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امللدص
ىدؼ ىذا البحث تقديـ تصور مقترح لمتحسيف المستمر لرضا طالب وطالبات الدراسات
العميا بجامعة الممؾ خالد عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ ،استخدـ البحث
المنيج الوصفي المسحي ،شمؿ مجتمع البحث جميع طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة
طالبا وطالبةً ،اعتمد ىذا
الممؾ خالد لمعاـ الدراسي (0661ىػ) ،البالغ عددىـ ()6642
ً
البحث عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات مف الميداف البحثي ،وكاف مف أبرز
نتائجو:
 -0ىناؾ عوامؿ مادية وأخرى معنوية تؤثر وبشكؿ كبير عمى مستوى رضا الطالب
إيجابا.
سمبا أو
ً
والطالبات بجامعة الممؾ خالد عف الخدمات المقدمة ليـ إما ً
 -6أفراد البحث وبشكؿ عاـ راضوف إلى حد ما عف الخدمات اإلدارية المقدمة ليـ أثناء
دراستيـ العميا بجامعة الممؾ خالد.
 -3أفراد البحث وبشكؿ عاـ راضوف إلى حد ما عف الخدمات األكاديمية المقدمة ليـ
أثناء دراستيـ العميا بجامعة الممؾ خالد.
احصائيا بيف متوسطات استجابات أفراد البحث حوؿ مدى
 -6عدـ وجود فروؽ دالة
ً
رضاىـ عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وف ًقا الختالفيـ في متغيري:
الكمية والجنس ،في حيف وجدت ىذه الفروؽ وفقًا الختالفيـ في متغير البرنامج
الدراسي لصالح الطالب والطالبات الممتحقيف ببرنامج الماجستير.

 -2تقديـ تصور مقترح لمتحسيف المستمر لرضا طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة
الممؾ خالد عف الخدمات لمقدمة ليـ.

الكممات المفتاحية:

رضا المستفيد ،الدراسات العميا ،الخدمات اإلدارية ،الخدمات األكاديمية ،التحسيف المستمر

- 694 -

رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:

.................................................................................

مكدمة
استثمار
ًا
يمثؿ التعميـ العالي أحد أىـ وسائؿ إعداد الموارد البشرية المؤىمة ،وىو ما يمثؿ
اتيجيا لكؿ بمد ،فمف خالؿ برامج التعميـ العالي تتمكف كؿ أمة مف سد احتياجاتيا مف
استر ً
القوى العاممة واأليدي الماىرة التي يتطمبيا سوؽ العمؿ واالحتياجات التنموية الوطنية

المستدامة.
دور
وتعد الجامعة مف أىـ المؤسسات التربوية التي تحتضف الشباب ،إذ أنيا تؤدي ًا
مكمال لدور المجتمع ،فيي تعمؿ عمى ترسيخ المعمومات ،واكساب الطمبة الخبرة العممية
ً

والعممية ،وتنمي لدييـ العديد مف الميارات التي تعمؿ عمى نجاحيـ في حياتيـ العممية ،والتي

تزيد مف قدرتيـ عمى تطبيؽ ما اكتسبوه مف معمومات ،وتمكنيـ مف التعامؿ مع الحياة بطرائؽ
منطقية وموضوعية (الشرماف ،6101،ص.)269:
إف النظرة لمتعميـ العالي الجامعي وبرامج وخدمات الدراسات العميا فيو عمى أنو عممي ًة

استثماري ًة اقتصادي ًة في إعداد القوى البشرية والنيوض بخطط التنمية الشاممة ونشر العمـ
أبعادا جديدةً أخرجت التعميـ الجامعي وبرامجو في الدراسات العميا مف
والمعرفة والثقافة أضاؼ
ً

النظرة التقميدية إلى النظرة العممية التقدمية التطورية يمزـ معيا مراجعتو وتطويره والتعرؼ
عمى كفاءتو مف حيف آلخر (العبيد ،6104،ص.)46:
لذا أص بح تطوير ىذه البرامج وتحسيف مستواىا ،ورفع كفاءتيا ،وحسف استثمارىا؛ مف
القضايا التي تحظى بأولوية عالية مف قبؿ الجامعات وو ازرات التعميـ لتمكينيا مف أداء
رسالتيا في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع عمى أكمؿ وجو (المنقاش وبو
معيقؿ،6104،ص.)664:
ونظر ألىمية رضا طالب الدراسات العميا كأحد أصدؽ المؤشرات والمقاييس الضرورية
ًا
اما عمى الجامعات
إلحداث ومتابعة وتقييـ ذلؾ التطوير المنشود بؿ وأكثرىا واقعية؛ كاف لز ً

الحرص والعمؿ عمى تحقيؽ ىذا الرضا بكافة الوسائؿ والتقنيات ،وذلؾ لتتمكف الجامعة مف
اكتساب أكبر عدد مف الطمبة والمحافظة عمى وجودىـ ،مما يؤدي إلى تطورىا ونموىا في
مختمؼ المجاالت األكاديمية.
كما أف قياس رضا الطمبة يحدد بموضوعية مدى إدراؾ الطمبة لما تقدمو الجامعة مف
خدمات تعميمية وادارية ،ويفسح المجاؿ أماميا التخاذ الق اررات المناسبة إلغالؽ الفجوة
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الحاصمة بيف إدراؾ الطمبة لجودة الخدمات وبيف واقع الخدمات الحقيقي ،فالمعمومات المتأتية
مف البحوث الميدانية ىي األساس العممي القوي لمخيارات المستقبمية والتنمية الشاممة
(حمداف ،6106،ص.)961:
وطنيا ترعاه
مشروعا
واليوـ أصبح قياس رضا المستفيد عف الخدمات المقدمة لو
ً
ً
مستقال باسـ (أداء) لقياس أداء
مركز
ًا
وتشرؼ عميو المممكة العربية السعودية ،فأنشأت لو
ً

األجيزة الحكومية العامة؛ بيدؼ إعطاء أصحاب المصمحة صورةً واضح ًة عف مستوى أداء

ىذه األجيزة ومدى تقدميا نحو تحقيؽ أىدافيا ،كما تساىـ تقارير قياس األداء في تمكيف
القائميف عمى ىذه األجيزة مف تحديد المعوقات التي تواجييا في تحقيؽ أىدافيا و فرص
التحسيف و دعـ اتخاذ الق اررات الالزمة لضماف التطوير المستمر لألداء ،باإلضافة إلى

المساىمة في تعزيز الشفافية مف خالؿ مشاركة نتائج تقارير األداء مع أصحاب المصمحة
(المركز الوطني لقياس أداء األجيزة العامة.)6104،
وفي ىذا السياؽ يأتي ىذا البحث لمتعرؼ عمى واقع رضا طالب وطالبات جامعة الممؾ
خالد عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ مع دراسة تحميمية لمعوامؿ المؤثرة فيو؛
لوضع تصور مقترح لتحسينو المستمر.

مشهلة البحح
إف زيادة المنافسة الداخمية والخارجية لمؤسسات التعميـ العالي ،والبيئة التعميمية
الديناميكية ،وتحديات أخرى مثؿ خفض ميزانية التعميـ ،وارتفاع تكاليؼ الحصوؿ عمى التعميـ
الجامعي ،وتغير التركيبة السكانية ،والتحوؿ التدريجي نحو خصخصة التعميـ ،وارتفاع
األصوات التي تنادي بالمساءلة في المؤسسات التعميمية؛ ُيدرؾ معيا أىمية رضا الطالب
كعامؿ مشترؾ في كؿ ىذه القضايا؛ حيث أظيرت الدراسات أف رضا الطالب كاف إيجابي
التأثير عمى تحفيز الطالب ،واالحتفاظ بيـ ،وتوجيو جيودىـ نحو المستقبؿ؛ ما يجعؿ ىناؾ
حاج ًة ممح ًة لمزيد مف البحث في القضايا التي تركز أكثر عمى احتياجات الطالب واىتماماتيـ
مف أجؿ تحسيف البرامج األكاديمية باإلضافة إلى ذلؾ يجب النظر في العوامؿ الخارجية

أيضا ( Sumوآخروف ،6104،ص.)6:
المؤثرة في رضاىـ ً
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إف العديد مف الباحثيف الذيف قدموا مراجعة لمقضايا المتعمقة برضا الطالب ،معظميـ
نصيبا لمبقاء في الجامعة ،وفي نياية
يوافقوف عمى أف الطالب الراضيف بشكؿ كبير ىـ أوفر
ً
المطاؼ ،التخرج بتفوؽ منيا (  Tessemaوآخروف ،6106 ،ص.)34 :
ومع ذلؾ فإف نتائج جمم ًة مف الدراسات الميدانية التي ناقشت المشكالت اإلدارية

واألكاديمية التي تواجو طالب الدراسات العميا بالجامعات وبالتالي تؤثر عمى مستوى رضاىـ؛
كشفت عف وجود العديد مف المشكالت والتحديات ،إما في جانب السياسات والقوانيف واألنظمة
والموائح الجامعية ،أو مف ناحية اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية المتبعة ،وكذلؾ الخدمات
المساندة لعمميات التعميـ والتعمـ ،ومف ىذه الدراسات عمى سبيؿ المثاؿ :دراسة المنقاش وابف
عقيؿ ( )6104و العنزي ( )6106و الشبؿ ( )6106و عيسى (.)6100
وليذا فإف مستوى رضا طالب الدراسات العميا عف الخدمات المقدمة ليـ لـ يصؿ بعد
إلى المستوى المطموب ،حيث يتراوح ما بيف المحدود والمتوسط؛ ذلؾ بالعودة إلى نتائج دراسة
كؿ مف :الصارمي وزائد ( )6114والحسنية ( )6119والزكي وعبدالعزيز( )6106و Gill
( )6106وبركة ( )6106و  ،)6106( Ukaفي حيف توصمت نتائج دراسة السعدية
( )6102إلى أف رضا الطمبة جاء بدرجة منخفضة عند قراءتيا لخبراتيـ حوؿ الخدمات
األكاديمية واإلدارية المقدمة ليـ.
أما عمى صعيد جامعة الممؾ خالد ،حيث لـ تجر دراسة  -عمى حد عمـ الباحث  -تعنى
باستطالع رضا طمبة الدراسات العميا بشكؿ خاص عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة
ليـ؛ أشارت نتائج دراسة سفراف ( )6102إلى أف معايير جودة الخدمات حققت درجة توافر
متوسطة مف وجية نظر طالب الدراسات العميا ،كما توصمت نتائج دراسة الشيراني ()6104
إلى أف مؤشرات جودة الخدمات الطالبية بجامعة الممؾ خالد في المجاالت (خدمات شؤوف
الطالب ،واإلسكاف ،والتغذية ،واإلعالنات المتنوعة ،واألنشطة المختمفة ،والتوجيو واإلرشاد)،
تتوافر بدرجة متوسطة مف وجية نظر طالب الدراسات العميا ،بينما توفرت مؤشرات جودة
الحقوؽ الطالبية بدرجة قميمة.
كما كشفت نتائج تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية المضمنة في وثيقة الخطة
االستراتيجية لجامعة الممؾ خالد ( )6108جممة مف نقاط الضعؼ الداخمية والتحديات
الخارجية ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ :محدودية القدرة عمى استبقاء أعضاء ىيئة التدريس
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المتميزيف ،قدرة استيعابية ضعيفة مقارنة بعدد الطمبة ،ضعؼ الوعي بالرؤية والرسالة،
محدودية المواصالت وعدـ توفر السكف لمطالبات ،محدودية مصادر التعمـ) المكتبات(،
محدودية الدعـ لمبحث العممي ،محدودية تخصصات البرامج األكاديمية لمدراسات العميا ،عدـ
توفر العدد الكافي مف أعضاء ىيئة التدريس في بعض التخصصات العممية ،بعد المسافة
نظر لطبيعة البيئة.
وصعوبة التواصؿ مع كميات البنات ًا
إف وجود ىذه المشكالت والتحديات المختمفة سيؤدي ال محالة إلى انخفاض مستوى رضا
طمبة الدراسات العميا بالجامعة عف الخدمات المقدمة ليـ أثناء دراستيـ الجامعية وىذا ما
توصمت إليو العديد مف الدراسات ومنا دراسة  Celikوآخروف ( )6108و بركة ( )6102و
 )6106( Ukaونبيمة الكندري ( )6106و .)6103( Manzoor
وىذا ما أكدتو كذلؾ خبرة الباحث العممية ومضاميف المناقشات التي أجراىا مع بعض
طالبو في مرحمة الدراسات العميا والتي تممح بشكؿ مباشر إلى محدودية رضاىـ بشكؿ عاـ
عف جممة الخدمات األكاديمية واإلدارية التي يتمقونيا مف قبؿ الجامعة ،ولذا استشعر الباحث
ضرورة إجراء دراسة عممية ميدانية تفحص مستوى الرضا الحالي لطالب الدراسات العميا
بجامعة الممؾ خالد عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ،والعوامؿ المؤثرة فيو ،في
محاولة القتراح تصور لتحسيف ىذا الرضا بشكؿ مستمر؛ وعميو كانت أسئمة البحث تتضمف
االستفسارات التالية:
 -0ما العوامؿ المؤثرة في مستوى رضا الطمبة عف الخدمات الجامعية المقدمة ليـ؟
 -6ما مدى رضا أفراد البحث عف الخدمات اإلدارية المقدمة ليـ؟
 -3ما مدى رضا أفراد البحث عف الخدمات األكاديمية المقدمة ليـ؟
 -6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد البحث حوؿ
مدى رضاىـ عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وفقًا الختالفيـ في

المتغيرات التالية :الكمية ،البرنامج الدراسي ،الجنس؟

 -2ما التصور المقترح لمتحسيف المستمر لرضا طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة
الممؾ خالد عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ؟
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أٍداف البحح
ييدؼ البحث الحالي بشكؿ عاـ إلى تقديـ تصور مقترح لمتحسيف المستمر لرضا طالب
وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد عف الخدمات األكاديمية واإلدارية المقدمة ليـ؛
بعد التعرؼ عمى :العوامؿ المؤثرة في التحكـ بمستوى رضا الطالب والطالبات عف الخدمات
المقدمة ليـ ،ثـ تحديد المستوى الحقيقي لرضا أفراد البحث عف تمؾ الخدمات ،وكذلؾ التعرؼ
عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد البحث حوؿ مدى رضاىـ
عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وفقًا الختالفيـ في المتغيرات التالية :الكمية،
البرنامج الدراسي ،الجنس.

