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سيجما( من وجهة نظر 6 تقييم برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود بناء على تقنيات )
 أعضاء هيئة التدريس والطلبة

 *نوف بنت محمد العبد اللطيف
 **منعم عبدالكريم السعايدة د.أ.

 ملخص:
( من وجهة Sigma 6)هدفت هذه الدراسة إلى تقييم برنامج التربية الفنية بناء على تقنيات 

نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة الملك سعود بالرياض، وقد استخدمت الباحثة المنهج 
( فقرة لتقييم 83من ) الوصفي المسحي ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة مكونة

( من وجهة نظر أعضاء هيئة sigma 6)مستوى جودة برنامج التربية الفنية بناء على تقنيات 
( طالبًا 368( عضو هيئة تدريس و)83التدريس والطلبة، وزعت االستبانة على عينة مكونة من )

( من Sigma 6)على تقنيات  وطالبة، وكشفت النتائج أن مستوى جودة برنامج التربية الفنية بناء
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة الملك سعود بالرياض كان متوسطًا. وأوصت 

( وفوائدها في تحسين جودة Sigma 6)الدراسة بتعريف الطلبة في برنامج التربية الفنية على تقنيات 
 الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

(، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، Sigma 6تقييم برنامج التربية الفنية، تقنيات ) تاحية:الكلمات المف
 .جامعة الملك سعود
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Evaluation of the Art Education Program at King Saud University 

Based on the Techniques of (6 Sigma) from the Point of View of Faculty 

Members and Students  

 
*Nouf bint Mohammed abdullatif 

Prof. Menem Abdulkarim Al – Saeeda** 

Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the art education program based 

on the 6 Sigma techniques from the viewpoint of faculty members and 

students at King Saud University in Riyadh. The researcher used the 

descriptive descriptive method. To achieve the objectives of the study, the 

researchers developed a questionnaire consisting of (38) paragraphs to 

evaluate the quality of the program of art education based on the techniques 

(6 sigma) from the point of view of faculty members and students. The 

questionnaire was distributed to a sample of (32) faculty members and (163) 

students. The results revealed that the quality of the art education program 

based on the (6 Sigma) techniques from the point of view of faculty 

members and students of King Saud University in Riyadh was moderate. 

The study recommended introducing the students in the art education 

program to (6 Sigma) techniques and their benefits in improving the quality 

of the educational services offered to them. 

Keywords: Evaluation of Art Education Program, (6Sigma), Faculty 

members, Students, King Saud University.  
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 :المقّدمة
 نتيجرة للتييررات والتطرورات التري يشرهدها العرالم ؛تواجه األنظمة التعليمية تحديات غيرر مسربوقة

 اليوم في شتى المجاالت، متمثلة في ثورة المعلومات واالتصاالت، واالنفجار المعرفي. 
 التدريس أساليب في جذرياً  تحوالً  الماضي القرن  من األخير الربع في العالي التعليم لقد شهد
 ,Khatib) ،هواجهت التي التحديات من لجملة استجابة التطور هذا أتى ومجاالته، وقد وأنماط التعليم

The khateeb,2010.)  وقد ظهر االهتمام بالجودة في المؤسسات التعليميرة من خالل النظر إلى
التعليم بوصفه خدمة كبقية الخدمات إذ ال بد له من أن ينافس، وأن يسعى إلى إرضاء متلقي تلرك 

 (.Khudair,2001) الطرلبة والمجتمرررع والدولرررةالخدمة مرن 
ودة التعلررريم هررردفًا مركزيرررًا منظرررورًا لكافرررة فعاليات التربية، وما انفكرت ويعرررد تحسرررين جررر

اليونسركو منرذ أكثرر مرن عقرد مضرى تلرح فري كافرة مؤتمراتهرا علرى توجيره النصرح لكافرة دول العرالم؛ 
 .لتحسرين جرودة التعلريم

لتعرف إلى كيفية تطبيقها، ومراقبة وباعتماد الجودة في النظم التعليمية، ظهرت الحاجة ا
نواتجها، وظهور معايير محددة للحكم على مالءمتها. ومن التقنيات التي ظهرت لتأكيد تطبيق 

( في التعليم Sigma 6وتعد تقنية ) .(Sigma 6)الجودة في المصانع والمؤسسات الخدمية تقنية 
ف المعيارى لنواتج ومخرجات الجامعة عن األهداف الجامعي أسلوبًا إداريًا يهدف إلى تقليل االنحرا

 (.Quamrul, 2014) المرصودة أو المتوقعة
( ينمو ويتحرك وصواًل إلى إدارة المؤسسات التعليمية، Sigma 6لقد بدأ تطبيق معايير )

أعضاء هيئة  تزويدوخصوصًا الجامعات، وأصبحت تمثل فلسفة لبعض الجامعة، ومنهجيتها في 
 Sigma)كما أصبحت  ملين فيها باألدوات الالزمة لتحقيق مستويات عالية من األداء،التدريس والعا

ألخطاء في الجامعة وسبل طريقة منضبطة لجمع البيانات، والتحليل اإلحصائي لتحديد مصادر ا (6
 (.Quamrul, 2014) تالفيها

يجة من خمس مراحل  وفي كل مرحلة هنالك مراجعة، وقد تكون نت (Sigma 6)وتتكون 
المراجعة في إحدى ثالث مخرجات: االستمرار للمرحلة الالحقة، أو إيقاف المشروع، أو االستمرار 

على  (Sigma 6)(، ويركز منحى Chambers & Fernandes, 2004في دراسة نفس المرحلة )
وضع الخطط  -3  فهم وإدارة متطلبات واحتياجات الطلبة -3عدة أمور في مجال التعليم منها: 

اإلفادة من تحليل البيانات لتقليل معيقات وأخطاء  -8  يق متطلبات الطلبة واحتياجاتهملتحق
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 رية لإلجراءات التربوية المتخذة إجراء تعديالت سريعة وتطوي -4  اإلجراءات التي تحقق األهداف
Ramasubramanian, 2012).)  

ليات والجامعات، فالفن ( يمكن تطبيقها على جميع البرامج في الكSigma 6كما أن معايير )
يعد علمًا كباقي العلوم األخرى في مقدرته على االرتقاء بالمعارف اإلنسانية والعلمية، وعليه فإن 

( على برنامج التربية الفنية يمثل عاماًل sigma 6وتطبيق معايير ) ،االهتمام بتدريس الفنون للطلبة
الذاتي والتفاعلي وتنشيط الحدس والحواس  قويًا في تطويره، بحيث تصبح الفنون وسائل لالستخدام

 .(Eckert, 2006)معًا، 
وتعد التربية الفنية من الدعامات األساسية لتكامل نمو الطلبة من جميع جوانب النمو،العقلي 
والجسمي واالنفعالي، واالجتماعي، كما أنها تساعد الطلبة على التكيف مع مجتمعاتهم، وقضاء 

 (.Nassar,2014)  ، يساعدهم على التخلص من التوتر النفسي،أوقات الفراغ في عمل مفيد
والتربية الفنية التي يتلقاها الطلبة في المدرسة في جميع المراحل تزيد من اهتمام الطلبة 
بالنواحي التي تؤثر في نضجهم بدافع ذاتي داخلي إليمانهم بما يكتسبون من معلومات وقدرات 

 (. Obaid,2005وخبرات ومهارات )
في برنامج التربية الفنية يأتي انسجامًا مع توجهات المملكة العربية  (Sigma 6)تطبيق  إن

ُأنشئت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية  السعودية التربويةر فقد
لبرامج والمؤسسات وهي تستهدف تقويم ا ،بهدف إعداد معايير ومحكات  للتقويم واالعتماد األكاديمي

فإدارة الجودة في السعودية تعنى باإلشراف والمتابعة  ،التعليمية التي ُتعنى بالتعليم ما بعد الثانوي 
لنظام الجودة الشاملة في الجامعات التي تطبق النظام عن طريق دراسة الوضع التعليمي والتربوي 

الشاملة الستيفاء متطلبات المواصفات لتلك المؤسسات التعليمية، ووضع الخطط التطويرية المناسبة 
( وتعليمات العمل وفق سياسة Sigma 6( من خالل إنشاء دليل الجودة،  وإجراءات )2003)ايزو 

 Nationalوأهداف المملكة العربية السعودية، ولوائح وأنظمة وزارة التعليم العالي السعودية )

on,2009Commission for Academic Assessment and Accreditati.) 

