والييئات التعميمية. -
 تعزيز ثقة العاممين في المؤسسات التعميمية -
 تمكين اإلدارات داخل النظام التعميمي خاصة في عمميات اتخاذ القرار -
 تبادل التجارب والخبرات بين إدارات المؤسسات التعميمية -
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 المراجع:

(.أسس تطبيق نظام الجودة الشاممة في المؤسسات 3١٠3أمين،بربري. عبدالقادر،بكحيل ) -

 التربوية التعميمية. الممقتى الدولي الخامس، جامعة حسيبة بوعمي،الجزائر

البيالوي،حسن.طعيمة،رشدي.سميمان،سعيد.النقيب،عبدالرحمن.سعيد،محسن.البندري،محمد. -

ممة في التعميم.دار المسيرة (.الجودة الشا3١١٢عبدالباقي،مصطفى.)

 .األردن

( . جريدة 3١٠٢التعميم في المرحمة األساسية أحد أكثر األنظمة سوء، دراسة محمية ، ) -

 الجريدة.الكويت.

(. اإلدارة المدرسية في ضوء إدارة الجودة الشاممة.جاعة 3١٠2الجياني، عبدالناصر.) -

 الزاوية.ليبيا

https://platform.almanhal.com/Files/2/84831 

(. إمكانية تطبيق آليات سيجما ستةلتقييم وتطوير جودة القيادة 3١٠4الحسن،محمد.) -

التربوية في اإلشراف التربوي بمحافظة األحساء)بنين(.مجمة كمية 

 التربية.جامعة بنيا.مصر

 ة التربوية مفاىيم وآفاق. عمان: دار صفاء لمتشر والتوزيع.(، القياد2013السعود، راتب.، ) -

لتحسين جودة  (Six Sigma) إمكانية تطبيق ستة سيغما  (.3١٠٢الشريف،بوفاس.) -

الممتقى الدولي حول إدارة الجودة و األداء المتميز في  .التعميم العالي

جامعة الدكتور يحي  , 3١٠٢أبريل  ٠٢و  ٠٢الجامعات العربية يومي 

 ارس بالمديةف

https://platform.almanhal.com/Files/2/84831
https://platform.almanhal.com/Files/2/84831
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(.تطوير إدارة المدارس المتوسطة بدولة الكويت من منظور معايير 3١٠٢حاجيو،دالل. ) -

 ٠7١جودة التعميم. مجمة كمية التربية .جامعة األزىر. العدد 

(. نحو تحسين جودة العمميات بمؤسسات التعميم العالي في ظل 3١٠7حساب،محمد.) -

تصادي.جامعة عمار منيجية ستة سيجما،مجمة دراسات العدد االق

 ثميجي.الجزائر.

(. ستة سيجما مدخل لتحقيق الجودة في بعض مؤسسات التعميم 3١٠7سميمان،السعيد.) -

 العالي.مجمة كمية التربية بجامعة سوىاج.مصر

(. إبدال حديثة في إدارة التعميم العالي. المؤتمر العربي حول التعميم 3١٠١عبابنة،صالح. ) -

 اكتوبر.مصر٢العالي وسوق العمل.جامعة 

(. مدى استخدام مفاىيم سيجما ستة نموذج دميك لتطوير العمميات 3١٠2عطير،ربيع. ) -

       ، ٠4اإلدارية التربوية. المجمة األردنية في العموم التربوية، مجمد 

 األردن .٠عدد 

( منيج سيجما ستة في ضبط جودة 3١٠3نور،عبدالناصر.النعيمي،محمد.الراوي،سينا.) -

اخمي. المؤتمر العممي ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة.جامعة التدقيق الد

 الزيتونة.األردن

  https://mawdoo3.com(.تعريف المؤسسة التعميمية.3١٠٢كامل،ىبة.) -

https://mawdoo3.com/
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