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 امللدص

ىجؼ ىحا البحث تقجيع ترػر مقتخح لمتحديغ السدتسخ لخضا شالب وشالبات الجراسات 
، استخجـ البحث ليع العميا بجامعة السمظ خالج عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة

مجتسع البحث جسيع شالب وشالبات الجراسات العميا بجامعة  شسلالسشيج الػصفي السدحي، 
( شالًبا وشالبًة، اعتسج ىحا 6665) البالغ عجدىع(، ىػ0441) السمظ خالج لمعاـ الجراسي

أبخز كاف مغ و ، مغ السيجاف البحثيالبحث عمى االستبانة كأداة رئيدية لجسع البيانات 
 نتائجو:
ىشاؾ عػامل مادية وأخخى معشػية تؤثخ وبذكل كبيخ عمى مدتػى رضا الصالب  -0

 عغ الخجمات السقجمة ليع إما سمًبا أو إيجاًبا.بجامعة السمظ خالج والصالبات 
البحث وبذكل عاـ راضػف إلى حج ما عغ الخجمات اإلدارية السقجمة ليع أثشاء  أفخاد -6

 خالج. دراستيع العميا بجامعة السمظ
البحث وبذكل عاـ راضػف إلى حج ما عغ الخجمات األكاديسية السقجمة ليع  أفخاد -3

 أثشاء دراستيع العميا بجامعة السمظ خالج.
البحث حػؿ مجى  أفخادعجـ وجػد فخوؽ دالة احرائًيا بيغ متػسصات استجابات  -4

متغيخي:  رضاىع عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع وفًقا الختالفيع في
الكمية والجشذ، في حيغ وججت ىحه الفخوؽ وفًقا الختالفيع في متغيخ البخنامج 

 الجراسي لرالح الصالب والصالبات السمتحقيغ ببخنامج الساجدتيخ.
لخضا شالب وشالبات الجراسات العميا بجامعة  تقجيع ترػر مقتخح لمتحديغ السدتسخ -5

 السمظ خالج عغ الخجمات لسقجمة ليع.
 السفتاحية: الكمسات

 الخجمات اإلدارية، الخجمات األكاديسية، التحديغ السدتسخالجراسات العميا، رضا السدتفيج، 
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 مكدمة 

يسثل التعميع العالي أحج أىع وسائل إعجاد السػارد البذخية السؤىمة، وىػ ما يسثل استثساًرا 
استخاتيجًيا لكل بمج، فسغ خالؿ بخامج التعميع العالي تتسكغ كل أمة مغ سج احتياجاتيا مغ 
 القػى العاممة واأليجي الساىخة التي يتصمبيا سػؽ العسل واالحتياجات التشسػية الػششية

 .دتجامةالس
 تؤدي دوًرا نياأ إذ الذباب، تحتزغ التي التخبػية السؤسدات أىع مغ الجامعة تعجو 
 العمسية الخبخة لصمبةا وإكداب السعمػمات، تخسيخ عمى تعسل فيي السجتسع، لجور مكساًل 

 والتي العسمية، حياتيع في نجاحيع عمى تعسل التي السيارات مغ العجيج لجييع وتشسي والعسمية،
 بصخائق الحياة مع التعامل مغ وتسكشيع معمػمات، مغ اكتدبػه ما تصبيق عمى قجرتيع مغ تديج

 .(569:ص ،6101ومػضػعية )الذخماف، مشصكية
 نو عسميةً الجراسات العميا فيو عمى أ وخجمات وبخامجإف الشطخة لمتعميع العالي الجامعي 

التشسية الذاممة ونذخ العمع  عجاد القػى البذخية والشيػض بخصطفي إ اقتراديةً  استثساريةً 
أخخجت التعميع الجامعي وبخامجو في الجراسات العميا مغ  ججيجةً  اوالثقافة أضاؼ أبعادً  والسعخفة

مخاجعتو وتصػيخه والتعخؼ  معيا التقميجية إلى الشطخة العمسية التقجمية التصػرية يمـد الشطخة
 (.66:ص ،6106حيغ آلخخ )العبيج، عمى كفاءتو مغ

مغ  ؛بح تصػيخ ىحه البخامج وتحديغ مدتػاىا، ورفع كفاءتيا، وحدغ استثسارىالحا أص
القزايا التي تحطى بأولػية عالية مغ قبل الجامعات ووزارات التعميع لتسكيشيا مغ أداء 
رسالتيا في التجريذ والبحث العمسي وخجمة السجتسع عمى أكسل وجو )السشقاش وبػ 

 (.667:،ص6107معيقل،
كأحج أصجؽ السؤشخات والسقاييذ الزخورية رضا شالب الجراسات العميا  ىسيةونطًخا أل

 الجامعات عمىإلحجاث ومتابعة وتقييع ذلظ التصػيخ السشذػد بل وأكثخىا واقعية؛ كاف لداًما 
 مغ الجامعة لتتسكغ وذلظ ،بكافة الػسائل والتقشيات الخضا ىحا عمى تحقيق والعسل الحخص
 في ونسػىا تصػرىا إلى يؤدي مسا وجػدىع، عمى والسحافطة الصمبة مغ عجد أكبخ اكتداب
  .األكاديسية السجاالت مختمف

 مغ الجامعة تقجمو لسا الصمبة إدراؾ مجى بسػضػعية يحجد الصمبة رضا قياس كسا أف
 الفجػة إلغالؽ السشاسبة القخارات التخاذ أماميا السجاؿ ويفدح دارية،ٕوإ تعميسية خجمات
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 الستأتية فالسعمػمات الحكيقي، الخجمات واقع وبيغ الخجمات لجػدة الصمبة إدراؾ بيغ الحاصمة
والتشسية الذاممة  السدتقبمية لمخيارات األساس العمسي القػي  ىي السيجانية البحػث مغ

 .(961:ص ،6106)حسجاف،
مذخوًعا وششًيا تخعاه لو قياس رضا السدتفيج عغ الخجمات السقجمة واليـػ أصبح 

أداء  لكياس باسع )أداء( ت لو مخكًدا مدتقاًل أنذأ، فالسسمكة العخبية الدعػدية ووتذخؼ عمي
 مدتػى أداء عغ واضحةً  صػرةً  السرمحة أصحاب بيجؼ إعصاء؛ األجيدة الحكػمية العامة

 تسكيغ في األداء قياس تقاريخ تداىع كسا أىجافيا، تحقيق نحػ تقجميا ومجى األجيدة ىحه
 فخص و أىجافيا تحقيق في تػاجييا التي السعػقات تحجيج مغ األجيدة ىحه القائسيغ عمى

 إلى باإلضافة ،لألداء السدتسخ التصػيخ لزساف الالزمة اتخاذ القخارات دعع و التحديغ
 السرمحة أصحاب مع األداء تقاريخ نتائج خالؿ مذاركة مغ الذفافية تعديد في السداىسة

 .(6107،العامة األجيدة أداء لكياس الػششي السخكد)
شالب وشالبات جامعة السمظ رضا  متعخؼ عمى واقعلىحا البحث  يأتي وفي ىحا الدياؽ

 فيو؛ معػامل السؤثخةية لخالج عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع مع دراسة تحميم
 .السدتسخ ترػر مقتخح لتحديشوػضع ل

 البححمشهلة 

والبيئة التعميسية ، الجاخمية والخارجية لسؤسدات التعميع العالي إف زيادة السشافدة
الحرػؿ عمى التعميع  تكاليف، وارتفاع ميدانية التعميعمثل خفس  أخخى  تحجياتو ، الجيشاميكية

وارتفاع  ،والتحػؿ التجريجي نحػ خرخرة التعميع ،يخ التخكيبة الدكانيةالجامعي، وتغ
 أىسية رضا الصالب ؾ معياُيجر   ؛السؤسدات التعميسية لة فيءالسداب األصػات التي تشادي

 جراسات أف رضا الصالب كاف إيجابيأضيخت الحيث ؛ كعامل مذتخؾ في كل ىحه القزايا
 نحػ السدتقبل؛ ما يجعل ىشاؾ جيػدىع ػجيو، وتبيعالتأثيخ عمى تحفيد الصالب، واالحتفاظ 

أكثخ عمى احتياجات الصالب واىتساماتيع  في القزايا التي تخكدلسديج مغ البحث  ممحةً  حاجةً 
 يجب الشطخ في العػامل الخارجية امج األكاديسية باإلضافة إلى ذلظمغ أجل تحديغ البخ 

 .(4، ص:6107وآخخوف، Sum) أيًزا رضاىعالسؤثخة في 
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معطسيع ، مخاجعة لمقزايا الستعمقة بخضا الصالب قجمػا غالحي العجيج مغ الباحثيغإف 
يػافقػف عمى أف الصالب الخاضيغ بذكل كبيخ ىع أوفخ نريًبا لمبقاء في الجامعة، وفي نياية 

 . (36ص:  ،6106وآخخوف،   Tessema) مشيا بتفػؽ تخخج الالسصاؼ، 
الجراسات السيجانية التي ناقذت السذكالت اإلدارية  جسمًة مغومع ذلظ فإف نتائج 

؛ وبالتالي تؤثخ عمى مدتػى رضاىع الجراسات العميا بالجامعاتتػاجو شالب واألكاديسية التي 
والقػانيغ واألنطسة إما في جانب الدياسات  ،كذفت عغ وجػد العجيج مغ السذكالت والتحجيات

الستبعة، وكحلظ الخجمات  واألكاديسيةوالمػائح الجامعية، أو مغ ناحية اإلجخاءات اإلدارية 
وابغ السشقاش  دراسةالسدانجة لعسميات التعميع والتعمع، ومغ ىحه الجراسات عمى سبيل السثاؿ: 

 (.6100( و عيدى )6106الذبل )( و 6104( و العشدي )6107عقيل )
بعج  يرلوليحا فإف مدتػى رضا شالب الجراسات العميا عغ الخجمات السقجمة ليع لع 

إلى السدتػى السصمػب، حيث يتخاوح ما بيغ السحجود والستػسط؛ ذلظ بالعػدة إلى نتائج دراسة 
 Gill( و 6106( والدكي وعبجالعديد)6119ة )( والحدشي6116كل مغ: الرارمي وزائج )

(، في حيغ تػصمت نتائج دراسة الدعجية 6104) Uka( و 6106( وبخكة )6106)
جاء بجرجة مشخفزة عشج قخاءتيا لخبخاتيع حػؿ الخجمات  ( إلى أف رضا الصمبة6105)

 األكاديسية واإلدارية السقجمة ليع.
تعشى  -عمى حج عمع الباحث  - ، حيث لع تجخ دراسةعمى صعيج جامعة السمظ خالج أما 

السقجمة اإلدارية واألكاديسية بذكل خاص عغ الخجمات  شمبة الجراسات العمياباستصالع رضا 
( إلى أف معاييخ جػدة الخجمات حققت درجة تػافخ 6105دراسة سفخاف )تائج ن أشارتليع؛ 

( 6106خاني )دراسة الذينتائج مت كسا تػصمتػسصة مغ وجية نطخ شالب الجراسات العميا، 
سجاالت )خجمات شؤوف المؤشخات جػدة الخجمات الصالبية بجامعة السمظ خالج في إلى أف 

واإلعالنات الستشػعة، واألنذصة السختمفة، والتػجيو واإلرشاد(، الصالب، واإلسكاف، والتغحية، 
مؤشخات جػدة تػفخت ، بيشسا مغ وجية نطخ شالب الجراسات العميا تتػافخ بجرجة متػسصة

 . الحقػؽ الصالبية بجرجة قميمة
الخصة  نتائج تحميل البيئة الجاخمية والخارجية السزسشة في وثيقة كذفتكسا 

جسمة مغ نقاط الزعف الجاخمية والتحجيات  (6108) االستخاتيجية لجامعة السمظ خالج
 التجريذ ىيئة أعزاء استبقاء عمى القجرة محجوديةومشيا عمى سبيل السثاؿ: الخارجية 
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والخسالة،  بالخؤية الػعي الصمبة، ضعف بعجد مقارنة ضعيفة استيعابية الستسيديغ، قجرة
 ،)السكتبات( التعمع مرادر ، محجوديةلمصالبات الدكغ تػفخ وعجـ السػاصالت محجودية
 عجـالعميا،  لمجراسات األكاديسية البخامج تخررات العمسي، محجودية لمبحث الجعع محجودية

 السدافة بعجالعمسية،  التخررات بعس في التجريذ ىيئة أعزاء مغ الكافي العجد تػفخ
  البيئة. لصبيعة نطًخا البشات كميات مع التػاصل وصعػبة

إلى انخفاض مدتػى رضا  سيؤدي ال محالةالسختمفة والتحجيات ف وجػد ىحه السذكالت إ
الخجمات السقجمة ليع أثشاء دراستيع الجامعية وىحا ما  عغبالجامعة شمبة الجراسات العميا 

و ( 6105( و بخكة )6108وآخخوف ) Celikتػصمت إليو العجيج مغ الجراسات ومشا دراسة 
Uka (6104) ( 6104ونبيمة الكشجري)  وManzoor (6103.) 