ولهذا جاءت هذه الدراسة لوضع إطار مقترح لتقييم برنامج التربية الفنية كأحد برامج جامعة 
 ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة.Sigma 6الملك سعود وفقًا لتقنيات )
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 مشكلة الدراسة
داف سياسة التعليم في يعاني نظام التعليم في المملكة العربية السعودية من قصور في تحقيق بعض أه

تحسين نوعية مخرجات التعليم الجامعي، ومواكبتها لمواصفات عصر المعلوماتية كما يحتاج إلى المملكة، 
ومتطلباته، وربط نظام التعليم في المملكة بمطالب خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية واحتياجات سوق 

ي في السعودية إلى أطر لتقييم جودة التعليم فيه، ومدى (. كما يحتاج التعليم الجامعOsaimi,2007العمل )
، وتضارب المهام في الجامعات خالل تطبيق الجودة بعض مشكالت التخطيطتحقيقها لبعض المعايير، وتجنب 

  Cakes (8112.)الشاملة، وهو ما كشفت عنه دراسة 
  أسئلة الدراسة:

ما مستوى جودة ال الرئيس اآلتي: تأسيسًا على ما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة في السؤ  
( من وجهة Sigma 6) برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات

 نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 األسئلة الفرعية اآلتية: يويتفرع من هذا السؤال الرئيس

بناء  ،معة الملك سعود بالرياضفي جاما مستوى جودة برنامج التربية الفنية  السؤال االول:
 أعضاء هيئة التدريس؟من وجهة نظر ( Sigma 6على تقنيات )

بناء  ،في جامعة الملك سعود بالرياضما مستوى جودة برنامج التربية الفنية  السؤال الثاني:
 الطلبة؟من وجهة نظر ( Sigma 6على تقنيات )

 أهداف الدراسة
في جامعة الملك سعود دة برنامج التربية الفنية مستوى جو  تهدف هذه الدراسة إلى تعرف

 أعضاء هيئة التدريس والطلبة.من وجهة نظر ( Sigma 6بالرياض بناء على تقنيات  )
 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية اعتماد إدارة الجودة الشاملة في إدارة الجامعات، والتأكد من 
 لطلبة والمجتمع، ويمكن بيان أهمية الدراسة كما يأتي:جودة الخدمة التعليمية المقدمة ل

توفر الدراسة إطارًا نظريًا مقترحًا لتقييم مستوى الجودة الشاملة في  األهمية النظرية:
( ودورها في تقليل األخطاء، Sigma 6الجامعات، كما توفر إطارًا نظريًا حول تقنيات )

 ية. واستخداماتها في تحسين جودة المخرجات التعليم
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األهمية العملية: توفر الدراسة أداة محكمة لتقييم أداء كليات وأقسام وبرامج جامعية مختلفة 
عليها تعديل مسارها وتقويمه بما يتوافق مع معايير جودة النظم  ( مما يسهلsigma 6وفق تقنيات )

، وغيرها من البرامج التعليمية،  كما توفر الدراسة أدوات لقياس مستويات جودة برنامج التربية الفنية
 (. sigma 6) التربوية بناء على تقنيات

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
، ( Ơ )(: سيجما هو الحرف الثامن عشر في األبجدية اإلغريقية ورمزه Sigma 6تقنيات )

ة واالنحراف المعياري طريق ،وقد استخدم اإلحصائيون هذا الرمز للداللة على االنحراف المعياري 
إحصائية ومؤشر لوصف االنحراف أو التباين أو التشتت أو عدم التناسق في عملية معينة بالنسبة 

ستراتيجية تمكن المنشآت من التحسن بصورة كبيرة اهي عملية أو ( Sigma 6) ،لألهداف المنشودة
يث يتم فيما يخص عملياتها األساسية وهيكلها من خالل تصميم ومراقبة أنشطة األعمال اليومية بح

الطاقات المادية( وفي نفس الوقت  –الطاقات الذهنية  –تقليل الفاقد واستهالك المصادر )الوقت 
على أن المنشأة تقدم خدمات أو  6تلبية احتياجات العميل وتحقيق القناعة لديه، ويدل مبدأ سيجما

ون فرصة، أي ( عيب لكل ملي8.4 6سلعا خالية من العيوب تقريبا ألن نسبة العيوب في سيجما )
تكمن في أنه إذا كانت  6، إن فكرة سيجما. %22.22266أن نسبة كفاءة وفاعلية العمليات 

المنشأة قادرة على قياس عدد العيوب الموجودة في عملية ما فإنها تستطيع بطريقة علمية أن تزيل 
 (.Garrison, Noreen & Brewer, 2010: 11تلك العيوب وتقترب من نقطة خلو من العيوب )

 3294نشئ في عام أُ التربية في جامعة الملك سعود،  أحد برامج  كلية برنامج التربية الفنية:
لتخريج معلمي تربية فنية مؤهلين لكافة المستويات التعليمية، وسد حاجة المملكة من معلمي التربية 

 ى لتدريسها.الفنية، وتوحيد الرؤية حول أهمية التربية الفنية في حياة الطلبة والسبل الفضل
 الدراسة ومحدداتها حدود

( عضو هيئة تدريس ممن يدّرسون 83جرى تطبيق هذه الدراسة على ) البشرية:الحدود 
( طالبًا وطالبة ممن يدرسون تخصص التربية الفنية في جامعة الملك 368مساقات التربية الفنية و)

 سعود.
سم التربية الفنية في جامعة الملك سعود ُطبقت هذه الدراسة في كلية التربية ق الحدود المكانية:

 بالرياض.
 .3036/3039تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الحدود الزمانية: 
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 السابقة ذات الصلة الدراسات
يتناول الباحثان في هذا الجزء بعض الدراسات التي استطاعت الوصول إليها، واإلطالع 

الدراسات في محورين: المحور األول: يتناول بالبحث الدراسات التي عليها، وقد تم عرض هذه 
، والمحور الثاني: يتناول الدراسات التي اهتمت التربية الفنية، وعقبت (sigma 6)اهتمت بمنحى 

الباحث على هذه الدراسات، من خالل مقارنتها بالدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة والعينة، 
 دراسة، ومتييراتها ونتائجها.وأدوات ال

( التي هدفت إلى تقويم أداء كليات الدراسات العليا في جامعة Wisan, 2002دراسة ويسان )
كما  (6σو BSCوالية بالتيمور، وإجراء تحليل مقارن لمقاييس األداء المستخدمة في الجامعة )

