ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES
المجلة الجزائرية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

AJHSS-N°04-2018

التوجو نحو تطبيق أسلوب االنحراف السداسي للرفع من جودة التكوين في الدكتوراه
"DMAIC" حسب منهجيت
 طالب (ة) دكتوراه ل م د،بربوشة مريم

كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
-جامعة باجي مختار –عنابة

Abstract
This study aimed to focus on one of
the latest and most important quality
management methods, which is "six
sigma"method, and focus on success
factors of DMAIC method to raise the
quality of the formation in the
doctorate. The various theoretical
concepts related to the "six
sigma"method
and
their
implementation phases represented in
DMAIC method has been described.
It has been also relied on a search
from questionnaireaddressed to a
sample of PhD students from different
Algerian universities, to measure the
availability of the "DMAIC" success
factors in Algerian universities to raise
the quality of the formation in the
doctorate.
The study found that Algerian
universities have a number success
factor of the definition and control
phase, while they do not have the
success factors of the measurement;
analysis and improvement phases of
the DMAIC method.

ممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أحد
 وىو أسموب،أىم وأحدث أساليب إدارة الجودة

 والتركيز عمى عوامل نجاح،االنحراف السداسي

 " لمرفع من جودة التكوينDMAIC " منيجية

 حيث تم التعرض لممفاىيم النظرية.في الدكتوراه
المتعمقة بأسموب االنحراف السداسي ومراحل
."DMAIC" تطبيقو المتمثمة في منيجية

كما تم االعتماد عمى استمارة بحث موجية لعينة

من طمبة الدكتوراه من مختمف الجامعات

الجزائرية وذلك بغرض قياس ومعرفة مدى توفر

الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح منيجية

" لمرفع من جودة التكوين فيDMAIC"
.الدكتوراه

ولقد توصمت الدراسة إلى أن الجامعات الجزائرية
تتوفر عمى جممة من عوامل نجاح مرحمة

 في حين أنيا ال،التعريف التحسين والسيطرة

تتوفر عمى عوامل نجاح مرحمة القياس والتحميل
Keywords: six sigma; thequality of
the formation; DMAIC

."DMAIC" من مراحل منيجية

 االنحراف السداسي؛ جودة:الكممات المفتاحية
"DMAIC" التكوين؛ منيجية
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 .1مقدمة
إن تقدم وارتقاء األمم يقاس بمدى تقدم وارتقاء شعوبيا ،فثقافة الشعوب ومستوى جودة تعميميم تنعكس بصورة
مباشرة عمى تقدم األمم اجتماعيا؛ ثقافيا واقتصاديا ،حيث تعد مؤسسات التعميم العالي من أىم المؤسسات في
المجتمع ،نظ ار أن أداء ىذه المؤسسات يمثل حجر الزاوية في عممية التنمية االقتصادية والبشرية المستيدفة.
وتمجئ مؤسسات التعميم العالي إلى تطبيق العديد من األساليب

واألدوات لمتميز وضمان الجودة في خدماتيا

التعميمية والبحثية حتى تكون مخرجاتيا متميزة ومتوائمة مع متطمبات السوق المحمي والدولي.
ويعد أسموب االنحراف السداسي من أحدث أساليب إدارة الجودة؛ وىو يقوم عمى استخدام المعمومات والحقائق
من أجل الوصول إلى حمول أفضل ،كما أن ىذا األسموب ال يعد فقط مبادرة لمجودة بل ىو التزام كمي من اإلدارة
وفمسفة لمتميز واالنفراد؛ وتبني ىذا األسموب يمر عبرت تطبيق منيجية "  »DMAICالتي يتوقف نجاحيا عمى
مدى توفر جممة من العوامل الضرورية لتحقيق مستوى الجودة المطموبة .وفي ىذا السياق جاءت دراستنا لمبحث
عن مدى توفر عوامل نجاح منيجية ""DMAICلتحسين من جودة التكوين في الدكتوراه بالجامعات الجزائرية.
 إشكالية الدراسة :ىل تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح منيجية "

 "DMAICلمرفع من جودة

التكوين في الدكتوراه؟
 فرضيات الدراسة :كإجابة لإلشكالية المطروحة قمنا ببناء مجموعة من الفرضيات كالتالي:
 الفرضية الرئيسية :ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح منيجية "  "DMAICلمرفع من جودةالتكوين في الدكتوراه
تندرج من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 -الفرضية الفرعية األولى :ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التعريف

لمنيجية

" "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه
 الفرضية الفرعية الثانية :ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة القياس لمنيجية ""DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه
 -الفرضية الفرعية الثالثة :ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التحميل

لمنيجية

" "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه
 الفرضية الفرعية الرابعة :ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التحسين" "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه
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 -الفرضية الفرعية الخامسة :ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة السيطرة