بعس ومزاميغ السشاقذات التي أجخاىا مع  العسميةلباحث اخبخة كحلظ وىحا ما أكجتو 
شالبو في مخحمة الجراسات العميا والتي تمسح بذكل مباشخ إلى محجودية رضاىع بذكل عاـ 

ولحا استذعخ الباحث  ،التي يتمقػنيا مغ قبل الجامعةعغ جسمة الخجمات األكاديسية واإلدارية 
 الجراسات العميا الخضا الحالي لصالب مدتػى  تفحزميجانية عمسية إجخاء دراسة  ضخورة

 في ، والعػامل السؤثخة فيو،ة السقجمةيالخجمات اإلدارية واألكاديس عغخالج  جامعة السمظب
وعميو كانت أسئمة البحث تتزسغ  ؛بذكل مدتسخ ترػر لتحديغ ىحا الخضا القتخاحمحاولة 

 :االستفدارات التالية
 السقجمة ليع؟الجامعية ما العػامل السؤثخة في مدتػى رضا الصمبة عغ الخجمات  -0
 ؟الخجمات اإلدارية السقجمة ليعالبحث عغ  أفخادرضا  مجىما  -6
 ؟الخجمات األكاديسية السقجمة ليعالبحث عغ  أفخادرضا  مجىما  -3
البحث حػؿ  أفخادىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات  -4

رضاىع عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع وفًقا الختالفيع في  مجى
 لستغيخات التالية: الكمية، البخنامج الجراسي، الجشذ؟ا

بجامعة  شالب وشالبات الجراسات العمياخضا لمتحديغ السدتسخ لما الترػر السقتخح  -5
 السقجمة ليع؟اإلدارية واألكاديسية عغ الخجمات  السمظ خالج

  



 ................................................................................. رضا املستفيدين من خدمات الدراسات العليا جبامعة امللك خالد:

7 

 

 أٍداف البحح

خضا شالب السدتسخ للمتحديغ تقجيع ترػر مقتخح بذكل عاـ إلى الحالي ييجؼ البحث 
 ؛وشالبات الجراسات العميا بجامعة السمظ خالج عغ الخجمات األكاديسية واإلدارية السقجمة ليع

عغ الخجمات  الصالب والصالبات بسدتػى رضا التحكعالعػامل السؤثخة في لتعخؼ عمى: بعج ا
التعخؼ وكحلظ  ،عغ تمظ الخجماتالبحث  أفخادخضا ، ثع تحجيج السدتػى الحكيقي لالسقجمة ليع

البحث حػؿ مجى رضاىع  أفخادحرائية بيغ متػسصات استجابات اإلجاللة الفخوؽ ذات عمى ال
عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع وفًقا الختالفيع في الستغيخات التالية: الكمية، 

 .البخنامج الجراسي، الجشذ
 أٍنية البحح

ة الستقجم اتىي الفيرل والفارؽ بيغ السجتسعتعتبخ الجراسات العميا ومجى تصػرىا 
باألبعاد الحزارية والثقافية  وارتباشياأىسيتيا الستدايجة خرػًصا في ضل ، واألخخى الستخمفة

العالسية، حيث بشيت الحزارات العخيقة عمى نتائج البحػث العمسية وما تخكتو مغ كشػز خالجة 
 (04-03، ص ص:6115)زغخب،

تيجؼ الجامعة مغ خالؿ بخامج الجراسات العميا االرتقاء بسدتػى البحث العمسي كسا 
لخخيجييا، عبخ نطع تعميسية جيجة تخبط اإلنتاج البحثي األكاديسي والتصبيقي بحاجات 
مؤسدات العسل الستشػعة الخاصة والحكػمية، مغ أجل حل مذكالتيا ورفع مدتػى اإلنتاج 

ة أكاديسية عمسية تخبػية بحثية تحافع عمى إنتاج جيل مغ بيا، وبحلظ تربح الجامعة مؤسد
الباحثيغ الذباب، عالوة عمى وجػد شػاقع أكاديسية ذات خبخة يتع الخجػع إلييا في كافة 

 (.34، ص:6115)عػض،  السجاالت
تصػيخ بخامج الجراسات مػضػع البحث حيث يشاقر  األىسية الشطخية ليحاومغ ىشا تطيخ 

الصالب مغ خالؿ الػقػؼ وبذكل عمسي عمى مدتػى رضا بجامعة السمظ خالج العميا 
في  أوالً رأيو استصالع  يشبغيالسدتفيج األوؿ الحي  السشخخشيغ في ىحه البخامج حيث يسثمػف 

إلى وضع  البحث قاد ىحاوالعػامل السؤثخة فيو ، إف قياس ىحا السدتػى مغ الخضا ىحا السجاؿ
 بسا يحقق أىجاؼ التعميعقج يشعكذ إيجاًبا عمى جػدة السخخجات و بسا  ترػر مقتخح لتحديشو

 العالي السخجػة.
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االستفادة مغ نتائج  في جامعة السمظ خالج لمجيات السعشيةيسكغ  ومغ الشاحية العسمية
وكحا  ،احتياجات وتصمعات الصالب في ضػء بخامج الجراسات العمياتحديغ ىحا البحث في 

مغ أىجاؼ الخصة االستخاتيجية لجامعة  الخامذاالستفادة مغ نتائجيا في تحقيق اليجؼ 
 تصػيخ خالؿ مغ بالجامعة العميا الجراسات بخامج ُيعشى بتصػيخوالحي  (6108) خالج السمظ

يسكغ كسا  ،العميا الجراسات وشالبات شالب أعجاد زيادة في التػسع مع الحالية البخامج
 لمصالب بجامعة السمظ خالج الجراسات العميا بخامجتدػيق  مغ نتائج ىحا البحث فياالستفادة 

تقييع رضا الصالب ل ياشخيقة يسكغ استخجاميزيف ىحا البحث  وعائالتيع. أخيًخا وليذ آخًخا؛
، ومدانجة السذخوع الػششي بخامج الجراسات العميا بالجامعةوفاعمية كأداة لزساف جػدة 

 .ة الحكػمية )أداء( في تحقيق أىجافولكياس أداء األجيد 
 البحححدود 

خضا شالب وشالبات الجراسات السدتسخ ل تحديغمتقجيع ترػر مقتخح ل عي:ػ الحج السػض
العميا بجامعة السمظ خالج عغ الخجمات األكاديسية واإلدارية السقجمة ليع، ذلظ بعج قياسو 

 .العػامل السؤثخة فيوعمى مدتػاه و واالشالع عمسًيا 
 .جامعة السمظ خالج الحج السكاني:
 .جسيع شالب وشالبات الجراسات العميا بجامعة السمظ خالجالحج البذخي: 
 ىػ.0441الفرل الثاني مغ العاـ الجراسي  الحج الدماني:

 :البححمصطلحات 

 :زضا املستفيد

درجة إدراؾ العسيل مجى فاعمية  "بأنو:  Read & Hall (0997)كل مغ  وعخف
 .(9ص:)"  التي تمبي احتياجاتو ورغباتوالسؤسدة في تقجيع السشتجات 

الجراسات العميا بجامعة السمظ خالج  وشالبات ويقرج بو في ىحا البحث درجة إدراؾ شالب
ة مجى فاعمية الجامعة في تقجيع الخجمات اإلدارية واألكاديسية التي تمبي احتياجاتيع الحالي

 وشسػحاتيع السدتقبمية.
 التي تقجـ لصالب والتيديخيةخية يالتدي التشطيسيةيقج بيا اإلجخاءات  :اخلدمات اإلدازية

 بجامعة السمظ خالج. الجراسات العميا وشالبات
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 بجامعة السمظ خالج الجراسات العميا وشالبات ىي كل ما يقجـ لصالب: الخجمات األكاديسية
 .والبحثية والػججانيةوالعسمية العمسية  عومياراتي عتصػيخ معارفيسا شأنو مأثشاء دراستو 

مخحمة البكالػريػس وتذسل الجبمـػ  تمي : ىي السخحمة الجراسية التيالجراسات العميا
 ، ويقرج بيا في ىحا البحث مخحمتي الساجدتيخ والجكتػراه.والساجدتيخ والجكتػراه

 اإلطاز اليظسي

 واخلدمات اليت تكدمَا العليا يف جامعة امللو خالدالدزاسات ىظسة عامة على 

 بخامج الجراسات العميا تدود الجوؿ والسجتسعات بالسفكخيغ والعمساء الحيغ يديسػف إف 
تصػيخ  في إنتاج التخاث العمسي والثقافي ونقمو وتصػيخه، وتداىع ىحه البخامج في إسياًما فاعاًل 

الكادر  داعج في سج احتياجات الجامعات مغالبحث العمسي ونقل السعخفة اإلندانية، وت
 (.69ص: ،0998، والحجابي الرػفيالتجريدي الستخرز )

السجتسع  وىحا يذيخ إلى أف الغخض األساسي مغ الجراسات العميا ىػ البحث في مذكالت
نفديا  ىي السختمفة، ومغ ثع الكياـ بتحميل ىحه السذكالت وتقجيع الحمػؿ السشاسبة ليا، وىحه

األساس  التي تتبشاىا مخاكد البحث العمسي، بل إف الجراسات العميا في الجامعات تعتبخ السياـ
الزخسة  لسخاكد البحث السختمفة لسا تقجمو مغ تجريب وتأىيل لمباحثيغ، وتقجيع إمكاناتيا

 .(54، ص:6115،)عقل لخجمة البحث العمسي
بجامعة السمظ خالج كغيخىا مغ الجامعات الدعػدية إلى تحقيق تيجؼ الجراسات العميا لحا 

( مغ ىػ0407)في الجامعات  السػحجة لمجراسات العميا الالئحةىجاؼ نرت عمييا جسمًة مغ األ
االسياـ في اثخاء السعخفة بحػثيا،  في االسالمية والعخبية والتػسع بالجراساتأبخزىا: العشاية 

تسكيغ الصالب و يق الجراسات الستخررة والبحث الجاد، االندانية بكافة فخوعيا عغ شخ 
 ا وتأىيميع تألياًل وميشيً  عجادىع عمسياً بحيث يتع إ االستسيديغ مغ مػاصمة دراستيع العميا محميً 

 ا في مجاالت السعخفة السختمفة.عاليً 
وبالتشديق مع كميات  مسثًمة بعسادة الجراسات العمياجامعة السمظ خالج  أنذأتولحلظ 

سشػًيا قبل بيا تُ مجسػعة مغ بخامج الجبمػـ والساجدتيخ والجكتػراه الجامعة بأقداميا السختمفة 
ررات مختمفة؛ ختخامج مجسػعة بحه الى، تذسل مغ الصالب والصالباتال بأس بيا  أعجاًدا

الدشة وعمػميا والفقو وأصػلو، باإلضافة إلى اإلدارة  مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:
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لشفدي، أصػؿ االتػجيو واالرشاد التخبػي، السشاىج وشخؽ التجريذ في فخوع عجة،  واإلشخاؼ
 باإلضافة، ىحا ياضيات والفيدياء واألحياءخ ، األدب والمغػيات، عمػـ الالتخبية االسالمية

 لمتخجسة والسحاسبة.
 كسا تزسغ حقػؽ الصالب مغ الخجمات األكاديسية واإلدارية تقجـ مغ خالليا مجسػعة

الئحة الحقػؽ والػاجبات لصالب الجراسات بريغة عامة تيا د أوج ؛السشخخشيغ في ىحه البخامج
 ( فيسا يمي:6/9/0438) العميا السقخة مغ مجمذ الجامعة بتاريخ

 .مشاسبة أكاديسيةتػفيخ بيئة  -
 .التعامل بذفافية وعجالة -
 .اا وميشيً مؤىميغ عمسيً تػفيخ أعزاء ىيئة تجريذ  -
والمػائح باألنطسة تيجؼ الى تعخؼ الصالب  رشاديةً إ دلةً تعخيفية وأتقجيع بخامج  -

 .ةيالجامع
 .في السػاعيج السقخرة ليا الجراسيتدجيل الججاوؿ  -
 .اعالف الخصط الجراسية وتػصيفات البخامج والسقخرات -
 .االختبارات وتقجيع تغحية راجعة حػليااالشالع عمى نتائج  -
 .ت والبخامج الجراسية وتحديغ أدائيعتقييع أساتحة السقخرا -
 .الصالب معمػماتالحفاظ عمى سخية  -
 .السذاركة في األنذصة الصالبية والسختمفة -
 .االستفادة مغ األدوات واألجيدة والسعامل الستػفخة -
 اإلمكانات.إتاحة الخعاية الرحية حدب  -
 .االستفادة مغ مخافق الجامعة ومشذآتيا -
 .حق التطمع بسا يتػافق مغ األنطسة -

كسا أصجرت عسادة الجراسات العميا دلياًل إجخائًيا لصالب الجراسات العميا ىػ بسثابة مخجع 
شامل لمكميات السعشية، واألقداـ العمسية، والصالب، متزسًشا اإلجخاءات األكاديسية والخصػات 
التشطيسية في مختمف السخاحل التي يسخ بيا الصالب خالؿ دراستو، بجًء مغ التقجـ بصمب 

ػؿ، وصػاًل إلى إجخاءات مشح الجرجة العمسية واستالـ وثيقة التخخج، ذلظ كمو بيجؼ تيديخ القب
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وتدخيع اإلجخاءات التشطيسية والحخكات األكاديسية لصالب الجراسات العميا )عسادة الجراسات 
 .(6106العميا، 

يع ما سبق تعخيف مخترخ بعسادة الجراسات العميا بجامعة السمظ خالج مع استعخاض سخ 
وال شظ أف الجامعة ألبخز الخجمات التي تقجميا لمصالب والصالبات الجارسيغ ليحه السخحمة، 

مػاصمة إلى بصالبيا وأساتحتيا والعامميغ بيا والسدتفيجيغ الخارجييغ مغ خجماتيا يصسحػف 
خجمات ىحه العسادة ولعل ىحه الجراسة تقجـ أفكاًرا ومقتخحات قج تداىع في  تصػيخ وتحديغ

   ذلظ. 

 أٍنية دزاسة زضا املستفيديً مً بسامج الدزاسات العليا ظامعة امللو خالد

 صػرة السرمحة أصحاب إعصاء ىػ العامة األجيدة أداء قياس مغ العاـ اليجؼ إف
 تقاريخ تداىع كسا أىجافيا، تحقيق نحػ تقجميا ومجى األجيدة ىحه مدتػى أداء عغ واضحة

 في تػاجييا التي السعػقات تحجيج مغ األجيدة ىحه القائسيغ عمى تسكيغ في األداء قياس
 لألداء؛ السدتسخ التصػيخ لزساف الالزمة اتخاذ القخارات ودعع التحديغ وفخص أىجافيا تحقيق

 أصحاب مع األداء تقاريخ نتائج مذاركةخالؿ  مغ الذفافية تعديد في السداىسة إلى باإلضافة
 .(6107العامة، األجيدة أداء لكياس الػششي السرمحة )السخكد

نسػه الججيخ بالحكخ أف رضا الصالب يعج مغ أىع العػامل التي تكيذ وتكيع تصػره و 
معاييخ  مدتػى الجامعة ومدتػى الخجمات السقجمة فييا. وتختمف األكاديسي، والتي تكيع أيًزا

 رضا الصالب مغ جامعة ألخخى ومغ شالب آلخخ ومغ نسط تعميسي لشسط تعميسي آخخ. 
الصمبة أمخ استخاتيجي بالشدبة لمجامعات، ألنو  رضاقياس  أف( 6105حمذ )يبيغ قج و 

 :خضاشبيو بحداب األرباح والخدائخ لمسؤسدات، فإذا كاف معجؿ ال
 مسا يتػقعو الصالب، وىي حالة نادرة، فإف الجامعة تكػف في حالة ربح متفػؽ،  أعمى

السدتيجفة، وسيكػف ألف الجامعة حققت أىجافيا بإكداب الصالب السعارؼ والكيع والسيارات 
بتحريمو العمسي وحياتو السيشية، ويتحجث عغ الجامعة بذكل  الصالب مدخوًرا ومبتيًجا

 إيجابي.
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  ،فإف الجامعة في حالة خدارة، ألف الجامعة لع تحقق أىجافيا وال أقل مغ الستػقع
تػقعات الصالب، وقج يشدحب الصالب مغ الجراسة، أو يشتقل إلى جامعة أخخى، أو يبقى في 

 الجامعة ويتعامل معيا بذكل سمبي.
  مداوي لسا يتػقعو الصالب، فالجامعة في حالة استقخار وربح معتجؿ، نتيجة االحتساؿ

السقبػؿ، وأف تصسح  خضاستسخارية دراسة الصمبة، ويجب عمييا السحافطة عمى ىحا الالكبيخ ال
 . (013)ص: الستفػؽ  خضالمػصػؿ إلى ال

. الخضا مغ السػاضيع التي يشبغي أف تجرس في األوساط األكاديسية وغيخ األكاديسية إف
الكميات والجامعات عمى جعل مشاىجيا أكثخ  شمبةتداعج بيانات رضا  اإلعجاد األكاديسي؛ ففي

ع م ة ومتجاوبةيأكثخ فعال مقخراتصشع  فيو  بة لمغة احتياجات الدػؽ الستغيخة،استجا
رضا الصالب ميسة في التحقق مسا إذا كانت الكميات  استصالعاتُتعج و  ،متصمبات العرخ

سدات التعميسية ىػ سغ السعخوؼ أف أىع مشتج لمسؤ ف. األساسيةوالجامعات تحقق أىجافيا 
قيسة خاللو  ػف مغمشيج فعاؿ يفيسكسا أف استصالع رضا الصالب ف. يجػف السؤىمػالخخ 

تعميسيع وأف يكػنػا راضيغ عغ تجخبتيع العامة مغ أجل تعديد ودعع مؤسدتيع التعميسية 
 . (35، ص: 6106وآخخوف،   Tessema) كصالب وخخيجيغالعميا 

 األكاديسيةسغ السخجح أف يبحؿ الصالب الخاضيغ السديج مغ الجيج في دراساتيع فوىكحا، 
مثل حزػر حرريع الجراسية بانتطاـ وزيادة مذاركتيع مختمفة عغ شخيق اتخاذ إجخاءات 

مغ السخجح أف يمتـد الصالب الخاضيغ كسا  والسؤتسخات الخاصة بيع. التعميسيةفي الجورات 
الصالب غيخ الخاضيغ، الحيغ مغ السخجح أف يكػنػا أقل  ذ مغعمى العكويػاصمػف دراستيع 

 الجامعية ، ومغ السخجح أكثخ تخؾ دراستيعبانتطاـرغبة في حزػر الفرػؿ الجراسية 
(Jamelske ،6119:375، ص .) 