ومن أهم  ،إنجاح دور الجامعة هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية الحاكمية المؤسسية ومسؤوليتها في
النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن أفضل أداة تساعد اإلدارة العليا على تقويم مستوى أداء الجامعة 

،وذلك لوضوحها وقابليتها للفهم واإلدراك، وأن إحدى نقاط القوة  (BSC)هي: بطاقة األداء المتوازن 
 .كيز على المقاييس المالية فقطلهذه األداة أنها ال توجه المنظمة إلى التر 

( والتي هدفت إلى تطوير Hargrove & Burge, 2002ودراسة أجراها هارجروفوبورغ )
لتحسين تعليم الهندسة، تكونت العينة من طلبة كلية الهندسة  (sigma 6)برنامج مبني على منحى 
لباحثان البرنامج في ( في أمريكا حيث وظف اTuskegee Universityفي جامعة توسكيجي )

معالجة مشكلة انخفاض نسبة التخرج في أعداد الطلبة، وقد كشفت الدراسة عن مشكالت الطلبة 
واألسباب المؤدية إلى عدم تخرجهم خالل سنوات الدراسة المقررة، وقد أظهرت النتائج قدرة البرنامج 

 على خفض نسبة االنخفاض في أعداد الخريجين.
( دراسة هدفت إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق وتطوير 3005) Shamanكما أجرى 

(6sigma)  اهتمت هذه الدراسة بتطبيق  ي في المملكة العربية السعودية،في المجال التربو
(6sigma)  في المجال التربوي في المملكة العربية السعودية من خالل التعرف على مفهوم
(6sigma) ائصها وأهميتها بالنسبة للقيادة اإلداريةومكوناتها وخص.   

( هدفت إلى القضايا Ho, Xie& Goh, 2006وفي دراسة أجراها هو واكسي وجوه )
في التعليم العالي، حيث تكونت عينة الدراسة من طلبة  (sigma 6)والتحديات التي تواجه تبني 

على أحد مناهج كلية  (sigma 6)منهجية  الهندسة في جامعة سنيافورة، حيث قام الباحثون بتطبيق
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وقد أظهرت النتائج  (sigma 6)الهندسة في جامعة سنيافورة، وإجراء التحليالت اإلحصائية للمنحى 
 عزز التطبيقات اإلحصائية لتحسين جودة التعليم في كلية الهندسة. (sigma 6)أن تطبيق منحى 

راسة هدفت تحسين جودة العمليات من خالل تطبيق منهجية ( د,8112Joudehوأجرى )
(6sigma)  في مؤسسات التعليم العالي في األردن، وإبراز األسباب الداعية لتطبيق(6 sigma) 

( موظفًا، وكشفت الدراسة عن أهمية 33في مؤسسات التعليم العالي، وتكونت عينة الدراسة من )
في التعليم العالي، وأهمية التركيز على المدخالت والعمليات  (sigma 6)تطبيق منهجية 

 والمخرجات.
 6)( دراسة هدفت الكشف عن أثر استخدام تقنيات Quamrul, 2014وأجرى كوامرول )

sigma) ( طالبًا من طلبة جامعة 839في تحسين جودة التعليم العالي، وتكونت عينة الدراسة من )
ليتم توظيفها في عملية التعليم، وكشفت النتائج عن أثر  (sigma 6)تم تطوير أدوات  ميتشييان،

على توفير  (sigma 6)في التحكم بالمدخالت والعمليات والمخرجات، ومقدرة  (sigma 6)تقنيات 
 .التربويةتيذية راجعة عكسية سريعة لتحسين النظام، وتقليل نسبة الخطأ في المؤسسات 

 (sigma 6)( التي هدفت الكشف عن دور Majid & Elmira, 2015دراسة ماجد وإلميرا )
في تحسين جودة التعليم العالي في المعاهد اإليرانية، وجرى تطبيق الدراسة على ثالثة معاهد من 

 .في تحسين نوعية مخرجاتها (sigma 6)معاهد المعلمين التي تطبق معايير 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

خالل تحليل الدراسات السابقة تبين أن هذه الدراسة اتفقت جزئيًا مع بعض الدراسات من من 
 & ,Ho, Xie ؛  joudeh,2008حيث العينة ومن هذه الدراسات التي تناولت التعليم الجامعي )

Goh, 2006  ية السعودية" فقد تشابهت هذه ،(، أما من حيث مكان تنفيذ الدراسة "المملكة العرب
(، وقد تباينت الدراسات في توظيف مناهج البحث حيث كان أغلبها Shaman,2005الدراسة مع )

يستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وبعضها استخدم المنهج شبه التجريبي كما في هذه الدراسة 
 ( Hargrove & Burge, 2002؛ Wisan, 2002دراسة )و 

تناولت التربية الفنية تناولت المشكالت التي تواجه تدريس التربية الفنية  الدراسات التيإن 
وتقسيمها إلى فئات حسب مصدرها، ولم يصل الباحث إلى دراسات تتناول جودة برامج التربية الفنية 

والتي استطاعت الباحثة الوصول لها  (Sigma 6)ككل، في حين أن الدراسات التي بحثت منحى 
( وانفردت دراستان Wisan, 2002؛ Shaman,2005على أداء المرسسة كما في دراسة ) اقتصرت
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( التي تناولت أثر Ho, Xie, & Goh, 2006في المناهج كدراسة ) (Sigma 6)في تطبيق 
في مناهج الهندسة وكان لها أثر في تحسين األداء، ودراسة  (Sigma 6)تطبيق منحى 

(Hargrove & Burge, 2002 التي تناولت بالدراسة برنامج تدريس الهندسة وبعد استقصاء )
 المشكالت استطاع هذا المنحى أن يطور أداء الطلبة.

في تقييم برنامج  (Sigma 6)وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتطبيق منحى   
عداد اإلطار النظري، وإعداد البرنامج وفق التربية الفنية، وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في إ 

 ، وكيفية التحقق من خصائصها السيكومترية.    مراحله المختلفة
 الطريقة واإلجراءات

  :الدراسة منهج
 المنهج المالئم الباحثة حددت البحثية، المناهج من العديد ومراجعة الدراسة  مشكلة على بناء

 .هذه الدراسة لمثل المناسبة المناهج أفضل باعتباره مسحي،ال الوصفي المنهج وهو للدراسة الحالية
  :الدراسة عينة

أعضاء هيئة التدريس الذين دّرسوا مساقات في برنامج التربية  الدراسة من جميع تكونت عينة
( عضو هيئة تدريس، 44الفنية في كلية التربية في جامعة الملك سعود في الرياض والبالغ عددهم )

لذين يدرسون حاليًا في برنامج التربية الفنية في كلية التربية في جامعة الملك سعود وجميع الطلبة ا
 ( طالبًا وطالبة يتوزعون على قسم نسائي وقسم للذكور.883في الرياض والبالغ عددهم )

 أداة الدراسة:
 قةالقراءة المعم إلى إضافة و ،الدراسة بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات على االطالع بعد

( على وجه Sigma 6في الجودة الشاملة في التربية والمعايير ومعايير ) التربوي  لألدب المكثفة
 (، قام3033( ودراسة إسماعيل )3033خاص، واالسترشاد بالدراسات السابقة كدراسة أبو ناهية )

الفقرات التي الباحثان باالطالع على فقرات االستبانات المرفقة في تلك الدراسات، ودراستها، وتحديد 
وجرى  ،يمكن االستفادة منها في هذه الدراسة، والفقرات التي يمكن أن تعدل لتتناسب مع هذه الدراسة