لمنيجية

" "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه
 أهداف الدراسة :تتمثل أىداف ىذه الدراسة في ما يمي:
 تسميط الضوء عمى أسموب االنحراف السداسي ومنيجية " "DMAICكأداة لمرفع من جودة التكوين فيالدكتوراه؛
 تحديد عوامل نجاح منيجية ""DMAIC؛ تحديد مدى توفر عوامل نجاح منيجية "  "DMAICلمرفع من جودة التكوين في الدكتوراه بالجامعاتالجزائرية؛
 التركيز عمى أىمية تطبيق منيجية "  "DMAICفي الجامعات الجزائرية لالرتقاء بجودة التكوين فيالدكتوراه.
 .2مراجعة األدبيات
ظير أسموب االنحراف السداسي في الثمانينات من القرن الماضي من طرف شركة االتصاالت "متورويال" ،وقد
أصبحت ىذه المنيجية من أشير األساليب المعتمدة في إدارة الجودة الشاممة ويقصد بمنيجية االنحراف
السداسي:
 " مجموعة مجربة من أساليب اإلدارة الحديثة واألدوات التحميمية وتقنيات مراقبة المشاريع ،واعداد التقاريرالتي تجتمع لتشكل انطالقة تحسينات في حل المشاكل وأداء العمال ( إبراىيم القزاز وأخرون1)2009 ،؛
 "سمسمة كبيرة لمجموعة متقدمة وفعالة من أدوات التحميل الكمي والكيفي ،تساىم في تحديد أسباب تدنيوىبوط األداء إن وجد ،وتؤدي إلى تحديد مسؤولية ىذا االنخفاض واليبوط ،والمساىمة في توليد األفكار
واالقتراحات لمتغمب عمى ىذه األسباب ومن ثم تحسين مستوى األداء (2)Volck, 2009؛
 "منيجية لحل المشاكل في الحقيقة ،والمنيجية األكثر فعالية في حل مشاكل األعمال وتحسين األداءالتنظيمي (3)Labruffe, 2003؛
مما سبق نستنتج أن االنحراف السداسي ىو منيجية متكاممة لتقميل األخطاء وتعظيم القيمة ،تقوم عمى مجموعة
من المبادئ وتستخدم مجموعة من األدوات إلدارة الجودة داخل المنظمات.
وتعتمد منيجية االنحراف السداسي عمى مجموعة من المبادئ األساسية تتمثل فيما يمي(
:4)2013
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 التركيز عمى الزبون :في ىذا النظام يتم وضع الزبون في أولويات المنظمة ومن تم يصبح إرضائو واشباع
حاجياتو ىو الميمة الرئيسية لنشاط تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المنظمة؛
 اإلدارة بالحقائق :من أجل تحقيق الجودة فإن األمر يتطمب توضيح معايير ووسائل القياس التي تسيل
عممية جمع البيانات اعتمادا عمى معايير محددة ،وتحميميا ومن تم تحديد المشكل بصورة أكثر فعالية وحميا؛
 اإلدارة االستباقية :وىي أن يكون فعل اإلدارة سابقا لمحدث دون انتظاره ،وىذا يدل عمى ضرورة وضع
أىداف طموحة ومراجعتيا بشكل دائم لتحقيق االستباقية المؤدية إلى اإلبداع والتغير الفعال؛
 إزالة الحواجز :البد من رفع الحواجز والتنسيق بين مستويات اإلدارية والتنظيمية والعمل بروح الفريق لتحقيق
أىداف المنظمة؛
 السعي الدائم لتحقيق الكمال :من أجل تحقيق الستة سيجما البد من إدخال أفكار وأساليب جديدة بطبيعة
األحوال تحتوي ىذه األفكار عمى مخاطر تسمى مخاطر التشغيل؛
 التركيز عمى جميع العمميات :يتطمب ىذا المبدأ التركيز عمى ما يمي :زيادة الكفاءات اإلنتاجية ،تحقيق رضا
العميل إدارة األنشطة والعمميات.
وحتى تكون ىناك فعالية في استخدام نظام االنحراف السداسي البد من استخدام مجموعة من األدوات،
ونذكر منيا:
 قاعدة باريتو :يقوم ىذا المخطط عمى أن  %80من المشاكل ترجع إلى  %20من األسباب ،و  %20من
النتائج يرجع إلى  %80من العوامل ،لذلك يقوم عمى تحديد األسباب وحساب تك ارراتيا بطرق إحصائية
( 5)Goinard&Seno , 2009؛
 مخطط السبب والنتيجة :أو مخطط عظمة السمكة وىو أداة مرئية تستخدم لوضع ترتيب منطقي لألسباب
المحتممة لمشكل ما من خالل الشكل المرسوم ليا بمزيد من التفاصيل(6)Djerbi, and all, 2014؛
 مخطط االنتشار :مخطط يشير إلى مدى وجود عالقة بين ظاىرتين برسم كل زوج لقيم متناظرة
لمتغيرين(7)Horngren, and all,2009؛
 العصف الّذهني :يستخدم لتشخيص الحمول الممكنة لممشاكل وتحديد الفرص الكامنة لتحسين (كمال السيد
طايل8)2013 ،؛