جامعة السمظ خالج لتحقيق الجػدة واالعتساد األكاديسي؛ يعتبخ الدعي الحثيث لضل  فيو 
؛ في ذلظرضا الصالب والصالبات عغ بخامج وخجمات الجامعة اإلدارية واألكاديسية حجخ الداوية 

كػنيع السدتفيج األوؿ مغ تمظ الخجمات، والحيغ يسكشيع تقجيع الرػرة الحكيكية والػاقعية 
أصحاب السرمحة مغ مخخجات و  يعتػقعاتسبتيا ومقاربتيا لمات مغ حيث مشاالخج هلصبيعة ىح

، ىحا لمجامعة التعميع العالي والحي يعتبخ ىجؼ غائي لعسميات تجػيج األداء والتقييع السؤسدي
كدب بخالؼ أف رضا شالب الجامعة يشعكذ إيجاًبا عمى مدتػاىع األكاديسي والبحثي وي
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وبيحا تربح مقرًجا يصسح إليو الصالب  لسيعمى السدتػى السحمي والعاجيجة سسعة الجامعة 
القادمة الستقصابيع مع القائسة و  والصالبات مغ داخل السسمكة وخارجيا في ضل السشافدة

      .العالي التػجو لخرخرة التعميع

 العوامل املؤثسة يف زضا الطالب

قابل لمتغييخ والتعجيل إيجاًبا وسمًبا؛ ذلظ بحدب بذكل عاـ  السدتفيجإف مدتػى رضا 
( إلى مجسػعة 6118) الزسػراستجابتو لجسمة مغ العػامل والستغيخات والطخوؼ، وقج أشار 

 مغ تمظ العػامل كسا يمي:
والتي تتأثخ بالدسات  ،الحاجات الذخرية: وىي تمظ السصالب الذخرية لمسدتفيج -

 خد وكحلظ مػارده الذخرية.لمف واالجتساعيةالذخرية والشفدية 
، وكيفية الحرػؿ عمييا البجائل الستاحة: وتعشي عجد البجائل األخخى لمخجمة السقجمة لو -

 ومخونة ذلظ.
بل لحات الخجمة ودرجة معخفتو بصبيعتيا الخبخة الدابقة: التي تعخض ليا السدتفيج مغ ق   -

 بعج التجخبة.
واألقاويل عغ سسعة السؤسدة: وىي تمظ العبارات التي تقاؿ عغ السؤسدة  األحاديث -

 وكحلظ الخبخاء. الدمالءوخجماتيا مغ شخؼ آخخ غيخ السؤسدة، وتأتي مغ 
ج لتظ الخجمات الػعػد السرخح بيا مغ السؤسدة بذأف خجماتيا: مغ خالؿ التخوي -

  تػاصل السختمفة.باستخجاـ وسائل ال
 محجدات مذتخكة لمخضا ىي: ( أف ىشاؾ6105خي )ت آسيا ناصفيسا بيش

 التػقعات: التي تعبخ عغ ترػرات السدتفيج حػؿ السشتج قبل تجخبتو. -
 األداء الفعمي: ىػ أداء السشتج بعج تجخبتو مغ قبل السدتفيج. -
وعجـ السصابقة: ويقرج بحلظ مصابقة أو عجـ مصابقة أداء السشتج الفعمي مع  السصابقة -

خ فجػة بيغ التػقعات واألداء الفعمي، يتػقعات السدتفيجيغ، وفي حالة عجـ السصابقة تط
 .(84)ص:خضاالخضا وعجـ الكسا يشتج عشيا التقييع اإلجسالي لخبخة السدتفيجيغ، أي 

 أشار كل مغ ؛رضاه في ضػئياا السدتفيج ويتحجد التي يشطخ مغ خاللي األبعادوعغ 
Nitecki and Danu (6110:693، ص) يمي: كسا لسجسػعة مشيا 
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السخافق  وتذسل الخجمة بتقجيع السختبصة السادية التدييالت وىي السحدػسة:األبعاد  -0
 والتدييالت السقػمات قياس يتع البعج ىحا وفي السػضفيغ، ومطيخ والسعجات السادية

 .السؤسدة في السادية الستاحة
 يتع: البعج ىحا وفي ودقة، بثقة السػعػدة الخجمة أداء عمى القجرة وتعشىاالعتسادية:  -6

شالب  تخضي وبجػدة السقخر السػعج في بجقة الخجمة تأدية عمى العامميغ مقجرة قياس
 .لو السقجمة الخجمة ونػعية السحجد الػقت حيث مغ الخجمة

، عشج الدخيعة الخجمة تقجيع في السدتفيج لصمب االستجابة وتعشىاالستجابة:  -3  وفي المدـو
 ويتع لصالبييا، الفػرية الخجمات لتقجيع العامميغ لجى الجيػزية قياس يتع البعج ىحا

 ورحابة سخور في فعاًل  الخجمة تقجيع عمى العامميغ لجى الفعمية السقجرة عمى ىشا التخكيد
 .الخجمات تمظ تقجيع مغ تحمخ ودوف 

بث  عمى العامميغ مقجرة قياس عمى البعج ىحا في التخكيد الزساف: يتع أو األماف -4
 .عمييا والحرػؿ الخجمة شمب حيغ العسالء نفػس في الصسأنيشة

 تجاه تبجيو السؤسدة الحي الفخدي واالىتساـ والخعاية،العشاية   بيا التعاشف: وبقرج -5
والجماثة  المباقة إضيار عمى السػضفيغ وقجرة فييا، السػضفيغ خالؿ مغ السدتفيجيغ

 .الخجمة لصالبي واالحتخاـ
وتأسيًدا عمى الدياؽ الدابق الحي ناقر عػامل رضا السدتفيج بذكل عاـ؛ يسكغ 

امل السؤثخة عمى رضا شالب وشالبات جامعة السمظ خالج عغ الخجمات والسشتجات ػ ترشيف الع
 :التعميسية السقجمة ليع إلى بعجيغ

 البعد األول: العوامل املادية

الخسذ وتذسل عمى سبيل  بحػاسيعوىي مجسػع العػامل التي يسكغ لمصالب استكذافيا 
السثاؿ: مخافق الجامعة السختمفة، وسائل وتقشيات وأساليب التجريذ، الخجمات السدانجة، 

العامميغ  السقخرات والسشاىج، اإلضاءة والشطافة والتكييف والتجييدات السختمفة، مطيخ
مغ العػامل التي يجب عمى الجيات السخترة بالجامعة مالحطتيا وتقييسيا  ، وخالفوبالجامعة

 .وتحديشيا باستسخار لتكػف رافًجا قػًيا لتحقيق رضا الصالب والصالبات بالجامعة
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 البعد الجاىي: العوامل املعيوية

الصالب بعقمو وعاشفتو، وتذسل: تحقق تػقعاتو  يقرج بيا العػامل الي التي يدتذعخىا
، سسعة الجامعة والقدع الحي يجرس بو، الخيارات عغ الجامعة وخجماتيا ومصابقة تصمعاتو

، وشفافية التعامل معو التخررية والبخامجية والتجريدية الستاحة أمامو، عجالة تقييسو
 ػح مدتقبمو الػضيفي، وغيخ ذلظاالىتساـ بو كصالب وتقجيخه، ثقتو في مداره التعميسي ووض

 جبعيغ االعتبار عش امغ العػامل التي يشبغي عمى العامميغ والعامالت بالجامعة مخاعاتيا وأخحى
 .التعامل مع الصالب والصالبات

 الدزاسات السابكة

متعخؼ عمى مجى رضا شالب كمية التخبية بجامعة لبجراسة ( 6116الرارمي وزائج ) قاـ
وكحلظ استصالع  ساف عغ خجمات اإلشخاؼ األكاديسي السقجمة ليع،بجولة عُ الدمصاف قابػس 
وليحه الغاية قاـ الباحثاف بتصػيخ مكياس مددوج وتصبيقو عمى عيشة قػاميا تػقعاتيع مشيا؛ 

( شالًبا وشالبًة مدجميغ بكمية التخبية، وقج كذفت نتائج الجراسة أف شمبة كمية التخبية 510)
ا أنو مع زيادة عجد مخات مقابمة ية عغ اإلشخاؼ األكاديسي، وبيشت أيًز غيخ راضيغ بجرجة كاف

السذخؼ يدداد رضا الصمبة عغ اإلشخاؼ األكاديسي، وأف الصمبة الحيغ يتػلى اإلشخاؼ عمييع 
أساتحة مغ داخل الكمية أكثخ رضا عغ اإلشخاؼ األكاديسي مقارنة بأقخانيع الحيغ يتػلى 

أف الصمبة يخيجوف مذخفيغ  كحلظج الكمية. وأضيخت الشتائج اإلشخاؼ عمييع أساتحة مغ خار 
ا أف مع أكاديسييغ يستمكػف السعخفة بخصط الجراسة وأنطسة الجامعة. كسا وأضيخت الشتائج أيًز 

ا عغ خجمات اإلشخاؼ األكاديسي، وأف الصمبة تقجـ الصمبة في الجراسة فإنيع يربحػف أقل رًض 
ا عغ اإلشخاؼ األكاديسي مغ الصمبة الحيغ أكثخ رًض الحيغ يذخؼ عمييع أساتحة عسانييغ 

ا فقج كذفت الشتائج أف شمبة كمية التخبية أكثخ يذخؼ عمييع أساتحة مغ جشديات أخخى. وأخيخً 
أسمػب تعامل السذخفيغ مقارنة بخضاىع عغ السعمػمات التي يستمكيا أولئظ  عغا رًض 

 السذخفيغ.
عمى تعخؼ ال Arambewela & Hall (6118)في حيغ ىجفت دراسة كل مغ 

العػامل التي تحقق رضا شمبة الجراسات العميا في جامعات أستخاليا، كسا ىجفت الجراسة التعخؼ 
عمى العػامل التي تؤثخ عمى اختيار أستخاليا كػجية لمجراسة وآراء الصمبة في ذلظ، باإلضافة 

ة إلى فحز العالقة بيغ رضا الصالب وجػدة السشاىج التعميسية، وبياف اإلجخاءات االستخاتيجي
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استخجمت الجراسة  التي يشبغي عمى الجامعة اتخاذىا لتحقيق رضا الصالب وكدب والئو.
لتقييع وجيات نطخ ( شالًبا وشالًبا؛ 0764عمى عيشة مغ الصالب قػاميا )مكياس سيخفكػاؿ 

وخمرت . الصمبة وآرائيع حػؿ العسمية التعميسية في الجامعات والسشطسات التعميسية األخخى 
ف سبب اختيار الجامعات األستخالية ىػ أف العجيج مغ شمبة الجراسات العميا الجراسة إلى أ

يشطخوف إلى معطع الجامعات األستخالية عمى أنيا الرػرة السثالية التي تحقق غايات التجريذ 
إلى أنيا تقجـ الخجمات التعميسية التي تخضي الصالب  مقارنة بالجامعات اآلسيػية، إضافةً 

اديسية، كسا أشارت الجراسة إلى ضخورة رفع جػدة التعميع لغاية تحقيق وتشسي مياراتو األك
في تسثل توأضيخت أف الرعػبات التي تػاجو الجامعات في كدب رضا الصالب  رضا الصالب،

 .وجػد فجػة بيغ الجامعات التقميجية القجيسة وبيغ ميػؿ واتجاىات الصمبة الحجيثة
عمى مدتػى رضا شمبة كمية االقتراد في  ( فيجفت التعخؼ6119أما دراسة الحدشيو )

 ستخجمت االستبانة كأداة لمكياسأُ جامعة حمب عغ األداء اإلداري واألكاديسي لكميتيع، وقج 
( شالًبا وشالبًة مغ الدشػات األربع لمبكالػريػس والجراسات 691عمى عيشة مؤلفة مغ ) شبقت

لمخضا عغ السجاالت العذخة السجروسة  العميا، وقج بيشت نتائج ىحه الجراسة أف السدتػى العاـ
كاف يتخاوح بيغ الجيج في مجاؿ أداء أعزاء الييئة التجريدية، ومقبػؿ في مجاؿ البحث 
العمسي، وضعيف في السجاالت األخخى جسيعيا، كسا بيشت الشتائج أنو ال تػجج فخوقات جػىخية 

ستثشاء بعس األسئمة السحجدة، في مدتػى الخضا تعػد إلى الستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة، با
وقج أوصت الجراسة بأف يؤخح رضا الصمبة بالحدباف كأحج مكػنات الجػدة واالعتسادية، وأف 

 تدعى اإلدارات الجامعية السختمفة إلى سج احتياجات الصمبة و تمبية تػقعاتيع.
( تحجيج مدتػى رضا شالب 6101) McCaskeyكسا كاف الغخض مغ دراسة 

الساجدتيخ في التخبية قدع تشسية السػارد البذخية السيشية بجامعة الػسط الغخبي بالػاليات 
، تحجيات مثل خفس لسشافدة، بيئة تعميسية ديشاميكيةالستحجة األمخيكية وفق األبعاد: زيادة ا

 ،خكيبة الدكانية بيغ الدكافيخ التالسيدانية، تكاليف الحرػؿ عمى التعميع الجامعي، وتغي
انخفاض االلتحاؽ بالتعميع الجامعي، استخجمت الجراسة السشيج الػصفي السدحي عمى عيشة  

( شالًبا، وقج أشارت نتائج ىحه الجراسة 643شسمت جسيع شالب الساجدتيخ البالغ عجدىع )
ىحا القدع، وقج إلى أف غالبية الصالب إما راضػف إلى حج ما أو راضػف عغ بخنامج ماجدتيخ 
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أوصت ىحه الجراسة بزخورة تصػيخ بخامج القدع بسا بديج مغ رضا الصالب السمتحقيغ بو، مع 
 تحديغ عسمية تدػيقو لمسدتفيجيغ الخارجييغ.