أٍنية البحح
تعتبر الدراسات العميا ومدى تطورىا ىي الفيصؿ والفارؽ بيف المجتمعات المتقدمة
خصوصا في ظؿ أىميتيا المتزايدة وارتباطيا باألبعاد الحضارية والثقافية
واألخرى المتخمفة،
ً
العالمية ،حيث بنيت الحضارات العريقة عمى نتائج البحوث العممية وما تركتو مف كنوز خالدة
(زغرب ،6112،ص ص)06-03:
كما تيدؼ الجامعة مف خالؿ برامج الدراسات العميا االرتقاء بمستوى البحث العممي
لخريجييا ،عبر نظـ تعميمية جيدة تربط اإلنتاج البحثي األكاديمي والتطبيقي بحاجات
مؤسسات العمؿ المتنوعة الخاصة والحكومية ،مف أجؿ حؿ مشكالتيا ورفع مستوى اإلنتاج
بيا ،وبذلؾ تصبح الجامعة مؤسس ة أكاديمية عممية تربوية بحثية تحافظ عمى إنتاج جيؿ مف
الباحثيف الشباب ،عالوة عمى وجود طواقـ أكاديمية ذات خبرة يتـ الرجوع إلييا في كافة
المجاالت (عوض ،6112 ،ص.)36:
ومف ىنا تظير األىمية النظرية ليذا البحث حيث يناقش موضوع تطوير برامج الدراسات
العميا بجامعة الممؾ خالد مف خالؿ الوقوؼ وبشكؿ عممي عمى مستوى رضا الطالب
المنخرطيف في ىذه البرامج حيث يمثموف المستفيد األوؿ الذي ينبغي استطالع رأيو أوًال في

ىذا المجاؿ ،إف قياس ىذا المستوى مف الرضا والعوامؿ المؤثرة فيو قاد ىذا البحث إلى وضع
إيجابا عمى جودة المخرجات وبما يحقؽ أىداؼ التعميـ
تصور مقترح لتحسينو بما قد ينعكس
ً
العالي المرجوة.
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ومف الناحية العممية يمكف لمجيات المعنية في جامعة الممؾ خالد االستفادة مف نتائج
ىذا البحث في تحسيف برامج الدراسات العميا في ضوء احتياجات وتطمعات الطالب ،وكذا
االستفادة مف نتائجيا في تحقيؽ اليدؼ الخامس مف أىداؼ الخطة االستراتيجية لجامعة
الممؾ خالد ( )6108والذي ُيعنى بتطوير برامج الدراسات العميا بالجامعة مف خالؿ تطوير
البرامج الحالية مع التوسع في زيادة أعداد طالب وطالبات الدراسات العميا ،كما يمكف
االستفادة مف نتائج ىذا البحث في تسويؽ برامج الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد لمطالب
آخرا؛ يضيؼ ىذا البحث طريقة يمكف استخداميا لتقييـ رضا الطالب
وعائالتيـً .ا
أخير وليس ً
كأداة لضماف جودة وفاعمية برامج الدراسات العميا بالجامعة ،ومساندة المشروع الوطني
لقياس أداء األجيزة الحكومية (أداء) في تحقيؽ أىدافو.

حدود البحح
الحد الموضوعي :تقديـ تصور مقترح لمتحسيف المستمر لرضا طالب وطالبات الدراسات
العميا بجامعة الممؾ خالد عف الخدمات األكاديمية واإلدارية المقدمة ليـ ،ذلؾ بعد قياسو
عمميا عمى مستواه والعوامؿ المؤثرة فيو.
واالطالع
ً
الحد المكاني :جامعة الممؾ خالد.
الحد البشري :جميع طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد.
الحد الزماني :الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 0661ىػ.

مصطلحات البحح:
زضا املستفيد:
عرفو كؿ مف  )0994( Read & Hallبأنو " :درجة إدراؾ العميؿ مدى فاعمية
المؤسسة في تقديـ المنتجات التي تمبي احتياجاتو ورغباتو " (ص.)9:
ويقصد بو في ىذا البحث درجة إدراؾ طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد
مدى فاعمية الجامعة في تقديـ الخدمات اإلدارية واألكاديمية التي تمبي احتياجاتيـ الحالية
وطموحاتيـ المستقبمية.
اخلدمات اإلدازية :يقد بيا اإلجراءات التنظيمية التسييرية والتيسيرية التي تقدـ لطالب
وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد.
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الخدمات األكاديمية :ىي كؿ ما يقدـ لطالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد
أثناء دراستو مما شأنو تطوير معارفيـ ومياراتيـ العممية والعممية والبحثية والوجدانية.
الدراسات العميا :ىي المرحمة الدراسية التي تمي مرحمة البكالوريوس وتشمؿ الدبموـ
والماجستير والدكتوراه ،ويقصد بيا في ىذا البحث مرحمتي الماجستير والدكتوراه.

اإلطاز اليظسي
ىظسة عامة على الدزاسات العليا يف جامعة امللو خالد واخلدمات اليت تكدمَا
إف برامج الدراسات العميا تزود الدوؿ والمجتمعات بالمفكريف والعمماء الذيف يسيموف
فاعال في إنتاج التراث العممي والثقافي ونقمو وتطويره ،وتساىـ ىذه البرامج في تطوير
إسياما ً
ً
البحث العممي ونقؿ المعرفة اإلنسانية ،وتساعد في سد احتياجات الجامعات مف الكادر
التدريسي المتخصص (الصوفي والحدابي ،0998 ،ص.)49:
وىذا يشير إلى أف الغرض األساسي مف الدراسات العميا ىو البحث في مشكالت المجتمع
المختمفة ،ومف ثـ القياـ بتحميؿ ىذه المشكالت وتقديـ الحموؿ المناسبة ليا ،وىذه ىي نفسيا
المياـ التي تتبناىا مراكز البحث العممي ،بؿ إف الدراسات العميا في الجامعات تعتبر األساس
لمراكز البحث المختمفة لما تقدمو مف تدريب وتأىيؿ لمباحثيف ،وتقديـ إمكاناتيا الضخمة
لخدمة البحث العممي (عقؿ ،6112،ص.)26:
لذا تيدؼ الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد كغيرىا مف الجامعات السعودية إلى تحقيؽ
جمم ًة مف األىداؼ نصت عمييا الالئحة الموحدة لمدراسات العميا في الجامعات (0604ىػ) مف

أبرزىا :العناية بالدراسات االسالمية والعربية والتوسع في بحوثيا ،االسياـ في اثراء المعرفة
االنسانية بكافة فروعيا عف طريؽ الدراسات المتخصصة والبحث الجاد ،وتمكيف الطالب
تأىيال
ومينيا وتأىيميـ
المتميزيف مف مواصمة دراستيـ العميا
محميا بحيث يتـ إعدادىـ عممياً
ً
ً
ً
عاليا في مجاالت المعرفة المختمفة.
ً

ولذلؾ أنشأت جامعة الممؾ خالد ممثمًة بعمادة الدراسات العميا وبالتنسيؽ مع كميات

سنويا
الجامعة بأقساميا المختمفة مجموعة مف برامج الدبموـ والماجستير والدكتوراه تُقبؿ بيا
ً
أعدادا ال بأس بيا مف الطالب والطالبات ،تشمؿ ىذه البرامج مجموعة تخصصات مختمفة؛
ً
منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :السنة وعموميا والفقو وأصولو ،باإلضافة إلى اإلدارة
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واإلشراؼ التربوي ،المناىج وطرؽ التدريس في فروع عدة ،التوجيو واالرشاد النفسي ،أصوؿ
التربية االسالمية ،األدب والمغويات ،عموـ الرياضيات والفيزياء واألحياء ،ىذا باإلضافة
لمترجمة والمحاسبة.
تقدـ مف خالليا مجموعة مف الخدمات األكاديمية واإلدارية كما تضمف حقوؽ الطالب
المنخرطيف في ىذه البرامج؛ أوجزتيا بصيغة عامة الئحة الحقوؽ والواجبات لطالب الدراسات
العميا المقرة مف مجمس الجامعة بتاريخ ( )0638/9/4فيما يمي:
 توفير بيئة أكاديمية مناسبة. التعامؿ بشفافية وعدالة.ومينيا.
عمميا
 توفير أعضاء ىيئة تدريس مؤىميفً
ً
 -تقديـ برامج تعريفية وأدل ًة إرشادي ًة تيدؼ الى تعرؼ الطالب باألنظمة والموائح

الجامعية.

 تسجيؿ الجداوؿ الدراسي في المواعيد المقررة ليا. اعالف الخطط الدراسية وتوصيفات البرامج والمقررات. االطالع عمى نتائج االختبارات وتقديـ تغذية راجعة حوليا. تقييـ أساتذة المقر ارت والبرامج الدراسية وتحسيف أدائيـ. الحفاظ عمى سرية معمومات الطالب. المشاركة في األنشطة الطالبية والمختمفة. االستفادة مف األدوات واألجيزة والمعامؿ المتوفرة. إتاحة الرعاية الصحية حسب اإلمكانات. االستفادة مف مرافؽ الجامعة ومنشآتيا. حؽ التظمـ بما يتوافؽ مف األنظمة.ائيا لطالب الدراسات العميا ىو بمثابة مرجع
كما أصدرت عمادة الدراسات العميا ً
دليال إجر ً
شامؿ لمكميات المعنية ،واألقساـ العممية ،والطالب ،متضم ًنا اإلجراءات األكاديمية والخطوات

بدء مف التقدـ بطمب
التنظيمية في مختمؼ المراحؿ التي يمر بيا الطالب خالؿ دراستوً ،
القبوؿ ،وصوًال إلى إجراءات منح الدرجة العممية واستالـ وثيقة التخرج ،ذلؾ كمو بيدؼ تيسير
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وتسريع اإلجراءات التنظيمية والحركات األكاديمية لطالب الدراسات العميا (عمادة الدراسات
العميا.)6104 ،
ما سبؽ تعريؼ مختصر بعمادة الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد مع استعراض سريع
ألبرز الخدمات التي تقدميا لمطالب والطالبات الدارسيف ليذه المرحمة ،وال شؾ أف الجامعة
بطالبيا وأساتذتيا والعامميف بيا والمستفيديف الخارجييف مف خدماتيا يطمحوف إلى مواصمة
أفكار ومقترحات قد تساىـ في
ًا
تطوير وتحسيف خدمات ىذه العمادة ولعؿ ىذه الدراسة تقدـ
ذلؾ.

أٍنية دزاسة زضا املستفيديً مً بسامج الدزاسات العليا ظامعة امللو خالد
إف اليدؼ العاـ مف قياس أداء األجيزة العامة ىو إعطاء أصحاب المصمحة صورة
واضحة عف مستوى أداء ىذه األجيزة ومدى تقدميا نحو تحقيؽ أىدافيا ،كما تساىـ تقارير
قياس األداء في تمكيف القائميف عمى ىذه األجيزة مف تحديد المعوقات التي تواجييا في
تحقيؽ أىدافيا وفرص التحسيف ودعـ اتخاذ الق اررات الالزمة لضماف التطوير المستمر لألداء؛
باإلضافة إلى المساىمة في تعزيز الشفافية مف خالؿ مشاركة نتائج تقارير األداء مع أصحاب
المصمحة (المركز الوطني لقياس أداء األجيزة العامة.)6104،
الجدير بالذكر أف رضا الطالب يعد مف أىـ العوامؿ التي تقيس وتقيـ تطوره ونموه
أيضا مستوى الجامعة ومستوى الخدمات المقدمة فييا .وتختمؼ معايير
األكاديمي ،والتي تقيـ ً
رضا الطالب مف جامعة ألخرى ومف طالب آلخر ومف نمط تعميمي لنمط تعميمي آخر.
وقد يبيف حمس ( )6102أف قياس رضا الطمبة أمر استراتيجي بالنسبة لمجامعات ،ألنو
شبيو بحساب األرباح والخسائر لممؤسسات ،فإذا كاف معدؿ الرضا:
 أعمى مما يتوقعو الطالب ،وىي حالة نادرة ،فإف الجامعة تكوف في حالة ربح متفوؽ،
ألف الجامعة حققت أىدافيا بإكساب الطالب المعارؼ والقيـ والميارات المستيدفة ،وسيكوف
ومبتيجا بتحصيمو العممي وحياتو المينية ،ويتحدث عف الجامعة بشكؿ
مسرور
ًا
الطالب
ً
إيجابي.
 أقؿ مف المتوقع ،فإف الجامعة في حالة خسارة ،ألف الجامعة لـ تحقؽ أىدافيا وال
توقعات الطالب ،وقد ينسحب الطالب مف الدراسة ،أو ينتقؿ إلى جامعة أخرى ،أو يبقى في
الجامعة ويتعامؿ معيا بشكؿ سمبي.
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 مساوي لما يتوقعو الطالب ،فالجامعة في حالة استقرار وربح معتدؿ ،نتيجة االحتماؿ
الكبير ال ستمرارية دراسة الطمبة ،ويجب عمييا المحافظة عمى ىذا الرضا المقبوؿ ،وأف تطمح
لموصوؿ إلى الرضا المتفوؽ (ص.)013:
إف الرضا مف المواضيع التي ينبغي أف تدرس في األوساط األكاديمية وغير األكاديمية.
ففي اإلعداد األكاديمي؛ تساعد بيانات رضا طمبة الكميات والجامعات عمى جعؿ مناىجيا أكثر
استجابة لمغة احتياجات السوؽ المتغيرة ،وفي صنع مقررات أكثر فعالية ومتجاوبة مع
متطمبات العصر ،وتُعد استطالعات رضا الطالب ميمة في التحقؽ مما إذا كانت الكميات
والجامعات تحقؽ أىدافيا األساسية .فمف المعروؼ أف أىـ منتج لممؤسسات التعميمية ىو
الخريجوف المؤىموف .كما أف استطالع رضا الطالب منيج فعاؿ يفيموف مف خاللو قيمة
تعميميـ وأف يكونوا راضيف عف تجربتيـ العامة مف أجؿ تعزيز ودعـ مؤسستيـ التعميمية
العميا كطالب وخريجيف (  Tessemaوآخروف ،6106 ،ص.)35 :
وىكذا ،ف مف المرجح أف يبذؿ الطالب الراضيف المزيد مف الجيد في دراساتيـ األكاديمية
عف طريؽ اتخاذ إجراءات مختمفة مثؿ حضور حصصيـ الدراسية بانتظاـ وزيادة مشاركتيـ
في الدورات التعميمية والمؤتمرات الخاصة بيـ .كما مف المرجح أف يمتزـ الطالب الراضيف
ويواصموف دراستيـ عمى العكس مف الطالب غير الراضيف ،الذيف مف المرجح أف يكونوا أقؿ
رغبة في حضور الفصوؿ الدراسية بانتظاـ ،ومف المرجح أكثر ترؾ دراستيـ الجامعية
( ،2009 ،Jamelskeص.)342:
وفي ظؿ السعي الحثيث لجامعة الممؾ خالد لتحقيؽ الجودة واالعتماد األكاديمي؛ يعتبر
رضا الطالب والطالبات عف برامج وخدمات الجامعة اإلدارية واألكاديمية حجر الزاوية في ذلؾ؛
كونيـ المستفيد األوؿ مف تمؾ الخدمات ،والذيف يمكنيـ تقديـ الصورة الحقيقية والواقعية
لطبيعة ىذه الخدمات مف حيث مناسبتيا ومقاربتيا لتوقعاتيـ وأصحاب المصمحة مف مخرجات
التعميـ العالي والذي يعتبر ىدؼ غائي لعمميات تجويد األداء والتقييـ المؤسسي لمجامعة ،ىذا
إيجابا عمى مستواىـ األكاديمي والبحثي ويكسب
بخالؼ أف رضا طالب الجامعة ينعكس
ً
مقصدا يطمح إليو الطالب
الجامعة سمعة جيدة عمى المستوى المحمي والعالمي وبيذا تصبح
ً
والطالبات مف داخؿ المممكة وخارجيا في ظؿ المنافسة القائمة والقادمة الستقطابيـ مع