 حمقات الجودة :ىي عبارة عن اجتماعات دورية بين مجموعة من العمال لمناقشة المشكالت النوعية وايجاد
الحمول المناسبة لياالجودة (9)Dayan, 2004؛
 طريقة  :W.W.W.W.H.Wوتعني ىذه الطريقة اإلجابة عن األسئمة التاليةWho :؟ What؟ Where؟
When؟ How؟ Why؟ (.10)Ernoul, 2013
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كما وتعتبر مراحل تطبيق االنحراف السداسي من أىم العناصر ليذه المنيجية ،حيث تتمثل ىذه المراحل في
كممة  DMAICوىي عبارة مختصرات الحروف األولى

،ANALYSE ،MEASURE ،DEFINE

 ،CONTROL ،IMPROVEوىذه المراحل ىي عمى النحو التالي:
11

 التعريف:تتضمن ىذه المرحمة ما يمي)Bertonèche and all, 2008( :
 -تحديد المشكل أو مجاالت التحسين المحتممة:

إن اليدفاألساسي لتطبيق أسموب االنحراف السداسي ىو

تحسين الجودة والقضاء عمى اليدر في الموارد من أجل الرفع من كفاءة وفعالية المؤسسات .وبذلك فإنو من
الضروري تحديد المشاكل التي يجب معالجتيا أوال لمحصول عمى أفضل النتائج ،وليذا يجب أن تكون
سيرورات المشروع محددة بوضوح تام من أجل اكتشاف األعطال والعيوب بسيولة وسرعة أكبر.
 تحديد توقعات الزبائن :التركيز عمى الزبون ىو مبدأ من مبادئأسموب االنحراف السداسي ،غير أن بعضالمؤسسات تقوم بإىمال توقعات ومتطمبات الزبائن وتركز أكثر عمى جوانب معينة أخرىمثمتخفيض التكاليف
والحد من العيوب ،كما ان المؤسسات التي تمتمك أداء عالي ومستوى جودة أمثل ال تيتم كثي ار إذا كانت
منتجاتيا تمبي احتياجات الزبائن أم ال .ويعد أسموب "صوت الزبون" إحدى الطرق المستخدمة لتحديد
احتياجات وتوقعات الزبائن بشكل عام.
 تحديد األهداف :من الضروري أن تقوم المؤسسة بوضع أىداف واضحة ومحددة بدقة لممشروع مما يسمحبتوجيو مختمف الجيود في اتجاه واحد مشترك ،والتي ستسمح المراحل التالية من قياس وتحميل بتقديرىا
جيدا.
 تحديد الموارد المستخدمة :ال تقوم كل المؤسسات باستخدام نفس الموارد عند تطبيق اسموب االنحرافالسداسي ،وخاصة أن الموارد المستخدمة تعتمد عمى األىداف المحددة مسبقا ،ولذلك فإنو من الضروري
دراسة وتحديد الموارد الالزمة لضمان تحقيق األىداف عمى نحو أمثل.
 تحديد اآلجال :من الضروري تحديد آجال المشروع بدقة وذلك ألن أسموب االنحراف السداسي ىو عمميةدقيقةلمغاية ،حيث يسمح تحديد آجال المشروع بالحفاظ عمى نوع من الدقة وتحفير القائمين عميو والتحكم
بشكل أفضل في تطور لمشروع.
مما سبق يتضح أن مرحمة التعريف تقوم عمى ضرورة وجود مخطط عمل واضح يشتمل عمى أىداف ونطاق
المشروع؛ آجال تنفيذ المشروع وبنية فريق العمل .وبإسقاط ىذه النقاط عمى مشاريع التكوين في الدكتوراه يتضح
أن عوامل نجاح مرحمة التعريف في ىذه مشاريع تتمثل في ضرورة وضع أىداف واضحة ومحددة لعممية التكوين
في الدكتوراه وتحديد اإلطار الزمني المناسب ،باإلضافة إلى تحديد بنية فرق العمل القائمة عمى ىذه المشاريع.
 القياس :لضمان نجاح ىذه المرحمة ال بد من توفر النقاطالتالية:
102
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 إنشاء قاعدة بيانات :بعد تحديد المشكل يصبح من الضروري التركيز عمى كيفية قياسو وذلك من خاللجمع المعمومات والبيانات حول الوضع الحالي بيدف تحديد درجة االنحراف عن األىداف المسطرة.
 تحديد مختمف العمميات :من الضروري تحديد وفيم طبيعة العمميات التي تحتاج إلى التحسين ،وليذا السببمن األفضل وضع مخطط لمختمف ىذه العمميات وذلك من أجل الحصول عمى المزيد من المعمومات حول
مختمف المراحل ،وتمكين أعضاء فريق العمل من فيم طبيعة العمميات وبالتالي تحديد العناصر المؤدية إلى
عدم الكفاءة والالجودة.
 تحديد طبيعة البيانات المطموبة :يجبأن تساعد البيانات المتحصل عمييا المؤسسة عمى فيم سبب عدمحصوليا عمى النتائج المرجوة ،وبالتالي فإن طبيعة ىذه المرحمة تتطمب تحديد نوع البيانات الواجب أخذىا
بعين االعتبار ،باإلضافة إلى ضرورة فرز المدخالت وتحديد أثرىا عمى مختمف العمميات والنتائج المرجوة.
 تحديد األنظمة وأدوات القياس :يعتمد تحديد أدوات القياس عمى نوع المعمومات المحددة سابقا ،حيث يمكنأن لمفريق أن يعتمد عمى أدوات قياس مثل تحميل باريتو؛ تحميل نظام القياس ( )MSA؛ مخطط سبب-أثر
ومؤشرات األداء .كما يجب التأكد أن أدوات القياس تعطي نتائج دقيقة وذلك لضمان نجاح المراحل التالية.
يتم في ىذه المرحمة اختيار خصائص الجودة المناسبة لمعمميات والمخرجات ،وتحديد العيوب الناتجة عن
العمميات والمدخالت ،وبالنسبة إلى مشاريع التكوين في الدكتوراه فإن ضمان توافق تخصص الطالب والمشرف
مع موضوع البحث وضمان تقييم الموضوع من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه يمثل قاعدة أساسية لجودة ىذه
العممية.
 التحميل :تقوم ىذه المرحمة عمى:

( https://leansixsigmafrance.com/blog/le-dmaics-
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 -التحميل بطريقة مدروسة ومركزة:

تعتبر مرحمة التحميل مرحمة حاسمة وضرورية ألنيا تسمح بتحميل

المعمومات بالتفصيل وبعمق شديد بحيث يكون لمتغيرات التي تتم في إطار منيجية "  "DMAICتأثير أكبر.
فاليدف من ىذه المرحمة ىو تحديد عالقات السبب واألثر ،وبالتالي تحديد المسببات الرئيسية لممشكمة.
 استبعاد المعمومات غير المفيدة :يفترض أنو تم التخمص من المعمومات غير المفيدة في المرحمة السابقة،غير أنو الزال عمى فريق العمل المكمف بالتحميل تحديد المعمومات غير الضرورية في عممية التحميل وذلك
الستخراج معمومات أكثر مالئمة.
 االعتماد عمى فريق من الخبراءبتجهيزات حديثة :تعتبر خبرة الفرق المكمف بالمشروع أمر ضروري ألنمرحمة التحميل ميمة معقدة ال تتطمب فقط فريق من الخبراء وانما من المتخصصين القادرين عمى التواصل
فيما بينيم وتشارك األفكار والفرضيات ،باإلضافة إلى االعتماد عمى أدوات التحميل الحديثة مثل تحميل
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العينات؛ تحميل االنحدار؛ طريقة "  "Les 5 pourquoiوغيرىا ،كما يعتبر تحميل التباين "  "ANOVAمن
األدوات المفيدة في ىذا المجال .وبما أن أسموب االنحراف السداسي ىو أسموب يعتمد عمى األرقام من
الضروري أن يتقن أعضاء فريق المشروع جممة من األدوات اإلحصائية.
 تشارك النتائج :يجب أن يسيل التحميل عممية مشاركة النتائج بين كل األطراف المعنية من خالل تبادلالمعمومات الضرورية والمالئمة والقابمة لمفيم من طرف جميع المعنيين.
تعتمد ىذه المراحل عمى جانبين األول إحصائي والتاني تحميمي ،وكمييما ييدفان إلى إيجاد المعمومات التي
تحتاجيا العمميات لموصول إلى اإلبداع في توفير الحمول والكشف عن السبب؛ وفيما يخص مشاريع التكوين في
الدكتوراه فإن استقصاء آراء الطمبة والمشرفين حول العراقيل والمشاكل التي تواجييم والعمل عمى التنسيق بين
مختمف الجيات لمتحسين من جودة التكوين يدخل ضمن ىذه المرحمة.
 التحسين :ىذه المرحمة تتطمب ما يميhttps://leansixsigmafrance.com/blog/le-dmaic- ( :
14

)/etape-4-innover-ameliorer

 اقتراح حمول جديدة :يتوجب عمى الفريق المسؤول وضع استراتيجية تحسين لمعمميات المعيبة ،وليذا يجباألخذ بعين االعتبار الوضع الحالي والوضع المرجو التخاذ الق اررات األكثر مالئمة.
 استخدام األدوات :إن استخدام أدوات مثل العصف الذىني يسمح بتطوير عدد كبير ومتنوع من الحمول ممايضاعف فرص العثور عمى الحل األنسب ،كما تساعد المصفوفات فريق العمل عمى اتخاذ القرار المنسب
عند مواجية عدد كبير من الحمول.
 إجراء االختبارات الضرورية لمتأكد من مالئمة الحمول :عندما يتم تحديد الحمول البد من اختبارىا لمتأكد منمالءمتيا وقدرتيا عمى تحقيق النتائج المطموبة ،وتعتبر عجمة ديمينغ؛ تحميل التباين ومخططات الخبرة من
األدوات الفعالة لتقييم نجاعة الحمول المقترحة .كما يعد تحميل الخطر