( فقرة وخرج 42( بصورته األولية من ثالثة مؤشرات بواقع )Sigma 6تطوير مقياس معايير )
 يسة، هي:  بصورته النهائية بعد التحكيم من أساتذة الجامعات متضمنًا ثالثة مؤشرات رئ

 ( فقرة. 30إمكانية التميز المؤسسي: وتتضمن ) .أ
 ( فقرات.2إمكانيات إدارية: وتتضمن ) .ب
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 ( فقرات.2إمكانيات بشرية: وتتضمن ) .ج
 :هما رئيسيين جزأين على النهائية صورته في احتوى المقياس وقد

 .الوظيفةالجنس والعمر و  في: تتمثل الدراسة عينة عن عامة بيانات عن عبارة األول: الجزء
 ( فقرة.83( الذي تكون من )Sigma 6): مقياس  الثاني الجزء

 متوسطة، منخفضة، كبيرة، جدًا، كبيرة((Likertالخماسي ) ليكرت مقياس اسُتخدم وقد 
 عة الملك سعود( في برنامج التربية الفنية في جامSigma 6مستوى ) لتحديد )جداً  منخفضة

 وذلك بناًء على مفتاح التصحيح األتي:  دريس والطلبة،بالرياض من وجهة نظر أعضاء هيئة الت
(5-3 ÷ )8  
 .)منخفضة( تمثل درجة مالءمة  3.88إلى 3من -
 .)متوسطة)تمثل درجة مالءمة  8.69إلى3.84من -
 .)كبيرة( تمثل درجة مالءمة  5.00إلى 8.63من -

 (:Sigma 6صدق مقياس )
 :األتية الطرق  ( جرى استخدامSigma 6مقياس ) صدق من التأكد أجل من 
األولية على  صورته في عرضه فقراته، تم وبناء المقياس  إعداد من االنتهاء بعد صدق المحتوى: .أ

في الجامعة األردنية  التدريس هيئة أعضاء والخبرة  من االختصاص ذوي  من محكمين (2)
 نتمي إليه،بالمؤشر الذي ت فقراته من فقرة كل ارتباط مدى من للتأكد وجامعة الملك سعود، وذلك

 من وضعت الذي الهدف لتحقيق ومالءمتها الليوية،  صياغتها وسالمة فقرة، كل ومدى وضوح
، يرونه مناسباً  أوما  الصياغة إعادة أو اإلضافة أو بالحذف وذلك تحسينها طرق  أجله، واقتراح

 فيما لكوذ المحكمة، تم األخذ بمالحظاتهم، من حذف أو إضافة أو تعديل، النسخ استعادة وبعد.
المحكمين، فقد جرى تعديل البيانات العامة التي كانت  السادة من (%93من ) أكثر عليه اتفق

تتضمن فقط الوظيفة )طالب/عضو هيئة تدريس( إلى بيانات عامة تتضمن الجنس والعمر 
كما جرى إضافة ثالثة مؤشرات، وجرى إعادة توزيع فقرات المقياس ضمنها، فقد كان  ،والوظيفة

 (.Sigma 6( فقرة مباشرة دون مؤشرات محددة لر )85اس بصورته األولية عبارة عن )المقي
وجرى إضافة الفقرات اآلتية: يتوفر في برنامج التربية الفنية أدوات لضبط جودة الخدمات المقدمة 

 (.)ألعضاء هيئة التدريس والطلبة
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بيرسون  ارتباط  عاملم بحساب البنائي للمقياس الصدق تم حسابالبنائي للمقياس:  الصدق .ب
(Pearson) للمقياس، للتحقق من  الكلية والدرجة مؤشر من المؤشرات الثالثة كل درجات بين

( في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود Sigma 6اتجاه كل مؤشر نحو قياس مستوى )
من مجتمع  ( فرداً 83من ) مكونة استطالعية عينة  على المقياس تطبيق وذلك بعد بالرياض،

 (. 3الدراسة ومن خارج عينة الدراسة، وقد كانت النتائج كما في الجدول )
 (Sigma 6الكلية لمقياس ) درجات المؤشرات والدرجة بين (Pearsonبيرسون ) ارتباط  معامالت (1جدول )

 معامل االرتباط بين المؤشر والدرجة الكلية للمقياس المؤشر
 0.38 إمكانية التميز المؤسسي

 0.93 إمكانيات إدارية
 0.35 إمكانيات بشرية

 ( 0.01α =** دال إحصائيًا عند مستوى داللة )        
( في Sigma 6( أن جميع مؤشرات المقياس تتجه لقياس مستوى )3يتبين من الجدول )

 في جامعة الملك سعود بالرياض بشكل مناسب ألغراض هذه الدراسة، وهي برنامج التربية الفنية
 .(0.01α =) داللة مستوى  عند إحصائياً  لةدا

 (:Sigma 6ثبات مقياس)
 باستخدام للعبارات الداخلي االتساق ثبات حساب خالل من المقياس ثبات من تم التأكد 
من  ( فرداً 83من ) مكونة استطالعية عينة  على المقياس تطبيق وذلك بعد كرونباخ ألفا، معادلة

 (. 3دراسة، وقد كانت النتائج كما في الجدول )مجتمع الدراسة ومن خارج عينة ال
 للمقياس الكلي والثبات لمؤشرات المقياس كرونباخ ألفا معادلة باستخدام الثبات ( معامالت2جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور
 0833 30 إمكانية التميز المؤسسي

 0823 2 إمكانيات إدارية
 0832 2 إمكانيات بشرية

 0835 83 لمجاالتاالتساق ل
حيث بليت  عالية قيم كانت لمؤشرات المقياس الثبات معامالت قيم جميع أن (3جدول ) يبين

( 0823ولمؤشر "إمكانيات إدارية" ) (،0833الثبات لمؤشر "إمكانية التميز المؤسسي" ) معامل قيم
 (. 8وقد كانت النتائج كما في الجدول ) (،0832ولمؤشر "إمكانيات بشرية" )
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 (Sigma 6(  معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس )3جدول )
رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة 
 الكلية للمقياس

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 بالدرجة الكلية للمقياس

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 بالدرجة الكلية للمقياس

3 0839** 34 0836** 39 0823** 
3 0833** 35 0824** 33 0834** 
8 0828** 36 0825** 32 0820** 
4 0899** 39 0834** 80 0836** 
5 0896** 33 0838** 83 0823** 
6 0832** 32 0835** 83 0839** 
9 0839** 30 0830** 88 0823** 
3 0834** 33 0892** 84 0899** 
2 0838** 33 0820** 85 0832** 
30 0834** 38 0835** 86 0839** 
33 0899** 34 0833** 89 0899** 
33 0838** 35 0825** 83 0899** 
38 0836** 36 0833**   

 ( 0.01α =** دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) 
 دالة جميعها للمقياس الكلية بالدرجة الفقرات ارتباط ( أن معامالت8جدول ) من يتبين

 حيث قيما عالية معامالت االرتباط قيم جميع وجاءت ،( 0.01α =داللة )  مستوى  عند إحصائياً 
إلى توفر مستوى ثبات مناسب ألغراض  يطمئن الباحثان مما (0896( و )0825ما بين ) تراوحت

 هذه الدراسة.
تم  لتحقيقها، سعت التي واألهداف الدراسة طبيعة على بناءالمستخدمة:  اإلحصائية األساليب