التوجو لخصخصة التعميـ العالي.
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العوامل املؤثسة يف زضا الطالب
وسمبا؛ ذلؾ بحسب
إيجابا
إف مستوى رضا المستفيد بشكؿ عاـ قابؿ لمتغيير والتعديؿ
ً
ً
استجابتو لجممة مف العوامؿ والمتغيرات والظروؼ ،وقد أشار الضمور ( )6118إلى مجموعة
مف تمؾ العوامؿ كما يمي:
 الحاجات الشخصية :وىي تمؾ المطالب الشخصية لممستفيد ،والتي تتأثر بالسماتالشخصية والنفسية واالجتماعية لمفرد وكذلؾ موارده الشخصية.
 البدائؿ المتاحة :وتعني عدد البدائؿ األخرى لمخدمة المقدمة لو ،وكيفية الحصوؿ عميياومرونة ذلؾ.
 الخبرة السابقة :التي تعرض ليا المستفيد مف قبؿ لذات الخدمة ودرجة معرفتو بطبيعتيابعد التجربة.
 األحاديث واألقاويؿ عف سمعة المؤسسة :وىي تمؾ العبارات التي تقاؿ عف المؤسسةوخدماتيا مف طرؼ آخر غير المؤسسة ،وتأتي مف الزمالء وكذلؾ الخبراء.
 الوعود المصرح بيا مف المؤسسة بشأف خدماتيا :مف خالؿ الترويج لتؾ الخدماتباستخداـ وسائؿ التواصؿ المختمفة.
فيما بينت آسيا ناصري ( )6102أف ىناؾ محددات مشتركة لمرضا ىي:
 التوقعات :التي تعبر عف تصورات المستفيد حوؿ المنتج قبؿ تجربتو. األداء الفعمي :ىو أداء المنتج بعد تجربتو مف قبؿ المستفيد. المطابقة وعدـ المطابقة :ويقصد بذلؾ مطابقة أو عدـ مطابقة أداء المنتج الفعمي معتوقعات المستفيديف ،وفي حالة عدـ المطابقة تظير فجوة بيف التوقعات واألداء الفعمي،
كما ينتج عنيا التقييـ اإلجمالي لخبرة المستفيديف ،أي الرضا وعدـ الرضا(ص.)86:
وعف األبعاد التي ينظر مف خالليا المستفيد ويتحدد في ضوئيا رضاه؛ أشار كؿ مف
 ،6110( Nitecki and Danuص )493:لمجموعة منيا كما يمي:
 -0األبعاد المحسوسة :وىي التسييالت المادية المرتبطة بتقديـ الخدمة وتشمؿ المرافؽ
المادية والمعدات ومظير الموظفيف ،وفي ىذا البعد يتـ قياس المقومات والتسييالت
المادية المتاحة في المؤسسة.
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 -6االعتمادية :وتعنى القدرة عمى أداء الخدمة الموعودة بثقة ودقة ،وفي ىذا البعد :يتـ
قياس مقدرة العامميف عمى تأدية الخدمة بدقة في الموعد المقرر وبجودة ترضي طالب
الخدمة مف حيث الوقت المحدد ونوعية الخدمة المقدمة لو.
 -3االستجابة :وتعنى االستجابة لطمب المستفيد في تقديـ الخدمة السريعة عند المزوـ ،وفي
ىذا البعد يتـ قياس الجيوزية لدى العامميف لتقديـ الخدمات الفورية لطالبييا ،ويتـ
فعال في سرور ورحابة
التركيز ىنا عمى المقدرة الفعمية لدى العامميف عمى تقديـ الخدمة ً
ودوف تذمر مف تقديـ تمؾ الخدمات.

 -6األماف أو الضماف :يتـ التركيز في ىذا البعد عمى قياس مقدرة العامميف عمى بث
الطمأنينة في نفوس العمالء حيف طمب الخدمة والحصوؿ عمييا.
 -2التعاطؼ :وبقصد بيا العناية والرعاية ،واالىتماـ الفردي الذي تبديو المؤسسة تجاه
المستفيديف مف خالؿ الموظفيف فييا ،وقدرة الموظفيف عمى إظيار المباقة والدماثة
واالحتراـ لطالبي الخدمة.
وتأسيسا عمى السياؽ السابؽ الذي ناقش عوامؿ رضا المستفيد بشكؿ عاـ؛ يمكف
ً
تصنيؼ العوامؿ المؤثرة عمى رضا طالب وطالبات جامعة الممؾ خالد عف الخدمات والمنتجات
التعميمية المقدمة ليـ إلى بعديف:

البعد األول :العوامل املادية
وىي مجموع العوامؿ التي يمكف لمطالب استكشافيا بحواسيـ الخمس وتشمؿ عمى سبيؿ
المثاؿ :مرافؽ الجامعة المختمفة ،وسائؿ وتقنيات وأساليب التدريس ،الخدمات المساندة،
المقررات والمناىج ،اإلضاءة والنظافة والتكييؼ والتجييزات المختمفة ،مظير العامميف
بالجامعة ،وخالفو مف العوامؿ التي يجب عمى الجيات المختصة بالجامعة مالحظتيا وتقييميا
قويا لتحقيؽ رضا الطالب والطالبات بالجامعة.
وتحسينيا باستمرار لتكوف ر ً
افدا ً
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البعد الجاىي :العوامل املعيوية
يقصد بيا العوامؿ الي التي يستشعرىا الطالب بعقمو وعاطفتو ،وتشمؿ :تحقؽ توقعاتو
ومطابقة تطمعاتو عف الجامعة وخدماتيا ،سمعة الجامعة والقسـ الذي يدرس بو ،الخيارات
التخصصية والبرامجية والتدريسية المتاحة أمامو ،عدالة تقييمو وشفافية التعامؿ معو،
االىتماـ بو كطالب وتقديره ،ثقتو في مساره التعميمي ووضوح مستقبمو الوظيفي ،وغير ذلؾ
مف العوامؿ التي ينبغي عمى العامميف والعامالت بالجامعة مراعاتيا وأخذىا بعيف االعتبار عند
التعامؿ مع الطالب والطالبات.

الدزاسات السابكة
قاـ الصارمي وزائد ( )6114بدراسة لمتعرؼ عمى مدى رضا طالب كمية التربية
بجامعة السمطاف قابوس بدولة ُعماف عف خدمات اإلشراؼ األكاديمي المقدمة ليـ ،وكذلؾ
استطالع توقعاتيـ منيا؛ وليذه الغاية قاـ الباحثاف بتطوير مقياس مزدوج وتطبيقو عمى عينة
طالبا وطالب ًة مسجميف بكمية التربية ،وقد كشفت نتائج الدراسة أف طمبة كمية
قواميا (ً )210
أيضا أنو مع زيادة عدد مرات
التربية غير راضيف بدرجة كافية عف اإلشراؼ األكاديمي ،وبينت ً
مقابمة المشرؼ يزداد رضا الطمبة عف اإلشراؼ األكاديمي ،وأف الطمبة الذيف يتولى اإلشراؼ
عمييـ أساتذة مف داخؿ الكمية أكثر رضا عف اإلشراؼ األكاديمي مقارنة بأقرانيـ الذيف يتولى
اإلشراؼ عمييـ أساتذة مف خارج الكمية .وأظيرت النتائج كذلؾ أف الطمبة يريدوف مشرفيف
أيضا أف مع
أكاديمييف يمتمكوف المعرفة بخطط الدراسة وأنظمة الجامعة .كما وأظيرت النتائج ً
رضا عف خدمات اإلشراؼ األكاديمي ،وأف الطمبة
تقدـ الطمبة في الدراسة فإنيـ يصبحوف أقؿ ً
رض ا عف اإلشراؼ األكاديمي مف الطمبة الذيف
الذيف يشرؼ عمييـ أساتذة عمانييف أكثر ً
أخيرا فقد كشفت النتائج أف طمبة كمية التربية أكثر
يشرؼ عمييـ أساتذة مف جنسيات أخرى .و ً

رضا عف أسموب تعامؿ المشرفيف مقارنة برضاىـ عف المعمومات التي يمتمكيا أولئؾ
ً
المشرفيف.
في حيف ىدفت دراسة كؿ مف  (2008) Arambewela & Hallالتعرؼ عمى
العوامؿ التي تحقؽ رضا طمبة الدراسات العميا في جامعات أستراليا ،كما ىدفت الدراسة التعرؼ
عمى العوامؿ التي تؤثر عمى اختيار أستراليا كوجية لمدراسة وآراء الطمبة في ذلؾ ،باإلضافة
إلى فحص العالقة بيف رضا الطالب وجودة المناىج التعميمية ،وبياف اإلجراءات االستراتيجية
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التي ينبغي عمى الجامعة اتخاذىا لتحقيؽ رضا الطالب وكسب والئو .استخدمت الدراسة
وطالبا؛ لتقييـ وجيات نظر
طالبا
ً
مقياس سيرفكواؿ عمى عينة مف الطالب قواميا (ً )0466
الطمبة وآرائيـ حوؿ العممية التعميمية في الجامعات والمنظمات التعميمية األخرى .وخمصت
الدراسة إلى أ ف سبب اختيار الجامعات األسترالية ىو أف العديد مف طمبة الدراسات العميا
ينظروف إلى معظـ الجامعات األسترالية عمى أنيا الصورة المثالية التي تحقؽ غايات التدريس
مقارنة بالجامعات اآلسيوية ،إضاف ًة إلى أنيا تقدـ الخدمات التعميمية التي ترضي الطالب
وتنمي مياراتو األك اديمية ،كما أشارت الدراسة إلى ضرورة رفع جودة التعميـ لغاية تحقيؽ

رضا الطالب ،وأظيرت أف الصعوبات التي تواجو الجامعات في كسب رضا الطالب تتمثؿ في
وجود فجوة بيف الجامعات التقميدية القديمة وبيف ميوؿ واتجاىات الطمبة الحديثة.
أما دراسة الحسنيو ( )6119فيدفت التعرؼ عمى مستوى رضا طمبة كمية االقتصاد في
جامعة حمب عف األداء اإلداري واألكاديمي لكميتيـ ،وقد أُستخدمت االستبانة كأداة لمقياس
طالبا وطالب ًة مف السنوات األربع لمبكالوريوس والدراسات
طبقت عمى عينة مؤلفة مف (ً )691
العميا ،وقد بينت نتائج ىذه الدراسة أف المستوى العاـ لمرضا عف المجاالت العشرة المدروسة
كاف يتراوح بيف الجيد في مجاؿ أداء أعضاء الييئة التدريسية ،ومقبوؿ في مجاؿ البحث
العممي ،وضعيؼ في المجاالت األخرى جميعيا ،كما بينت النتائج أنو ال توجد فروقات جوىرية
في مستوى الرضا تعود إلى المتغيرات الديموغرافية لمدراسة ،باستثناء بعض األسئمة المحددة،
وقد أوصت الدراسة بأف يؤخذ رضا الطمبة بالحسباف كأحد مكونات الجودة واالعتمادية ،وأف
تسعى اإلدارات الجامعية المختمفة إلى سد احتياجات الطمبة و تمبية توقعاتيـ.
كما كاف الغرض مف دراسة  )6101( McCaskeyتحديد مستوى رضا طالب
الماجستير في التربية قسـ تنمية الموارد البشرية المينية بجامعة الوسط الغربي بالواليات
المتحدة األمريكية وفؽ األبعاد :زيادة المنافسة ،بيئة تعميمية ديناميكية ،تحديات مثؿ خفض
الميزانية ،تكاليؼ الحصوؿ عمى التعميـ الجامعي ،وتغيير التركيبة السكانية بيف السكاف،
انخفاض االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي عمى عينة
طالبا ،وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة
شممت جميع طالب الماجستير البالغ عددىـ (ً )663