وتحميل «  "AMDECمن األدوات

الميمة خالل ىذه المرحمة.
 التخطيط والتنفيذ :حتى يتم تطبيق منيجية "  " DMAICبنجاح يجب عمى فريق العمل وضع خطة تنفيذيةلتطبيق الحمول التي تم تطويرىاوىذا يعنيأنو من الضروري أخذ العديد من الجوانب بعين االعتبار مثل
التكاليف المحتممة؛ المواعيد النيائية؛ تحديد المسؤوليات وطرق االتصال.
من خالل ىذه المرحمة يتم تطوير مجموعة من األفكار والحمول لمتخمص من األسباب الرئيسية لممشكل ،وتختر
الحمول المصاغة وتنفذ .وتتمثل عوامل نجاح ىذه المرحمة بالنسبة لمشاريع التكوين في الدكتوراه في مجموع
الحمول التي تقدميا الجامعات لمرفع من المستوى العممي لطمبة الدكتوراه والتحسين من جودة تكوينيم.
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 السيطرة والمراقبة :تعتبر ىذه المرحمة مرحمة مراقبة ومتابعة ،وىي مرحمة معقدة نظ ار أنيا تقوم عمى مقارنة
النتائج المتحصل عمييا مع النتائج السابقة الغير مرغوب بىا .وتقوم ىذه المرحمة عمى مجموعة من النقاط
تضمن نجاحيا كالتالي(Bertonèche and all, 2008)15:
 تحديث نظام المعمومات  :في ىذه المرحمة من المشروع يكون من السيل مالحظة النتائج المترتبة عن تنفيذالحمول الجديدة وتحويميا إلى معمومات مالئمة يجب أن تكون معروضة بطريقة مبسطة لتمكين مختمف
أعضاء المشروع من الرجوع إلييا في أي وقت وفيميا بسيولة.
 وضع تدابير لمتحكم في تحديد المشاكل وحمها  :ضرورة وضع خطة تسمح بالتحكم في تحديد المشاكلوحميا فور وقوعيا وذلك لتجنب أي انحرافات غير مرغوب بيا.
 مخطط المراقبة  :في ىذه المرحمة يجب تحديد الطريقة التي ستواجو بيا المؤسسة المشاكل المحتممة عندوقوعيا .عمى فريق العمل تحديد الخطوات الواجب إتباعيا؛ الوسائل المستخدمة والسموك الواجب اعتماده
بشكل عام في حالة ظيور أحد المشاكل المتوقعة.
تحتاج عممية التحسين إلى رقابة مستمرة لتجنب العودة إلى الممارسات التقميدية التي أدت إلى حدوث المشاكل،
واستدامة التأثيرات اإليجابية وضمان االلتزام بيا ،مع ضرورة قياس النتائج .أي أن متابعة طمبة الدكتوراه وتقيميم
بصفة دورية وحازمة تعد من عوامل نجاح مرحمة السيطرة والرقابة في مشاريع التكوين في الدكتوراه.
 .3البيانات ومنهجية الدراسة
 منهج الدراسة :تم االعتماد عمى المنيج الوصفي والتحميمي الذي يتضمن استخدام األسموب الميداني في
جمع البيانات بواسطة االستمارة وتحميميا إحصائيا الختبار صحة فرضيات الدراسة.
 مجتمع الدراسة :يتكون مجتمعالدراسةمن كافة طمبة الدكتوراه بمختمف الجامعات الجزائرية وبمختمف
التخصصات وبغض النظر عن سنة التسجيل .ولقد تم االستعانة باالستمارة االلكترونية بيدف الوصول إلى
أكبر عدد ممكن من طمبة الدكتوراه ،حيث تم الحصول عمى  178إجابة دون استبعاد أي واحدة الستيفائيا
الشروط المطموبة ،واخضاعيا لمتحميل اإلحصائي.
 وسيمة جمع البيانات  :بغرض جمع البيانات الضرورية والالزمةالمتعمقة بالبحثوبعد االطالع عمى بعض
الدراسات السابقة والمقاييس المستخدمة تم تطوير استمارة بحث إلكترونية باالعتماد عمى موقع "

google

 ،"driveقسمت ىذه االستمارة إلى خمسة محاور يتناول كل محور عامل من عوامل نجاح منيجية
""DMAIC
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وقد تم تصميم إجابات استمارة البحث عمى أساس مقياس  likertالخماسي ،وتم تفريغ البيانات الواردة وتحميميا
باستعمال برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية SPSSاإلصدار رقم  22لممعالجة اإلحصائية.
 صدق وثبات أداة الدراسة :بيدف معرف مدى صالحية االستمارة إلجراء الدراسة تم اختبار صدقيا من
خالل اختبار عالقة قوة االرتباط بين كل بعد من األبعاد وارتباطو بالمحور الذي ينتمي إليو ،كما تم اختبار
الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ .والنتائج موضحة في الجدول الموالي:

الجدول  :01نتائج معامل الثبات وصدق أداة الدراسة
المحور

معامل ألفا

الثبات

معامل الصدق

مدى توفر عوامل نجاح مرحمة التعريف

0.731

0.855

0.731

كرونباخ

لجودة التكوين في الدكتوراه
مدى توفر عوامل نجاح مرحمةالقياس

0.804

0.896

0.804

لجودة التكوين في الدكتوراه
مدى توفر عوامل نجاح مرحمةالتحميل

0.920

0.951

0.920

لجودة التكوين في الدكتوراه
مدى توفر عوامل نجاح مرحمة

التحسين

0.811

0.901

0.811

لجودة التكوين في الدكتوراه
مدى توفر عوامل نجاح مرحمةالسيطرة

0.771

0.878

0.771

والرقابة لجودة التكوين في الدكتوراه
اإلجمالي

0.926

0.962

0.926

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستمارة تزيد عن  0.60وىي القيمة
الدنيا التي تعكس مدى االتساق الداخمي ألبعاد االستمارة مما يعكس درجة ثبات جيدة لمحاور االستمارة ،كما
بمغت قيمة معامل الصدق  0.926لالستمارة ككل ما يعطي لالستمارة درجة قوية من الثبات والصدق تؤىميا
الن تكون وسيمة لجمع المعمومات صالحة لقياس ما أعدت ألجمو.
 .4عرض ومناقشة نتائج البحث
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 وصف أبعاد االستمارة :لقد تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة عن
عبارات االستمارة ،والنتائج موضحة في الممحق رقم واحد.
نالحظ من النتائج الموضحة في الممحق رقم واحد درجة موافقة مرتفعة ألفراد العينة حول

مدى توفر عوامل

نجاح مرحمة التعريف لمنيجية "  "DMAICفي جودة التكوين في الدكتوراه بوسط حسابي يعادل

 ،3.50وىذا

راجع إلى أن شروط المشاركة وتحديد المناصب والخطط الزمنية مرتبط نوعا ما بالقوانين والمراسيم التي تنظم
ىذه المسابقات.
أما فيما يخص مدى توفر عوامل نجاح مرحمة القياس؛ التحسين والسيطرة فنالحظ وسط حسابي 3.18؛ 2.81
و 3.19عمى الترتيب ،وىو يدل عمى درجة موافقة متوسطة.
كما نالحظ درجة موافقة منخفضة ألفراد العينة حول مدى توفر عوامل نجاح مرحمة التحميل بوسط حسابي ال
يتعدى  ،2.43حيث يرى أفراد العينة أن الجامعات الجزائرية ال تعتمد عمى األساليب االحصائية والتحميل لجمع
البيانات التي تحتاجيا لموصول إلى اإلبداع في توفير الحمول والكشف عن األسباب ،مثل استقصاء آراء الطمبة
والمشرفين حول العراقيل والمشاكل التي تواجييم والعمل عمى التنسيق بين مختمف الجيات لمتحسين من جودة
التكوين.
 اختبار الفرضيات :لقد قمنا بإجراء اختبار "  "Tلعينة واحدة الختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية
والنتائج موضحة فيما يمي:
 اختبار الفرضية الرئيسية :والتي تنص عمى " ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح منيجية" "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه" وذلك عند مستوى معنوية أقل أو يساوي  .%0.05وكانت
النتائج كالتالي:
الجدول :02تقديرات اختبار ( )Tلعينة واحدة لمفرضية الرئيسية
فروق

المتوسطات
0.041

قيمة T

درجة الحرية

0.766

177

مستوى الداللة القرار

االحصائي

0.445

القبول

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يتبين من الجدول السابق أن قيمة  tتساوي  0.766وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0.05وبما أن
مستوى الداللة يساوي  0.445وىي أكبر من  0.05يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى
الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح منيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه".
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 اختبار الفرضية الفرعية األولى :والتي تنص عمى " ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمةالتعريف لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه" عند مستوى معنوية

 ،%0.05والنتائج

كما يمي:
الجدول  :03تقديرات اختبار ( )Tلعينة واحدة لمفرضية األولى
فروق

المتوسطات
0.497

قيمة T

درجة الحرية

9.343

177

مستوى الداللة القرار

االحصائي

0.000

الرفض

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يتبين من الجدول السابق أن قيمة  tتساوي  9.343وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0.05وبما أن
مستوى الداللة يساوي  0.000وىي أقل من  0.05يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى

" ال تتوفر

الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التعريف لمنيجية "  "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه"
وبالتالي قبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى " تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التعريف
لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه".
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :والتي تنص عمى " ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمةالقياس لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه" عند مستوى معنوية  ،%0.05والنتائج كما
يمي:
الجدول  :04تقديرات اختبار ( )Tلعينة واحدة لمفرضية الثانية
فروق

المتوسطات
0.018

قيمة T

درجة الحرية

0.268

177

مستوى الداللة القرار

االحصائي

0.789

القبول

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يتبين من الجدول السابق أن قيمة  tتساوي  0.268وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0.05وبما أن
مستوى الداللة يساوي  0.789وىي أكبر من  0.05يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى

" ال تتوفر

الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة القياس لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه".
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :والتي تنص عمى " ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمةالتحسين لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه" عند مستوى معنوية

 ،%0.05والنتائج

كما يمي:
الجدول  :05تقديرات اختبار ( )Tلعينة واحدة لمفرضية الثالثة
فروق

المتوسطات
0.562

قيمة T

درجة الحرية

6.468

177

مستوى الداللة القرار

االحصائي

0.144

القبول

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يتبين من الجدول السابق أن قيمة  tتساوي  ،6.468وبما أن مستوى الداللة يساوي  0.144وىي أكبر من
 0.05يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى

" ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة

التحميل لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه".
 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :والتي تنص عمى " ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمةالتحسين لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه" عند مستوى معنوية

 ،%0.05والنتائج

كما يمي:
الجدول  :06تقديرات اختبار ( )Tلعينة واحدة لمفرضية الرابعة
فروق

المتوسطات
0.195

قيمة T

درجة الحرية

2.848

177

مستوى الداللة القرار

االحصائي

0.03

الرفض

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يتبين من الجدول السابق أن قيمة  tتساوي  6.468وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0.05وبما أن
مستوى الداللة يساوي  0.03وىي أقل من  0.05يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى

" ال تتوفر

الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التحسين لمنيجية "  "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه"
وقبول الفرضية البديمة « :تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة
لتحسين جودة التكوين في الدكتوراه".
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 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة :والتي تنص عمى " ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاحمرحمة السيطرة لمنيجية " "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه" عند مستوى معنوية

،%0.05

والنتائج كما يمي:
الجدول  :07تقديرات اختبار ( )Tلعينة واحدة لمفرضية الخامسة
فروق

المتوسطات
0.194

قيمة T

درجة الحرية

2.927

177

مستوى الداللة القرار

االحصائي

0.04

الرفض

المصدر:إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS V 22
يتبين من الجدول السابق أن قيمة  tتساوي  2.927وىي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0.05وبما أن
مستوى الداللة يساوي  0.04وىي أقل من  0.05يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى

" ال تتوفر

الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة السيطرة لمنيجية "  "DMAICلتحسين جودة التكوين في الدكتوراه"
وقبول الفرضية البديمة « :تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة

السيطرة لمنيجية " "DMAIC

لتحسين جودة التكوين في الدكتوراه".
 .5خاتمة
لقد تم من خالل ىذه الدراسة التطرق إلى أحد أىم المواضيع التي تخص التكوين الجامعي أال وىو جودة التكوين
في الدكتوراه .حيث تم تسميط الضوء عمى أسموب االنحراف السداسي ومنيجية تطبيقو " "DMAICكأداة من
أدوات تحسين الجودة ،والتطرق إلى مختمف المفاىيم المتعمقة بيا .كما تم دراسة مدى توفر عوامل نجاح تطبيق
ىذه المنيجية بالجامعات الجزائرية من خالل استمارة بحث موجية لطمبة الدكتوراه عبر مختمف التراب الوطني.
ولقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن الجامعات الجزائرية ال تتوفر عمى عوامل نجاح منيجية "

 "DMAICبصفة

عامة ،غير أنيا تتوفر عمى بعض العوامل مثل عوامل نجاح مرحمة التعريف؛ التحسين والسيطرة.
ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي:
 تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح مرحمة التعريف؛ التحسين والسيطرة لمنيجية""DMAIC؛ ال تتوفر الجامعات الجزائرية عمى عوامل نجاح منيجية " "DMAICبصفة عامة؛ ال تيتم الجامعات الجزائرية بتحديد طبيعة عممية التكوين في الدكتوراه ووضع أدوات ووسائل محددةلقياس جودة ىذه العممية؛
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اإلحصائية لجمع البيانات الضرورية حول عمميات

 -الجامعات الجزائرية ال تعتمد عمى األساليب

التكوين في الدكتوراه وال تقوم بتحميل األسباب المؤدية إلى مشاكل جودة التكوين؛
وعمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا يمكن تقديم مجموعة من االقتراحات كالتالي:
 عمى الجامعات الجزائرية التأكد من توافق تخصص الطمبة مع موضوع البحث ومع تخصصالمشرف ،وترك حرية تحديد الموضوع واختيار المشرف لمطمبة الدكتوراه؛
 االعتماد عمى األساليب اإلحصائية مثل تحميل باريتو؛ تحميل نظام القياس ( )MSA؛ مخطط سبب-أثر ومؤشرات األداء؛
 تكوين فرق عمل تتكون من الخبراء واإلحصائيين لمقيام عمى مشاريع التكوين في الدكتوراه؛ -ترتيب اجتماعات ولقاءات مع الباحثين لمبحث في المشاكل التي تواجييم واستقصاء

أرائيم وتحميميا

إحصائيا؛
 -االعتماد عمى أدوات التحميل الحديثة مثل

تحميل العينات؛ تحميل االنحدار؛ طريقة " pourquoi

 "Les 5وغيرىا ،باإلضافة إلى االعتماد تحميل التباين "."ANOVA
 .6المالحق
الممحق  :01الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة
البعد