( فيجفت إلى بياف أثخ جػدة الخجمة التعميسية عمى رضا 6106أما دراسة حسجاف )
ولتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث  ف.الصمبة في جامعة العمػـ التصبيكية الخاصة باألرد

( 560عجدىع ) ة البالغ( فقخة لجسع السعمػمات األولية مغ الصمب68بترسيع استبانة شسمت )
ارتفاع مدتػي جػدة الخجمة التعميسية  شالًبا. تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أبخزىا:

وجػد أثخ ذي داللة إحرائية وبيشت الجراسة  والحي انعكذ في ارتفاع مدتػى رضا الصمبة،
وقج قجمت الجراسة  ،لجػدة الخجمة التعميسية عمى رضا شمبة جامعة العمػـ التصبيكية الخاصة

عجة تػصيات مغ أىسيا استسخار الجامعة بالتأكيج عمى االلتداـ والتصػيخ السدتسخ لمخصة 
 .تيا التعميسيةالتعميسية وتحديغ البخامج الستبشية مغ قبل الجامعة لديادة جػدة عسمي

( التعخؼ عمى بعس السذكالت التشطيسية واألكاديسية 6106فيسا ىجفت دراسة الذبل )
ببخامج الساجدتيخ السػازي في التخررات التخبػية بجامعة السمتحقيغ التي تػاجو الصمبة 

 يا عمى، ولتحقيق ذلظ بشى الباحث أداة الجراسة وشبقبالخياض اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية
تتسثل أىع السذكالت التشطيسية التي  :وكانت أبخز نتائجيا ما يمي ( شالًبا،670عيشة بمغت )

تػاجو الصمبة بعجـ التفخغ الكمي لمجراسة، وضعف وعييع بالمػائح السشطسة لمجراسة، وعجـ 
 .لبخامج، وزيادة أعجاد السقبػليغ، وضعف التػاصل مع إدارة البخامجاوضػح لػائح وأنطسة 

فيسا تسثمت أىع السذكالت األكاديسية التي تػاجو الصمبة بزعف تفعيل الجامعة اإلرشاد 
األكاديسي في البخامج، وضعف تفاعل الصمبة معو، واستخجاـ وسائل التجريذ التقميجية في 

 .البخامج، ومحجودية أساليب التجريذ، وضعف أساليب التقػيع، وعجـ وضػح أىجاؼ البخامج
لسذكالت التشطيسية تخجع إلى متغيخي العسل ا فخوؽ ذات داللة إحرائية حػؿوجػد كسا بيشت 

والجشذ، ووجػد فخوؽ الت داللة إحرائية حػؿ السذكالت األكاديسية تخجع إلى متغيخ 
 البخنامج. 

( تقييع مدتػى الخجمات الصالبية 6106وكاف ىجؼ دراسة كل مغ الدكي وعبجالعديد)
مغ خالؿ التعخؼ عمى درجة رضا شمبة الجامعة عغ الخجمات فيرل، الالسقجمة لصمبة جامعة 

السقجمة ليع، استخجمت الجراسة السشيج الػصفي السدحي مغ خالؿ استبانة تع تقشيشيا 
الستػسط  أف ا وشالبًة. خمرت نتائج الجراسة إلى( شالبً 0688)وتصبيقيا عمى عيشة بمغت 
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لخاص ، وقج احتل السحػر ااء متػسًصاالخجمات السقجمة ليع جالعاـ لجرجة رضا الصمبة عغ 
ولى فيسا احتمت الخجمات الستعمقة باألنذصة الصالبية السختبة بالخجمات الرحية السختبة األ 

شارت الشتائج إلى وجػد فخوؽ دالة في درجة رضا الصمبة مشخفزة، كسا أاألخيخة بجرجة رضا 
في حيغ لع يتع الكذف عغ  عغ الخجمات السقجمة ليع وفًقا لستغيخ الجشذ لرالح الحكػر،

 فخوؽ وفًقا لستغيخي التخرز والسعجؿ التخاكسي.
( التعخؼ عمى درجة الخضا لجى السدتفيجيغ مغ 6106في حيغ ىجفت دراسة بخكة )

الصمبة ومقجمي الخجمة التعميسية في جامعة مرخ لمعمػـ والتكشػلػجيا، وألجل ذلظ استخجمت 
امت بتصبيق استبانة عمى عيشة الجراسة السكػنة الجراسة السشيج الػصفي السدحي، حيث ق

( 837عمى عيشة مكػنة مغ )مبة الحكػر واإلناث، واستبانًة أخخى ُوزعت ( مغ الص967مغ )
مغ العامميغ باإلدارات الخئيدة السقجمة لمخجمات الصالبية، وقج بيشت نتائج الجراسة أف ىشاؾ 

الصالبية عغ السدتػى السقبػؿ، كسا أف  انخفاًضا في مدتػى الخضا لجى الصمبة عغ الخجمات
مدتػى الخضا لجى العامميغ جاء أيزا مشخفًزا عغ السدتػى السقبػؿ، وتػصمت الجراسة إلى 
أف ىشاؾ ارتباط إيجابي بيغ مدتػى رضا الصمبة ومدتػى رضا العامميغ، وقج أوصت الجراسة 

مميغ في الجامعة، والعسل بزخورة العسل عمى تحديغ مدتػى الخجمات السقجمة لمصمبة والعا
عمى االرتقاء بسدتػى األداء لجى العامميغ كسقجمة لتحديغ مدتػيات الخضا لجى كل مغ 

 الصمبة والعامميغ.
( تحجيج السدتػى اإلجسالي لخضا 6106) Sumnerفيسا كاف الغخض مغ دراسة 

الصالب السمتحقيغ ببخنامج الجكتػراه في التخبية والتعميع تخرز الكيادة التخبػية بجامعة بيكخ 
بالػاليات الستحجة األمخيكية، وتأثيخ مختمف العػامل الجيسػغخافية عمى رضاىع عغ ىحا 

شالًبا باستخجاـ استبياف يكيذ مجى ( 46) مغ البخنامج. تع مدح آراء عيشة الجراسة السكػنة
رضاىع في مجاالت: السخافق، الججوؿ الدمشي لمبخنامج، السحتػى الجراسي، اإلرشاد األكاديسي. 

ا أضيخت نتائج الجراسة أف السذاركيغ فييا أعخبػا عغ ارتياح عاـ في جسيع السجاالت. وأيًز 
أوصى الباحث بأنو يسكغ سا ك. التصػيختحجيج بعس السجاالت التي قج تتصمب مديًجا مغ 

استخجاـ ىحه الشتائج لتػجيو جيػد الجامعة في التحديغ السدتسخ لمبخنامج. حيث قج تكػف 
 نتائج ىحه الجراسة بسثابة إشارة أولية لجػدة البخنامج.
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( ىػ تحجيج مجى رضا شالب الجراسات العميا في 6106) Gill وكاف اليجؼ مغ دراسة
عغ عالقتيع مع مدتذارييع بجامعة أركاناسا في أمخيكا  أقداـ الكيادة واالتراالت

نسػذج اإلرشاد والتسكيغ، و األكاديسييغ مغ حيث التػاصل والثقة واالنفتاح والقبػؿ والشسػ 
استخجمت ىحه الجراسة السشيج الػصفي السدحي حيث استخجـ الباحث االستبانة مع عيشة 

ا، وقج كذفت نتائج ىحه الجراسة عغ وجػد ( شالبً 674مغ شالب الجراسات العميا تكػنت مغ )
غ مغ وجية يرضا مقبػؿ لمصالب عغ مدتذارييع. كسا كذفت عغ أف السدتذاريغ األكاديسي

نطخ الصالب لجييع دراية بسجاالت: البحػث، سياسات وإجخاءات الجامعة واإلدارات، فخص 
ػجيػف نحػ الصالب التسػيل، الجورات التجريبية الستاحة. كسا أف ىؤالء السدتذاريغ مت

 وييتسػف بخفاىيع، سػاء أكاف أكاديسًيا أو شخرًيا.
( إلى التعخؼ عمى كيفية إدراؾ الصالب 6106) GRUBERبيشسا ىجؼ دراسة 

ليحا الغخض تع  لمخجمات السقّجمة ليع في جامعة لػفبخوؼ األلسانية ومجى رضاىع عشيا.
ب في الجامعة التي تغصي معطع استخجاـ استبانة لكياس خسدة عذخ مغ أبعاد رضا الصال

( شالًبا وشالبًة، أضيخت 818جػانب الحياة الصالبية. حيث تع تػزيعيا عمى عيشة بمغت )
نتائجيا أف رضا الصالب عغ جامعتيع يعتسج عمى االستقخار الشدبي لعالقة الذخز والبيئة 

كة في جػدة الخجمات وبالتالي يبجو أف رضا الصالب يعكذ تساًما االختالفات السجر  الجامعية.
الجراسية  السقخراتكاف الصالب راضيغ بذكل خاص عغ فقج  السقجمة والبيئة األوسع.

في حيغ كانػا في الغالب غيخ راضيغ عغ مباني الجامعة ونػعية  والعالقات بيغ الصالب.
 قاعات السحاضخات.

( بجراسة كاف الغخض مشيا قياس رضا الصالب بجامعات 6103) Manzoorكسا قاـ 
باكدتاف العامة والخاصة وتحجيج العػامل التي تؤثخ عمى رضاىع سمًبا وإيجاًبا، وليحا الغخض 

( شالًبا. وقج 611صسع الباحث استبانة تع تػزيعيا عمى عيشة الجراسة التي تكػنت مغ )
إلى حج ما أضيخه الصالب بذكل عاـ عغ الجامعات، أشارت نتائج ىحه الجراسة إلى وجػد رضا 

كسا كذفت عغ أف التدييالت السقجمة لمصالب فيسا يتعمق بالسخافق الخياضية ومخافق الشقل 
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ليا تأثيخ كبيخ عمى رضا الصالب في ىحه الجامعات، في حيغ أف مخافق اإلقامة ال تؤثخ كثيًخا 
قجيع بعس التدييالت إلرضاء عسالئيا عمى رضاىع. وقج أوصت ىحه الجراسة الجامعات بت

كسا يشبغي عمى الجامعات التخكيد عمى تػفيخ السخافق التخفييية والخياضية حتى يديج  الصالب.
 رضا الصالب عغ ىحه السؤسدات.

( التعخؼ عمى السذكالت اإلدارية واألكاديسية التي 6104ىجفت دراسة العشدي )فيسا 
معة تبػؾ وأثخ بعس الستغيخات عمى تمظ السذكالت، تكػنت تػاجو شمبة الجراسات العميا في جا

 ، حيث استخجـ الباحث السشيج الػصفي السدحيوشالبةً  ا( شالبً 011عيشة الجراسة مغ )
ز السذكالت اإلدارية تسثمت في: خ ، بيشت نتائج ىحه الجراسة أف أبباستخجاـ أداة االستبانة

غ عسادة الجراسات العميا، وضعف التػاصل بيغياب الجور اإلداري لمقدع في متابعة بخامج 
، وعجـ وجػد السخشجيغ األكاديسييغ، ونقز األماكغ السخررة الجراسات العميا والصمبة

الستخاحة الصالب، في حيغ كانت أبخز السذكالت األكاديسية: قمة السخاجع في مكتبة الجامعة، 
رة السحاضخات والشجوات األكاديسية عجـ وجػد حخية أكاديسية لمصمبة في اختيار أساتحتيع، ونج

 الالمشيجية. 
( فيجفت التعخؼ عمى رضا الصمبة الجارسيغ بكمية 6104أما دراسة نبيمة الكشجري )

تع تصػيخ استبانة  وعميوعغ خبخاتيع األكاديسية والعمسية. بجامعة الكػيت الجراسات العميا 
رضا شالبي متػسط عغ خبخاتيع ، وأضيخت الشتائج وجػد ا وشالبةً شالبً  (691وزعت عمى )

ا مختفع عغ خبخاتيع نحػ أعزاء بذأف التدجيل واإلرشاد األكاديسي، في حيغ كاف لجييع رًض 
ىيئة التجريذ، والسشاىج الجراسية، وإعجاد البحػث العمسية، واألساتحة السذخفيغ. كسا بيشت 

تغيخ الشػع. في حيغ ا بيغ متػسصات الخضا تعدى لسإحرائيً  الشتائج عجـ وجػد فخوؽ دالةً 
السعجؿ العاـ، والحالة الػضيفية  ا تعدى لستغيخي إحرائيً  بيشت الشتائج وجػد فخوؽ دالةً 

الجراسة عمى أىسية كجت محاور الجراسة. وأ واالجتساعية، ومجاؿ الجراسة والعسخ في بعس
عقج المقاءات التشػيخية برفة دورية لمصمبة عمى مدتػى األقداـ العمسية، وتدويجىع بأعزاء 

وتجريديع مشاىج عمسية متصػرة بصخؽ فعالة ىيئة تجريذ متسيديغ والقادريغ عمى التجريذ 
 .بسقخرات مشاىج البحث العمسي وتصػيخىا ىتساـمجاؿ التخرز، واإل متعسقة في
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( مجى رضا شالب الجراسات العميا الحيغ يجرسػف 6104) Ukaا تشاولت دراسة بيشس
في القصاع العاـ الخبحي وغيخ الخبحي في جامعات ألبانيا عغ البيئة السادية والخجمات 
السقجمة ليع في ىحه الجامعات وعالقتيا بالجػدة في التعميع العالي. وبمغت عيشة الجراسة 

شالًبا وشالبًة تع مدح آرائيع مغ خالؿ االستباف، وقج كذفت الشتائج عغ فخوؽ بيغ  (406)
الجشديغ حيث سجل الصالب الحكػر تكيًسا أعمى مغ الصالبات عمى معطع خجمات الصالب 

. وقج السقجمة ليعالسقجمة مغ الجامعات. كسا أضيخت الشتائج رًضا عاًما محجوًدا عغ الخجمات 
 جسػعة مغ االقتخاحات والترػرات السدتقبمية بذأف ىحه السدألة.اختتست الجراسة بس

( التعخؼ عمى درجة رضا شمبة كمية العمػـ 6105فيسا حاولت دراسة الدعجية )
كاديسية واإلدارية، والتعخؼ عمى أثخ كل مغ عغ خبخاتيع األ  التصبيكية برحار بجولة عساف

قامت  عمى ىحا الخضا، لسعجؿ التخاكسي،الشػع االجتساعي، والتخرز، والسدتػي الجراسي، وا
( شالًبا وشالبًة. بيشت نتائج 054) قػامياتع تصبيقيا عمى عيشة و الباحثة بإعجاد أداة الجراسة 

عغ خبخاتيع االكاديسية  كافًيا االجراسة اف شمبة كمية العمـػ التصبيكية برحار ليذ لجييع رًض 
أشارت الشتائج إلى داللة أىسية السجاالت واإلدارية، وأف رضاىع جاء بجرجة مشخفزة. كسا 

األربعة: اإلرشاد األكاديسي، واالختبارات والتقػيع، والخجمات االكاديسية السدانجة واإلدارية، 
لى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة كا أشارت إ ،في تحقيق رضاىع والتجريذ، عمى التػالي

دارية تعدي لستغيخات الشػع إحرائية في درجة رضا الصمبة عغ خبخاتيع االكاديسية واإل
االجتساعي، والتخرز، والسدتػى الجراسي. ووجػد فخوؽ في درجة رضا الصمبة تعدي لستغيخ 

 السعجؿ التخاكسي ولرالح السعجؿ التخاكسي جيج جًجا. 
( تعخؼ درجة رضا الصمبة في جامعة أبػ 6106وىجفت دراسة عد الجيغ والعخمػشي )

، حيث تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع السقجمة ليع لتعميسيةالخجمات ا عغفخع العيغ  -ضبي
( شالًبا، 751فخع العيغ، والبالغ عجدىع )-الصمبة في مخحمة البكالػريػس بجامعة أبػ ضبي 

ـ، لتخخج الجراسة بعجد مغ الشتائج تتسثل في وجػد 6103ـ 6106والسدجميغ لمعاـ الجراسي 
ة وتكػيغ درجة رضا الصمبة عالقة ارتباط قػية بيغ متغيخي مدتػى الخجمات التعميسية السقجم
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نحػىا، ووجػد عالقة ارتباط قػية بيغ أبعاد جػدة الخجمات التعميسية السقجمة مغ الجامعة 
 ودرجة رضا الصمبة نحػ الخجمات التعميسية.