إلى أف غالبية الطالب إما راضوف إلى حد ما أو راضوف عف برنامج ماجستير ىذا القسـ ،وقد
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أوصت ىذه الدراسة بضرورة تطوير برامج القسـ بما بزيد مف رضا الطالب الممتحقيف بو ،مع
تحسيف عممية تسويقو لممستفيديف الخارجييف.
أما دراسة حمداف ( )6106فيدفت إلى بياف أثر جودة الخدمة التعميمية عمى رضا
الطمبة في جامعة العموـ التطبيقية الخاصة باألردف .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث
بتصميـ استبانة شممت ( )68فقرة لجمع المعمومات األولية مف الطمبة البالغ عددىـ ()260
طالبا .توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا :ارتفاع مستوي جودة الخدمة التعميمية
ً
والذي انعكس في ارتفاع مستوى رضا الطمبة ،وبينت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية
لجودة الخدمة التعميمية عمى رضا طمبة جامعة العموـ التطبيقية الخاصة ،وقد قدمت الدراسة
عدة توصيات مف أىميا استمرار الجامعة بالتأكيد عمى االلتزاـ والتطوير المستمر لمخطة
التعميمية وتحسيف البرامج المتبنية مف قبؿ الجامعة لزيادة جودة عمميتيا التعميمية.
فيما ىدفت دراسة الشبؿ ( )6106التعرؼ عمى بعض المشكالت التنظيمية واألكاديمية
التي تواجو الطمبة الممتحقيف ببرامج الماجستير الموازي في التخصصات التربوية بجامعة
اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية بالرياض ،ولتحقيؽ ذلؾ بنى الباحث أداة الدراسة وطبقيا
طالبا ،وكانت أبرز نتائجيا ما يمي :تتمثؿ أىـ المشكالت التنظيمية
عمى عينة بمغت (ً )440
التي تواجو الطمبة بعدـ التفرغ الكمي لمدراسة ،وضعؼ وعييـ بالموائح المنظمة لمدراسة ،وعدـ
وضوح لوائح وأنظمة البرامج ،وزيادة أعداد المقبوليف ،وضعؼ التواصؿ مع إدارة البرامج.
فيما تمثمت أىـ المشكالت األكاديمية التي تواجو الطمبة بضعؼ تفعيؿ الجامعة اإلرشاد
األكاديمي في البرامج ،وضعؼ تفاعؿ الطمبة معو ،واستخداـ وسائؿ التدريس التقميدية في
البرامج ،ومحدودية أساليب التدريس ،وضعؼ أساليب التقويـ ،وعدـ وضوح أىداؼ البرامج.
كما بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ المشكالت التنظيمية ترجع إلى متغيري العمؿ
والجنس ،ووجود فروؽ الت داللة إحصائية حوؿ المشكالت األكاديمية ترجع إلى متغير
البرنامج.
وكاف ىدؼ دراسة كؿ مف الزكي وعبدالعزيز( )6106تقييـ مستوى الخدمات الطالبية
المقدمة لطمبة جامعة الفيصؿ ،مف خالؿ التعرؼ عمى درجة رضا طمبة الجامعة عف الخدمات
المقدمة ليـ ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي مف خالؿ استبانة تـ تقنينيا
طالبا وطالبةً .خمصت نتائج الدراسة إلى أف المتوسط
وتطبيقيا عمى عينة بمغت (ً )0488
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العاـ لدرجة رضا الطمبة عف الخدمات المقدمة ليـ جاء متوسطًا ،وقد احتؿ المحور الخاص
بالخدمات الصحية المرتبة األ ولى فيما احتمت الخدمات المتعمقة باألنشطة الطالبية المرتبة

األخيرة بدرجة رضا منخفضة ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة في درجة رضا الطمبة
عف الخدمات المقدمة ليـ وفقًا لمتغير الجنس لصالح الذكور ،في حيف لـ يتـ الكشؼ عف
فروؽ وفقًا لمتغيري التخصص والمعدؿ التراكمي.

في حيف ىدفت دراسة بركة ( )6106التعرؼ عمى درجة الرضا لدى المستفيديف مف

الطمبة ومقدمي الخدمة التعميمية في جامعة مصر لمعموـ والتكنولوجيا ،وألجؿ ذلؾ استخدمت
الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،حيث قامت بتطبيؽ استبانة عمى عينة الدراسة المكونة
مف ( )964مف الطمبة الذكور واإلناث ،واستبان ًة أخرى ُوزعت عمى عينة مكونة مف ()834
مف العامميف باإلدارات الرئيسة المقدمة لمخدمات الطالبية ،وقد بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ
انخفاضا في مستوى الرضا لدى الطمبة عف الخدمات الطالبية عف المستوى المقبوؿ ،كما أف
ً
منخفضا عف المستوى المقبوؿ ،وتوصمت الدراسة إلى
مستوى الرضا لدى العامميف جاء أيضا
ً
أف ىناؾ ارتباط إيجابي بيف مستوى رضا الطمبة ومستوى رضا العامميف ،وقد أوصت الدراسة
بضرورة العمؿ عمى تحسيف مستوى الخدمات المقدمة لمطمبة والعامميف في الجامعة ،والعمؿ
عمى االرتقاء بمستوى األداء لدى العامميف كمقدمة لتحسيف مستويات الرضا لدى كؿ مف
الطمبة والعامميف.
فيما كاف الغرض مف دراسة  )6106( Sumnerتحديد المستوى اإلجمالي لرضا
الطالب الممتحقيف ببرنامج الدكتوراه في التربية والتعميـ تخصص القيادة التربوية بجامعة بيكر
بالواليات المتحدة األمريكية ،وتأثير مختمؼ العوامؿ الديموغرافية عمى رضاىـ عف ىذا
طالبا باستخداـ استبياف يقيس مدى
البرنامج .تـ مسح آراء عينة الدراسة المكونة مف (ً )64

رضاىـ في مجاالت :المرافؽ ،الجدوؿ الزمني لمبرنامج ،المحتوى الدراسي ،اإلرشاد األكاديمي.

أيضا
أظيرت نتائج الدراسة أف المشاركيف فييا أعربوا عف ارتياح عاـ في جميع المجاالت .و ً

مزيدا مف التطوير .كما أوصى الباحث بأنو يمكف
تحديد بعض المجاالت التي قد تتطمب
ً
استخداـ ىذه النتائج لتوجيو جيود الجامعة في التحسيف المستمر لمبرنامج .حيث قد تكوف
نتائج ىذه الدراسة بمثابة إشارة أولية لجودة البرنامج.
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وكاف اليدؼ مف دراسة  )6106( Gillىو تحديد مدى رضا طالب الدراسات العميا في
أقساـ القيادة واالتصاالت بجامعة أركاناسا في أمريكا عف عالقتيـ مع مستشارييـ
األكاديمييف مف حيث التواصؿ والثقة واالنفتاح والقبوؿ والنمو ونموذج اإلرشاد والتمكيف،
استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي حيث استخدـ الباحث االستبانة مع عينة
طالبا ،وقد كشفت نتائج ىذه الدراسة عف وجود
مف طالب الدراسات العميا تكونت مف (ً )646
رضا مقبوؿ لمطالب عف مستشارييـ .كما كشفت عف أف المستشاريف األكاديمييف مف وجية

نظر الطالب لدييـ دراية بمجاالت :البحوث ،سياسات واجراءات الجامعة واإلدارات ،فرص
التمويؿ ،الدورات التدريبية المتاحة .كما أف ىؤالء المستشاريف متوجيوف نحو الطالب
شخصيا.
أكاديميا أو
وييتموف برفاىيـ ،سواء أكاف
ً
ً

بينما ىدؼ دراسة  )6106( GRUBERإلى التعرؼ عمى كيفية إدراؾ الطالب

المقدمة ليـ في جامعة لوفبروؼ األلمانية ومدى رضاىـ عنيا .ليذا الغرض تـ
لمخدمات
ّ
استخداـ استبانة لقياس خمسة عشر مف أبعاد رضا الطالب في الجامعة التي تغطي معظـ
طالبا وطالبةً ،أظيرت
جوانب الحياة الطالبية .حيث تـ توزيعيا عمى عينة بمغت ()818
ً

نتائجيا أف رضا الطالب عف جامعتيـ يعتمد عمى االستقرار النسبي لعالقة الشخص والبيئة

تماما االختالفات المدركة في جودة الخدمات
الجامعية .وبالتالي يبدو أف رضا الطالب يعكس ً
المقدمة والبيئة األوسع .فقد كاف الطالب راضيف بشكؿ خاص عف المقررات الدراسية
والعالقات بيف الطالب .في حيف كانوا في الغالب غير راضيف عف مباني الجامعة ونوعية
قاعات المحاضرات.
كما قاـ  )6103( Manzoorبدراسة كاف الغرض منيا قياس رضا الطالب بجامعات
يجابا ،وليذا الغرض
سمبا وا ً
باكستاف العامة والخاصة وتحديد العوامؿ التي تؤثر عمى رضاىـ ً
طالبا .وقد
صمـ الباحث استبانة تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة التي تكونت مف ()411
ً

أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود رضا إلى حد ما أظيره الطالب بشكؿ عاـ عف الجامعات،
كما كشفت عف أف التسييالت المقدمة لمطالب فيما يتعمؽ بالمرافؽ الرياضية ومرافؽ النقؿ
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كثير
ليا تأثير كبير عمى رضا الطالب في ىذه الجامعات ،في حيف أف مرافؽ اإلقامة ال تؤثر ًا
عمى رضاىـ .وقد أوصت ىذه الدراسة الجامعات بتقديـ بعض التسييالت إلرضاء عمالئيا

الطالب .كما ينبغي عمى الجامعات التركيز عمى توفير المرافؽ الترفييية والرياضية حتى يزيد
رضا الطالب عف ىذه المؤسسات.
فيما ىدفت دراسة العنزي ( )6106التعرؼ عمى المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي
تواجو طمبة الدراسات العميا في جا معة تبوؾ وأثر بعض المتغيرات عمى تمؾ المشكالت ،تكونت
طالبا وطالب ًة ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي
عينة الدراسة مف ()011
ً
باستخداـ أداة االستبانة ،بينت نتائج ىذه الدراسة أف أبرز المشكالت اإلدارية تمثمت في:
غياب الدور اإلداري لمقسـ في متابعة برامج الدراسات العميا ،وضعؼ التواصؿ بيف عمادة
الدراسات العميا والطمبة ،وعدـ وجود المرشديف األكاديمييف ،ونقص األماكف المخصصة
الستراحة الطالب ،في حيف كانت أبرز المشكالت األكاديمية :قمة المراجع في مكتبة الجامعة،
عدـ وجود حرية أكاديمية لمطمبة في اختيار أساتذتيـ ،وندرة المحاضرات والندوات األكاديمية
الالمنيجية.
أما دراسة نبيمة الكندري ( )6106فيدفت التعرؼ عمى رضا الطمبة الدارسيف بكمية
الدراسات العميا بجامعة الكويت عف خبراتيـ األكاديمية والعممية .وعميو تـ تطوير استبانة
طالبا وطالب ًة ،وأظيرت النتائج وجود رضا طالبي متوسط عف خبراتيـ
وزعت عمى (ً )691
رضا مرتفع عف خبراتيـ نحو أعضاء
بشأف التسجيؿ واإلرشاد األكاديمي ،في حيف كاف لدييـ ً
ىيئة التدريس ،والمناىج الدراسية ،واعداد البحوث العممية ،واألساتذة المشرفيف .كما بينت

إحصائيا بيف متوسطات الرضا تعزى لمتغير النوع .في حيف
النتائج عدـ وجود فروؽ دال ًة
ً
إحصائيا تعزى لمتغيري المعدؿ العاـ ،والحالة الوظيفية
بينت النتائج وجود فروؽ دال ًة
ً
واالجتماعية ،ومجاؿ الدراسة والعمر في بعض محاور الدراسة .وأكدت الدراسة عمى أىمية
عقد المقاءات التنويرية بصفة دورية لمطمبة عمى مستوى األقساـ العممية ،وتزويدىـ بأعضاء
ىيئة تدريس متميزيف والقادريف عمى التدريس بطرؽ فعالة وتدريسيـ مناىج عممية متطورة
متعمقة في مجاؿ التخصص ،واإلىتماـ بمقررات مناىج البحث العممي وتطويرىا.
بينما تناولت دراسة  )6106( Ukaمدى رضا طالب الدراسات العميا الذيف يدرسوف
في القطاع العاـ الربحي وغير الربحي في جامعات ألبانيا عف البيئة المادية والخدمات
- 206 -

رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:

.................................................................................

المقدمة ليـ في ىذه الجامعات وعالقتيا بالجودة في التعميـ العالي .وبمغت عينة الدراسة
طالبا وطالب ًة تـ مسح آرائيـ مف خالؿ االستباف ،وقد كشفت النتائج عف فروؽ بيف
(ً )606
تقيما أعمى مف الطالبات عمى معظـ خدمات الطالب
الجنسيف حيث سجؿ الطالب الذكور ً

محدودا عف الخدمات المقدمة ليـ .وقد
عاما
ً
المقدمة مف الجامعات .كما أظيرت النتائج ً
رضا ً

اختتمت الدراسة بمجموعة مف االقتراحات والتصورات المستقبمية بشأف ىذه المسألة.

