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 المستخلص:

فخي  هخاتشخيي  واقخم متبلباتمن خالل ( Six Sigmaماهية )لمعرفة  ليالحاالبحث  يسعى  

الصعوبات التي تحد من قدرت المنظمة من خالل في حين تتبلور مشكلة البحث  المنظمات الصحية،

وقخد اعتمخد الباحخث  المبحوثة على تقديم خدمات صحية بمواصفات تلبي متبلبخات المسختفيدين منهخا،

( 34)منهخخا  اسخخترجعت( اسخختمارة اسخختبا ة 36تخخم توعيخخم )و المخخدراعاسخختبالأ اراع عينخخة مخخن علخخى 

موقعخخاإل إلجخخراع البحخخث واسخختيدم البحخخث البر خخام   مستشخخفى تكريخخت التعليمخخيوتخخم اختيخخار اسخختمارة ، 

 Sixخل  البحث إلى مجموعة استنتاجات من اهمها: إن تببيخ  و، (SPSS var.19) االحصائي

Sigma) )قلخخم مخخن اءخبخخاع الببيخخة، ووقخخت بقخخاع المخخري  فخخيفخخي منظمخخات الرعايخخة الصخخحية ي 

، واوقات ا تظار المرضخى، وكخكلي يقلخم مخن ميخلون المخواد المستشفى او اي منظمة صحية اخرى

، واستناداإل إلى االستنتاجات التي توصم إليها من الهدر الحاصم في الجهد والمالالمستهلكة مما يقلم 

ضخخرورة توعيخخة الجهخخاع االداري : مخخن اهمهخخاكخخان ت ، قخخدم الباحخخث مجموعخخة مخخن المقترحخخاالبحخخث

ضخما اإل  ( (Six Sigmaبأهميخة تببيخ  اسخالي   المبحوثخة الصخحية للمنظمخةوخاصخة االدارة العليخا 

 .للجودة وذلي لالستجابة للمتغيرات البيئية السريعة

 .اللبائن المنظمات الصحية، السداسي،الحيود  :المفتاحيةالكلمات 
 

Study of the Possibility of Applying Six Sigma Requirements in 

Health Organizations 

An Exploratory Study of the Views of Directors At Tikrit Teaching Hospital 
 

Assist. Lecturer Yasser Mouloud Hajim 

Directorate General of Salahuddin Education 

Abstract: 

  The current search aims to know what it is (Six Sigma) by diagnosing the reality 

of its requirements in health organizations .The research problem is formed by the 

difficulties that limit ability of the organization searched to provide health services 

according to the requirements of its beneficiaries. The researcher relied on a sample 

survey of the directors, where (36) questionnaires were distributed, (34) of them were 

retrieved. Tikrit Educational Hospital was chosen as a research site and used the 

Statistical Program (SPSS var.19). The research concluded with a set of conclusions,  

the most important of which are: The application of Six Sigma in health care 

organizations reduces medical errors, patient survival time or any other health 

organization, waiting times for patients. It also reduces the stock of consumables which 

reduces the waste of effort and money. The researcher presented a number of 

recommendations, important of which were: The need to sensitize the administrative 
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body, especially the top management of the health organization the importance of 

applying Six Sigma methods to ensure quality in order to respond to rapid 

environmental changes. 

Keywords: Six Sigma, Health organizations, customers. 
 

 المقدمة

جودة اليدمات عامة وجودة اليدمات الصحية خاصة ال تقم  بأناثبتت الكثير من التجارب    

وتحقي  مستوى متميل لجودة اليدمات الصحية  الصناعية،اهمية من جودة السلم في المنظمات 

متمثلة بالعاملين في المجال  الصحية،تتحق  من خالل تضافر جهود كم العاملين في المنظمات 

 ككم.فضال عن المجتمم  واالداريين،الببي والتمريضي والفنيين 

تعتبر المنظمات الصحية من اهم المنظمات في حياة المجتمم كو ها هي التي تتحمم عبئ   

التركيل على جودتها من  اصبحتقديم اليدمة الصحية، و ظراإل ءهمية تلي اليدمات في حياة البشر 

ر بحياة المستفيدين من تلي اليدمات، وان عملية تحديد جودة تلي االمور المهمة الرتباطها المباش

وبناعإل اليدمات يُعد من االمور الصعبة كو ه ييتلف بأختالف الرؤى حول تلي اليدمات المقدمة، 

 على ما تقدم فقد تم تأطير محتويات البحث وفقا للمحاور االتية:

 منهجية واجراءات البحث االول:المحور 

 النظري للدراسة اإلطار :الثانيالمحور 

 الجانب التطبيقي واالستنتاجات والتوصيات الثالث:المحور 
 

 المحور االول: المنهجية واجراءاتها

تمثم في الصعوبات التي تحد من دي االكبر امام المنظمات الصحية يالتح مشكلة البحث: اوال.

ن منها وتجعم توقعاتهم عن قدرتها على تقديم خدمات صحية بمواصفات تلبي متبلبات المستفيدي

 ومن خالل االستبالعات االولية من قبم الباحث ،متوافقة مم ما يحصلون عليها فعالتلي اليدمات 

، يضاف في اليدمات المقدمة للمستفيدين من حيث الجودة ضعف واضح وقصور تم تشيي  فقد

 وبناعإل على ذلي ،(Six Sigma)عدم تببي  االسالي  العلمية في االدارة منها اسلوب الى ذلي 

تحقي  و  ح ةحاضالورؤية اللديها  لتأكد من ان ادارة المنظمة المبحوثة االى  يسعى البحث الحالي

ل عدة يمكن تحديد مضمون مشكلة البحث من خال لما تقدم واستنادا ،(Six Sigma)متبلبات 

 : تساؤالت وعلى النحو االتي

ي المنظمة الصحية قيد البحث عن المفهوم واالهداف هم يوجد التصور الواضح لدى العاملين ف. 5

 ؟(Six Sigma)المهمة لـمتبلبات 

 البحث؟في المنظمة الصحية قيد  (Six Sigma) هم تتوفر متبلبات. 2

 ؟(Six Sigma)البحث في االستجابة لـمتبلبات  الصحية قيدهم تتباين المنظمة . 3

 يأتي:كما  البحثيمكن تليي  اهمية  أهمية البحث: ثانياً.

وغيرها من اال شبة  وعوامم  جاح تببيقها ومتبلباتها (Six Sigma)القاع الضوع على مفهوم . 5

 ذات العالقة بالموضوأ.

تتجلى اهمية البحث ميدا ياإل في ا ها اتيكت من مستشفى تكريت التعليمي ميدا اإل لها للتعرف على . 2

 .(Six Sigma)تببي  مدى 
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ودورها في تحسين جودة اليدمات  (Six Sigma)الدارة العليا  حو تببي  التعرف على اتجاهات ا. 3

 الصحية من وجهة  ظر االدارة العليا.