( تحجيج الخضا العاـ لصالب 6108وآخخوف ) Celikكسا كاف اليجؼ مغ دراسة 
، وقج تع الخجمات األكاديسية السقجمة ليع غ جػدةالجراسات العميا في جامعة أتاتػرؾ بتخكيا ع

شالًبا. وكذفت نتائجيا عغ  (411إجخاء الجراسة مغ خالؿ استبياف وزع عمى عيشة بمغت )
بسا في ذلظ  مجسػعة متشػعة مغ العػامل السختبصة بالخضا عغ جػدة خجمات التعميع العالي

دخل الفخد الذيخي، دخل األسخة الذيخي، التعميع الجامعي، نػع الفئة العسخية، رسـػ التعميع، 
، العسخ الدمشي غ، والػضع الحالي لمتعميع العالي، مدتذار الجرجة األكاديسيةمدتػى الخخيجي

. وقج أوصت الجراسة بزخورة تػفيخ الكياس والتقػيع السدتسخ لخضا نذأتيالمجامعة مشح 
 السدتقبل. الصمبة مغ حيث الساضي والحاضخ و سياسات التعميع العالي في

 تعكيب على الدزاسات السابكة

في حيغ اتفق ىحا البحث مع الجراسات الدابقة مغ حيث محاولة وصف واقع رضا 
وما يشتج الصالب والصالبات عغ الخجمات السختمفة السقجمة ليع مغ الجامعات السمتحقيغ بيا 

وأثخ جسمة مغ الستغيخات الجيسػغخافية والعػامل البيئية مغ مذكالت تػاجييع  عغ عجـ تحققو
عمى مدتػى ذلظ الخضا مغ حيث ارتفاعو وانخفاضو؛ إال أنو اختمف عشيا بسحاولتو تقجيع 

مغ خاللو بعس السقتخحات التي قج ُتديع في تحديغ ىحا الخضا  يبيغترػر عمسي عسمي 
 وتصػيخه بذكل مدتسخ.   

  



 ................................................................................. رضا املستفيدين من خدمات الدراسات العليا جبامعة امللك خالد:

23 

 

 البححميَج 

، مغ حيث التعخؼ ذلظ لسشاسبتو لتحقيق أىجافو السشيج الػصفيىحا البحث  استخجـ
حػؿ درجة رضاىع عغ البحث  أفخادأراء عمى العػامل السؤثخة عمى رضا الصالب، ووصف 

 ، وأثخ بعس الستغيخات عمى ذلظ.السقجمة ليع واألكاديسيةالخجمات اإلدارية 
 جمتنع البحح

 الجراسات العميا بجامعة السمظ خالجوشالبات شالب مغ جسيع  البحثتكػف مجتسع 
تع  (.ػى0441بحدب )الدجالت اإللكتخوني لعسادة الجراسات العميا،( 6665عجدىع ) البالغ

مغ مجتسع البحث  (:41) تقخيًبا بسا ندبة استبانًة صالحًة لمتحميل، (906)استخداد 
 الجيسػغخافية.البحث في ضػء متغيخاتو  أفخاد( تػزيع 0) ، ويػضح الججوؿ رقعاألصمي

 اٌذ٠ّٛغشاف١خ ٗب ٌّزغ١شارٚفم   اٌجذش أفشادرٛص٠غ  (7جذٚي سلُ )

 اٌزىشاس اٌّزغ١شاد
إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌى١ٍخ

 59.98 918 و١ٍخ ششػ١خ

 2.97 66 و١ٍخ ػ١ٍّخ

 89.75 779 و١ٍخ أدث١خ

اٌجشٔبِج 

 اٌذساسٟ

 91.85 979 دوزٛساٖ

 19.51 889 ِبجسز١ش

 اٌجٕس
 77.29 779 طبٌت

 66.96 699 طبٌجخ

 البححأداة 

ستبانة كأداة رئيدية لجسع البيانات الخاصة باإلجابة عغ االاعتسج ىحا البحث عمى 
، تع بشاؤىسا مغ خالؿ االستفادة مغ اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة السيجانيةأسئمة البحث 

 ثالثة أجداءذات تجرج ثالثي، تكػنت مغ  ومقتخحاتيع، كانتراء السحكسيغ ذات العالقة، ومغ آ
الجدء الثاني: شسل مجسػعة  كالتالي: الجدء األوؿ: شسل مقجمة تعخيفية وبعس اإلرشادات.

الجدء الثالث: تكػف مغ مجسػعة  البحث. فخادمغ األسئمة الستعمقة بالستغيخات الجيسػغخافية أل
والبعج الثاني تعمق بالخجمات  الخجمات اإلدارية ناقر األوؿالبعج ، بعجيغ عمى عبارات مػزعة

 .األكاديسية
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 صدم األداة 

التأكج مغ صجقيا مغ خالؿ ما  بعج االنتياء مغ بشاء أداة الجراسة في صػرتيا األولية تع
 :يمي

بعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميات ػ الرجؽ الطاىخي: 0
خخجت في صػرتيا الشيائية مذتسمة العبارات الستفق عمييا مغ قبميع بشدبة حيث التخبية، 

83:. 
تع استخجاـ معامل االرتباط لبيخسػف لكياس العالقة  حيث: ألداةػ صجؽ االتداؽ الجاخمي ل6

، وبيغ السحاور واألداة األداةبيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لكل محػر مغ محاور 
يتبيغ مغ حيث  ،الكياس لعبارات األداة ومحاورىا ( يػضح نتائج0) والسخفق رقعككل، 
عشج مدتػى  عالقة ارتباشية دالة إحرائًياأف جسيع عبارات األداة ومحاورىا ذات  محتػاه

(، وىحا يجؿ عمى أف أداة الجراسة صادقة وصالحة لكياس الجػانب التي أعجت 1,10)
 لكياسيا.

 ثبات األداة 

( 6) ة باستخجاـ معامل ثبات )ألفا كخونباخ(، ويػضح الججوؿ رقعتع حداب ثبات األدا
 ، ولألداة ككل.بعادىاألقيع معامل الثابت 

 ِؼبًِ صجبد أٌفب وشٚٔجبر ألداح اٌذساسخ٠ٛضخ  (9جذٚي سلُ )

 ٚاألثؼبد اٌّذٛس
ػذد 

 اٌفمشاد
 ِؼبًِ صجبد أٌفب وشٚٔجبر

 اٌخذِبد
 94269 96 اإلداس٠خ

 94286 55 األوبد١ّ٠خ

 94286 71 ِؼبًِ اٌضجبد ٌؼجبساد األداح وىً

 بمغت اإلداريةلبعج الخجمات معامل الثبات  ةأف قيس يتزح مغ الججوؿ الدابق
، كسا يتزح كحلظ (1,964فكانت قيسة السعامل لو ) بعج الخجمات األكاديسية، أما (1,946)

عمى ما سبق  وبشاء، (1,968أف معامل الثبات لعبارات األداة ككل كاف ) الججوؿ نفدومغ 
( أف Caputo &Langher.6105، حيث أوضح )مستازةبجرجة ثبات  يتزح تستع االستبانة

، ومقبػؿ 1.91، 1.81فأكثخ، وجيج إذا كاف بيغ  1.91ا إذا كاف معامل الثبات يكػف مستازً 
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، وضعيف إذا كاف أقل 1.71، 1.61، ومذكػؾ فيو إذا كاف بيغ 1.81، 1.71إذا كاف بيغ 
 .1.6مغ 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية 

 : باحث األساليب اإلحرائية التاليةلسعالجة بيانات الجراسة استخجـ ال         
عمى عبارات  البحث أفخادالستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لتختيب إجابات 

لتحجيج داللة الفخوؽ بيغ متػسصات استجابات تحميل التبايغ األحادي و واختبار ت ، تبانةاالس
وصجؽ  ومعامل االرتباط لبيخسػف لكياس العالقات، متغيخاتوالختالؼ في ل البحث تبًعا أفخاد

 ، ومعامل ألفاكخونباخ لحداب ثبات األداة.االداة

 وتفسريٍا ومياقشتَا امليداىية بححىتائج العسض 

البحث عغ الخجمات اإلدارية السقجمة  أفخادما مجى رضا  الدؤاؿ األوؿ:
 ؟ليع

 :كالتالي البعجلعبارات ىحا  البحث أفخاداستجابات ( 3يػضح الججوؿ رقع )
 اإلداس٠خخذِبد اٌاٌشضب ػٓ  ِٚذٜاٌّزٛسطبد اٌذسبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسٞ  (5اٌجذٚي سلُ )

 اٌؼـــــــــــــــــجبسح اٌزشر١ت
اٌّزٛسظ 

 اٌذسبثٟ

 االٔذشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 ِذٜ

 اٌشضب

 ساضٟ 9.17 9.52 اٌّذبفظخ ػٍٝ سش٠خ ٚخصٛص١خ ِؼٍِٛبره ٚث١بٔبره 7

9 
ساضٟ إٌٝ  9.16 9.59 ِؼب١٠ش اٌّفبضٍخ ث١ٓ اٌّزمذ١ِٓ

 دذ ِب

5 
ساضٟ إٌٝ  9.16 9.92 سٌٙٛخ إجشاءاد اٌزسج١ً

 دذ ِب

6 
ساضٟ إٌٝ  9.16 9.95 ػذاٌخ ٚشفبف١خ ػ١ٍّخ لجٛي اٌطالة

 دذ ِب

7 
ساضٟ إٌٝ  9.66 9.75 سشػخ إجشاءاد اٌمجٛي

 دذ ِب

8 
ساضٟ إٌٝ  9.11 9.96 اٌزجبٚة ِغ اسزفسبساره دٛي اٌزسج١ً ٚاٌمجٛي

 دذ ِب

1 
ساضٟ إٌٝ  9.16 9.91 أسٍٛة رؼبًِ اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ ِؼه ٚجٛدح أدائُٙ

 دذ ِب

6 
لسّه ٚس١بسخ  ٚضٛح اٌّؼٍِٛبد ٚوفب٠زٙب ػٓ

 اٌمجٛي ف١ٗ د١ٓ رسج١ٍه ٌالٌزذبق ثٗ

ساضٟ إٌٝ  9.16 9.98

 دذ ِب

2 
رٛاجذ اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ ثبسزّشاس فٟ ِىبرجُٙ 

 ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد ٌٍطالة

ساضٟ إٌٝ  9.15 9.97

 دذ ِب

ساضٟ إٌٝ  9.69 9.97 رٛفش ٚسبئً األِٓ ٚاٌسالِخ ٚاٌصذخ فٟ ِمش اٌذساسخ 79
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 دذ ِب

77 
اٌّمبػذ اٌس٠ٕٛخ اٌّخصصخ ثمسّه ٌطٍجخ ػذد 

 اٌذساسبد اٌؼ١ٍب

ساضٟ إٌٝ  9.67 7.26

 دذ ِب

79 
ِٕبسجخ لبػخ اٌذساسخ ِٓ د١ش اٌذجُ ٚاٌزأص١ش 

 ٚاإلضبءح ٚاٌز٠ٛٙخ

ساضٟ إٌٝ  9.65 7.25

 دذ ِب

75 

رٛفش ِٕٚبسجخ اٌخذِبد اٌّسبٔذح فٟ ِمش اٌذساسخ 

دٚساد )اٌخذِبد اٌّىزج١خ ٚاٌمشطبس١خ، اٌجٛف١ٗ، 

 ا١ٌّبٖ،....(

ساضٟ إٌٝ  9.17 7.27

 دذ ِب

76 
ساضٟ إٌٝ  9.18 7.68 ٔظبفخ ٚجبرث١خ ِمش اٌذساسخ

 دذ ِب

77 
ساضٟ إٌٝ  9.69 7.69 رؼبْٚ اٌمسُ ِؼه ٚدػّٗ ٌه

 دذ ِب

78 

اٌسشػخ اٌّؼمٌٛخ إلٔٙبء اإلجشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ 

اٌذزف ٚاٌزأج١ً ،رسج١ً اٌّٛضٛع، إلشاس  ) فٟ اٌمسُ

 اٌخطخ ..(

ساضٟ إٌٝ  9.69 7.69

 دذ ِب

71 
اسزجبثخ اٌمسُ )اٌجبِؼخ( ٌشىٛان ٚسّبػٙب 

 ٌّمزشدبره

ساضٟ إٌٝ  9.17 7.17

 دذ ِب

76 
ساضٟ إٌٝ  9.12 7.16 سٌٙٛخ ٚسشػخ رٛاصٍه ِغ اإلداساد اٌؼ١ٍب ثبٌجبِؼخ

 دذ ِب

72 
خطزه اٌذساس١خ ثؼذ لجٌٛه  رٍم١ه ِؼٍِٛبد ٚاف١خ ػٓ

 ِغ سّبع سأ٠ه د١بٌٙب

ساضٟ إٌٝ  9.11 7.17

 دذ ِب

99 
رٛفش اٌزج١ٙضاد اٌزم١ٕخ ٚخذِبد االٔزشٔذ فٟ ِمش 

 اٌذساسخ

ساضٟ إٌٝ  9.16 7.17

 دذ ِب

97 
ٚضٛح اإلجشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ فٟ اٌمسُ) اٌذزف 

 ٚاٌزأج١ً، رسج١ً اٌّٛضٛع، إلشاس اٌخطخ ..(

ساضٟ إٌٝ  9.67 7.17

 دذ ِب

 غ١ش ساضٟ 9.16 7.85 وفب٠خ ِٛالف اٌس١بساد ٚلشثٙب 99

 غ١ش ساضٟ 9.17 7.87 رٛاصً اٌمسُ ِغ اٌطالة اٌخش٠ج١ٓ 95

96 
ِٕطم١خ ٚ ػمال١ٔخ اإلجشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ فٟ 

 اٌمسُ) رسج١ً اٌّٛضٛع، إلشاس اٌخطخ ....(

 غ١ش ساضٟ 9.18 7.87

 (7.25: )ٌٍجؼذاٌّزٛسظ اٌذسبثٟ اٌؼبَ  
ساضٟ إٌٝ 

 دذ ِب

 :بالشطخ إلى الججوؿ الدابق يتزح ما يمي
السقجمة ليع أثشاء البحث وبذكل عاـ راضػف إلى حج ما عغ الخجمات اإلدارية  أفخادأف 

ىحه  رضاىع عغستصالع حيث بمغ الستػسط العاـ البجامعة السمظ خالج، دراستيع العميا 
أكج ضخورة سعي الجامعة باتجاه تحديغ ىحه يت الشتيجة؛وفي ضل ىحه (، 0.93الخجمات )

شالب وشالبات  وتػقعات ، بسا يتػافق مع شسػحاتالخجمات وتحليل كل العكبات أماـ ذلظ
 الجراسات العميا.