فيما حاولت دراسة السعدية ( )6102التعرؼ عمى درجة رضا طمبة كمية العموـ
التطبيقية بصحار بدولة عماف عف خبراتيـ األ كاديمية واإلدارية ،والتعرؼ عمى أثر كؿ مف
النوع االجتماعي ،والتخصص ،والمستوي الدراسي ،والمعدؿ التراكمي ،عمى ىذا الرضا ،قامت
طالبا وطالبةً .بينت نتائج
الباحثة بإعداد أداة الدراسة وتـ تطبيقيا عمى عينة قواميا (ً )026

كافيا عف خبراتيـ االكاديمية
الدراسة اف طمبة كمية العموـ التطبيقية بصحار ليس لدييـ ً
رضا ً
واإلدارية ،وأف رضاىـ جاء بدرجة منخفضة .كما أشارت النتائج إلى داللة أىمية المجاالت
األربعة :اإلرشاد األكاديمي ،واالختبارات والتقويـ ،والخدمات االكاديمية المساندة واإلدارية،
والتدريس ،عمى التوالي في تحقيؽ رضاىـ ،كا أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في درجة رضا الطمبة عف خبراتيـ االكاديمية واإلدارية تعزي لمتغيرات النوع
االجتماعي ،والتخصص ،والمستوى الدراسي .ووجود فروؽ في درجة رضا الطمبة تعزي لمتغير
جدا.
المعدؿ التراكمي ولصالح المعدؿ التراكمي جيد ً
وىدفت دراسة عز الديف والعرموطي ( )6104تعرؼ درجة رضا الطمبة في جامعة أبو
ظبي -فرع العيف عف الخدمات التعميمية المقدمة ليـ ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع
طالبا،
الطمبة في مرحمة البكالوريوس بجامعة أبو ظبي -فرع العيف ،والبالغ عددىـ (ً )421

والمسجميف لمعاـ الدراسي 6106ـ 6103ـ ،لتخرج الدراسة بعدد مف النتائج تتمثؿ في وجود
عالقة ارتباط قوية بيف متغيري مستوى الخدمات التعميمية المقدمة وتكويف درجة رضا الطمبة
نحوىا ،ووجود عالقة ارتباط قوية بيف أبعاد جودة الخدمات التعميمية المقدمة مف الجامعة
ودرجة رضا الطمبة نحو الخدمات التعميمية.
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كما كاف اليدؼ مف دراسة  Celikوآخروف ( )6108تحديد الرضا العاـ لطالب
الدراسات العميا في جامعة أتاتورؾ بتركيا عف جودة الخدمات األكاديمية المقدمة ليـ ،وقد تـ
طالبا .وكشفت نتائجيا عف
إجراء الدراسة مف خالؿ استبياف وزع عمى عينة بمغت (ً )611

مجموعة متنوعة مف العوامؿ المرتبطة بالرضا عف جودة خدمات التعميـ العالي بما في ذلؾ

الفئة العمرية ،رسوـ التعميـ ،نوع التعميـ الجامعي ،دخؿ الفرد الشيري ،دخؿ األسرة الشيري،
مستوى الخريجي ف ،والوضع الحالي لمتعميـ العالي ،مستشار الدرجة األكاديمية ،العمر الزمني
لمجامعة منذ نشأتيا  .وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير القياس والتقويـ المستمر لرضا
الطمبة مف حيث الماضي والحاضر و سياسات التعميـ العالي في المستقبؿ.

تعكيب على الدزاسات السابكة
في حيف اتفؽ ىذا البحث مع الدراسات السابقة مف حيث محاولة وصؼ واقع رضا
الطالب والطالبات عف الخدمات المختمفة المقدمة ليـ مف الجامعات الممتحقيف بيا وما ينتج
عف عدـ تحققو مف مشكالت تواجييـ وأثر جممة مف المتغيرات الديموغرافية والعوامؿ البيئية
عمى مستوى ذلؾ الرضا مف حيث ارتفاعو وانخفاضو؛ إال أنو اختمؼ عنيا بمحاولتو تقديـ
تصور عممي عممي يبيف مف خاللو بعض المقترحات التي قد تُسيـ في تحسيف ىذا الرضا
وتطويره بشكؿ مستمر.
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ميَج البحح
استخدـ ىذا البحث المنيج الوصفي ذلؾ لمناسبتو لتحقيؽ أىدافو ،مف حيث التعرؼ
عمى العوامؿ المؤثرة عمى رضا الطالب ،ووصؼ أراء أفراد البحث حوؿ درجة رضاىـ عف
الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ ،وأثر بعض المتغيرات عمى ذلؾ.

جمتنع البحح
تكوف مجتمع البحث مف جميع طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد
البالغ عددىـ ( )6642بحسب (السجالت اإللكتروني لعمادة الدراسات العميا0661،ىػ) .تـ
تقريبا ( ):61مف مجتمع البحث
استرداد ( )906استبان ًة صالح ًة لمتحميؿ ،بما نسبة
ً
األصمي ،ويوضح الجدوؿ رقـ ( )0توزيع أفراد البحث في ضوء متغيراتو الديموغرافية.
جذٚي سلُ ( )1رٛص٠غ أفشاد اٌجذش ٚفمب ٌّزغ١شارٗ اٌذّٛ٠غشاف١خ
إٌسجخ
اٌزىشاس
اٌّزغ١شاد
اٌّئ٠ٛخ
62.62
672
وٍ١خ ششػ١خ
اٌىٍ١خ
1.61
48
وٍ١خ ػٍّ١خ
22.56
556
وٍ١خ أدث١خ
67.26
656
دوزٛساٖ
اٌجشٔبِج
اٌذساسٟ
76.67
222
ِبجسز١ش
55.16
512
طبٌت
اٌجٕس
88.24
826
طبٌجخ

أداة البحح
اعتمد ىذا البحث عمى اال ستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الخاصة باإلجابة عف
أسئمة البحث الميدانية  ،تـ بناؤىما مف خالؿ االستفادة مف اإلطار النظري والدراسات السابقة
ذات العالقة ،ومف آراء المحكميف ومقترحاتيـ ،كانت ذات تدرج ثالثي ،تكونت مف ثالثة أجزاء
كالتالي :الجزء األوؿ :شمؿ مقدمة تعريفية وبعض اإلرشادات .الجزء الثاني :شمؿ مجموعة
مف األسئمة المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية ألفراد البحث .الجزء الثالث :تكوف مف مجموعة
عبارات موزعة عمى بعديف ،البعد األوؿ ناقش الخدمات اإلدارية والبعد الثاني تعمؽ بالخدمات
األكاديمية.
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صدم األداة
بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية تـ التأكد مف صدقيا مف خالؿ ما
يمي:
0ػ الصدؽ الظاىري :بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات
التربية ،حيث خرجت في صورتيا النيائية مشتممة العبارات المتفؽ عمييا مف قبميـ بنسبة
.:83
6ػ صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة :حيث تـ استخداـ معامؿ االرتباط لبيرسوف لقياس العالقة
بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور األداة ،وبيف المحاور واألداة
ككؿ ،والمرفؽ رقـ ( )0يوضح نتائج القياس لعبارات األداة ومحاورىا ،حيث يتبيف مف
إحصائيا عند مستوى
محتواه أف جميع عبارات األداة ومحاورىا ذات عالقة ارتباطية دالة
ً
( ،) 1,10وىذا يدؿ عمى أف أداة الدراسة صادقة وصالحة لقياس الجوانب التي أعدت
لقياسيا.

ثبات األداة
تـ حساب ثبات األدا ة باستخداـ معامؿ ثبات (ألفا كرونباخ) ،ويوضح الجدوؿ رقـ ()6
قيـ معامؿ الثابت ألبعادىا ،ولألداة ككؿ.
جذٚي سلُ (ٛ٠ )6ضخ ِؼبًِ صجبد أٌفب وشٔٚجبر ألداح اٌذساسخ
ػذد
ِؼبًِ صجبد أٌفب وشٔٚجبر
اٌّذٛس ٚاألثؼبد
اٌفمشاد
24186
68
اإلداس٠خ
اٌخذِبد
24128
66
األوبد١ّ٠خ
24124
57
ِؼبًِ اٌضجبد ٌؼجبساد األداح وىً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات لبعد الخدمات اإلدارية بمغت
( ،)1,966أما بعد الخدمات األكاديمية فكانت قيمة المعامؿ لو ( ،)1,946كما يتضح كذلؾ
مف الجدوؿ نفسو أف معامؿ الثبات لعبارات األداة ككؿ كاف ( ،)1,948وبناء عمى ما سبؽ
يتضح تمتع االستبانة بدرجة ثبات ممتازة ،حيث أوضح ( )Caputo &Langher.2015أف
ممتاز إذا كاف  1.91فأكثر ،وجيد إذا كاف بيف  ،1.91 ،1.81ومقبوؿ
ًا
معامؿ الثبات يكوف
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إذا كاف بيف  ،1.81 ،1.41ومشكوؾ فيو إذا كاف بيف  ،1.41 ،1.41وضعيؼ إذا كاف أقؿ
مف .1.4

أساليب املعاجلة اإلحصائية
لمعالجة بيانات الدراسة استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب إجابات أفراد البحث عمى عبارات االستبانة،
واختبار ت وتحميؿ التبايف األحادي لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد
تبعا لالختالؼ في متغيراتو ،ومعامؿ االرتباط لبيرسوف لقياس العالقات وصدؽ االداة،
البحث ً
ومعامؿ ألفاكرونباخ لحساب ثبات األداة.

عسض ىتائج البحح امليداىية ومياقشتَا وتفسريٍا
السؤاؿ األوؿ :ما مدى رضا أفراد البحث عف الخدمات اإلدارية المقدمة
ليـ؟
يوضح الجدوؿ رقـ ( )3استجابات أفراد البحث لعبارات ىذا البعد كالتالي:
اٌجذٚي سلُ ( )6اٌّزٛسطبد اٌذسبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسِٚ ٞذ ٜاٌشضب ػٓ اٌخذِبد اإلداس٠خ
اٌزشر١ت
1
6
6
8
5
2
7
4
1
12

اٌّزٛسظ
اٌذسبثٟ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

ِذٜ
اٌشضب

اٌّذبفظخ ػٍ ٝسش٠خ ٚخصٛص١خ ِؼٍِٛبره ٚث١بٔبره
ِؼب١٠ش اٌّفبضٍخ ث ٓ١اٌّزمذِٓ١

6.61
6.62

2.75
2.78

سٌٛٙخ إجشاءاد اٌزسجً١

6.61

2.74

ػذاٌخ ٚشفبف١خ ػٍّ١خ لجٛي اٌطالة

6.66

2.74

سشػخ إجشاءاد اٌمجٛي

6.16

2.48

اٌزجبٚة ِغ اسزفسبساره دٛي اٌزسجٚ ً١اٌمجٛي

6.24

2.77

أسٍٛة رؼبًِ اٌّٛظف ٓ١اإلداسِ ٓ١٠ؼه ٚجٛدح أدائُٙ

6.27

2.78

ٚضٛح اٌّؼٍِٛبد ٚوفب٠زٙب ػٓ لسّه ٚس١بسخ
اٌمجٛي ف ٗ١د ٓ١رسجٍ١ه ٌالٌزذبق ثٗ
رٛاجذ اٌّٛظف ٓ١اإلداس ٓ١٠ثبسزّشاس فِ ٟىبرجُٙ
ٌزمذ ُ٠اٌخذِبد ٌٍطالة
رٛفش ٚسبئً األِٓ ٚاٌسالِخ ٚاٌصذخ فِ ٟمش اٌذساسخ

6.22

2.74

6.25

2.76

6.21

2.42

ساضٟ
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ

اٌؼـــــــــــــــــجبسح

- 209 -

رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:
11
16
16
18
15
12
17
14
11
62
61
66
66
68

.................................................................................

ػذد اٌّمبػذ اٌسٕ٠ٛخ اٌّخصصخ ثمسّه ٌطٍجخ
اٌذساسبد اٌؼٍ١ب
ِٕبسجخ لبػخ اٌذساسخ ِٓ د١ش اٌذجُ ٚاٌزأص١ش
ٚاإلضبءح ٚاٌز٠ٛٙخ
رٛفش ِٕٚبسجخ اٌخذِبد اٌّسبٔذح فِ ٟمش اٌذساسخ
(اٌخذِبد اٌّىزج١خ ٚاٌمشطبس١خ ،اٌجٛف ،ٗ١دٚساد
اٌّ١بٖ)....،
ٔظبفخ ٚجبرث١خ ِمش اٌذساسخ

1.42

2.72

رؼب ْٚاٌمسُ ِؼه ٚدػّٗ ٌه

1.46

2.42

اٌسشػخ اٌّؼمٌٛخ إلٔٙبء اإلجشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ
ف ٟاٌمسُ ( اٌذزف ٚاٌزأج، ً١رسج ً١اٌّٛضٛع ،إلشاس
اٌخطخ )..
اسزجبثخ اٌمسُ (اٌجبِؼخ) ٌشىٛان ٚسّبػٙب
ٌّمزشدبره
سٌٛٙخ ٚسشػخ رٛاصٍه ِغ اإلداساد اٌؼٍ١ب ثبٌجبِؼخ

1.42

2.46

ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب

1.75

2.75

1.78

2.71

1.71

2.77

1.71

2.74

1.71

2.41

1.26
1.21
1.21

2.74
2.75
2.72

ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
غ١ش ساضٟ
غ١ش ساضٟ
غ١ش ساضٟ

رٍم١ه ِؼٍِٛبد ٚاف١خ ػٓ خطزه اٌذساس١خ ثؼذ لجٌٛه
ِغ سّبع سأ٠ه د١بٌٙب
رٛفش اٌزج١ٙضاد اٌزمٕ١خ ٚخذِبد االٔزشٔذ فِ ٟمش
اٌذساسخ
ٚضٛح اإلجشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ ف ٟاٌمسُ( اٌذزف
ٚاٌزأج ،ً١رسج ً١اٌّٛضٛع ،إلشاس اٌخطخ )..
وفب٠خ ِٛالف اٌس١بساد ٚلشثٙب
رٛاصً اٌمسُ ِغ اٌطالة اٌخش٠جٓ١
ِٕطم١خ  ٚػمالٔ١خ اإلجشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ فٟ
اٌمسُ( رسج ً١اٌّٛضٛع ،إلشاس اٌخطخ )....