 اآلتي:الحالي الى تحقي   يهدف البحث البحث:أهداف . ثالثاً 

 في المنظمة الصحية قيد البحث. Six Sigma))هداف ومتبلبات بمعنى وا تعريف العاملين. 5

 البحث.في المنظمة قيد  ((Six Sigmaات تشيي  واقم متبلب. 2

 البحث.في المنظمة الصحية قيد  (Six Sigma)تحديد وتشيي  متبلبات . 3

المعالجخخخة المنهجيخخخة لمشخخخكلة البحخخخث فخخخي ضخخخوع إطخخخار  النظخخخري تتبلخخخ   البح   ث:نم   و   ا .اً رابع   

التخي  للحلخول تفسخيراإل  البحخث متغيرفيه الى الميدا ية تصميم ميبط افتراضي الكي يشير  ومضامينه

مجموعخة  البحخث ويمثخم ميبخط البحث،حثية المثارة في مشكلة تقترحها لإلجابة على التساؤالت الب

 من الفرضيات التي بنيت استنادا إلى:

 .البحثإمكا ية قياس كم متغير من متغيرات . 5

 وإمكا ية اختبار . شمولية ميبط البحث. 2

( 5ويوضخخح الشخخكم ) (،Six Sigma)ات وقخخد اعتمخخد فخخي بنخخاع هخخكا الميبخخط علخخى متبلبخخ  

 االفتراضي. ميبط البحث

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                            ال       

                               

  عم         

 

       
  

 ميبط البحث :(5) الشكم

 .المصدر: من اعداد الباحث

  البحث:فرضيات  .خامساً 

 البحث.في المنظمة الصحية قيد ( (Six Sigma: يمكن تشيي  متبلبات األولىالفرضية 

في المنظمة  (Six Sigma)متبلبات  واالهمية تتباين من حيث االستجابة: الفرضية الثانية

 البحث. الصحية قيد

 البحث:حدود  ساً.ساد

 .6/2152/ 6إلى  3/2152/ 6من تم تحديد الفترة اللمنية  :الزمانيةالحدود . 5

المشاركة 

الكاملة لألفراد 

 العاملين

الزبائن هم محور 

عمل المنظمة 

 والقوة الدافعة لها

اتخا  القرار 

 على اساس

 الحقائق

التدريب 

 والتعليم

التحسين 

 المستمر

دعم 

االدارة 

 العليا

 six sigma متطلبات

 متوفر 

 جودة الخدمة الصحية
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 مستشفى تكريت التعليمي في محافظة صالح الدين ميدا ا للبحث.: تم اختيار المكانيةالحدود . 2

على مد الباحث حث وتكوين  ظرياته اعتبهدف تدعيم اهداف الباسلوب جمع البيانات:  اً.سابع

من اجم االطالأ على العديد من المصادر النظرية والتببيقية ذات العالقة بموضوأ البحث 

تحتويه شبكة اال تر ت من  المراجم الحديثة بما ينسجم مم توجهات البحث واهدافه، باإلضافة الى ما

والتي تعد اداة تبا ة تمارة االسمكتبات الكترو ية، وفيما يي  الجا   العملي تم االعتماد على اس

استمارة  (36من خالل توعيم ) ها على تشيي  بُعد البحث وقياسهرئيسة تراعي في بنائها قدرت

( استمارة صالحة للتحليم 34على العاملين في المنظمة الصحية المبحوثة، وقد تم استرجاأ )

 .(94.44وبنسبة استجابة بلغت )

 النظري اإلطارالمحور الثاني: 

 :(Six Sigma) وم منهجمفه اوالً.

رة في عالم إدا اشتهرتواحداإل من المفاهيم االدارية التي  ( يُعدSix Sigmaإن مفهوم )  

المنظمة قياس العيوب الموجودة  باستباعةتتمحور فيما اذا كان ( Six Sigma) إذ إن فكرة الجودة 

 إعالة تلي العيوبلى تؤدي افعالة ومدروسة من خالل وسيلة علمية ولها القدرة في عملية ما 

بم هو التلام االدارة فقط مبادرة للجودة  (Six Sigma) وال يعني بأن (،3، 2155 )رفاعي،

بما  وتحسين عمليات اال تاج والتكنولوجيالبائن وفلسفة متبورة لمواجهة االحتياجات المتغيرة لل

يسعى بشكم كبير  ا ه لجودة، اذبرام  اباقي عن يتميل  المفهوم إذ إن هكا ،يحق  الفائدة المرجوة منه

في التبوير  الى بكل مجهود كبير يؤديمستوياتها وهكا ما  اقم على ابقاع شكاوي اللبائن في

لوب ــاس دــرال اليكترك، إذ يُعــوتوروال وجنا مـركتش مـن قبــوهكا ما تم تحقيقه م والتحسين،

(Six Sigma هو منه ) وقد ارتببت يط إل جاع افضم النتائ  للتفكير والتيب من المناه  الحديثة

(Six Sigma بشركة موتوروال التي طورتها لتصبح بعد ذلي من اهم ادوات التحسين المستمر )

ن يحستم تتي من خاللها يوهي احدى االستراتيجيات ال، (6 ،2112 ،)النعيمي في الوقت الحاضر

حدوثها  واسباب والمعوقات مشاكممعالجة الل البرق واالسالي  التي تقود لمن خالوذلي االداع 

الركيلة االساسية والمهمة لللبون  التي تُعدولميرجات المستمرة ل متابعةالويتم ذلي من خالل 

(sujar, et.al., 2008, 45). اداري متكامم قادر  ( با ها مدخم2، 2154)عبد الحفيظ،  وذكر

قادرة على الفهم والتحليم التي  قاعدة ومؤهالت قياديةالتي تمتلي المهمة على اعداد العناصر 

 المشكالت.تتبلبها عملية حم 

 :( هيSix Sigma)ـ الى عدد من المفاهيم ل (54 ،2114 واشار )الراشدي،  

 .مميلات الجودة الضرورية واالكثر اهمية لللبون. 5

 اللبون. العي : الفشم في تلبية ما يحتاجه. 2

  .يدن تؤاملية: ماذا يمكن للعملية قدرة الع. 3

 .ذا يرى ويشعر اللبون فيما يتعل  باليدمات الحاليةما التباين:. 6

 .الواج  تحسينهايمكن التنبؤ بالميرجات  قرة: ثبات عمليات اال تاجالعمليات المست. 1

من خالل هكا المستوى مقار ة ا شبة شركات االعمال  تستبيم(: Six Sigmaمستوى جودة ). 4

 عدد العيوب وفرص ظهورها. ة عامة من  احيةالعمليات الميتلفة في المنظم

على التحليم  إذ يعتمدمن االسالي  المؤدية لتحسين العملية ( Six Sigmaاسلوب ) ويُعد  

او  الوسائملتعرف على مواطن اليلم في لغرض االمتلايد للبيا ات واالحصائيات المجمعة 
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معالجتها ل ومواصلة العمم المليون،في  عي  (3.4)المنتجات التي تشير إلى عملية ال تولد اكثر من 

من اجم الوصول بالعملية نسبة االخباع ل لتيفي  ما يمكن تيفيضه وبكل الجهود مستمربشكم 

يوضح ( 5) والجدول (Garrison, et.al., 2011, 11)الى  سبة صفر كلما امكن ذلي  اال تاجية

 ( مم عدد العيوب لكم مليون فرصة:Six Sigmaتحديد مستوى )

 العيوب لكل مليون فرصة مستوى سيجما

1 691462 

2 308537 

3 66807 

4 6210 

5 233 

6 304 

Source: davis, et al .2003, fundamentals of operations management, 4thed, published by 

the mc graw-hill, inc, USA, p 273. 