 النتائج واستخراج (،SPSSللعلوم االجتماعية ) اإلحصائية الحزمة باستخدام برنامج البيانات تحليل
 : حصائيةاإل لألساليب وفقاً 
 أفراد إلى خصائص ( للتعرفFrequencies & percentagesالمئوية ) والنسب اتالتكرار  .3

 .الديموغرافية )الجنس، العمر، الوظيفة( للمتييرات وفقا البحث عينة
 لحساب  (Standard Deviation & Meansالمعيارية ) واالنحرافات الحسابية المتوسطات .3

 على بناء مقياس ودرجات مؤشرات المقياسلل الكلية الدرجات وكذلك فقرات المقياس، متوسطات
 .  عينةال أفراد استجابات

  .معامل االرتباط ( لحسابPearson Correlation Coefficientبيرسون ) ارتباط معامل .8
 .( لحساب االتساق الداخليAlpha Cronbachكرونباخ ألفا ) بطريقة  :الثبات معامل .4
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 الدراسة نتائج
في جامعة الملك ما مستوى جودة برنامج التربية الفنية "ن السؤال األول: النتائج المتعلقة باالجابة ع
 "؟أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر ( Sigma 6سعود بالرياض بناء على تقنيات  )

في جامعة الملك سعود بالرياض بناء على مستوى جودة برنامج التربية الفنية للكشف عن 
يئة التدريس تم استخراج المتوسطات الحسابية أعضاء همن وجهة نظر ( Sigma 6تقنيات )

 .(4، وقد كانت النتائج كما في الجدول )نة الدراسةواالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عي
في جامعة الملك سعود برنامج التربية الفنية  (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة4جدول )

 أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر ( Sigma 6بالرياض بناء على تقنيات  )
 التقدير الترتيب اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المؤشر

 متوسطة 1 0.88 2.79 إمكانيات التميز المؤسسي
 متوسطة 2 1.03 2.67 إمكانيات بشرية
 متوسطة 3 0.97 2.58 إمكانيات إدارية

 متوسطة  0.91 2.68 ( الكليSigma 6)مقياس 
( أن مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود بالرياض 4من الجدول ) يتبين

( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، بمتوسط Sigma 6بناء على تقنيات )
(، كما جاءت جميع مؤشراتها بدرجة )متوسطة(، وجاء 0.91( وانحراف معياري )2.68حسابي )

( وانحراف معياري 2.79المؤسسي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) مؤشر إمكانيات التميز
( وانحراف معياري 2.67(، وجاء مؤشر إمكانيات بشرية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )0.88)
( وبانحراف 2.58(، وأخيرًا جاء مؤشر إمكانيات إدارية في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )1.03)

 - 1.03بين من الصير النسبي لقيم االنحرافات المعيارية التي تراوحت بين )(، ويت0.97معياري )
( أن هناك تجانسًا بين استجابات أعضاء هيئة التدريس حول مستوى جودة برنامج التربية 0.88

 كما تبينه النتائج التالية:  (Sigma 6الفنية في جامعة الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات )
المعيارية لمؤشر  واالنحرافات الحسابية المتوسطات : تم حسابيز المؤسسيإمكانيات التم .أ

إمكانيات التميز المؤسسي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في برنامج التربية الفنية في 
( فقرة، وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب 30جامعة الملك سعود،  حيث تكون هذا المؤشر من )

 (.5كما في الجدول ) المتوسط الحسابي لكل فقرة،
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مؤشر إمكانيات التميز المؤسسي من وجهة 5جدول )
 نظر أعضاء هيئة التدريس في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود

المتوسط  الفقرة الترتيب الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير المعياري 

 متوسطة 1.14 3.28 لدى برنامج التربية الفنية الميزانية الكافية للتحسين المستمر. يتوفر 3 4
 متوسطة 1.14 3.28 يوفر برنامج التربية الفنية المستلزمات والموارد لتعلم الطلبة. 3 5
يتوفر الوقت الكافي في برنامج التربية الفنية إلجراء تقييم  8 6

 طةمتوس 1.11 2.94 لمخرجات البرنامج.

يعتمد برنامج التربية الفنية على التدقيق الداخلي ليايات  8 33
 متوسطة 1.11 2.94 التحسين المستمر.

 متوسطة 0.99 2.84 يعلن برنامج التربية الفنية عن مستويات تقدمه. 5 33
 متوسطة 1.12 2.81 يسعى برنامج التربية الفنية إلى جودة األبحاث 6 34
 متوسطة 1.13 2.78 بية الفنية الكفاءات القادرة على تقييم عملياته.يستقطب برنامج التر  9 9
 متوسطة 0.94 2.78 يسعى برنامج التربية الفنية إلى جودة األنشطة الالمنهجية. 9 36
 متوسطة 1.10 2.78 يجمع برنامج التربية الفنية بياناته باستخدام أدوات محكمة. 9 39
ضمان الجودة في عناصر النظام يدخل برنامج التربية الفنية  9 30

 متوسطة 1.01 2.78 التعليمي )المدخالت والعمليات والمخرجات(.
 متوسطة 0.98 2.75 يسعى برنامج التربية الفنية إلى تحسين أدائه باستمرار. 33 3
يعمل برنامج التربية الفنية على إرضاء العاملين لديه  33 38

 متوسطة 1.22 2.75 )أعضاء هيئة التدريس وطلبة وموظفين (.
 متوسطة 1.14 2.72 .يوظف برنامج التربية الفنية نظم إدارة الجودة في تطوير أدائه 38 32
يتوفر في برنامج التربية الفنية أدوات لضبط جودة الخدمات  38 3

 متوسطة 1.27 2.72 المقدمة )ألعضاء هيئة التدريس والطلبة(.

يعمل برنامج التربية الفنية على صياغة الرؤية )إلى أين نريد  35 30
 متوسطة 1.28 2.69 الوصول(.

 متوسطة 1.12 2.66 يسعى برنامج التربية الفنية إلى جودة خدمة المجتمع. 36 35
 متوسطة 1.19 2.59 .يعتمد برنامج التربية الفنية في تقييم أدائه على  جودة مخرجاته 39 3
 متوسطة 1.21 2.59 نامج التربية الفنية لوضوح الرسالة الهادفة.يسعى بر  39 2
يسعى برنامج التربية الفنية ألساليب حديثة ذوات جودة في  32 8

 متوسطة 1.11 2.56 طرق التدريس.

لدى برنامج التربية الفنية توجه من آجل الحصول على  32 33
 متوسطة 1.11 2.56 الجوائز المحلية والعالمية في مجال الجودة والتميز.

 متوسطة 0.88 2.79 إمكانيات التميز المؤسسي
مستوى مؤشر إمكانيات التميز المؤسسي في برنامج التربية الفنية ( أن 5يتبين من الجدول )

أعضاء هيئة من وجهة نظر ( Sigma 6في جامعة الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات  )
(، 0.88( وبانحراف معياري )2.79وسط الحسابي له )التدريس جاء بدرجة متوسطة، وبلغ المت

"يتوفر لدى  (5( ورقم )4رقم ) العبارتانوجاءت جميع العبارات بتقدير درجة )متوسطة(، وجاءت 
برنامج التربية الفنية الميزانية الكافية للتحسين المستمر" و"يوفر برنامج التربية الفنية المستلزمات 
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(، 3.34( وانحراف معياري )8033لمرتبة األولى بمتوسط حسابي )والموارد لتعلم الطلبة" في ا
 .( 33( ورقم )6وجاءت العبارتين رقم )

المعيارية لمؤشر إمكانيات إدارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات  تم حساب إمكانيات إدارية: .ب
د، حيث من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعو 

( فقرات، وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل عبارة، 2تكون هذا المؤشر من )
 (.6كما في الجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مؤشر إمكانيات إدارية من وجهة نظر 6جدول )
 ملك سعودأعضاء هيئة التدريس في برنامج التربية الفنية في جامعة ال

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير المعياري 

يتوفر لدى برنامج التربية الفنية نظم لتبادل المعلومات مع الكليات  1 33
 متوسطة 1.16 2.75 األخرى في الجامعة.