1.18

2.41

1.16

2.46

1.11

2.75

دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب
ساض ٟإٌٝ
دذ ِب

اٌّزٛسظ اٌذسبث ٟاٌؼبَ ٌٍجؼذ)1.16( :

ساض ٟإٌٝ
دذ ِب

بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمي:
أف أفراد البحث وبشكؿ عاـ راضوف إلى حد ما عف الخدمات اإلدارية المقدمة ليـ أثناء
دراستيـ العميا بجامعة الممؾ خالد ،حيث بمغ المتوسط العاـ الستطالع رضاىـ عف ىذه
الخدمات ( ،)0.93وفي ظؿ ىذه النتيجة؛ يتأكد ضرورة سعي الجامعة باتجاه تحسيف ىذه
الخدمات وتذليؿ كؿ العقبات أماـ ذلؾ ،بما يتوافؽ مع طموحات وتوقعات طالب وطالبات
الدراسات العميا.
كما عبرت أفراد البحث عف رضاىا المرتفع وبشكؿ محدد عف مستوى المحافظة عمى
سرية وخصوصية معموماتيـ وبياناتيـ المتوفر لدى الجامعة ،وىذا يستحؽ اإلشادة بالقائميف
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رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:

.................................................................................

عمى ذلؾ وبالتقنية المستخدمة واآلليات المتبعة في حفظ سرية ىذه البيانات والمعمومات ،ثـ
تدريجيا؛ حيث بدى محدوداً عند استطالع رضاىـ عف معايير المفاضمة
بدأ رضاىـ يتضاءؿ
ً
بيف المتقدميف و عف سيولة إجراءات التسجيؿ المبدئي في برامج الدراسات العميا ،وأردفوا
برضاىـ المحدود عف عدالة وشفافية عممية قبوؿ الطالب في ىذه البرامج ومف ثـ سرعة
إجراءات القبوؿ ،ثـ التجاوب مع استفساراتيـ حوؿ التسجيؿ والقبوؿ ،وعف أسموب تعامؿ
الموظفيف اإلدارييف معيـ وجودة أدائيـ ،وكذلؾ عف وضوح المعمومات وكفايتيا عف قسميـ
وسياسة القبوؿ فيو حيف تسجيميـ لاللتحاؽ بو.
وىكذا استمر مستوى رضاىـ المحدود عف بقية الخدمات بالتناقص حتى أبدت أفراد
البحث عدـ رضاىا بالتصاعد عف كفاية مواقؼ السيا ارت وقربيا مف الحرـ الجامعي ،ثـ عف
تواصؿ األقساـ العممية مع الطالب الخريجيف واالستفادة مف خبراتيـ وخدماتيـ ،فيما بمغت
ذروة عدـ رضاىـ عند اإلجراءات اإلدارية المتبعة في األقساـ واصفيف إياىا بأنيا غير منطقية
وغير عقالنية؛ ىذا يستمزـ أف تعيد األقساـ العممية والجيات المختصة النظر وبشكؿ عاجؿ
جميا
في تمؾ اإلجراءات ومراحميا بما يكفؿ تبسيطيا والعمؿ عمى سرعة إنجازىا حيث يظير ً

ومف خالؿ االستقصاء الذي أجراه ىذا البحث أف ىذه المشكمة تؤرؽ الكثير مف طالب
تحديا أماميـ.
الدراسات العميا وتمثؿ
ً

السؤال الجاىي :ما مدى زضا أفساد البحح عً اخلدمات األنادميية املكدمة هله؟

يوضح الجدوؿ رقـ ( )6استجابات أفراد البحث لعبارات ىذا المحور كالتالي:
اٌجذٚي سلُ ( )8اٌّزٛسطبد اٌذسبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسِٚ ٞذ ٜاٌشضب ػٓ اٌخذِبد األوبد١ّ٠خ
اٌّزٛسظ االٔذشاف
ِذ ٜاٌشضب
اٌؼـــــــــــــــــجبسح
اٌزشر١ت
اٌذسبث ٟاٌّؼ١بسٞ
1
6
6
8
5
2
7
4

إٌزضاَ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ثبٌذضٛس دست
اٌجذٚي اٌذساسٚ ٟثبٌٛلذ اٌّذذد ٌٍّذبضشاد
ػاللزه األوبد١ّ٠خ اٌزؼب١ٔٚخ ِغ صِالئه اٌطالة
افزخبسن ثبٔزّبئه ٌٍمسُ
ِسز ٜٛرطٛسن اٌؼٍّٚ ٟاٌّ ٟٕٙخالي س١ش
اٌجشٔبِج
ػذد اٌسبػبد اٌّخصصخ ٌىً ِمشس ٚوفب٠زٙب
رٛص١ف اٌّمشساد ٚاضخ ٠ٚف ٟثبٌغشض ٠ٚؼٍٓ ِٓ
ثذا٠خ اٌفصً
إٌزضاَ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ثزٛص١ف اٌّمشس أصٕبء
س١ش اٌّذبضشاد
اٌؼتء اٌذساسِٕٚ ٟبسجخ جذٌٚه األسجٛػٟ
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2.27
6.56
6.51
6.62
6.68
6.18

ساضٟ

2.72
2.42
2.72

ساضٟ
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب

2.76
2.75

ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب

6.16
2.76
6.21
6.24

2.74

ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب

رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:
1
12
11
16
16
18
15
12
17
14
11
62
61
66
66
68
65
62
67
64
61
62
61
66
66

.................................................................................

6.27
6.25

سّؼخ اٌمسُ فِ ٟذ١ظ اٌجبِؼخ اٌذاخٍٚ ٟاٌخبسجٟ
رجشثزه ِغ اٌمسُ
ِسز ٜٛاٌذش٠خ اٌّزبدخ ٌه ف ٟاخز١بس ِٛضٛع
6.26
سسبٌزه اٌؼٍّ١خ
2.75
1.17
رٕبست ِذز ٜٛاٌّمشس ِغ اٌسبػبد اٌّؼزّذح ٌٗ
2.77
1.17
ارسبَ اٌّمشساد ثبٌؼّك اٌّؼشفٚ ٟاٌضشاء اٌّٙبسٞ
2.77
1.12
رؼبًِ ٚرؼب ْٚأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ِغ اٌطالة
2.75
رّىٓ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ِٓ اٌّمشساد اٌزٟ
1.15
٠طشدٙٔٛب ِٕٚبلشزٙب وخجشاء فٙ١ب
2.76
دجُ ٚفبػٍ١خ اٌزىٍ١فبد اٌؼٍّ١خ اٌّطٍٛثخ ِٕه أصٕبء
1.16
دساسزه ٌٍّمشساد
2.75
اٌّمشساد رٍج ٟادز١بجبد اٌطالة اٌؼٍّ١خ ٚاٌّ١ٕٙخ
1.11
ٚاٌجذض١خ فِ ٟجبي اٌزخصص
2.72
اٌّمشساد رٍج ٟادز١بجبد اٌّجزّغ اٌزّٕ٠ٛخ
1.44
ِٚزطٍجبد اٌؼصش اٌذذ٠ش
2.48
رٛاصً اٌّششذٚ ٓ٠اٌّششف ٓ١اٌؼٍِّ ٓ١١غ اٌطالة
1.44
ٚدػٌُّٙ ُٙ
2.71
اسرجبط اٌّمشساد ِغ اٌزٛجٙبد اٌؼبٌّ١خ فٟ
1.42
رخصصه
2.48
ِسز ٜٛاإلسشبد األوبدٚ ّٟ٠اإلششاف اٌؼٍّٟ
1.42
ٚفؼبٌ١زٗ
2.77
1.45
ػذاٌخ رم ُ١١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠س ٌٍطالة
2.72
1.46
ِشاجغ اٌّمشساد دذ٠ضخ ٚأصٚ ٍٗ١رذذس ثبسزّشاس
2.78
اٌّالدظبد اٌز ٟرمذَ ػٍ ٝخطخ اٌشسبٌخ ٚػٍٝ
1.74
اٌشسبٌخ ِٕطم١خ ٚػٍّ١خ
2.76
رٛافك ِب رُ رمذ ّٗ٠ف ٟاٌجشٔبِج ِغ رٛلؼبره
1.78
ٚطّٛدبره
2.75
1.78
رٕٛع أسبٌ١ت رذس٠س اٌّمشساد ٚآٌ١خ رمّٙ١١ب
2.78
رٛفش ٚفبػٍ١خ اٌجشاِج اإلصشائ١خ اٌّمذِخ ٌه أصٕبء
1.76
اٌذساسخ
2.72
ِسز ٜٛلذسح اٌمسُ ػٍ ٝرج١ٙضن ٌٍّسزمجً ( ِٓٚ
1.76
رٌه ِشدٍخ اٌذوزٛساٖ )
2.76
اٌّمشساد ِزىبٍِخ ِٚشرجخ ِٕطم١ب ٚخبٌ١خ ِٓ
1.72
اٌزىشاس ٚاٌزذاخً
2.74
1.72
ٚضٛح ِالِخ ِسزمجٍه اٌّ ٟٕٙفٛس رخشجه
2.75
رٛفش ٚوفب٠خ ِصبدس اٌّؼشفخ اٌّخزٍفخ فِ ٟمش
1.21
اٌذساسخ
2.72
ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس ِغ اٌطالة ٚاألخز ثشأُٙ٠
1.54
د١بٌٗ ِب أِىٓ
2.22
اسزمطبة اٌمسُ ٌٍّزّ١ض ِٓ ٓ٠اٌخش٠جٌٍ ٓ١ؼًّ
1.86
وأػضبء ٘١ئخ رذس٠س
اٌّزٛسظ اٌذسبث ٟاٌؼبَ ٌٍجؼذ:
()1.18

تُشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى ما يمي:
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2.42
2.77
2.48

ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب
غ١ش ساضٟ
غ١ش ساضٟ
ساض ٟإٌ ٝدذ ِب

رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:

.................................................................................

في العموـ كاف أفراد أفراد البحث راضوف إلى حد ما عف مستوى الخدمات األكاديمية
المقدمة ليـ؛ حيث بمغ متوسط ذلؾ ( )0.96درجة مف أصؿ ( )3درجات ،وعمى ىذا ينبغي
عمى الجيات المختصة في الجامعة الوقوؼ عمى ىذه الخدمات وتحميميا عف كثب واجراء
خصوصا طالب وطالبات
التحسينات الالزمة عمييا بما يكفؿ تحقيؽ رضا المستفيديف منيا
ً
سعيا نحو تحقيؽ الجودة والتميز في مخرجات ىذه المؤسسة.
الدراسات العميا ً
كما لفتت بيانات ذات الجدوؿ إلى أف أفراد أفراد البحث راضوف بشكؿ مرتفع عف مستوى

التزاـ أعضاء ىيئة التدريس بالحضور حسب الجدوؿ الدراسي وفي الوقت المحدد
لممحاضرات ،ومف ىنا يمكف أف تُق أر المسؤولية العالية التي يتمتع بيا أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة نحو الوقت المخصص لطالبيـ وحرصيـ عمى تواجدىـ ضمف إطار الجدوؿ المحدد
جميا عمى أرض الواقع ،ىذه النتيجة يستحؽ
ليـ وبالتزاميـ العالي ،الذي أدركتو أفراد البحث ً
معيا أعضاء ىيئة التدريس الشكر والتقدير والتحفيز لقياميـ بواجبيـ في ىذا الجانب بشكؿ
تحقؽ معو رضا المستفيديف ،كما أبدت أفراد البحث عف رضاىا كذلؾ عف مستوى العالقات
األكاديمية التعاونية بينيـ وبيف زمالئيـ الطالب؛ وىذه العالقة حقيقة بالكاد تخفى عف عيف
مف يشرؼ أو يتعامؿ أو يدرس ليذه المرحمة الدراسية ،حيث كاف ليا انعكاس إيجابي عمى
مستواىـ العممي بعد أف تشكمت بينيـ روابط مجتمعات تعمـ أكاديمية ساعدتيـ عمى تجاوز
بعض العقبات الدراسية مف خالؿ عمميـ كفريؽ واحد تربطيـ عالقات اجتماعية أكثر مف أنيا
تكوف عالقات أكاديمية فقط.
بعد ذلؾ أخذ مستوى رضا أفراد البحث عف الخدمات االكاديمية المقدمة ليـ بالتدني؛
حيث كاف محدوداً بشكؿ كبير عند مستوى وضوح مالمح مستقبميـ الميني فور تخرجيـ مف

الجامعة ،ثـ عف توفر وكفاية مصادر المعرفة المختمفة لمقرر الدراسة ،فيما أبدوا عدـ رضاىـ

عف مناقشة أعضاء ىيئة التدريس لتوصيؼ المقررات ميـ واألخذ ب أرييـ حياؿ ذلؾ ضمف
ميا ،فيما كاف عدـ رضاىـ األكبر عف آلية استقطاب القسـ
القدر المتاح
تنظيميا وأكادي ً
ً
لممتميزيف مف الخريجيف لمعمؿ كأعضاء ىيئة تدريس في الجامعة؛ ولعؿ ىذه النتيجة
بالتحديد تفسر برغبة المتميزيف منيـ في العمؿ في األقساـ التي تخرجوا منيا وتطمعيـ لذلؾ
ويروف أنيـ أولى مف غيرىـ بذلؾ ،واف كاف وفي الواقع ىناؾ معايير موضوعية ربما ىي مف
تحدد مف ُيستقطب مف غيره سواء كاف خريج القسـ أـ ال.
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وبالعودة إلى النتيجة الكمية لمبعديف في السؤاليف السابقيف والتي أشارت إلى أف أفراد
البحث راضوف إلى حد ما عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ؛ نجدىا اتفقت
وبشكؿ عاـ مع نتائج دراسة الحسنية ( )6119ودارسة بركة ( )6106ودراسة Manzoor
( )6103ودراسة الكثيري ( )6106ودراسة )6106( Uka؛ حيث أشارت نتائجيا إلى رضا
محدود ودوف المأموؿ عف مجمؿ الخدمات اإلدارية واألكاديمية محؿ الدراسة ،وربما جاء ىذا
االتفاؽ في النتيجة لتقارب مستوى وطبيعة الخدمات اإلدارية واالكاديمية المقدمة لمطالب
والطالبات في مجتمعات محؿ البحث في الدراسات السابقة والبحث الحالي.
في حيف اختمفت نتائج ىذا البحث في ُبعديو السابقيف مع دراسة )6106( Sumner
ودراسة السعدية ( ،)6102حيث أشارت نتائج الدراسة األولى إلى أف الطالب أعربوا عف
ارتياح عاـ عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية التي تقدميا ليـ جامعاتيـ ،أما الدراسة الثانية
منخفضا عف خبراتيـ اإلدارية واألكاديمية في
فقد أشارت نتائجيا إلى أف الطالب جاء رضاىـ
ً

جامعاتيـ التي يدرسوف بيا ،وقد يعزى ىذا االختالؼ في النتيجة إلى كوف مستوى الجامعات

متقدما فيما تطرحو مف خدمات وتوليو أىمي ًة عالي ًة ،أما البيئة محؿ
في الدراسة األولى
ً
الدراسة الثانية فمربما عمى العكس مف ذلؾ.