االهداف الياصة  بين قوم بالربط ماوات التي ت( مجموعة من االدSix Sigma) منه يُعد   

وبين التركيل على والى التحسين المستمر اءخباع واالمكا يات داخم المنظمة والحد من  بالمنظمة

 قاط القوة والضعف وتقديم الحلول كافة  بعد من ذلي عن طري  الكشف عناالى تكه  الجودة، و

على العوامم المتعددة بما في ذلي ي ذلي فتعتمد لمنظمة ولالتي تساعد على تبوير االداع الكلي 

المستمر للجودة والعالقة الوطيدة مم والتحسين تنظيم مكان العمم، والتيبيط، وتحديد 

( يساعد Six Sigma( يوضح كيف ان اسلوب )2(، والشكم )Sara, et.al., 2017, 3اللبون)

 .وينتهي بهالمنظمات على تحسين اال تاج وبصورة مستمرة، فهو يبدا من اللبون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( في التحسين المستمرSix Sigmaدور ) :(2) الشكم                          

Source:Salem, Sara, o.f Al-Dossari, Dalal S.,Alzaagi,Ibrahim, A., (2017), Leam Six 

Sigma, Root Cause Analysis to Enhance Patient Safety in Healthcare organizations: A 

Narrative Review,2000-2016, Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical 

Sciences,Vol. (1), No.(12) ,p.5. 

 

قيمة  وذلي من خالل تقديم الهدف الرئيس في الرعاية الصحية يُعداللبون  عرضااإن و  

(، والمشاركة الفعالة Mazzocato, 2010, 376) االخباعالهدر والحد من  سبة  وتيفي لللبون 

الكفاعة  تحسين اذ ا ه يمكن المنظمات الصحية من (Jadhav, 2014, 123) .من اإلدارة العليا

 العمليات

 مقاييس العمل

 ادارة العمل

التأكيد على  تدفق العمل

 قوة العمل

التأكيد على 

 الجودة

 التحسين المستمر     
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الحيود  منه  الستيدام اسلوب والحديث الجيد اإلعداد المثالي عيادة الربحية من خالل وبالتالي

يؤثر بكفاعة على بدور  ي ، والك(Cheng, 2007, 95) واعالة العيوبوتنسي  العمليات  السداسية

   (.Brandao, 2009, 121) جودة الرعاية المقدمة إلى المرضى

( Six Sigma) منه  (Muraleedharan & Muruganantham, 2017, 2) ويعرف  

وهو اسلوب  ،التي تستيدم لمعالجة تحسين العملياتواالسالي  مجموعة من التقنيات واءدوات بأ ه 

من قبم اثنين من  هكا االسلوبتم اعتماد  إذ ،هجية تستيدم للحد من العيوبقائم على البيا ات ومن

 موتوروال في عامشركة في  كا االسلوببدا العمم بهو "هاري المهندسين يدعى "بيم سميث وميكيم

( من اجم Six Sigma acadcmyشركة جنرال إلكتريي مم )تعاقدت  5221وفي عام  ،5224

في عملياتها  (Six Sigma) اليبوة كا ت مهمة في اشاعة مفهوم  كتحسين بر امجها التدريبي وه

من االسالي   ((Six Sigma تعد في الوقت الحاضرو(. Brue, 2005, 10اال تاجية واليدمية )

التي تستعمم في الصناعات التحويلية واليدمات والتي يمكن تببيقها على الشراع، واإل تاج، وإدارة 

العوامم على يركل ( (Six Sigmaمنه  وان  .Neha Gupta, 2013, 29)الجودة، والتصميم )

 :(Muraleedharan & Muruganantham, 2017, 2) التالية

 .تحسين اإل تاجية. 5

 .رضا العمالع. 2

 .القضاع على العيوب. 3

 .وفورات في التكاليف. 6

 تحسين الجودة.. 1

 :((Six Sigma منهج أهمية .ثانياً 

التي تستيدم ادارة الجودة الشاملة على تحقي  مستويات  وعية  تركل منظمات االعمال  

تسمح للمنظمة بتحقي  كم االمكا يات، ولكلي تبرع اهمية  مما يحسن الكفاعة ولكنها ال محددة سلفا،

((Six Sigma   لجعم تحسينات الجودة متسقة حتى يتم تحسين العمليات كلياإل وحالما يتم تحقي

ن المنظمة تبدا بالتركيل على تحقي  مستويات اخرى من الجودة وتستمر مستوى معين من الجودة فإ

 (.Ncdeliakova, et.al., 2017, 243العملية برمتها حتى يتم تحسين جميم العمليات بالكامم )

م منتجات وخدمات شبه مثالية ــر وتقديـوتبرع اهميتها ايضاإل في التركيل على تبوي  

 .(AIjumaili, 2014, 1) بالتالي تقليم التكاليف المستوياتى اقم العيوب ال سبة وتقليم ومتميلة 

 استراتيجيةمن وضم ها حيث إن تقليم العيوب في عمليات المنظمة خاصة في اليدمات تساعد

 تركل على تحسين وفهم متبلبات اللبائن وتحسين إ تاجية اءعمال واءداع المالي للمنظمة

(Tjahjono, et.al., 2015, 3). 

تبوير وتقديم عمليات من  االستيدام فيه تحولفقد  من اهميةهكا اءسلوب  ما يحملهلو  

اهم ا شبة  ( يوضح2والجدول ) (،52 ،2155 )الكراعي، اليدماتتحسين  شاط  المنتجات الى

(Six Sigma) .في القباعين الصناعي واليدمي 
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 دميفي القباعين الصناعي والي (Six Sigma)ـ ا شبة ال :(2) الجدول

 المنظمات الصناعية المنظمات الخدمية

 احتياجات اللبون المادية والفنية (عباع صورة للعمم الكي يقوم به )المنت إ

 يتبلبها كم منت  اهم اليصائ  التي تحديد من هو المستهلي )اللبون(

ص من هو الوسيط اليااي  من العممالحاجة 

 )المورد(
 و كلي )بالعمليات(ائي الياصية لمعرفة امكا ية السيبرة جل

 امكا ية التغيير لتحديد اليواص للعمليات وضم مرتسمات

 كم خاصية عملية التغيير لتحديد التأخير تجاوع االخباع وحاالت

 هوتحسين ودورة اإل تاججودة تحديد اهم مقاييس ال
بحيث  الحيود السداسيةمنه  امكا ية  منقم ا اءداعيكون قد 

 والعمليات على النحو المبلوب موادوتحديد التصميم يتم 

تقويم  ظام المعلومات المحاسبي العتماد اسلوب  (،2155حسون، )كراعي، ليث  عمان الالمصدر: 

دراسة تببيقية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستللمات الببية/سامراع، رسالة -سيجما 6

 قتصاد، جامعة تكريت، العراق.ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، كلية االدارة واال

 :Six Sigma هدافأ ثالثاً.