رقم

مدى توفر عوامل نجاح مرحمة التعريف لجودة التكوين في الدكتوراه

01
02

تحدد الجامعة شروط صارمة فيما يخص
المشاركة في مسابقة الدكتوراه
تعتبر شروط المشاركة في المسابقة عادلة
وواضحة بالنسبة لجميع الطمبة

الحسابي

االنحراف

المعياري

القيمة

الصغرى

الكبرى

3.51

1.194

1

5

3.58

1.234

1

5

الحسابي

االجمالي

يتم اإلعالن عن المسابقة من خالل المواقع
03

االلكترونية والجرائد الرسمية في اآلجال

3.83

1.062

1

5

المحددة
3.50

تمتزم الجامعة بتوفير كل المتطمبات المادية
04

والمالية والبشرية لضمان السير الحسن

3.55

1.068

1

5

لممسابقة
تحرص إدارة الجامعة عمى المراقبة

05

06

111

العبارة

الوسط

القيمة

الوسط

الصارمة لعممية التصحيح واإلعالن عمى

3.47

1.116

1

5

النتائج
يتم اإلعالن عن النتائج في الوقت المحدد
وبمختمف الوسائل اإلعالمية

3.45

1.125

1

5
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07
الدكتوراه

مدى توفر عوامل نجاح مرحمةالقياس لجودة التكوين في

08
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يتم تحديد خطة زمنية معمن عنيا لمتكوين
في الدكتوراه
يمتمك طالب الدكتوراه حرية اختيار المشرف

3.09

1.213

1

5

2.99

1.386

1

5

يمتمك الباحث حرية اختيار موضوع البحث
09

الذي يتناسب مع قدراتو بعد االتفاق مع

2.98

1.367

1

5

المشرف
10
11
12
13

التكوين في الدكتوراه

مدى توفر عوامل نجاح مرحمةالتحميل لجودة

14

تشترط الجامعة توافق تخصص المشرف
مع موضوع البحث
تشترط الجامعة أن يكون لممشرف عدة
أعمال في موضوع البحث
يتم تحديد موضوع البحث من قبل الباحث
و المؤطر ويعرض عمى لجنة التحكيم
يتم تسجيل موضوع البحث بعد تقييمو من
طرف لجنة التكوين في الدكتوراه
ترتب إدارة الجامعة اجتماعات ولقاءات مع
الباحثين لمبحث في المشاكل التي تواجييم

2.70

1.229

1

5

2.36

1.137

1

5

3.27

1.304

1

5

3.80

1.020

1

5

2.51

1.423

1

5

3.18

تأخذ إدارة الجامعة بعين االعتبار الشكاوي
15

المقدمة ن طرف الباحثين فيما يخص جودة

2.33

1.252

1

5

التكوين
16

تعمل مختمف مرافق الجامعة بالتنسيق لتمبية
مختمف احتياجات الباحثين

2.43
2.38

1.258

1

5

تتواصل إدارة الجامعة بصفة مستمرة مع
17

الباحثين والمشرفين عمى التكوين في

2.53

1.222

1

5

الدكتوراه
مدى توفر عوامل نجاح مرحمة التحسين لجودة التكوين في الدكتوراه

19
20
21
22

23

الدكتوراه

التكوين في

والرقابة لجودة

مرحمةالسيطرة

عوامل نجاح

مدى توفر

112

18

24
25

ينتمي الباحث إلى مخبر بحث يستفيد منو
 35ساعة أسبوعيا عمى األكثر
تقييم الجامعة ندوات عممية وورشات عمل
في التخصص لمباحثين في طور الدكتوراه
يتم إشراك الباحثين عي إعداد الممتقيات
العممية التي تنظميا الجامعة
يدرس الباحث ساعات إضافية بالجامعة
تدخل ضمن التخصص
يأطر الباحث طمبة التدرج ( ليسانس
وماستر) تدخل ضمن التخصص بالجامعة
يتم إدارج الباحثين ضمن فرق عمل مشاريع
البحث المقامة بالجامعة
يمتقي الباحث مع المؤطر بصفة دورية و
مستمرة خالل فترة التكوين
يتم تقييم الباحث امام لجنة التكوين

2.21

1.261

1

5

2.79

1.274

1

5

2.97

1.273

1

5

3.31

1.231

1

5

2.48

1.298

1

5

3.07

1.296

2.81

5

3.24

1.259

1

5

2.73

1.317

1

5

3.19
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بالدكتوراه في نياية كل سداسي
يقدم الباحث تقرير مفصل حول نسبة التقدم
5

1

1.021

3.78

في العمل عند بداية كل سنة من سنوات

26

التكوين
5

1

1.268

3.40

5

1

1.245

2.82

تطالب إدارة الجامعة الطالب بتقدم حوصمة
باألعمال المنجزة والفعاليات التي شارك بيا
تقدم إدارة الجامعة إنذارات صارمة لمباحثين
المتأخرين

27
28

SPSS V 22 إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج:المصدر
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