السؤال الجالحٍ :ل توجد فسوم ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفساد البحح حول
مدى زضاٍه عً اخلدمات اإلدازية واألنادميية املكدمة هله وفكًا الختالفَه يف املتغريات
التالية :الهلية ،الربىامج الدزاسي ،اجليس؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فيما يتعمؽ بمتغير الكمية؛ أجرى الباحث تحميؿ التبايف األحادي
لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد البحث حوؿ درجة رضاىـ عف
الخدمات المقدمة ليـ تعزى لالختالؼ في ىذا المتغير ،والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ كما
يمي:

- 266 -

رضا المستفيدين من خدمات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد:

.................................................................................

جذٚي (ٛ٠ )5ضخ ٔزبئج رذٍ ً١اٌزجب ٓ٠األدبدٌ ٞزذذ٠ذ دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛسطبد اسزجبثبد أفشاد
اٌجذش ٚفمب ٌالخزالف فِ ٟزغ١ش :اٌىٍ١خ

مف قراءة الجدوؿ السابؽ يتضح عدـ وجود اختالؼ بيف آراء أفراد البحث حوؿ مدى

ث ٓ١اٌّجّٛػبد

دسجبد
اٌذش٠خ
6

ِجّٛع
اٌّشثؼبد
24668

داخً اٌّجّٛػبد
اٌّجّٛع

121
111

611462
6114214

اٌّزغ١ش
اٌىٍ١خ

ِصذس اٌزجبٓ٠

ِزٛسظ لّ١خ ِسزٜٛ
اٌذالٌخ
ف
اٌّشثؼبد
2412
غ١ش
2427
داٌخ
2468

رضاىـ عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وف ًقا الختالفيـ في ىذا المتغير ،ولعؿ

ىذا يعود إلى أف ىذه الكميات تنتمي لذات المؤسسة الجامعية ولذات التنظيـ والثقافة وتخضع

كبير بيف تمؾ
لنمط واحد مف آليات تسيير العمؿ اإلداري واألكاديمي؛ حيث ال ُيرى معو تفاوتًا ًا
الكميات مف حيث نوعية وجودة الخدمات اإلدارية واألكاديمية التي تقدميا لطالبيا مف وجية
نظرىـ أنفسيـ باختالؼ كمياتيـ ،وقد اتفؽ ىذا البحث بيذه النتيجة مع دراسة الحسنية
( )6119حيث أشارت نتيجتيا إلى عدـ وجود فروؽ بيف استجابات األفراد محؿ الدراسة وفقًا
لالختالؼ في ىذا المتغير.

وفي سياؽ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فيما يتعمؽ بمتغيري :البرنامج الدراسي والجنس؛
أجرى الباحث اختبار (ت) لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد البحث
حوؿ مدى رضاىـ عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ تعزى لالختالؼ في ىذيف
المتغيريف ،والجدوليف ( )4و ( )4يوضحاف ذلؾ كالتالي:
جذٚي (ٛ٠ )2ضخ ٔزبئج اخزجبس (د) ٌزذذ٠ذ دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛسطبد اسزجبثبد أفشاد اٌجذش
ٚفمب ٌالخزالف فِ ٟزغ١ش :اٌجشٔبِج اٌذساسٟ
االٔذشاف
اٌجشٔبِج
اٌّزٛسظ
اٌؼذد
اٌّؼ١بسٞ
اٌذساسٟ
داٌخ
64652481
1448
656
دوزٛساٖ
2456
1417
222
ِبجسز١ش
جذٚي (ٛ٠ )7ضخ ٔزبئج اخزجبس (د) ٌزذذ٠ذ دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛسطبد اسزجبثبد أفشاد اٌجذش ٚفمب
ٌالخزالف فِ ٟزغ١ش :اٌجٕس
اٌجٕس
طبٌت
طبٌجخ

اٌؼذد
512
826

اٌّزٛسظ
1418
1416

االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ
2488
2455
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يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4وجود اختالؼ بيف آراء أفراد البحث حوؿ مدى رضاىـ عف
الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وفقًا الختالفيـ في متغير البرنامج الدراسي لصالح

الطالب والطالبات الممتحقيف ببرنامج الماجستير ،وقد يعزى ىذا االختالؼ والنتيجة إلى أف
طالب الماجستير يشعروف ب تحسف ىذه الخدمات مقارنة بالخدمات المقدمة ليـ في مرحمة
ال بكالوريوس ىذا بخالؼ إحساسيـ بأف ىناؾ تحسف في أسموب التعامؿ معيـ ،أما خبرة
انطباعا مختمفًا لتقييـ مستوى رضاىـ عف
طالب برنامج الدكتوراه األكاديمية فشكمت لدييـ
ً
ىذه الخدمات ،وبيذه النتيجة اختمؼ ىذا البحث عف دراسة السعدية ( )6102حيث أكدت
نتيجتو عدـ وجود فروؽ بيف آراء عينتيا وفقًا لالختالؼ في ىذا المتغير.

في حيف ُيق أر مف الجدوؿ رقـ ( )4عدـ وجود اختالؼ بيف آراء أفراد البحث حوؿ مدى
رضاىـ عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وفقًا الختالفيـ في متغير الجنس،

وذلؾ ربما ألف نفس مستوى الخدمات المقدمة لشطري الطالب والطالبات ال تختمؼ عف

كثير مف حيث مستوى أدائيا وجودتيا مما انعكس عمى استجابات أفراد البحث حيث
بعضيا ًا
جاءت متقاربة إلى حد كبير .وىنا اتفقت نتيجة البحث الحالي مع دراسة بركة ()6106
ودراسة نبيمة الكندري ( )6106ودراسة السعدية ( )6102مف حيث عدـ وجود فروؽ بيف
آراء عيناتيا وفقًا لالختالؼ في ىذا المتغير .في حيف اختمفت ىذ النتيجة عف ما توصمت إليو
دراسة الزكي وعبدالعزيز( )6106حيث كشفت عف وجود فروؽ بيف االستجابات وفؽ ىذا
المتغير لصالح الطالب عمى حساب الطالبات.
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السؤال السابع:
ما التصوز املكرتح للتحسني املستنس لسضا طالب وطالبات الدزاسات العليا ظامعة
امللو خالد عً اخلدمات املكدمة هله؟
متَيد:
ىذا التصور ُيعد بمثابة محاولة عممية ُبنيت عمى دراسة عممية ميدانية أجراىا الباحث
وخبرتو العممية لممساىمة في التحسيف المستمر لرضا طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة
الممؾ خالد عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ.

األٍداف والغايات مً ٍرا التصوز:
-1التحسيف المستمر لمخدمات المقدمة لمطالب بجامعة الممؾ خالػد بمػا يرتقػي لتطمعػاتيـ
وأرباب العمؿ.
 -2تييئة المناخ المناسب لدراسة الطالب والطالبات وتفوقيـ.
 -3بناء ثقافة تنظيمية جامعية داعمة لمتحسيف والتطوير المستمريف.
 -4خمؽ جو تعاوني داخؿ الكميات باعث عمى التحسيف.
-5التحفيز عمى التميز األكاديمي واإلبداع العممي.
 -6االستثمار اإليجابي لإلمكانات المادية والبشرية.
 -7المساىمة في تحقيؽ الجامعة لالعتماد األكاديمي والجودة والتميز في المخرجات.
 -8تحسيف سمعة الجامعة لجذب الدارسيف.

الدوافع واملربزات لتكديه ٍرا التصوز:
ُيشير الباحث ىنا إلى مجموعة مف الدوافع والمبررات التي تـ االستناد إلييا لتقديـ ىذا
التصور وىي:
 -0الطمب المتزايد عمى التعميـ العالي وضرورة مواكبة ىذا الطمب بخدمات متطورة
باستمرار.
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 -6المنافسة بيف الجامعات الستقطاب الطالب والتي ستزداد مع التحوؿ إلى خصخصة
التعميـ وىذا يستمزـ العمؿ عمى تحسيف سمعة الجامعة مف خالؿ تقديـ خدمات
متميزة لطالبيا.
 -3توجو الدولة الستطالع رأي المستفيد عف الخدمات التي تقدميا المؤسسات الحكومية
العامة مف خالؿ مركز (أداء) ومف بينيا الجامعات ،وىذا التصور قد يساعد في
تقديـ مجموعة مف وسائؿ استطالع رأي المستفيد الداخمي لمجامعة والمتمثؿ في
الطالب والطالبات.
 -6سعي الجامعة لتحقيؽ االعتماد البرامجي والمحافظة عمى اعتمادىا المؤسسي.

مهوىات ٍرا التصوز:
تمت بمورة مكونات التصور في شكؿ حمقة متصمة ومستمرة تصؼ مراحؿ قياس وتحسيف
رضا الطالب والطالبات كما يمي:

تكوين الفريق

تحديد
فرص
التحسين

المتابعة
والتقويم

تحليل
فرصة
التحسين

تنفيذ آلية
التحسين
وضع آلية
التحسين
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ويمكف شرح ىذه المراحؿ كالتالي:

املسحلة األوىل :تهويً الفسيل
وتشمؿ ىذه المرحمة اإلجراءات التالية:
 تشكيؿ فريؽ لمتحسيف بكؿ كميػة بإشػراؼ وكيػؿ الكميػة لمتطػوير والجػودة وعضػوية وكيػؿالكميػػػة لمداراسػػػات العميػػػا والبحػػػث العممػػػي ،وممثػػػؿ (رجػػػؿ /وسػػػيدة) مػػػف كػػػؿ قسػػػـ عممػػػي
باإلضافة إلى مدير اإلدارة بالكمية.
 تدريب الفريؽ. توزيع المياـ.مياـ الفريؽ
 -0وكيؿ التطوير والجودة:
 اختيار أعضاء الفريؽ بالتنسيؽ مع عميد الكمية ورؤساء األقساـ. توزيع المياـ بيف أعضاء الفريؽ. قيادة وادارة الفريؽ. إعداد التقارير عما تـ إنجازه ورفعيا لعميد الكمية. تشجيع وتحفيز أعضاء الفريؽ. المشاركة في نشر ثقافة تحسيف رضا المستفيديف. -6أعضاء الفريؽ:
 المشاركة في اجتماعات الفريؽ بواقع مرة كؿ أسبوع عمى األقؿ. المشاركة في تنفيذ مراحؿ المشروع. -المشاركة في نشر ثقافة تحسيف رضا المستفيديف.

املسحلة الجاىية :حتديد فسص التحسني
في ىذه المرحمة يتـ:
 مراجعة دليؿ الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة لطالب الدراسات العميا.
 تدويف كؿ الخدمات.
 اختيار فرص التحسيف ،مف خالؿ األدوات التالية:
 اسبانات رضا المستفيد الخارجي.- 269 -
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 استبانة رضا المستفيد الداخمي ويمكف االستفادة مػف االسػتبانة المقدمػة مػف خػالؿالبحث الحالي.

 تصميـ واستخداـ تطبيؽ ألجيزة اليواتؼ الذكية يقيس رضا الطالب والطالبات عػفالخدمات المقدمة ليـ مع ربطو بالفريؽ وتحديث بياناتو باستمرار.

 -إجراء المقابمة مع الطالب والطالبات.

 -مالحظة الطالب والطالبات أثناء استفادتيـ مف الخدمات المقدمة ليـ.

رسميا مف الطالب والطالبات.
ضمنيا أو
 مراجعة الشكاوى المقدمةً
ً
 المقػػاءات الدوريػػة لمفريػػؽ ( اسػػتخداـ أدوات الجػػودة مػػف عصػػؼ ذىنػػي ومشػػجراتوخرائط التدفؽ لمخروج بالخدمات التي تحتاج إلى تحسيف) .

املسحلة الجالجة :حتليل فسصة التحسني ( للددمة)
يػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة القيػػاـ بعمميػػات فحػػص دقيػػؽ وشػػامؿ لكػػؿ اإلج ػراءات التػػي تػػتـ مػػف
ػز عمػػى
خالليػػا الخدمػػة المسػػتيدفة بالتحسػػيف مػػف أجػػؿ تسػػميط الضػػوء وبشػػكؿ أكث ػر تركيػ ًا
مواطف القصور فييا ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات التالية:

 توثيػؽ الخدمػة بشػػكؿ دقيػؽ ومفصػػؿ كمػا ىػػي فػي الواقػػع الفعمػي ،مػػع عمػؿ خارطػػةتدفؽ ليا.
 جمع البيانات والنماذج الخاصة بالخدمة. تحديد الواقع المأموؿ لمعممية وفؽ تحميؿ نتائج أدوات تحديد فرص التحسيف. تحديػػد الفجػػوة فػػي األداء بػػيف الواقػػع الفعمػػي و المػػأموؿ فػػي الخدمػػة محػػؿ التحسػػيف(نقاط الضعؼ في  :الوقت  ،التكمفة  ،المناسبة ،الجودة .) ...
 -تحديد المعايير المرغوبة في الخدمة.