 (،11 ،2112 النصر،ابو ) هنالي العديد من االهداف التي اشار اليها عدد من الكتاب وهم  

 (،Longo & phd, 2012, 27) (،32 ،2154 يد،ـــــ)رش (،14 ،2156 اص،ـــ)القص

(Danovoa, 2014, 46 ) فيما يتعل  بمنه (Six Sigma ) باآلتيالتي يمكن اجمالها: 

ان اتباأ منه  سيكما سته يهدف بشكم اساسي الى تحسين مقدرة العاملين من خالل اتباعه ويرفم . 5

تحديد الفرص  وخل  التواف  بيدقدراتهم المهارية في حم مشكالت تواجههم بتحسين العمليات 

 .في تقليم االخباع ييعتمد االسلوب االحصائ وقياسهما، فهوحسين الرقابة واالداع وت

 اللبائن.يهدف الى تحقي  رفم وعيادة الربحية بتحسين طرق التعامم مم . 2

 التالف.وتقليم اعتماد اقم كلفة بوفورات متسعة مناسبة . 3

 االرباح(.مستوى  )عيادةعيادة الفرق بين التكاليف وااليراد . 6

ليم  س  االخباع ورفم درجة الكفاعة االسالي  لتقالحلول و افضميهدف بشكم اساس الى ايجاد . 1

 .في مجال عملها وتحقي  الجودة لليادة فرص استمرار المنظمات

خف  الكلفة وعيادة كفاعة وا المنظمة من تحسين كفاعة االداع اختيار االوقات التي تتمكن من خالله. 4

 .راس المال ومن ثم عيادة اال تاج والنمو

بدا الجودة الى الوصول الى تحقي  رضا اللبون وتقليم الكلف تسعى المنظمة من خالل اعتماد م. 2

 والكلفة.وتقليم الفارق بين االيراد 

بإ جاع او اعتماد سياسة التمايل معهم تحقي  الحرص على خدمة اللبائن الجدد من خالل التواصم . 2

من اسلوب لجكب  اكثرالسعري ودراسة التواعن حجم حصتها في السوق من خالل اعتماد 

 الثقافات.المستهلكين من ميتلف 

يهدف تكاملها الى تحسين واغتنام الفرص للتحسين داخم المنظمة، ولتحقي  كم ما يعود من منافم . 2

من خالل هكا التكامم توفيراإل في الكلف وخدمة لليادة المردود وءجم تحقي  رضاع اللبون بما 

 يحق  من منافم.

 وإلعباعدون حواجل بين االدارات العليا والد يا   وحدة تفاعلية مبدا التناس  وخلتهدف الى تحقي   .51

فيما يي  صالح المنظمة وتقديم اليدمات  آرائهمعن  باإلدالعاتاحة الفرص امام الموظفين 
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 افضمواالخك بوجهات النظر لتحقي   التواصم المستمرة لما ييدم عمليةوالتبوير المستمر عليها 

 من اليدمة. ط مم الجهات المستفيدةارتبا

املين في مجال تقديم اليدمة الصحية بدراسة مدى قدرة المدراع والع (Six Sigma) يقوم منه  . 55

مة بالجودة المناسبة وبما التي توصم الى تحقي  االفضلية لتقديم اليد في هكا المجال وف  المبادئ

اإل لميتلف شرائح تحسين النوأ في ميتلف ظروف العمم عما اإل ومكا لالمرو ات  افضم  يحق

 المجتمم.

 :(Six Sigma)متطلبات تطبيق  رابعاً.

خالل واقم تجربة من كا ت متأتية المتبلبات وجميعها  ون في تدوين ابرعالباحثركل   

العالمية وغيرها من الشركات ( General Electric, Motorola)لشركات العالمية مثم شركة ا

هك  المتبلبات التي ساهمت في ابراع دور تببي   ، وتنقسم(Six Sigma) التي ا تهجت منه 

  .(Sara, et al., 2017, 5) إلى (Six Sigma) منه 

اي منظمة ال تكون جيدة إال بقدر ما تكون قيادتها ككلي، وتتبل  القيخادة  :اإلدارة العلياوالتزام دعم  .1

ومنسخجمة مخم  عات منسخقةواجخرا القخرارات، ومعتقخداتإحساسا قويا ورؤية لتحديد االتجخا ، واتيخاذ 

هم علخخى ا هخخا امتخخداد توالنظخخرة المسخختقبلية والقخخادة الجيخخدون ينظخخرون لمنظمخخاتلخخي القخخيم واليصخخائ  

لحياتهم. وتكون غايتهم اداع خدمة للمجتمم وتقديم قيمة للعمخالع، وتنميخة المخوظفين وا فسخهم واتيخاذ 

أن ـفخخ  ـكا المنبلخخـخخـن هـمخخو ،(stamatis, 2004, 65) ةـ  موضوعيخخـقخخرارات سخخليمة وفخخ  حقائخخ

ية لتببيخخ  اي مخخنه  حخخديث، مخخن الخخدعائم اءساسخخ (Six Sigma)لام القيخخادات بأهميخخة تببيخخ  ـالتخخ

تبوير من اعلى الهرم كلي يبدا ال، وببنجاح على تحقي  متبلبات المنظمة عمم قادرحصيم فري  تو

 رات فخي هيكخم المنظمخةتحخد  بعخ  التغيخإال ا خه قخد  ،  وورش العمخميل التخدرمخن خخال التنظيمي

 .(2 ،2154)العتيبي والشمري، 

( علخخى اهميخخة التحسخخين المسخختمر للمنظمخخات التخخي Six Sigmaيؤكخخد اسخخلوب ) . التحس  ين المس  تمر:2

ترغ  في عملية التبوير ويرتكل هكا المبدا على اساس فرضخية مفادهخا ان العمخم هخو ثمخرة سلسخلة 

في  هاية المباف الى محصلة  هائية، ويعد التحسين  من اليبوات والنشاطات المتراببة التي تؤدي

المستمر عنصراإل مهماإل لتيفي  اال حرافات التي تحد  في العملية الفنية مما يساعد في الحفاظ على 

. حيخخث ان التحسخخين المسخختمر عمليخخة شخخاملة (52، 2152 هللا،دة االداع وعيخخادة اال تاجيخخة )عبخخدجخخو

كمخخا ان فلسخخفة  مخخدخالت او عمليخخات التحويخخم او الميرجخخات،تتضخخمن كافخخة ا شخخبة المنظمخخة سخخواع ال

، لتحسخينالتحسين المستمر تجسد التنوأ واال دماج ومشاركة االفراد واللبائن )الجميم( فخي عمليخة ا

يهخخدف إلخخى العمخخم علخخى تبخخوير تلخخي العمليخخات واء شخخبة المتعلقخخة بخخاآلالت اذ ان التحسخخين المسخختمر 

اهخدافها اخختالف بكخم ا واعهخا و بشكم مستمر، لكلي فخإن المنظمخات والمواد واءفراد وطرق اإل تاج

يقخم علخى عخات  اإلدارة مسخؤولية تخوفير متبلبخات وتحسخين المسختمر فخي عملهخا تبقى دائماإل بحاجخة لل

يرسخخم العديخخد مخخن البخخرق واءدوات لحخخم المشخخاكم ومعرفخخة  هكما إ خخ جخخاح جهخخود التحسخخين المسخختمر،

 .(Cho, et al., 2011, 618)وعلى  حو فاعم للقيام بكلي كيفية العمم بشكم اكثر كفاعة

( بالشكم الصحيح فإ ه يج  تدري  وتعليم االفراد Six Sigmaحتى يتم تببي  )التدريب والتعليم: . 3