مدتػى السحافطة عمى بذكل محجد عغ و السختفع عغ رضاىا  البحث أفخادكسا عبخت 
الستػفخ لجى الجامعة، وىحا يدتحق اإلشادة بالقائسيغ سخية وخرػصية معمػماتيع وبياناتيع 



 ................................................................................. رضا املستفيدين من خدمات الدراسات العليا جبامعة امللك خالد:

27 

 

، ثع ىحه البيانات والسعمػماتسخية في حفع عمى ذلظ وبالتقشية السدتخجمة واآلليات الستبعة 
معاييخ السفاضمة عغ  رضاىع استصالع جعش محجوداً  بجىحيث تجريجًيا؛  تزاءؿيبجأ رضاىع 

اسات العميا، وأردفػا السبجئي في بخامج الجر سيػلة إجخاءات التدجيل عغ  ميغ وبيغ الستقج
عغ عجالة وشفافية عسمية قبػؿ الصالب في ىحه البخامج ومغ ثع سخعة  السحجود بخضاىع

، وعغ أسمػب تعامل ، ثع التجاوب مع استفداراتيع حػؿ التدجيل والقبػؿإجخاءات القبػؿ
مات وكفايتيا عغ قدسيع السػضفيغ اإلدارييغ معيع وجػدة أدائيع، وكحلظ عغ وضػح السعمػ 

 وسياسة القبػؿ فيو حيغ تدجيميع لاللتحاؽ بو.
 أفخادوىكحا استسخ مدتػى رضاىع السحجود عغ بكية الخجمات بالتشاقز حتى أبجت 

عغ  ثع ،وقخبيا مغ الحـخ الجامعي تعغ كفاية مػاقف الديارابالتراعج  عجـ رضاىاالبحث 
بمغت ، فيسا مع الصالب الخخيجيغ واالستفادة مغ خبخاتيع وخجماتيع العمسيةتػاصل األقداـ 

األقداـ واصفيغ إياىا بأنيا غيخ مشصكية اإلجخاءات اإلدارية الستبعة في  جعجـ رضاىع عشذروة 
ة والجيات السخترة الشطخ وبذكل عاجل حا يدتمـد أف تعيج األقداـ العمسيى ؛وغيخ عقالنية

يطيخ جمًيا يث حعسل عمى سخعة إنجازىا البسا يكفل تبديصيا و في تمظ اإلجخاءات ومخاحميا 
أف ىحه السذكمة تؤرؽ الكثيخ مغ شالب  االستقراء الحي أجخاه ىحا البحثومغ خالؿ 

 وتسثل تحجًيا أماميع. الجراسات العميا
 ؟البحح عً اخلدمات األنادميية املكدمة هله أفسادما مدى زضا  السؤال الجاىي:

 البحث لعبارات ىحا السحػر كالتالي: أفخاد( استجابات 4يػضح الججوؿ رقع )
 خذِبد األوبد١ّ٠خاٌاٌشضب ػٓ ِذٜ ٚ اٌّزٛسطبد اٌذسبث١خ ٚاالٔذشاف اٌّؼ١بسٞ (6اٌجذٚي سلُ )

 اٌؼـــــــــــــــــجبسح اٌزشر١ت
اٌّزٛسظ 

 اٌذسبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشضب ِذٜ

7 
إٌزضاَ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌذضٛس دست 

 9.75 اٌجذٚي اٌذساسٟ ٚثبٌٛلذ اٌّذذد ٌٍّذبضشاد

9.81 
 ساضٟ

 ساضٟ 9.19 9.77 ػاللزه األوبد١ّ٠خ اٌزؼب١ٔٚخ ِغ صِالئه اٌطالة 9

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.69 9.59 افزخبسن ثبٔزّبئه ٌٍمسُ 5

6 
رطٛسن اٌؼٍّٟ ٚإٌّٟٙ خالي س١ش  ِسزٜٛ

 اٌجشٔبِج

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.19 9.96

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.15 9.76 ػذد اٌسبػبد اٌّخصصخ ٌىً ِمشس ٚوفب٠زٙب 7

8 
رٛص١ف اٌّمشساد ٚاضخ ٠ٚفٟ ثبٌغشض ٠ٚؼٍٓ ِٓ 

 9.75 ثذا٠خ اٌفصً

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.17

1 
أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثزٛص١ف اٌّمشس أصٕبء  إٌزضاَ

 9.92 س١ش اٌّذبضشاد

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.15

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.16 9.96 اٌؼتء اٌذساسٟ ِٕٚبسجخ جذٌٚه األسجٛػٟ 6



 ................................................................................. رضا املستفيدين من خدمات الدراسات العليا جبامعة امللك خالد:

28 

 

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.69 9.91 سّؼخ اٌمسُ فٟ ِذ١ظ اٌجبِؼخ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسجٟ 2

 دذ ِب ساضٟ إٌٝ 9.11 9.97 رجشثزه ِغ اٌمسُ 79

77 
ِسزٜٛ اٌذش٠خ اٌّزبدخ ٌه فٟ اخز١بس ِٛضٛع 

 9.95 سسبٌزه اٌؼ١ٍّخ

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.66

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.17 7.21 رٕبست ِذزٜٛ اٌّمشس ِغ اٌسبػبد اٌّؼزّذح ٌٗ 79

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.11 7.21 ارسبَ اٌّمشساد ثبٌؼّك اٌّؼشفٟ ٚاٌضشاء اٌّٙبسٞ 75

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.11 7.28 أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِغ اٌطالةرؼبًِ ٚرؼبْٚ  76

77 
رّىٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِٓ اٌّمشساد اٌزٟ 

 7.27 ٠طشدٛٔٙب ِٕٚبلشزٙب وخجشاء ف١ٙب

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.17

78 
دجُ ٚفبػ١ٍخ اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ اٌّطٍٛثخ ِٕه أصٕبء 

 7.25 دساسزه ٌٍّمشساد

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.19

71 
اٌّمشساد رٍجٟ ادز١بجبد اٌطالة اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ 

 7.27 ٚاٌجذض١خ فٟ ِجبي اٌزخصص

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.17

76 
اٌّمشساد رٍجٟ ادز١بجبد اٌّجزّغ اٌز٠ّٕٛخ 

 7.66 ِٚزطٍجبد اٌؼصش اٌذذ٠ش

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.18

72 
رٛاصً اٌّششذ٠ٓ ٚاٌّششف١ٓ اٌؼ١١ٍّٓ ِغ اٌطالة 

 7.66 ٚدػُّٙ ٌُٙ

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.66

99 
اسرجبط اٌّمشساد ِغ اٌزٛجٙبد اٌؼب١ٌّخ فٟ 

 7.68 رخصصه

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.12

97 
ِسزٜٛ اإلسشبد األوبد٠ّٟ ٚاإلششاف اٌؼٍّٟ 

 7.68 ٚفؼب١ٌزٗ

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.66

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.11 7.67 ػذاٌخ رم١١ُ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ٌٍطالة 99

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.18 7.69 دذ٠ضخ ٚأص١ٍٗ ٚرذذس ثبسزّشاس ِشاجغ اٌّمشساد 95

96 
اٌّالدظبد اٌزٟ رمذَ ػٍٝ خطخ اٌشسبٌخ ٚػٍٝ 

 7.16 اٌشسبٌخ ِٕطم١خ ٚػ١ٍّخ

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.16

97 
رٛافك ِب رُ رمذ٠ّٗ فٟ اٌجشٔبِج ِغ رٛلؼبره 

 7.16 ٚطّٛدبره

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.19

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.17 7.16 أسب١ٌت رذس٠س اٌّمشساد ٚآ١ٌخ رم١١ّٙب رٕٛع 98

91 
رٛفش ٚفبػ١ٍخ اٌجشاِج اإلصشائ١خ اٌّمذِخ ٌه أصٕبء 

 7.19 اٌذساسخ

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.16

96 
ِسزٜٛ لذسح اٌمسُ ػٍٝ رج١ٙضن ٌٍّسزمجً ) ِٚٓ 

 7.19 رٌه ِشدٍخ اٌذوزٛساٖ (

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.18

92 
اٌّمشساد ِزىبٍِخ ِٚشرجخ ِٕطم١ ب ٚخب١ٌخ ِٓ 

 7.19 اٌزىشاس ٚاٌزذاخً

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.15

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.16 7.19 ٚضٛح ِالِخ ِسزمجٍه إٌّٟٙ فٛس رخشجه 59

57 
رٛفش ٚوفب٠خ ِصبدس اٌّؼشفخ اٌّخزٍفخ فٟ ِمش 

 7.82 اٌذساسخ

 ساضٟ إٌٝ دذ ِب 9.17

59 
اٌطالة ٚاألخز ثشأ٠ُٙ ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس ِغ 

 7.76 د١بٌٗ ِب أِىٓ

9.18 
 غ١ش ساضٟ

55 
اسزمطبة اٌمسُ ٌٍّز١ّض٠ٓ ِٓ اٌخش٠ج١ٓ ٌٍؼًّ 

 7.65 وأػضبء ١٘ئخ رذس٠س

9.88 
 غ١ش ساضٟ

 
: ٌٍجؼذاٌّزٛسظ اٌذسبثٟ اٌؼبَ 

(7.26) 
 ساضٟ إٌٝ دذ ِب
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 :إلى ما يمي الججوؿ الدابق ُتذيخ بيانات
الخجمات األكاديسية  البحث راضػف إلى حج ما عغ مدتػى  أفخادفي العسـػ كاف أفخاد 

يشبغي  وعمى ىحا( درجات، 3( درجة مغ أصل )0.94؛ حيث بمغ متػسط ذلظ )السقجمة ليع
وإجخاء وتحميميا عغ كثب عمى الجيات السخترة في الجامعة الػقػؼ عمى ىحه الخجمات 

ا شالب وشالبات مشيا خرػًص  التحديشات الالزمة عمييا بسا يكفل تحقيق رضا السدتفيجيغ
 الجراسات العميا سعًيا نحػ تحقيق الجػدة والتسيد في مخخجات ىحه السؤسدة.

عغ مدتػى مختفع البحث راضػف بذكل  أفخادإلى أف أفخاد ذات الججوؿ كسا لفتت بيانات 
السحجد  وفي الػقتالتداـ أعزاء ىيئة التجريذ بالحزػر حدب الججوؿ الجراسي 

قخأ السدؤولية العالية التي يتستع بيا أعزاء ىيئة التجريذ تُ  أف لمسحاضخات، ومغ ىشا يسكغ
نحػ الػقت السخرز لصالبيع وحخصيع عمى تػاججىع ضسغ إشار الججوؿ السحجد بالجامعة 

ىحه الشتيجة يدتحق  البحث جمًيا عمى أرض الػاقع، أفخادأدركتو الحي  العالي، يعليع وبالتدام
بذكل  نبمعيا أعزاء ىيئة التجريذ الذكخ والتقجيخ والتحفيد لكياميع بػاجبيع في ىحا الجا

كحلظ عغ مدتػى العالقات  االبحث عغ رضاى أفخادفيجيغ، كسا أبجت تتحقق معو رضا السد
األكاديسية التعاونية بيشيع وبيغ زمالئيع الصالب؛ وىحه العالقة حكيقة بالكاد تخفى عغ عيغ 
مغ يذخؼ أو يتعامل أو يجرس ليحه السخحمة الجراسية، حيث كاف ليا انعكاس إيجابي عمى 

يع عمى تجاوز مدتػاىع العمسي بعج أف تذكمت بيشيع روابط مجتسعات تعمع أكاديسية ساعجت
بعس العكبات الجراسية مغ خالؿ عسميع كفخيق واحج تخبصيع عالقات اجتساعية أكثخ مغ أنيا 

 تكػف عالقات أكاديسية فقط.
عغ الخجمات االكاديسية السقجمة ليع بالتجني؛  البحث أفخادرضا أخح مدتػى  بعج ذلظ 

مدتػى وضػح مالمح مدتقبميع السيشي فػر تخخجيع مغ  جحيث كاف محجودًا بذكل كبيخ عش
 سقخر الجراسة، فيسا أبجوا عجـ رضاىعلعغ تػفخ وكفاية مرادر السعخفة السختمفة  ثعالجامعة، 

ييع حياؿ ذلظ ضسغ لتػصيف السقخرات ميع واألخح بخأ عغ مشاقذة أعزاء ىيئة التجريذ
عغ آلية استقصاب القدع األكبخ كاف عجـ رضاىع  فيساسًيا، القجر الستاح تشطيسًيا وأكادي

؛ ولعل ىحه الشتيجة بالتحجيج في الجامعة لمستسيديغ مغ الخخيجيغ لمعسل كأعزاء ىيئة تجريذ
خ بخغبة الستسيديغ مشيع في العسل في األقداـ التي تخخجػا مشيا وتصمع ع لحلظ ويخوف يتفد 
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ربسا ىي مغ تحجد  مػضػعية شاؾ معاييخى وفي الػاقع أنيع أولى مغ غيخىع بحلظ، وإف كاف
 دتقصب مغ غيخه سػاء كاف خخيج القدع أـ ال.  مغ يُ 

 أفخادوبالعػدة إلى الشتيجة الكمية لمبعجيغ في الدؤاليغ الدابقيغ والتي أشارت إلى أف 
اتفقت  ىاالبحث راضػف إلى حج ما عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع؛ نجج