يختار برنامج التربية الفنية المباحث الدراسية وفقًا لمعايير محددة  2 35
 متوسطة 1.03 2.69 لديه.

 متوسطة 1.10 2.66 .يستفيد برنامج التربية الفنية من نتائج اختبارات الطلبة لتقويم األداء 3 34
 متوسطة 1.18 2.63 يضع برنامج التربية الفنية أسسًا الختيار الطلبة. 4 36
 متوسطة 1.163 2.53 يحرص برنامج التربية الفنية على جودة المرافق والتسهيالت الجامعية  5 33
يوفر برنامج التربية الفنية فرصًا تدريبية للطلبة وأعضاء هيئة  6 33

 متوسطة 1.14 2.50 التدريس لتحسين األداء.
 متوسطة 1.14 2.50 .يراقب برنامج التربية الفنية تقدم الخطط التحسينية ويقيمها 6 38
يهم يستقطب برنامج التربية الفنية أعضاء هيئة تدريس ممن لد 6 39

 متوسطة 1.16 2.50 كفاءات تدريسية عالية.

يسعى برنامج التربية الفنية إلى تطبيق أنظمة ومقاييس الجودة  2 32
 متوسطة 0.95 2.47 المحلية والعالمية.

 متوسطة 0.97 2.58 إمكانيات إدارية
جامعة ( أن مستوى مؤشر إمكانيات إدارية في برنامج التربية الفنية في 6من الجدول )يتبين 

( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء Sigma 6الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات )
(،   وجاءت جميع 0.97( وبانحراف معياري )2.58بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي له )

ة نظم ( "يتوفر لدى برنامج التربية الفني33العبارات بتقدير درجة )متوسطة(، فقد جاءت العبارة رقم )
( 3.95لتبادل المعلومات مع الكليات األخرى في الجامعة" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( "يختار برنامج التربية الفنية المباحث الدراسية 35(، وجاءت العبارة  رقم )3.36وانحراف معياري )
وانحراف معياري ( 3.62وفقًا لمعايير محددة لديه" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )

( "يسعى برنامج التربية الفنية إلى تطبيق أنظمة ومقاييس 32( في حين جاءت العبارة رقم )3.08)
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( 0.25( وانحراف معياري )3.49الجودة المحلية والعالمية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 بتقدير متوسطة.

المعيارية لمؤشر إمكانيات بشرية  افاتواالنحر  الحسابية المتوسطات  تم حساب إمكانيات بشرية: .ج
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود،  حيث 

( عبارات، وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل فقرة، 2تكون هذا المؤشر من )
 (.9كما في الجدول )

رافات المعيارية لفقرات مؤشر إمكانيات بشرية من وجهة نظر ( المتوسطات الحسابية واالنح7جدول )
 أعضاء هيئة التدريس في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود

( أن مستوى مؤشر إمكانيات بشرية في برنامج التربية الفنية في جامعة 9يتبين من الجدول )
( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء Sigma 6الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات  )

وجاءت جميع (  1.03( وبانحراف معياري )2.67بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي له )
(" يتسم برنامج التربية الفنية بالعدالة 83العبارات بتقدير درجة )متوسطة(، فقد جاءت العبارة  رقم )

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 التقدير

 متوسطة 1.11 2.97 يتسم برنامج التربية الفنية بالعدالة في منح العالوات والمنح. 1 83

83 2 
يمنح برنامج التربية الفنية حوافز مادية ومعنوية ألصحاب 

 اإلبتكار والموهوبين.
 متوسطة 1.27 2.84

84 3 
يخصص برنامج التربية الفنية جوائز ومنح لمن ياخذون 

 متوسطة 1.18 2.78 على عاتقهم تنفيذ برامج الجودة.

 متوسطة 1.30 2.75 .ضاء هيئة التدريسيعمل برنامج التربية الفنية فهم متطلبات أع 4 86
 متوسطة 1.17 2.72 يعمل برنامج التربية الفنية فهم الحتياجات الطلبة. 5 85

80 6 
يتوفر لدى برنامج التربية الفنية قاعدة بيانات شاملة للموارد 

 البشرية والمادية.
 متوسطة 1.04 2.63

88 6 
في الجودة يجلب برنامج التربية الفنية خبراء ومستشارين 

 عند الحاجة.
 متوسطة 1.18 2.63

يوفر برنامج التربية الفنية نظم اتصال حديثة بين الطلبة  3 83
 وأعضاء هيئة التدريس.

 متوسطة 1.13 2.41

89 2 
يعمل برنامج التربية الفنية على عمل دورات ورش عمل 

 متوسطة 1.22 2.28 للعاملين بالبرنامج لمزيد من التطور.

 متوسطة 1.03 2.67 شريةإمكانيات ب
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(، 3.33( وانحراف معياري )3.29في منح العالوات والمنح" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
بتكار عنوية ألصحاب االة حوافز مادية وم( "يمنح برنامج التربية الفني83وجاءت العبارة رقم )

(. في حين 3.39( وانحراف معياري )3.34والموهوبين" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )
يعمل برنامج التربية الفنية على عمل دورات ورش عمل للعاملين بالبرنامج ( "89قم )جاءت العبارة ر 

( بتقدير 3.33وانحراف معياري ) (3.33لمزيد من التطور" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 متوسطة.

في ما مستوى جودة برنامج التربية الفنية : "النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثاني
 .الطلبة"من وجهة نظر ( Sigma 6جامعة الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات  )

عود بالرياض بناء على للكشف عن مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك س   
( من وجهة نظر الطلبة جرى توظيف استبانة تم توجيهها إلى الطلبة، وقد كانت sigma 6تقنيات)

 (3النتائج كما في الجدول )
في جامعة الملك سعود برنامج التربية الفنية  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة8جدول )

 من وجهة نظر الطلبة( Sigma 6بالرياض بناء على تقنيات  )
 التقدير الرتبة اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المؤشر

 متوسطة 1 0.87 2.78 إمكانيات التميز المؤسسي
 متوسطة 1 0.87 2.78 إمكانيات بشرية
 متوسطة 3 0.93 2.70 إمكانيات إدارية

 متوسطة  0.87 2.75 ( الكليSigma 6)مقياس 
( أن مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود بالرياض 3) يتبين من الجدول

( 2.75( من وجهة نظر الطلبة كانت متوسطة، بمتوسط حسابي )Sigma 6بناء على تقنيات )
(، كما جاءت جميع مؤشراتها بدرجة )متوسطة(، وجاء مؤشر إمكانيات 0.87وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 2.78ية في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )التميز المؤسسي وإمكانيات بشر 
( وبانحراف 2.70(، وأخيرًا جاء مؤشر إمكانيات إدارية في المرتبة الثالث بمتوسط حسابي )0.87)