وذلي لتخوفير الكفخاعات والمهخارات التخي تحتاجهخا المنظمخة التبخاأ هخكا بأسالي  وادوات هكا المفهوم 

إذ ا خه  وبالتالي يؤدي إلى النتائ  المرغوبخة مخن تببيقخه،اس سليم على اس حتى يمكن ان يقومالمنه  

للتعخرف ( Six Sigma)ينبغي على الموظفين الدخول في الدورات التدريبية الياصة بتببي   ظخام 
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علخخى مميخخلات وخصخخائ  هخخكا المفهخخوم الجديخخد للحصخخول علخخى النتخخائ  المبلوبخخة وتجنخخ  الفشخخم 

م ـخخخـي او فهـخخخـدون وعــخخخـ  بـخخخـكا البر امـخخخـ  هــخخخـحيخخخث ان تببي (،2، 2156اق )دوديخخخن، ــخخخـواالخف

فخالوعي الكامخم يمكخن تحقيقخه عخن طريخ  بخرام  التخدرب  ه ومتبلباتخه قخد يخؤدي إلخى الفشخم،ــدئلمبا

 . (31، 2152)ابو  اهية،  الفعالة

منهخا  با ه من االساسيات لبناع هيكخم المنظمخة الخكي يتخألف نشاط التبوير والتدري وينظر ل  

مخا قبخم دخخول هخكا  في مناسبات اخخرىومنك المراحم االولى للتعيين المورد البشري داخم المنظمة 

لضخمان الحصخول علخى اعلخى الكفخاعات  فخي المنظمخة للمنظمخة ولغايخة  هايخة خدمتخه المورد البشخري

 يهخكا المخورد البشخرللتحسين وهخكا يكخون بصخورة مسختمرة، والهخدف مخن ذلخي هخو تحفيخل ومسخا دة 

  ضخمن روحمسختقبالمخن عمخم فخي حاليخا و اكثخراداع  الستيرج الباقخات الكامنخة لديخه، وتمكينخه مخن

 .(Tharenou, et al., 2007,251) العمم العالي من حيث المستوى والكفاعة

 اتياذهي توسيم الدور الكي يقوم به المرؤوسين في عملية المشاركة الكاملة لألفراد العاملين:  .6

، والجماعية التي يبديها المرؤوسينم اءخك باالقتراحات والتوصيات واآلراع الفردية يت ، إذالقرار

، ووضم بع  المبادئ لمتابعة مما يمكن الوصول للقرارات اءكثر فعالية وضمان سهولة تنفيكها

ذلي، وان المشاركة من بين اهم اءفكار المتعلقة بالقيادة، حيث ان قدرة العاملين على المشاركة 

ورة مستقبلية  حو الهدف حيث يمكنهم من توجيه كافة جهودهم لتحقي  سلسلة من ملايا كبيرة بص

للمنظمة وذلي من خالل الرؤية المشتركة، والعالقة بين التحسين المهني، والتعلم مدى 

.إن ا دماج العاملين اكثر شمولية في تحفيل ورفم الروح (Johanudin, et al., 2017, 2الحياة)

للعاملين وادراكهم لمدى اهميتهم في المنظمة واحترام آرائهم من قبم االدارة، وقد اثبتت  المعنوية

الدراسات مدى العالقة وقوتها، وان قوة العالقة ذات داللة معنوية بين العاملين ارتباطاإل باإلدارة 

للعاملين في للرضا الوظيفي بما يحق  رفم مستوى اداع العاملين في المنظمة، وان اعدياد اال دماج 

 .(63، 2154 االدارة يؤدي الى رفم مستوى الرضا الوظيفي )رشيد،

واتياذ قرارات دقيقة وفعالة، تركل إدارة القرار على صنم   . اتخا  القرار على اساس الحقائق:5

من  مما يمكن لإلدارة عملية صنم القرار  فسهاهكا يتبل  التركيل على  خاصة القرارات التشغيلية،

للعديد من المنظمات التي للتنبؤ ءن القرار يولد  قاط دخول فعالة  عملية اتياذ القراركة في المشار

اءكثر شيوعا و (Six Sigma)مم (، حيث ان هناك عدد من البرق للتعامم Six Sigmaتتبنى )

 إجراع عمليكم  مراقبة( يعد تحسين، تحليم، )تصميم، قياس،  DMAICالى  تكه  باالختصار

تحقي   تركيل على العمليات هو المحور اءساس الكي يساعد المنظمة علىفال بالتاليه عملية بحد ذات

بين اجلاع ات وسهولة التواصم واتياذ القرار توفير  ظام فعال لنقم المعلومالنجاح المستمر و

 نظمة منمداخم ال (Six Sigma)كتوفير قاعدة بيا ات متاحة لكافة العاملين في بر ام   المنظمة

تياذ قرارات لتحديد سب  المشكلة في العملية، تهدف هك  المشاريم الو ،خالل المشاركة بين االفراد

 (.Ivan, 2017, 2)،بكفاعة وتحسين العملية  وتببي  الحم اء س

يج  على المنظمات التي تسعى لتببي  منه   الزبائن هم محور عمل المنظمة والقوة الدافعة لها: .6

(Six Sigma) بة شاملة لالتصاالت بحيث تصم الرسالة التي تحتوي على فوائد واسباب ضم خ

 التصال الداخليةتببي  مثم هكا المنه  إلى كم فرد في المنظمة من خالل العديد من قنوات ا

معيار النجاح ءي منظمة هو رضا اللبون عن الميرجات التي للوصول الى رضا اللبائن الن 

ن عملية االتصال باللبائن تنقسم إلى وعلى هكا االساس فإ، (322، 2156 المنظمة )الحلو، تقدمها
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 (:22 ،2111خبوتين اساسيين )الشامان، 

يتم تحديد العمليات اءساسية من خالل تحديد  اللبائن:تحديد العمليات والميرجات وتحديد  .اوال

الجمهور المستفيد المدخالت اوال ثم وضم اءوليات وتحديد الميرجات، هكا باإلضافة إلى تحديد 

 .يوضح ذلي (3) من تلي الميرجات. والشكم

 

 

                                     
 

 SIPOC تحديد الـ :(3) شكمال

Source: Man, et al., (2013), Lean Six Sigma Approach For Quality and Business 

Performance, Journal of Management and Business Studies,Vol. (3)., No(6) p.591. 

على احتياجات  تنبوي إن فلسفة الحيود السداسية تحديد احتياجات الزبون المتجددة: .ثانيا 

دائمي عن سيس  ظام يسمى صوت اللبون لتجميم البيا ات بشكم تأاللبائن، وتسعى إلى  ورغبات

البيا ات واستيدامها، فالفائدة اللبون واحتياجاته ورغباته، هكا النظام يصبح مهما عندما يتم تحليم 

لألداع من اجم الحصول على معايير تأسيس غرض الناجمة من تلي البيا ات يمكن ان تستيدم ل

 رضا اللبون، كما يمكن استيدامها لتحليم متبلبات العميم ثم ترتي  اولوياته.