 Manzoor( ودراسة 6106( ودارسة بخكة )6119دراسة الحدشية )نتائج وبذكل عاـ مع 
حيث أشارت نتائجيا إلى رضا  (؛6104) Ukaودراسة  (6104( ودراسة الكثيخي )6103)

ودوف السأمػؿ عغ مجسل الخجمات اإلدارية واألكاديسية محل الجراسة، وربسا جاء ىحا  محجود
لتقارب مدتػى وشبيعة الخجمات اإلدارية واالكاديسية السقجمة لمصالب  االتفاؽ في الشتيجة

 والصالبات في مجتسعات محل البحث في الجراسات الدابقة والبحث الحالي.
يوفي حيغ  Sumner (6106 )الدابقيغ مع دراسة  اختمفت نتائج ىحا البحث في ُبعج 

ى إلى أف الصالب أعخبػا عغ (، حيث أشارت نتائج الجراسة األول6105ودراسة الدعجية )
ارتياح عاـ عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية التي تقجميا ليع جامعاتيع، أما الجراسة الثانية 

 فيفقج أشارت نتائجيا إلى أف الصالب جاء رضاىع مشخفًزا عغ خبخاتيع اإلدارية واألكاديسية 
جة إلى كػف مدتػى الجامعات جامعاتيع التي يجرسػف بيا، وقج يعدى ىحا االختالؼ في الشتي

، أما البيئة محل عاليةً  مغ خجمات وتػليو أىسيةً  تصخحوفيسا  افي الجراسة األولى متقجمً 
 العكذ مغ ذلظ.   فمخبسا عمىالجراسة الثانية 
البحح حول  أفسادٍل توجد فسوم ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات  السؤال الجالح:

املكدمة هله وفًكا الختالفَه يف املتغريات  اإلدازية واألنادميية زضاٍه عً اخلدمات مدى

 التالية: الهلية، الربىامج الدزاسي، اجليس؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ فيسا يتعمق بستغيخ الكمية؛ أجخى الباحث تحميل التبايغ األحادي  
اىع عغ درجة رضالبحث حػؿ  أفخادفخوؽ بيغ متػسصات استجابات لمتعخؼ عمى داللة ال
( يػضح ذلظ كسا 5تعدى لالختالؼ في ىحا الستغيخ، والججوؿ رقع ) الخجمات السقجمة ليع

 يمي:
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( ٠ٛضخ ٔزبئج رذ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األدبدٞ ٌزذذ٠ذ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛسطبد اسزجبثبد أفشاد 7جذٚي )

 اٌجذش ٚفم ب ٌالخزالف فٟ ِزغ١ش: اٌى١ٍخ 

حػؿ مجى البحث  أفخادمغ قخاءة الججوؿ الدابق يتزح عجـ وجػد اختالؼ بيغ آراء 
ولعل الستغيخ،  وفًقا الختالفيع في ىحارضاىع عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع 

وتخزع ىحه الكميات تشتسي لحات السؤسدة الجامعية ولحات التشطيع والثقافة أف ىحا يعػد إلى 
 تمظ ا بيغكبيخً  تفاوًتامعو حيث ال ُيخى  األكاديسي؛اإلداري و  خ العسليمغ آليات تدي واحج   شسطل

مغ وجية مغ حيث نػعية وجػدة الخجمات اإلدارية واألكاديسية التي تقجميا لصالبيا الكميات 
اتفق ىحا البحث بيحه الشتيجة مع دراسة الحدشية  وقج ،باختالؼ كمياتيع نطخىع أنفديع

وفًقا جراسة المحل  فخادإلى عجـ وجػد فخوؽ بيغ استجابات األ حيث أشارت نتيجتيا( 6119)
 لالختالؼ في ىحا الستغيخ.

وفي سياؽ اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ فيسا يتعمق بستغيخي: البخنامج الجراسي والجشذ؛ 
أجخى الباحث اختبار )ت( لمتعخؼ عمى داللة الفخوؽ بيغ متػسصات استجابات أفخاد البحث 

لالختالؼ في ىحيغ تعدى  مجى رضاىع عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليعحػؿ 
 ( يػضحاف ذلظ كالتالي:7( و )6الستغيخيغ، والججوليغ )

( ٠ٛضخ ٔزبئج اخزجبس )د( ٌزذذ٠ذ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛسطبد اسزجبثبد أفشاد اٌجذش 8جذٚي ) 

 ٚفم ب ٌالخزالف فٟ ِزغ١ش: اٌجشٔبِج اٌذساسٟ

 

( ٠ٛضخ ٔزبئج اخزجبس )د( ٌزذذ٠ذ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛسطبد اسزجبثبد أفشاد اٌجذش ٚفم ب 1جذٚي )

 ٌالخزالف فٟ ِزغ١ش: اٌجٕس

 
 

 ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّزغ١ش
دسجبد 

 اٌذش٠خ

ِجّٛع 

 اٌّشثؼبد

ِزٛسظ 

 اٌّشثؼبد

 ل١ّخ

 ف

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌى١ٍخ

 9478 94596 9 ث١ٓ اٌّجّٛػبد
9481 

غ١ش 

 9496 972459 292 داخً اٌّجّٛػبد داٌخ

 9724876 277 اٌّجّٛع

اٌجشٔبِج 

 اٌذساسٟ
 اٌّزٛسظ اٌؼذد

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌذالٌخ د

 داٌخ 5457- 9467 7466 979 دوزٛساٖ

   9479 7421 889 ِبجسز١ش

 اٌذالٌخ د االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛسظ اٌؼذد اٌجٕس

 داٌخغ١ش  9476 9466 7426 779 طبٌت

   9477 7429 699 طبٌجخ
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البحث حػؿ مجى رضاىع عغ  أفخادوجػد اختالؼ بيغ آراء  (6) يتزح مغ الججوؿ رقع
لرالح  الجراسيفي متغيخ البخنامج الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع وفًقا الختالفيع 

إلى أف  والشتيجة ، وقج يعدى ىحا االختالؼالساجدتيخبخنامج ب لسمتحقيغاالصالب والصالبات 
تحدغ ىحه الخجمات مقارنة بالخجمات السقجمة ليع في مخحمة شالب الساجدتيخ يذعخوف ب

خبخة  أمابكالػريػس ىحا بخالؼ إحداسيع بأف ىشاؾ تحدغ في أسمػب التعامل معيع، ال
لجييع انصباًعا مختمًفا لتقييع مدتػى رضاىع عغ ذكمت فتػراه األكاديسية كشالب بخنامج الج

( حيث أكجت 6105، وبيحه الشتيجة اختمف ىحا البحث عغ دراسة الدعجية )ىحه الخجمات
 و عجـ وجػد فخوؽ بيغ آراء عيشتيا وفًقا لالختالؼ في ىحا الستغيخ.جتنتي

البحث حػؿ مجى  أفخادوجػد اختالؼ بيغ آراء  عجـ (7) قخأ مغ الججوؿ رقعفي حيغ يُ 
رضاىع عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع وفًقا الختالفيع في متغيخ الجشذ، 

ال تختمف عغ  والصالباتوذلظ ربسا ألف نفذ مدتػى الخجمات السقجمة لذصخي الصالب 
حيث البحث  أفخادعمى استجابات  مدتػى أدائيا وجػدتيا مسا انعكذ مغ حيث ابعزيا كثيخً 

 (6106وىشا اتفقت نتيجة البحث الحالي مع دراسة بخكة ) .كبيخمتقاربة إلى حج  جاءت
( مغ حيث عجـ وجػد فخوؽ بيغ 6105ودراسة الدعجية ) (6104ودراسة نبيمة الكشجري )

في حيغ اختمفت ىح الشتيجة عغ ما تػصمت إليو  وفًقا لالختالؼ في ىحا الستغيخ. عيشاتياآراء 
( حيث كذفت عغ وجػد فخوؽ بيغ االستجابات وفق ىحا 6106دراسة الدكي وعبجالعديد)

 الستغيخ لرالح الصالب عمى حداب الصالبات.
  السؤال السابع:

ما التصوز املكرتح للتحسني املستنس لسضا طالب وطالبات الدزاسات العليا ظامعة 

 لد عً اخلدمات املكدمة هله؟امللو خا

 متَيد:

 ىحا الترػر ُيعج بسثابة محاولة عسمية ُبشيت عمى دراسة عمسية ميجانية أجخاىا الباحث
خضا شالب وشالبات الجراسات العميا بجامعة التحديغ السدتسخ للمسداىسة في  وخبختو العسمية

 .السمظ خالج عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع
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 األٍداف والغايات مً ٍرا التصوز:

بسػا يختقػي لتصمعػاتيع  السقجمة لمصالب بجامعة السمظ خالػج لمخجماتالتحديغ السدتسخ  -1
 .وأرباب العسل

 .وتفػقيع والصالبات لجراسة الصالبتييئة السشاخ السشاسب  -2
 .يغالسدتسخ  والتصػيخ داعسة لمتحديغ جامعية بشاء ثقافة تشطيسية -3
 .باعث عمى التحديغ الكمياتخمق جػ تعاوني داخل  -4
 .العمسيواإلبجاع األكاديسي التحفيد عمى التسيد  -5
 االستثسار اإليجابي لإلمكانات السادية والبذخية. -6
 .في السخخجات والجػدة والتسيد األكاديسيالسداىسة في تحقيق الجامعة لالعتساد  -7
 .تحديغ سسعة الجامعة لجحب الجارسيغ -8

 التصوز:الدوافع واملربزات لتكديه ٍرا 

ُيذيخ الباحث ىشا إلى مجسػعة مغ الجوافع والسبخرات التي تع االستشاد إلييا لتقجيع ىحا 
 الترػر وىي:

الصمب الستدايج عمى التعميع العالي وضخورة مػاكبة ىحا الصمب بخجمات متصػرة  -0
 .باستسخار

بيغ الجامعات الستقصاب الصالب والتي ستدداد مع التحػؿ إلى خرخرة  السشافدة -6
التعميع وىحا يدتمـد العسل عمى تحديغ سسعة الجامعة مغ خالؿ تقجيع خجمات 

 .ة لصالبيامتسيد 
السدتفيج عغ الخجمات التي تقجميا السؤسدات الحكػمية  الستصالع رأيتػجو الجولة  -3

شيا الجامعات، وىحا الترػر قج يداعج في ومغ بيمغ خالؿ مخكد )أداء( العامة 
تقجيع مجسػعة مغ وسائل استصالع رأي السدتفيج الجاخمي لمجامعة والستسثل في 

 الصالب والصالبات.
 .والسحافطة عمى اعتسادىا السؤسدي البخامجيسعي الجامعة لتحقيق االعتساد  -4
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 مهوىات ٍرا التصوز:

 تحديغقياس و  مخاحلترف  ومدتسخة مترمةحمقة بمػرة مكػنات الترػر في شكل  تست
 :كسا يمي والصالبات الصالبرضا 

 
 

 

 
 كالتالي: ىحه السخاحل ويسكغ شخح

 املسحلة األوىل: تهويً الفسيل

 وتذسل ىحه السخحمة اإلجخاءات التالية:
وكيػل وعزػػية  لمتصػػيخ والجػػدةوكيػل الكميػة بإشػخاؼ بكػل كميػة  تذكيل فخيق لمتحديغ -

مػػػغ كػػػل قدػػػع عمسػػػي  )رجػػػل/ وسػػػيجة( مسثػػػلالكميػػػة لمجاراسػػػات العميػػػا والبحػػػث العمسػػػي، و 
 باإلضافة إلى مجيخ اإلدارة بالكمية.

 الفخيق.تجريب  -
 تػزيع السياـ.   -

 تحديد
 فرص

 التحسين

 تحليل
 فرصة

 التحسين

 آلية وضع
 التحسين

 آلية تنفيذ
 التحسين

 المتابعة
 والتقويم

 تكوين الفريق
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 مياـ الفخيق 
 الجػدة:التصػيخ و  وكيل -0
 .عسيج الكمية ورؤساء األقداـاختيار أعزاء الفخيق بالتشديق مع  -
 تػزيع السياـ بيغ أعزاء الفخيق. -
 قيادة وإدارة الفخيق. -
 .لعسيج الكميةإعجاد التقاريخ عسا تع إنجازه ورفعيا  -
 تذجيع وتحفيد أعزاء الفخيق. -
 .تحديغ رضا السدتفيجيغالسذاركة في نذخ ثقافة  -
 أعزاء الفخيق: -6
 أسبػع عمى األقل.   السذاركة في اجتساعات الفخيق بػاقع مخة كل -
 السذاركة في تشفيح مخاحل السذخوع. -
 ثقافة تحديغ رضا السدتفيجيغ.السذاركة في نذخ  -

 حتديد فسص التحسني  املسحلة الجاىية:

 في ىحه السخحمة يتع:
  لصالب الجراسات العمياالسقجمة اإلدارية واألكاديسية  دليل الخجماتمخاجعة. 
 تجويغ كل الخجمات. 
 فخص التحديغ، مغ خالؿ األدوات التالية: اختيار 

 اسبانات رضا السدتفيج الخارجي. -
السقجمػة مػغ خػالؿ  االسػتبانةمػغ  االستفادةويسكغ  استبانة رضا السدتفيج الجاخمي -

 .البحث الحالي
يكػػيذ رضػػا الصػػالب والصالبػػات  ألجيػػدة اليػاتػػف الحكيػػةترػػسيع واسػػتخجاـ تصبيػػق  -

 ربصو بالفخيق وتحجيث بياناتو باستسخار. عغ الخجمات السقجمة ليع مع
 .مع الصالب والصالبات السقابمةإجخاء  -
 .مالحطة الصالب والصالبات أثشاء استفادتيع مغ الخجمات السقجمة ليع -
 مخاجعة الذكاوى السقجمة ضسشًيا أو رسسًيا مغ الصالب والصالبات. -
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شػػي ومذػػجخات مػػغ عرػػف ذى المقػػاءات الجوريػػة لمفخيػػق ) اسػػتخجاـ أدوات الجػػػدة -
 ( .لمخخوج بالخجمات التي تحتاج إلى تحديغ تجفقالوخخائط 

 (للددمةاملسحلة الجالجة: حتليل فسصة التحسني ) 

يػػتع فػػي ىػػحه السخحمػػة الكيػػاـ بعسميػػات فحػػز دقيػػق وشػػامل لكػػل اإلجػػخاءات التػػي تػػتع مػػغ 
عمػػى  خ تخكيػػدًالتحدػػيغ مػػغ أجػػل تدػػميط الزػػػء وبذػػكل أكثػػالسدػػتيجفة با الخجمػػةخالليػػا 

 ، ويتع ذلظ مغ خالؿ اإلجخاءات التالية:مػاشغ القرػر فييا
بذػػكل دقيػق ومفرػػل كسػا ىػػي فػي الػاقػػع الفعمػي،  مػػع عسػل خارشػػة  الخجمػةتػثيػق  -   