املسحلة السابعة :وضع آلية التحسني
فػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتـ وضػػع آليػػة التحسػػيف الممكػػف تنفيػػذىا مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ لمواقػػع
المأموؿ لمخدمة محؿ التحسيف ،وتتـ مف خالؿ اإلجراءات التالية:
 اختيار أوجو التحسيف الممكنة لمخدمة مف حيث ( تبسػيط ،حػذؼ ،دمػج ،تغييػر،إبػػػداؿ )... ،ومػػػف خػػػالؿ اسػػػتطالعات رأي الطػػػالب والطالبػػػات حػػػوؿ التحسػػػيف
المطموب والمرغوب في الخدمات المقدمة ليـ.
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 وضػػع توصػػيات تحسػػيف الخدمػػة محػػؿ الدراسػػة بحيػػث تشػػمؿ( :اإلج ػراءات المطموبػػةلتحسػػػيف الخدمػػػة ،الجيػػػة المنفػػػذة ،المتطمبػػػات ،زمػػػف التنفيػػػذ ،مقػػػاييس األداء
ومؤشرات التحقؽ).
 -اعتماد توصيات التحسيف مف صاحب الصالحية (عمادة الدراسات العميا).

املسحلة اخلامسة :تيفير آلية التحسني ومتابعَا
فػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتـ التنفيػػذ الفعمػػي لتوصػػيات التحسػػيف عمػػى أرض الواقػػع بعػػد اعتمادىػػا
مف صاحب الصالحية ،كما تتـ في ىذه المرحمة وتزام ًنػا مػع تنفيػذىا القيػاـ بعمميػة متابعػة

دقيقػػة ومسػػتمرة إلج ػراءات ىػػذا التنفيػػذ وتصػػحيح االنحرافػػات أوًال بػػأوؿ .مػػع رفػػع الفريػػؽ

دوريا عف التقدـ في ىذا لوكيؿ الكمية لمتطوير والجودة.
تقرير
ًا
ً

املسحلة السادسة :املتابعة و التكويه.

في ىذه المرحمة تقوـ وكالة الكمية لمتطػوير والجػودة بمتابعػة مسػتمرة إلجػراءات تنفيػذ ىػذا
التصػػور بشػػكؿ عػػاـ لتػػوفير تغذيػػة راجعػػة لنتيجػػة تنفيػػذ توصػػيات التحسػػيف و تقيػػيـ مػػدى
فاعميػػة آليػػة التحسػػيف وأثرىػػا فػػي تحقيػػؽ رضػػا الطػػالب والطالبػػات ومػػف ثػػـ وضػػع الخطػػط
العامة لإلجراءات التصحيحية ،وتتـ ىذه المرحمة مف خالؿ اإلجراءات التالية:
 تقػػويـ نتػػائج تنفيػػذ توصػػيات التحسػػيف لفتػػرة فصػػؿ دراسػػي ورفػػع مخرجاتيػػا لعميػػدالكمية.
 يقػػوـ عميػػد الكميػػة بػػالرفع بتقريػػر ختػػامي سػػنوي لصػػاحب الصػػالحية عػػف اإلج ػراءاتالمتخذة خالؿ تنفيذ ىذا التصػور والخػدمات التػي تػـ تحسػينيا ونتػائج ىػذا التحسػيف
عمػػى رضػػا الطػػالب ،وىكػػذا تسػػير دائػػرة الجػػودة والتحسػػيف لتحقيػػؽ الترقػػي المسػػتمر
لمخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة لطالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة الممػؾ
خالد.

مكومات جناح ٍرا التصوز:
إف نجاح ىذا التصور يعتمد في الدرجة األولى عمى التزاـ اإلدارة العميا المعنية عمى
فعميا عمى أرض
مستوى الجامعة وكذا اإلدارة العميا في الكميات واألقساـ ودعميا لتنفيذه ً
الواقع ،و ىذا االلتزاـ والدعـ يتبمور في اإلجراءات التالية :إصدار الق اررات الداعمة لتطبيؽ
ىذا التصور ،و التوجيو بتوفير كافة االحتياجات البشرية والمادية والمالية الالزمة لتطبيؽ ىذا
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التصور  ،ىذا باإلضافة إلى المتابعة الشخصية مف قبميـ وباستمرار لمراحؿ تنفيذ ىذا
التصور.

ملدص ىتائج البحح:
يمكف تمخيص النتائج التي توصؿ إلييا ىذا البحث فيما يمي:
 -0ىناؾ عوامؿ مادية وأخرى معنوية تؤثر وبشكؿ كبير عمى مستوى رضا الطالب والطالبات
يجابا.
سمبا أو إ ً
عف الخدمات المقدمة ليـ إما ً
 -6أفراد البحث وبشكؿ عاـ راضوف إلى حد ما عف الخدمات اإلدارية المقدمة ليـ أثناء
دراستيـ العميا بجامعة الممؾ خالد.
 -3أفراد البحث وبشكؿ عاـ راضوف إلى حد ما عف الخدمات األكاديمية المقدمة ليـ أثناء
دراستيـ العميا بجامعة الممؾ خالد.
احصائيا بيف متوسطات استجابات أفراد البحث حوؿ مدى رضاىـ
 -6عدـ وجود فروؽ دالة
ً
عف الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة ليـ وفقًا الختالفيـ في متغيري :الكمية
والجنس ،في حيف وجدت ىذه الفروؽ وفقًا الختالفيـ في متغير البرنامج الدراسي لصالح
الطالب والطالبات الممتحقيف ببرنامج الماجستير.

 -2تقديـ تصور مقترح لمتحسيف المستمر لرضا طالب وطالبات الدراسات العميا بجامعة
الممؾ خالد عف الخدمات لمقدمة ليـ.

التوصيات:
مف خالؿ ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يوصي الباحث الجامعات بما يمي:
خصوصا طالبيا وطالباتيا والسعي لتحقيقو
 -0العمؿ عمى نشر ثقافة االىتماـ بالمستفيد
ً
بمختمؼ الوسائؿ الممكنة.
 -6تأىيؿ واعداد العامميف والعامالت بالجامعة عمى كيفية تحسيف العوامؿ المؤثرة عمى رضا
الطالب والطالبات مف خالؿ النشرات والندوات والبرامج التدريبية.
 -3العمؿ عمى إزالة كؿ العوامؿ التي قد تؤدي إلى انخفاض رضا الطالب والطالبات.
 -6تنفيذ التصور المقترح في ىذه الدراسة ودعمو ومتابعتو.
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املساجع
أوالً :املساجع العسبية
 )0بركة ،باكيناز عزت ( .)6106رضا المستفيديف كمدخؿ إلدارة الجودة الشاممة بالجامعات

بالتطبيؽ عمى جامعة مصر لمعموـ والتكنولوجيا .بحث مقدـ لممؤتمر العربي الدولي الثاني

لضماف جودة التعميـ العالي ،الجامعة الخميجية ،مممكة البحريف في الفترة مف -6

.348-326، 6106/6/2
 )6جامعة

الممؾ

خالد

(.)6108

وثيقة

الخطة

االستراتيجية،

https://www.kku.edu.sa/sites/default/files/general_files/pdf/Stratigi
c%20plan.compressed.pdf

 )3الحسنية ،سميـ إبراىيـ ( .)6119مدى رضا طمبة كمية االقتصاد في جامعة حمب عف
مستوى األداء اإلداري واألكاديمي لكميتيـ :دراسة مسحية .مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ

االقتصادية.306-628 ،)6(62 ،

 )6حمس ،سالـ عبداهلل ( .)6102أثر جودة الخدمة التعميمية عمى رضى الطمبة دراسة تطبيقية
عمى طمبة الماجستير بالجامعة اإلسالمية .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية

واإلدارية.066-98 ،)0(63 ،

 )2حمداف ،خالد محمد طالؿ ( .)6106جودة الخدمة التعميمية وأثرىا عمى رضى الطمبة،

المؤتمر العربي الدولي الثاني لضماف جودة التعميـ العالي ،بحث مقدـ لممؤتمر العربي الدولي

 -الثاني لضماف جودة التعميـ العالي ،الجامعة الخميجية ،مممكة البحريف في الفترة مف -6

.969-904 ، 6106/6/2

 )4زغرب ،شحاتة (  .) 6112مدى مواكبة برنامج الدراسات العميا في فمسطيف لحاجة
المجتمع .مؤتمر دراسي بعنواف "الدراسات العميا بالجامعات الفمسطينية في ضوء التحديات

المعاصرة" ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.069 -94 ،

 )4الزكي ،أحمد عبدالفتاح؛ وعبدالعزيز ،زكي ( .)6106درجة رضا طمبة جامعة الممؾ فيصؿ
عف الخدمات الطالبية التي تقدميا ليـ الجامعة .مجمة بحوث التربية النوعية ،جامعة

المنصورة.633-096 ،64 ،

 )8السعدية ،حمدة بنت حمد بف ىالؿ ( .)6102قياس درجة رضا طمبة كمية العموـ التطبيقية
بصحار عف خبراتيـ األكاديمية واإلدارية .مجمة الدراسات التربوية والنفسية :جامعة السمطاف

قابوس  -كمية التربية.266 - 263 ،)3( 9 ،
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 )9سفراف ،محمد حسف .)6102( .تقويـ برامج الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممؾ خالد
في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبة

الدراسات العميا .مجمة دراسات.840-864 ،)3(66،

 )01الشبؿ ،يوسؼ عبدالرحمف ( .)6106بعض المشكالت التنظيمية واألكاديمية التي تواجو
الطمبة ببرامج الماجستير الموازي في التخصصات التربوية بجامعة اإلماـ محمد بف سعود

اإلسالمية .مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعود لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية-64،013،

.048

 )00الشرماف ،منيرة ( .)6101تصورات طمبة الدراسات العميا في كميتي التربية في جامعتي
مؤتة واليرموؾ لممشكالت التي تواجييـ .مجمة جامعة دمشؽ.228-264 ،)6( 64 ،

 )06الشيراني ،محمد أحمد ( .)6104مؤشرات جودة الخدمات الطالبية بجامعة الممؾ
خالد:دراسة ميدانية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ خالد.

 )03الصارمي ،عبداهلل بف حمود؛ وزايد ،كاشؼ نايؼ ( .)6114مدى رضا طمبة كمية التربية
بجامعة السمطاف قابوس عف اإلشراؼ األكاديمي وطبيعة توقعاتيـ منو .مجمة كمية

التربية :جامعة اإلمارات العربية المتحدة.88-29،)63(60 ،

 )06الصوفي ،محمد؛ الحدابي ،داوود ( .)0998تقويـ الدراسات العميا بجامعة صنعاء مف
وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس والطمبة .مجمة اتحاد الجامعات العربية :عماف ،األردف،

.94 -44 ،33

 )02الضمور ،ىاني حامد ( .)6118تسويؽ الخدمات .دار وائؿ لمنشر :األردف ،ط.6

 )04العبيد ،إبراىيـ عبداهلل ( .)6104الكفاءة الداخمية النوعية لبرامج الدراسات العميا بكمية
التربية بجامعة القصيـ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب .المجمة العربية

لمدراسات التربوية واالجتماعية ،السعودية.038-24 ، 9،

 )04عز الديف ،مدثر حسف سالـ؛ والعرموطي ،أيمف مصطفى ( .)6104درجة رضا الطمبة
نحو الخدمات التعميمية :دراسة حالة عمى جامعة أبو ظبي -فرع العيف .مجمة دراسات
العموـ التربوية ،الجامعة األردنية.0606-0094 ،63،

 )08عقؿ ،إياد زكي ( .)6112المشكالت الدراسية التي تواجو طمبة الدراسات العميا في
الجامعة اإلسالمية وسبؿ التغمب عمييا .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية

بغزة.

 )09عمادة الدراسات العميا بجامعة المؾ خالد ( .)6104الدليؿ اإلجرائي لطالب الدراسات العميا
بجامعة الممؾ خالد .اإلصدار األوؿ.
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 )61عمادة الدراسات العميا بجامعة المؾ خالد ( .)6104الئحة الحقوؽ والواجبات لطالب
الدراسات العميا بجامعة الممؾ خالد.

 )60عمادة الدراسات العميا (0661ىػ) .السجالت اإللكترونية لطالب الدراسات العميا ،جامعة
الممؾ خالد.

)66

العنزي ،سعود عيد الحثربي ( .)6106المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي تواجو طمبة

الدراسات العميا في جامعة تبوؾ مف وجية نظرىـ .مجمة رسالة الخميج العربي-46،63،

.036

 )63عوض ،محمد (  .) 6112واقع و آفاؽ برامج الدراسات العميا بكمية اليندسة .مؤتمر
دراسي بعنواف "الدراسات العميا بالجامعات الفمسطينية في ضوء التحديات المعاصرة"،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.661 -600 ،

 )66عيسى ،محمد أحمد؛ والمعاطي ،وليد محمد ( .)6100تقويـ برنامج الدراسات العميا بكمية
التربية جامعة الطائؼ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب .مجمة بحوث التربية

النوعية ،مصر.66-6 ،09،

 )62الكندري ،نبيمو يوسؼ ( .)6106واقع رضا طمبة كمية الدراسات العميا بجامعة الكويت عف
الخبرات األكاديمية والعممية في ضوء بعض المتغيرات .مجمة رسالة الخميج العربي،036 ،

.42-34

 )64مجمس التعميـ العالي بالمممكة العربية السعودية0604( .ىػ) .الالئحة الموحدة لمدراسات
العميا في الجامعات.

 )64المركز الوطني لقياس أداء األجيزة العامة ( .)6104وثيقة أداء.

 )68المنقاش ،سارة؛ ونورة ،بف معيقؿ ( .)6104تقويـ الكفاءة الداخمية النوعية لبرامج
الدراسات العميا الموازية بكمية التربية في جامعة الممؾ سعود :مقترحات لمتطوير .مجمة
المنارة.640-664 ،)0(63،

 )69ناصري ،آسيا ( .)6102أىمية رضا العميؿ في تدعيـ الميزة التنافسية .رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة العربي بف ميدي ،الجزائر.
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