 الميداني للبحثاإلطار  :المحور الثالث

تقخديم إجابخة عخن تسخاؤالت و البحخث، متغيخريسلط المحور الضخوع علخى وصخف وتشخيي    

 (SPSS var.19)وقخخد تخخم اسخختيدام البر خخام  اإلحصخخائي  فرضخخياتها،والتحقخخ  مخخن صخخحة  بحخخثال

ة فضخالإل عخن اختبخار الحتساب التكرارات والنس  المئوية واءوساط الحسابية واال حرافات المعياري

الميدا يخخة مخخن اجخخم تقخخديم    البحخخثتاجات المترتبخخة علخخى  تخخائفضخخالإل عخخن االسخختن البحخخث،فرضخخيات 

فخي دعخم جهخود  (Six Sigma)المقترحات التي يراها الباحث مناسبة والتي من شأ ها ان تعلع من 

 لللبون:اليدمات الصحية  افضمة في تقديم المبحوث المنظمة الصحية

وصفا لمتغير البحث وتشييصه،  يعرض هكا المحور :وتشخيصه بحثال وصف متغير اوالً.

ءفراد المبحوثين إعاع وفرضياتها باالعتماد على  تائ  إجابات ا لميبط البحث ه مكونبوصف

اإلحصائي تيدام البر ام  ــم اســد تــوقالواردة في استمارة االستبيان  مضامين هكا المتغير

(SPSS var.19) التوعيعات التكرارية والنس  المئوية واءوساط الحسابية واال حرافات  بالحتسا

 وكما يأتي: البحث متغيرلومعامم االختالف عيارية الم

 (Six Sigma)آراء المبحوثين تجاه متطلبات 

 :دعم والتزام االدارة العليا أ. 

 حخول هخكا البُعخد مخن خخالل فقراتخهءفراد المبحوثين ا( إن إجابات 3تشير معبيات الجدول )  

(X4-X1( كا ت باتجخا  االتفخاق وبنسخبة )%وبوسخط حسخاب52.21 )( وا حخراف معيخاري 2.59ي )

في حين شخكم (،19.69من العينة المبحوثة ) البُعدا وبلغ معامم االختالف على المقياس لهك( 0.51)

غنخاع فخي إالمسخاهمة  ( وكا ت ابرع الفقخرات19.85%االتجا  السلبي )عدم االتفاق( لتلي اإلجابات )

لمستشخفى الثقخة بخين جميخم المسختويات تعخلع ادارة ان  علخى )لتي ت( اX4)  سبة االتفاق هي الفقرة

االدارية بهدف التغل  على الشعور بخاليوف مخم التغييخر والتبخوير فخي مجخاالت اليخدمات الصخحية 

( من إجابات اءفخراد المبحخوثين وبوسخط حسخابي %58.82على  سبة اتفاق ) ت( إذ حصلوالعالجية

 

 اللبون
 

 الميرجات

 

 المجهلون

 

 المدخالت

 

 العملية
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تشخخفى علخخى اقامخخة جسخخور ، ممخخا يخخدل علخخى حخخرص ادارة المس(0.64( وا حخخراف معيخخاري )2.64)

 .ات العالجية والصحيةالتنسي  بين جميم المستويات االدارية فيّدعم الثقة ويبور سبم تقديم اليدم

      دعم والتلام  بُعدل ات التكرارية واءوساط الحسابية واال حرافات المعياريةالتوعيع( 3جدول )ال

 ةالمبحوث في المنظمة االدارة العليا
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 ال اتفق محايد اتفق

 % ت % ت % ت

 دعم والتزام االدارة العليا

X1 19 55.90 11 32.35 4 11.76 2.58 0.65 25.19 

X2 20 58.82 12 35.30 2 5.89 2.50 0.74 29.6 

X3 12 35.30 6 17.65 16 47.06 2.64 0.59 22.34 

X4 20 58.82 9 26.48 5 14.70 2.64 0.64 24.24 

 المعدل العام
17.75 52.21 9.5 27.94 6.75 19.85 2.59 0.51 19.69 

52.21 27.94 19.85    

 .(SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على ميرجات البرمجية )

 :التحسين المستمرب. 

 هكا البُعد من خالل فقراتهءفراد المبحوثين حول إجابات ا( إن 6تشير معبيات الجدول )  

(X8-X5( كا ت باتجا  االتفاق وبنسبة )%و61.70 )( وا حراف معياري 2.37وسط حسابي )

في حين شكم  (،19.40من العينة المبحوثة ) ا البُعدوبلغ معامم االختالف على المقياس لهك( 0.46)

في إغناع المساهمة  ( وكا ت ابرع الفقرات11.02%) االتجا  السلبي )عدم االتفاق( لتلي اإلجابات

تؤكد ادارة المستشفى باستمرار على تحسين ن  على )( التي تX8)  سبة االتفاق هي الفقرة

( من إجابات %52.94على  سبة اتفاق ) ت( إذ حصلخدماتها الصحية وف  منظور استراتيجي

وهكا يشير الى اهمية  (0.61ي )( وا حراف معيار2.52اءفراد المبحوثين وبوسط حسابي )

التحسين المستمر لدى االدارة وذلي ءهميته في تحقي  رضا المرضى والكي يعد من االولويات 

 .لدى االدارة

 لبُعد  سبة االستجابةو التوعيعات التكرارية واءوساط الحسابية واال حرافات المعيارية :(6جدول )ال

 ةالمبحوث في المنظمة التحسين المستمر

ير
تغ

لم
ا

 

 مقياس االستجابة

ط 
س

و
ال

ي
اب

س
ح

ال
ف  

را
ح

الن
ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ل 
ام

مع

ف
ال

خت
ال

ا
 

%
 

 ال اتفق محايد اتفق

 % ت % ت % ت

 التحسين المستمر

X5 26 76.47 6 17.64 2 5.88 2.44 0.70 28.68 

X6 17 50 13 38.23 4 11.76 2.14 0.74 34.57 

X7 23 67.50 6 17.64 5 14.70 2.38 0.65 27.31 

X8 18 52.94 12 35.64 4 11.76 2.52 0.61 24.20 

 المعدل العام
21 61.70 9.25 27.28 3.75 11.02 2.37 0.46 19.40 

61.70 27.28 11.02    

 .(SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على ميرجات البرمجية )
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 :(Six Sigma) . التدريب والتعليم على اساس 

 هخكا البُعخد مخن خخالل فقراتخهبات اءفراد المبحوثين حخول ( إن إجا1الجدول )تشير معبيات   

(X12-X9( كا ت باتجا  االتفاق وبنسبة )%وا حخراف معيخاري 2.43( وبوسط حسخابي )47.79 )

في حين شكم  (،20.57من العينة المبحوثة ) الختالف على المقياس لهكا البُعدوبلغ معامم ا (0.50)

غنخاع لمسخاهمة فخي إا ( وكا ت ابرع الفقخرات25.74%م االتفاق( لتلي اإلجابات )االتجا  السلبي )عد

توجخد فخي مستشخفا ا وحخدة خاصخة بخالتعليم الببخي ن  علخى )( التي تX12) هي الفقرة  سبة االتفاق

( مخن إجابخات اءفخراد المبحخوثين وبوسخط حسخابي %38.23على  سخبة اتفخاق ) تإذ حصلالمستمر( 

، وهخخكا يخدل علخخى اهتمخام ادارة المستشخخفى بالتخدري  وتشخخجيعها (0.58ري )( وا حخراف معيخا2.67)