 - 0.96(، ويتبين من الصير النسبي لقيم االنحرافات المعيارية التي تراوحت بين )0.93معياري )
ن استجابات الطلبة حول مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة ( أن هناك تجانسًا بي0.87

 (.Sigma 6الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات  )
 واالنحرافات ولمزيد من التفصيل في استجابات الطلبة؛ جرى حساب المتوسطات الحسابية

 لنتائج التالية: ( من وجهة نظرهم كما تبينه اSigma 6) المعيارية لمؤشرات تطبيق تقنيات
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المعيارية لمؤشر  واالنحرافات المتوسطات الحسابية : تم حسابإمكانيات التميز المؤسسي .أ
إمكانيات التميز المؤسسي من وجهة نظر الطلبة الذين يدرسون في برنامج التربية الفنية في 

ًا حسب ( عبارة، وقد تم ترتيبها تنازلي30جامعة الملك سعود،  حيث تكون هذا المؤشر من )
 (2المتوسط الحسابي لكل فقرة، كما في الجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مؤشر إمكانيات التميز المؤسسي من وجهة 9جدول )
 نظر الطلبة الذين يدرسون في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

اف اإلنحر 
 التقدير المعياري 

 متوسطة 1.10 2.93 يتوفر لدى برنامج التربية الفنية الميزانية الكافية للتحسين المستمر. 1 4
يتوفر الوقت الكافي في برنامج التربية الفنية إلجراء تقييم  1 6

 متوسطة 1.10 2.93 لمخرجات البرنامج.
 متوسطة 1.12 2.88 د لتعلم الطلبة.يوفر برنامج التربية الفنية المستلزمات والموار  3 5
 متوسطة 1.02 2.85 .يوظف برنامج التربية الفنية نظم إدارة الجودة في تطوير أدائه 4 19
 متوسطة 1.03 2.83 يسعى برنامج التربية الفنية إلى تحسين أدائه باستمرار. 5 1
 متوسطة 1.04 2.82 اته.يستقطب برنامج التربية الفنية الكفاءات القادرة على تقييم عملي 6 7
 متوسطة 1.11 2.81 يعلن برنامج التربية الفنية عن مستويات تقدمه. 7 11
يدخل برنامج التربية الفنية ضمان الجودة في عناصر  8 20

 متوسطة 1.11 2.79 النظام التعليمي )المدخالت والعمليات والمخرجات(
 متوسطة 1.04 2.78 ث.يسعى برنامج التربية الفنية إلى جودة األبحا 9 14
 متوسطة 1.01 2.77 يسعى برنامج التربية الفنية إلى جودة األنشطة الالمنهجية. 10 16
يتوفر في برنامج التربية الفنية أدوات لضبط جودة الخدمات  11 2

 متوسطة 1.02 2.75 المقدمة )ألعضاء هيئة التدريس والطلبة(.
 متوسطة 1.02 2.74 ته باستخدام أدوات محكمة.يجمع برنامج التربية الفنية بيانا 12 17
يعتمد برنامج التربية الفنية على التدقيق الداخلي ليايات  12 18

 متوسطة 1.05 2.74 التحسين المستمر.

يسعى برنامج التربية الفنية ألساليب حديثة ذو جودة في  14 3
 متوسطة 1.12 2.73 طرق التدريس.

نية على صياغة الرؤية )إلى أين يعمل برنامج التربية الف 14 10
 متوسطة 1.14 2.73 نريد الوصول(.

يعمل برنامج التربية الفنية على إرضاء العاملين لديه  14 13
 متوسطة 1.13 2.73 )أعضاء هيئة التدريس وطلبة وموظفين (.

 متوسطة 1.13 2.72 يسعى برنامج التربية الفنية لوضوح الرسالة الهادفة. 17 9
برنامج التربية الفنية توجه من آجل الحصول على  لدى 17 12

 متوسطة 1.16 2.72 الجوائز المحلية والعالمية في مجال الجودة والتميز.
 متوسطة 1.15 2.72 يسعى برنامج التربية الفنية إلى جودة خدمة المجتمع. 17 15
 متوسطة 1.02 2.69 يعتمد برنامج التربية الفنية في تقييم أدائه على  جودة مخرجاته. 20 8

 متوسطة 0.87 2.78 إمكانيات التميز المؤسسي
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( أن مستوى مؤشر إمكانيات التميز المؤسسي في برنامج التربية الفنية 2يتبين من الجدول )
( من وجهة نظر الطلبة قد جاء Sigma 6في جامعة الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات )

(، وجاءت جميع 0.87( وبانحراف معياري )2.78له ) بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي
( "يتوفر لدى برنامج التربية 6( ورقم )4العبارات بتقدير درجة )متوسطة(، وجاءت العبارتين رقم )

الفنية الميزانية الكافية للتحسين المستمر" و"يتوفر الوقت الكافي في برنامج التربية الفنية إلجراء تقييم 
(، 3.30( وانحراف معياري )3.28في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )لمخرجات البرنامج " 
( "يوفر برنامج التربية الفنية المستلزمات والموارد لتعلم الطلبة" في المرتبة 5وجاءت العبارة رقم )

( 3(. في حين جاءت العبارة رقم )3.33( وانحراف معياري )3.33الثالثة بمتوسط حسابي مقداره )
التربية الفنية في تقييم أدائه على  جودة مخرجاته" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "يعتمد برنامج 

 ( بتقدير متوسطة.3.03( وانحراف معياري )3.62)
المعيارية لمؤشر إمكانيات إدارية من  واالنحرافات الحسابية المتوسطات  تم حساب إمكانيات إدارية: .ب

التربية الفنية في جامعة الملك سعود، وتكون هذا المؤشر في برنامج  الطلبة الذين يدرسون  وجهة نظر
 (.30( عبارات، وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل فقرة، كما في الجدول )2من )
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مؤشر إمكانيات إدارية من وجهة نظر 11جدول )

 برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعودفي الطلبة الذين يدرسون 
المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 التقدير المعياري 

يوفر برنامج التربية الفنية فرصًا تدريبية للطلبة وأعضاء هيئة  1 22
 متوسطة 1.10 2.80 التدريس لتحسين األداء

ل المعلومات مع الكليات يتوفر لدى برنامج التربية الفنية نظم لتباد 2 28
 متوسطة 1.10 2.77 األخرى في الجامعة

 متوسطة 0.99 2.76 يراقب برنامج التربية الفنية تقدم الخطط التحسينية ويقيمها 3 23
 متوسطة 1.06 2.74 يضع برنامج التربية الفنية أسسًا الختيار الطلبة. 4 26
ة ومقاييس الجودة يسعى برنامج التربية الفنية إلى تطبيق أنظم 5 29

 متوسطة 1.09 2.72 المحلية والعالمية.

يختار برنامج التربية الفنية المباحث الدراسية وفقًا لمعايير محددة  6 25
 متوسطة 1.02 2.68 لديه.