عليخخه لمواكبخخة التبخخور والحداثخخة علخخى مسخختوى الخخدول المتقدمخخة بهخخدف االرتقخخاع باليدمخخة المقدمخخة 

 .للمرضى

 بُعدل  سبة االستجابةو التوعيعات التكرارية واءوساط الحسابية واال حرافات المعيارية :(1جدول )ال

 ةالمبحوث في المنظمة   والتعليمالتدري
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 ال اتفق محايد اتفق

 % ت % ت % ت

 (Six Sigma)التدريب والتعليم على اساس 

X9 17 50 10 29.41 7 20.59 2.32 0.72 31.03 

X10 19 55.90 6 17.64 9 26.48 2.35 0.81 34.46 

X11 16 47.06 10 29.41 8 23.53 2.38 0.77 32.35 

X12 13 38.23 10 29.41 11 32.35 2.67 0.58 21.72 

 المعدل العام
16.25 47.79 9 26.47 8.75 25.74 2.43 0.50 20.57 

47.79 26.47 25.74    

 .(SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على ميرجات البرمجية )

 :العاملين لألفرادد. المشاركة الكاملة 

 المبحوثين حخول هخكا البُعخد مخن خخالل فقراتخهءفراد ( إن إجابات ا6تشير معبيات الجدول )  

(X16-X13( كا ت باتجا  االتفاق وبنسبة )%وا حراف معياري 2.24( وبوسط حسابي )58.83 )

في حين شخكم (،29.46العينة المبحوثة ) من ا البُعدوبلغ معامم االختالف على المقياس لهك( 0.66)

لمسخاهمة فخي إغنخاع ا ( وكا ت ابرع الفقخرات14.70%االتجا  السلبي )عدم االتفاق( لتلي اإلجابات )

تعمم ادارة المستشفى على اشخراك العخاملين لخديها ن  على )( التي تX15)  سبة االتفاق هي الفقرة

( مخخن إجابخخات %55.90لخخى  سخخبة اتفخخاق )ع تإذ حصخخل( بأ شخخبة تحسخخين جخخودة اليخخدمات الصخخحية

وهخخكا يخخدل علخخى اشخخراك ،(0.87( وا حخخراف معيخخاري )2.29اءفخخراد المبحخخوثين وبوسخخط حسخخابي )

والفعاليات التي تقيمهخا االدارة والتخي تهخدف لالرتقخاع بجخودة االداع  باء شبةالعاملين في المستشفى 

 .لليدمات الصحية
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 بُعدل  سبة االستجابةو اءوساط الحسابية واال حرافات المعياريةو ( التوعيعات التكرارية4جدول )ال

 ةالمبحوث في المنظمة المشاركة الكاملة لألفراد العاملين
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 ال اتفق محايد اتفق

 % ت % ت % ت

عاملينالمشاركة الكاملة لألفراد ال  

X13 25 73.53 7 20.59 2 5.9 2.08 0.83 39.90 

X14 19 55.90 9 26.47 6 17.65 2.29 0.79 34.49 

X15 19 55.90 8 23.53 7 20.58 2.29 0.87 37.99 

X16 17 50 12 35.29 5 14.70 2.29 0.79 34.49 

 المعدل العام
20 58.83 9 26.47 5 14.70 2.24 0.66 29.46 

58.83 26.47 14.70    

 .(SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على ميرجات البرمجية )

 :على اساس الحقائق اتخا  القرار. هـ

 ءفراد المبحوثين حخول هخكا البُعخد مخن خخالل فقراتخه( إن إجابات ا7تشير معبيات الجدول )  

(X20-X17( كا ت باتجا  االتفاق وبنسبة )%و2.52( وبوسط حسابي )49.26 ) ا حراف معياري

في حين شخكم (،18.25من العينة المبحوثة ) ا البُعدوبلغ معامم االختالف على المقياس لهك( 0.46)

غنخاع ( وكا ت ابرع الفقخرات المسخاهمة فخي إ11.77%االتجا  السلبي )عدم االتفاق( لتلي اإلجابات )

 تبلبخات اللبخائن المرضخىدارة المستشخفى متأخك ا  على )( التي تنX20) هي الفقرة سبة االتفاق 

على  سخبة اتفخاق  تإذ حصل( بنظر االعتبار عند اتياذها القرارات المتعلقة بجودة اليدمات الصحية

 (،0.49( وا حخراف معيخخاري )2.76( مخن إجابخخات اءفخراد المبحخخوثين وبوسخط حسخخابي )55.88%)

والتخي مخن شخأ ها تقخديم وهكا يشير الى اتيخاذ ادارة المستشخفى للقخرارات التخي تلبخي حاجخة المرضخى 

 .افضم المستويات العالجية

 بُعدل  سبة االستجابةو واال حرافات المعيارية واءوساط الحسابية التوعيعات التكرارية :(2جدول )ال

 ةالمبحوث في المنظمة اتياذ القرارات
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 ال اتفق حايدم اتفق

 % ت % ت % ت

 اتخا  القرارات على اساس الحقائق

X17 20 58.82 12 35.30 2 5.90 2.44 0.70 28.68 

X18 16 47.058 15 44.12 3 8.82 2.52 0.74 29.36 

X19 12 35.29 15 44.12 7 20.59 2.38 0.69 28.99 

X20 19 55.88 11 32.35 4 11.76 2.76 0.49 17.75 

معدل العامال  
16.75 49.26 13.25 38.97 4 11.77 2.52 0.46 18.25 

49.26 38.97 11.77    

 .(SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على ميرجات البرمجية )
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 :عمل المنظمة والقوة الدافعة لها الزبون هو محور. و

 مخن خخالل فقراتخه ا البُعخدءفراد المبحوثين حخول هخك( إن إجابات ا8تشير معبيات الجدول )  

(X24-X21( كا ت باتجا  االتفاق وبنسبة )%وا حراف معياري 2.32( وبوسط حسابي )69.11 )

في حين شكم (، 21.10من العينة المبحوثة ) الختالف على المقياس لهكا البُعدوبلغ معامم ا( 0.50)

لمسخاهمة فخي إغنخاع ا الفقخرات ( وكا ت ابرع10.29%االتجا  السلبي )عدم االتفاق( لتلي اإلجابات )

تعمخخم ادارة المستشخخفى علخخى ارضخخاع عبائنهخخا ن  علخخى )( التخخي تخخX23)  سخخبة االتفخخاق هخخي الفقخخرة

( من إجابات اءفخراد المبحخوثين وبوسخط %64.70على  سبة اتفاق ) تإذ حصل باستمرار المرضى

جميخم احتياجخات اللبخائن وهكا يؤكد قيام االدارة بتلبية  (،0.61( وا حراف معياري )2.52حسابي )

 .وتحقي  اعلى مستوى من االداع الصحي الكي يرضي المري  ويلبي حاجته

 بُعدل  سبة االستجابةو واءوساط الحسابية واال حرافات المعيارية ( التوعيعات التكرارية2جدول )ال

 ةالمبحوث لمنظمةفي ا اللبون محور عمم المنظمة
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 ال اتفق محايد اتفق

 % ت % ت % ت

 الزبون محور عمل المنظمة

X21 25 73.53 5 14.70 4 11.76 2.44 0.74 30.32 

X22 24 70.59 8 23.54 2 5.88 1.88 0.91 48.40 

X23 22 64.70 7 20.60 5 14.70 2.52 0.61 24.20 

X24 23 67.65 8 23.54 3 8.82 2.44 0.70 28.68 

 المعدل العام
23.5 69.11 7 20.60 3.5 10.29 2.32 0.50 21.10 

69.11 20.60 10.29    

 .(2ها في الملي  الموضح في الجدول )إن  تائ  الجداول السابقة يمكن وضع  

 تها النسبية( بحس  اهميSix Sigma)( خالصة إجابات افراد العينة تجا  متبلبات 2جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

اعال  ان بُعد دعم االدارة العليا هي اكثر االبعاد اعتماداإل من  (2) يتضح من الجدول  

ل هكا المنظمة من وجهة  ظر عينة البحث ثم اتياذ القرار على اساس الحقائ  اذ ال يمكن حصو

واضحة لدى  حقائ  مدروسة وعلى وف  ذلي تتكون رؤيةعلى وف  الدعم من دون اتياذ القرار 

وبهكا تكون المنظمة جاهلة لتدري  والتعليم ثم يبدا التحسين المستمر االدارة لتهيئة قاعدة ل

المشاركة الكاملة عمم المنظمة، ويعتبر بُعد لالستيعاب وكس  ثقة اللبون والكي يعتبر محور هام 

ل اجابات العينة حيث تبين من خالل التحليم الوصفي ومن خال االضعف بينهالألفراد العاملين 
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سجم اعلى  سبة بحث كا ت  المبحوثة ان معامم االختالف لبُعد )المشاركة الكاملة لألفراد العاملين(

واستناداإل لهك  النتيجة سوف ، (21.16) من المعدل العام والبالغ  سبته وهو اعلى( 29.46بمقدار )

في المنظمة  قبم االفراد المبحوثين من ء ه اقم اهتماماإل  بعاد هكا البعد من ا موذج البحثيتم است

واستناداإل لما سب  من  تائ  تحق  الفرضيات الرئيسة للبحث االولى التي تن   الصحية المبحوثة،

في المنظمة الصحية قيد البحث( والثا ية التي تن  على  Six Sigma )يمكن تشيي  متبلبات

  ي المنظمة الصحية قيد البحث(ف Six Sigma )تتباين من حيث االستجابة واالهمية متبلبات

التي تكون مقبولة  االبعاد ( يعتبر اال موذج الحقيقي للبحث والكي يعتمد6والشكم )  

 .ومتواع ة

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

                              

 

 

                                

 

 اال موذج الحقيقي :(6الشكم)

 .المصدر: من اعداد الباحث

 والتوصيات االستنتاجات

 الى مجموعة من االستنتاجات  عرضها تباعاإل وف  االتي:  خل  البحث االستنتاجات: أوالً.

الصحية يقلم من اءخباع الببية، ووقت بقاع  منظمات اليدمةفي ( Six Sigma)إن تببي  . 5

واوقات ا تظار المرضى، وككلي يقلم من  اخرى،ي المستشفى او اي منظمة صحية المري  ف

 والمال.ميلون المواد المستهلكة مما يقلم من الهدر الحاصم في الجهد 

من المقومات االساسية لتقديم اليدمة الببية هو العمم بروح الفري  وا عكاسها على تأدية اليدمة . 2

 .  سجام والتعاون بين اعضاع الفري  الببيللمستفيدين كما ويؤدي الى اال

ان المعدل العام ءدراكهم كان  الولي للمديرين حول متغير البحثا اءدراككشفت  تائ  تحليم . 3

( Six Sigma) يؤكد ان المبحوثين يولون اهتماماإل كبيراإل بمتبلبات مقبوالإل ومم االتجا  االيجابي ما

الكاملة لألفراد العاملين الكي يعتبر االضعف بينها من خالل عد المشاركة بُ  الصحية، عدامة للمنظ

 .اجابات االفراد المبحوثين في المنظمة الصحية مما يعني ا ه اقم اهتماماإل 

القرار  اتخا 

أساس على 

 الحقائق

 

الزبائن هم محور 

عمل المنظمة 

 والقوة الدافعة لها

 

التدريب 

 والتعليم

التحسين 

 المستمر

دعم االدارة 

 العليا

 six sigmaمتطلبات 

 متوفر

 جودة الخدمة الصحية
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للمنظمة الصحية ( Six Sigma)هناك تباين في اجابات االفراد المبحوثين حول كم من متبلبات . 6

 .قيد البحث

بهكا المنه  هو السعي لتنمية القيم واالتجاهات المتعلقة  (Six Sigma)ان النظام المتبم في منه  . 1

 .وعمليات تنفيكها لدى العاملين في المنظمة الصحية المبحوثة

البحثي وعلى  اإلطاروفي ضوع االستنتاجات  شير الى اهم التوصيات التي تعلع  التوصيات: اً.نيثا

 النحو االتي:

على إمكا ية استيدامه في المنظمات الصحية لما  والتأكيد( Six Sigma)ضرورة االهتمام بمفهوم . 5

له من اهمية من الناحية العلمية، وذلي من خالل تقليم االخباع وتحسين جودة اليدمات المقدمة 

 والتي تتناس  مم توقعات اللبائن)المرضى(.

بأهمية تببي  ة المبحوثالصحية للمنظمة ضرورة توعية الجهاع االداري وخاصة االدارة العليا . 2

ضما اإل للجودة وذلي لالستجابة للمتغيرات البيئية السريعة والتي تلداد ( Six Sigma)اسالي  

 تعقيدا يوما بعد يوم.

المناس   باءسلوبوالندوات وتقديم المعرفة  (Six Sigma) منه  اعداد برام  التدري  على. 3

 عمومـاإل. الصحيةبالمنظمـات  لجميم العاملين

اءدوات واءجهلة  لتبوير والالعمة الموارد المالية الكافيةكم بتوفير  الجهات المعنيةقوم ان ت. 6

 وغيرها.المعامـم واجهـلة اءشعة  وتحديثالببيـة 

النـاجح لهـكا  التببي إذ يتبلـ   (،Six Sigma)من قبم اإلدارة العليا ءسلوب  الكاممالدعم . 1

إلى  التقليديةكثر رغبة وقدرة في متبلبات التحول من اء ظمة اءسـلوب ان تكون اإلدارة العليا ا

 الحديثة.اء ظمة 

 المصادر

 المصادر العربية

الببعة  ،(، المدخم الى ادارة الجودة الشاملة وسيجما ستة2112ابو النصر، مدحت محمد، ) .5

 االولى، الدار العالمية للنشر والتوعيم، الجيلة، مصر.

( Six Sigma)ستة استيدام معايير منه  سيجما  (، مدى2152دين، )ابو  اهية، جيهان صالح ال .2

االسالمية، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، كلية التجارة، الجامعة  ،لتحقي  جودة التدقي  الداخلي

 .غلة
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من المدراع في عدد من شركات القباأ الميتلط في محافظة  ينوى، رسالة ماجستير في االدارة 

 الصناعية، غير منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصم، العراق.

الرشيقة ودورها  (Six Sigma) تببي  متبلبات (، امكا ية2154رشيد، جوان فرهاد خورشيد، ) .4
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