 متوسطة 1.00 2.67 يستفيد برنامج التربية الفنية من نتائج اختبارات الطلبة لتقويم األداء 7 24
ج التربية الفنية أعضاء هيئة تدريس ممن لديهم يستقطب برنام 8 27

 متوسطة 1.10 2.61 كفاءات تدريسية عالية

يحرص برنامج التربية الفنية على جودة المرافق والتسهيالت  9 21
 متوسطة 1.03 2.53 الجامعية

 متوسطة 0.93 2.70 إمكانيات إدارية
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ي برنامج التربية الفنية في جامعة ( أن مستوى مؤشر إمكانيات إدارية ف30يتبين من الجدول )
( من وجهة نظر الطلبة جاء بدرجة متوسطة، Sigma 6الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات  )

(، وجاءت جميع العبارات بتقدير 0.93( وبانحراف معياري )2.70وبلغ المتوسط الحسابي له )
بية الفنية فرصًا تدريبية للطلبة ( "يوفر برنامج التر 33درجة )متوسطة(، فقد جاءت العبارة رقم )

( وانحراف معياري 3.30وأعضاء هيئة التدريس لتحسين األداء" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
( "يتوفر لدى برنامج التربية الفنية نظم لتبادل المعلومات مع 33(، وجاءت العبارة  رقم )3.30)

( وانحراف معياري 3.99متوسط حسابي مقداره )الكليات األخرى في الجامعة" في المرتبة الثانية ب
( "يحرص برنامج التربية الفنية على جودة المرافق 33(. في حين جاءت العبارة رقم )3.30)

( بتقدير 3.08( وانحراف معياري )3.58والتسهيالت الجامعية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 متوسطة.

المعيارية لمؤشر إمكانيات بشرية  واالنحرافات لحسابيةا المتوسطات  تم حساب إمكانيات بشرية: .ج
من وجهة نظر الطلبة الذين يدرسون في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود،  حيث 

( فقرات، وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لكل فقرة، كما 2تكون هذا المؤشر من )
 (.33في الجدول )

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مؤشر إمكانيات بشرية من وجهة نظر ( المتوسطا11جدول )
 الطلبة الذين يدرسون في برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير المعياري 

اب اإلبتكار يمنح برنامج التربية الفنية حوافز مادية ومعنوية ألصح 3 38
 متوسطة 1.14 2.88 والموهوبين.

يخصص برنامج التربية الفنية جوائز ومنح لمن ياخذون على عاتقهم  3 34
 متوسطة 1.15 2.83 تنفيذ برامج الجودة.

 متوسطة 1.15 2.83 يعمل برنامج التربية الفنية فهم الحتياجات الطلبة. 3 35
 متوسطة 1.12 2.80 ء ومستشارين في الجودة عند الحاجة.يجلب برنامج التربية الفنية خبرا 4 33
يعمل برنامج التربية الفنية على عمل دورات ورش عمل للعاملين  5 37

 متوسطة 1.14 2.78 بالبرنامج لمزيد من التطور.
 متوسطة 1.07 2.75 يعمل برنامج التربية الفنية فهم متطلبات أعضاء هيئة التدريس. 6 36
 متوسطة 1.05 2.74 رنامج التربية الفنية بالعدالة في منح العالوات والمنح.يتسم ب 9 32
يوفر برنامج التربية الفنية نظم اتصال حديثة بين الطلبة وأعضاء هيئة  3 31

 متوسطة 1.03 2.69 التدريس.

يتوفر لدى برنامج التربية الفنية قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية  2 30
 متوسطة 1.10 2.68 والمادية.

 متوسطة 0.96 2.78 إمكانيات بشرية
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( أن مستوى مؤشر إمكانيات بشرية في برنامج التربية الفنية في جامعة 33يتبين من الجدول )
( من وجهة نظر الطلبة جاء بدرجة متوسطة، Sigma 6الملك سعود بالرياض بناء على تقنيات )

(، وجاءت جميع العبارات بتقدير 0.96معياري )( وبانحراف 2.78وبلغ المتوسط الحسابي له )
ة حوافز مادية ومعنوية ( "يمنح برنامج التربية الفني83درجة )متوسطة(، فقد جاءت العبارة رقم )

( وانحراف معياري 3.33بتكار والموهوبين" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )ألصحاب اال
يخصص برنامج التربية الفنية جوائز ومنح لمن ( "85( ورقم )84رقم ) العبارتان(، وجاءت 3.34)

"يعمل برنامج التربية الفنية فهم الحتياجات الطلبة" في  يأخذون على عاتقهم تنفيذ برامج الجودة" و
(. في حين جاءت العبارة 3.35( وانحراف معياري )3.38المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )

الفنية قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية والمادية" في المرتبة ( "يتوفر لدى برنامج التربية 80رقم )
 ( بتقدير متوسطة.3.30( وانحراف معياري )3.63األخيرة بمتوسط حسابي )

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
ما مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود "السؤال األول: مناقشة نتائج 

 ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟"Sigma 6على تقنيات  )بالرياض بناء 
أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود 

 ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطًا.Sigma 6بناء على تقنيات  )
يئة التدريس في برنامج التربية الفنية كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن استجابات أعضاء ه

  .(Sigma 6تطبيق تقنيات  )و الجودة بتدل على وعيهم واهتمامهم 
فإن الظروف المحيطة بالمملكة العربية السعودية من تكلفة كبيرة في مجابهة قوى اإلرهاب 

القوى وتصارع والتطرف في الداخل والخارج وتداعيات الربيع العربي والشرق األوسط الملتهب 
والذي يمكن أن يخفض من مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة  ،العظمى على المنطقة
( 3033(.  وتتشابه نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة أبو ناهية )Sigma 6بناء على تقنيات  )

دقيق في كانت كبيرة فقط في مجاالت جودة الت (Sigma 6)التي أظهرت أن توافر معايير 
 الجامعات الفلسطينية. 

ما مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود " مناقشة نتائج السؤال الثاني:
 ( من وجهة نظر الطلبة؟"Sigma 6بالرياض بناء على تقنيات  )
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أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن مستوى جودة برنامج التربية الفنية في جامعة الملك سعود 
 ( من وجهة نظر الطلبة كان متوسطًا.Sigma 6لرياض بناء على تقنيات  )با

وقد تعزى هذه النتيجة إلى وعي بعض طلبة جامعة الملك سعود بمعايير الجودة، إذ أن بعض 
(، 3034 -3030الطلبة هم معلمون وإداريون في المدارس، وقد عاصروا خطة التنمية التاسعة )

نظام الجودة في التعليم ومعاييرها، إضافة لما تضمنته الخطة التي تقضي بالتوسع في تطبيق 
هر( وتوافر فرص العمل في المجتمع، فالبرنامج الناحج 3485-3435العشرية لوزارة التربية والتعليم )

 هو البرنامج التي ترتبط مخرجاته بحاجات المجتمع.
 التوصيات:
 توصي باالتي: النتائج التي توصلت لها الدراسةفي ضوء 

( في المجال التربوي في Sigma6أن تعمل الجامعات جاهدة على استخدام تطبيق تقنيات) .3
 المملكة العربية السعودية كمنهج لتحسين جودة البرامج التربوية.

 أن تدعم وتؤيد اإلدارات العليا في الجامعات لتطبيق منهجيات تقنيات الجودة. .3
 ت السعودية اإلهتمام بالجودة.أن تكون من أولويات الخطط اإلستراتيجية للجامعا .8
أن تعمل الجامعات السعودية على االهتمام بجودة التميز المؤسسي واالهتمام بجودة الحياة  .4

االكاديمية ألعضاء هيئة التدريس الذي يترتب عليه زيادة اإلنتاجية للجامعات في ظل التنافسية 
 العالمية.

 .هجيات للحصول على الجودة العاليةهذه المنإجراء المزيد من الدراسات المماثلة للتطبيق مثل  .5
المقترح كمدخل لتحسين جودة البرامج  أن تتبنى الجامعات السعودية للعمل على هذا اإلطار .6
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