 تجفق ليا.
 .بالخجمةجسع البيانات والشساذج الخاصة  -   
 .يغالتحدحجيج فخص نتائج أدوات ت قع السأمػؿ لمعسمية وفق تحميلاتحجيج الػ  -   

)  فػي الخجمػة محػل التحدػيغ تحجيج الفجػة في األداء بيغ الػاقػع الفعمػي و السػأمػؿ -
 .السشاسبة، الجػدة ... ( نقاط الزعف في : الػقت ، التكمفة ،

 الخجمة.السخغػبة في سعاييخ التحجيج  -
 سحلة السابعة: وضع آلية التحسني امل

كػػغ تشفيػػحىا مػػغ أجػػل الػصػػػؿ لمػاقػػع فػػي ىػػحه السخحمػػة يػػتع وضػػع آليػػة التحدػػيغ السس
 ، وتتع مغ خالؿ اإلجخاءات التالية: لمخجمة محل التحديغ السأمػؿ

، ) تبدػيط، حػحؼ، دمػج، تغييػخلمخجمة مغ حيث  اختيار أوجو التحديغ السسكشة  -      
خػػػالؿ اسػػػتصالعات رأي الصػػػالب والصالبػػػات حػػػػؿ التحدػػػيغ  ومػػػغ...(  إبػػػجاؿ،

   السصمػب والسخغػب في الخجمات السقجمة ليع.
اإلجػػخاءات السصمػبػػة ) تحدػػيغ الخجمػػة محػػل الجراسػػة بحيػػث تذػػسل:وضػػع تػصػػيات  -   

مقػػػاييذ األداء ، الجيػػػة السشفػػػحة، الستصمبػػػات، زمػػػغ التشفيػػػح، لتحدػػػيغ الخجمػػػة
 التحقق(. اتمؤشخ و 

 .مغ صاحب الرالحية )عسادة الجراسات العميا(ساد تػصيات التحديغ اعت -   
 تيفير آلية التحسني ومتابعَا  املسحلة اخلامسة:

الفعمػػي لتػصػػيات التحدػػيغ عمػػى أرض الػاقػػع بعػػج اعتسادىػػا  التشفيػػحفػػي ىػػحه السخحمػػة يػػتع 
الكيػاـ بعسميػة متابعػة  تشفيػحىامػع  كسا تتع في ىحه السخحمة وتدامًشػا مغ صاحب الرالحية،
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 رفػػع الفخيػػق مػػع .وترػػحيح االنحخافػػات أواًل بػػأوؿ التشفيػػحدقيقػػة ومدػػتسخة إلجػػخاءات ىػػحا 
   .  لجػدةلمتصػيخ وا عغ التقجـ في ىحا لػكيل الكمية تقخيًخا دورًيا

 املسحلة السادسة: املتابعة و التكويه.

تشفيػح ىػحا تابعػة مدػتسخة إلجػخاءات بس لجػػدةلمتصػػيخ وا وكالة الكميػةىحه السخحمة تقـػ في 
تػػػفيخ تغحيػػة راجعػػة لشتيجػػة تشفيػػح تػصػػيات التحدػػيغ و تقيػػيع مػػجى الترػػػر بذػػكل عػػاـ ل

ومػػغ ثػػع وضػػع الخصػػط  لصػػالب والصالبػػاتفاعميػػة آليػػة التحدػػيغ وأثخىػػا فػػي تحقيػػق رضػػا ا
 السخحمة مغ خالؿ اإلجخاءات التالية:  وتتع ىحه، العامة لإلجخاءات الترحيحية

ورفػػع مخخجاتيػػا لعسيػػج  لفتػػخة فرػػل دراسػػي تقػػػيع نتػػائج تشفيػػح تػصػػيات التحدػػيغ -   
 الكمية.

عػػغ اإلجػػخاءات  لرػػاحب الرػػالحية يقػػـػ عسيػػج الكميػػة بػػالخفع بتقخيػػخ ختػػامي سػػشػي  -   
الستخحة خالؿ تشفيح ىحا الترػػر والخػجمات التػي تػع تحدػيشيا ونتػائج ىػحا التحدػيغ 

الجػػػدة والتحدػػيغ لتحقيػػق التخقػػي السدػػتسخ  دائػػخةخ عمػػى رضػػا الصػػالب، وىكػػحا تدػػي
لمخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة لصالب وشالبات الجراسات العميا بجامعػة السمػظ 

 .  خالج
 مكومات جناح ٍرا التصوز:

عمى  السعشية إف نجاح ىحا الترػر يعتسج في الجرجة األولى عمى التداـ اإلدارة العميا
وكحا اإلدارة العميا في الكميات واألقداـ ودعسيا لتشفيحه فعمًيا عمى أرض  الجامعةمدتػى 

الػاقع، و ىحا االلتداـ والجعع يتبمػر في اإلجخاءات التالية: إصجار القخارات الجاعسة لتصبيق 
ىحا الترػر، و التػجيو بتػفيخ كافة االحتياجات البذخية والسادية والسالية الالزمة لتصبيق ىحا 

، ىحا باإلضافة إلى الستابعة الذخرية مغ قبميع وباستسخار لسخاحل تشفيح ىحا الترػر
 الترػر.
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 البحح:ملدص ىتائج 

 :البحث فيسا يمي إلييا ىحا ػصليسكغ تمخيز الشتائج التي ت
ىشاؾ عػامل مادية وأخخى معشػية تؤثخ وبذكل كبيخ عمى مدتػى رضا الصالب والصالبات  -0

 يجاًبا.إسمًبا أو إما عغ الخجمات السقجمة ليع 
البحث وبذكل عاـ راضػف إلى حج ما عغ الخجمات اإلدارية السقجمة ليع أثشاء  أفخاد -6

 دراستيع العميا بجامعة السمظ خالج.
البحث وبذكل عاـ راضػف إلى حج ما عغ الخجمات األكاديسية السقجمة ليع أثشاء  أفخاد -3

 دراستيع العميا بجامعة السمظ خالج.
البحث حػؿ مجى رضاىع  أفخاد فخوؽ دالة احرائًيا بيغ متػسصات استجاباتعجـ وجػد  -4

 : الكميةي عغ الخجمات اإلدارية واألكاديسية السقجمة ليع وفًقا الختالفيع في متغيخ 
ىحه الفخوؽ وفًقا الختالفيع في متغيخ البخنامج الجراسي لرالح  حيغ وججت، في والجشذ

 .ج الساجدتيخالصالب والصالبات السمتحقيغ ببخنام
تقجيع ترػر مقتخح لمتحديغ السدتسخ لخضا شالب وشالبات الجراسات العميا بجامعة  -5

 السمظ خالج عغ الخجمات لسقجمة ليع.
 :التوصيات

 بسا يمي: الجامعات يػصي الباحثمغ نتائج  إليو البحثما تػصل مغ خالؿ 

 ووالدعي لتحكيق نذخ ثقافة االىتساـ بالسدتفيج خرػًصا شالبيا وشالباتيا العسل عمى -0
 .بسختمف الػسائل السسكشة

بالجامعة عمى كيفية تحديغ العػامل السؤثخة عمى رضا  والعامالت عجاد العامميغوإتأىيل  -6
 صالب والصالبات مغ خالؿ الشذخات والشجوات والبخامج التجريبية.لا

 العػامل التي قج تؤدي إلى انخفاض رضا الصالب والصالبات.العسل عمى إزالة كل  -3
 تشفيح الترػر السقتخح في ىحه الجراسة ودعسو ومتابعتو.  -4
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 املساجع

 املساجع العسبية: أواًل

(. رضا السدتفيجيغ كسجخل إلدارة الجػدة الذاممة بالجامعات 6106باكيشاز عدت ) بخكة،  (0
الثاني  والتكشػلػجيا. بحث مقجـ لمسؤتسخ العخبي الجوليبالتصبيق عمى جامعة مرخ لمعمـػ 

-4لزساف جػدة التعميع العالي، الجامعة الخميجية، مسمكة البحخيغ في الفتخة مغ 
5/4/6106 ،354-368. 

(. وثيقة الخصة االستخاتيجية، 6108جامعة السمظ خالج )  (6
https://www.kku.edu.sa/sites/default/files/general_files/pdf/Stratigi

c:61plan.compressed.pdf 
(. مجى رضا شمبة كمية االقتراد في جامعة حمب عغ 6119الحدشية، سميع إبخاليع )  (3

مدتػى األداء اإلداري واألكاديسي لكميتيع: دراسة مدحية. مجمة جامعة دمذق لمعمػـ 
 .306-658(، 6)65االقترادية، 

(. أثخ جػدة الخجمة التعميسية عمى رضى الصمبة دراسة تصبيكية 6105حمذ، سالع عبجهللا )  (4
عمى شمبة الساجدتيخ بالجامعة اإلسالمية. مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات االقترادية 

 .066-98(، 0)63واإلدارية، 
 ى الصمبة، السؤتسخ(. جػدة الخجمة التعميسية وأثخىا عمى رض6106حسجاف، خالج دمحم شالؿ )  (5

الثاني  -بحث مقجـ لمسؤتسخ العخبي الجولي العالي،  التعميع جػدة لزساف الثاني الجولي العخبي
-4لزساف جػدة التعميع العالي، الجامعة الخميجية، مسمكة البحخيغ في الفتخة مغ 

5/4/6106  ،907-969. 
في فمدصيغ لحاجة  (. مجى مػاكبة بخنامج الجراسات العميا 6115زغخب، شحاتة )   (6

السجتسع. مؤتسخ دراسي بعشػاف "الجراسات العميا بالجامعات الفمدصيشية في ضػء التحجيات 
 .069 -97، السعاصخة"، الجامعة اإلسالمية، غدة

 (. درجة رضا شمبة جامعة السمظ فيرل6106الدكي، أحسج عبجالفتاح؛ وعبجالعديد، زكي )  (7
عغ الخجمات الصالبية التي تقجميا ليع الجامعة. مجمة بحػث التخبية الشػعية، جامعة 

 .633-096، 67السشرػرة، 
(. قياس درجة رضا شمبة كمية العمـػ التصبيكية 6105الدعجية، حسجة بشت حسج بغ ىالؿ )  (8

معة الدمصاف برحار عغ خبخاتيع األكاديسية واإلدارية. مجمة الجراسات التخبػية والشفدية: جا
 .546 - 563(، 3) 9كمية التخبية،  -قابػس 
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(. تقػيع بخامج الجراسات العميا بكمية التخبية جامعة السمظ خالج 6105سفخاف، دمحم حدغ. )  (9
في ضػء معاييخ الجػدة واالعتساد األكاديسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ وشمبة 

 .870-847(، 3)46الجراسات العميا. مجمة دراسات،
(. بعس السذكالت التشطيسية واألكاديسية التي تػاجو 6106الذبل، يػسف عبجالخحسغ ) (01

الصمبة ببخامج الساجدتيخ السػازي في التخررات التخبػية بجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد 
-67،013اإلسالمية. مجمة جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد لمعمـػ اإلندانية واالجتساعية،

068. 
(. ترػرات شمبة الجراسات العميا في كميتي التخبية في جامعتي 6101ة )الذخماف، مشيخ  (00

 .558-567(، 4) 66مؤتة واليخمػؾ لمسذكالت التي تػاجييع. مجمة جامعة دمذق، 
(. مؤشخات جػدة الخجمات الصالبية بجامعة السمظ 6106الذيخاني، دمحم أحسج ) (06

 ة السمظ خالج. جامع خالج:دراسة ميجانية. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،
(. مجى رضا شمبة كمية التخبية 6116كاشف نايف ) الرارمي، عبجهللا بغ حسػد؛ وزايج، (03

مجمة كمية التخبية:  .بجامعة الدمصاف قابػس عغ اإلشخاؼ األكاديسي وشبيعة تػقعاتيع مشو
 .88-59(،63)60 ،جامعة اإلمارات العخبية الستحجة

(. تقػيع الجراسات العميا بجامعة صشعاء مغ وجية 0998)الرػفي، دمحم؛ الحجابي، داوود  (04
، 33: عساف، األردف، نطخ اعزاء ىيئة التجريذ والصمبة. مجمة اتحاد الجامعات العخبية

67- 97. 
 .4(. تدػيق الخجمات. دار وائل لمشذخ: األردف، ط6118الزسػر، ىاني حامج ) (05
الشػعية لبخامج الجراسات العميا بكمية (. الكفاءة الجاخمية 6106العبيج، إبخاليع عبجهللا ) (06

التخبية بجامعة القريع مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ والصالب. السجمة العخبية 
 .038-57،  9الدعػدية، لمجراسات التخبػية واالجتساعية،

(. درجة رضا الصمبة 6106عد الجيغ، مجثخ حدغ سالع؛ والعخمػشي، أيسغ مرصفى ) (07
فخع العيغ. مجمة دراسات  -ية: دراسة حالة عمى جامعة أبػ ضبينحػ الخجمات التعميس

 .0606-0097، 43العمػـ التخبػية، الجامعة األردنية،
(. السذكالت الجراسية التي تػاجو شمبة الجراسات العميا في 6115عقل، إياد زكي ) (08

المية الجامعة اإلسالمية وسبل التغمب عمييا. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة اإلس
 بغدة.

(. الجليل اإلجخائي لصالب الجراسات العميا 6106عسادة الجراسات العميا بجامعة السظ خالج ) (09
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 بجامعة السمظ خالج. اإلصجار األوؿ.
(. الئحة الحقػؽ والػاجبات لصالب 6107عسادة الجراسات العميا بجامعة السظ خالج ) (61

 الجراسات العميا بجامعة السمظ خالج.
ىػ(. الدجالت اإللكتخونية لصالب الجراسات العميا، جامعة 0441العميا ) عسادة الجراسات (60

 السمظ خالج.
(. السذكالت اإلدارية واألكاديسية التي تػاجو شمبة 6104العشدي، سعػد عيج الحثخبي )  (66

-66،43الجراسات العميا في جامعة تبػؾ مغ وجية نطخىع. مجمة رسالة الخميج العخبي،
034. 

(. واقع و آفاؽ بخامج الجراسات العميا بكمية اليشجسة. مؤتسخ دراسي  6115) عػض، دمحم  (63
بعشػاف "الجراسات العميا بالجامعات الفمدصيشية في ضػء التحجيات السعاصخة"، الجامعة 

 .641 -600، اإلسالمية، غدة
(. تقػيع بخنامج الجراسات العميا بكمية 6100عيدى، دمحم أحسج؛ والسعاشي، وليج دمحم ) (64

التخبية جامعة الصائف مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ والصالب. مجمة بحػث التخبية 
 .44-6، 09الشػعية، مرخ،

(. واقع رضا شمبة كمية الجراسات العميا بجامعة الكػيت عغ 6104الكشجري، نبيمو يػسف ) (65
، 036، الخبخات األكاديسية والعمسية في ضػء بعس الستغيخات. مجمة رسالة الخميج العخبي

37-65. 
ىػ(. الالئحة السػحجة لمجراسات 0407مجمذ التعميع العالي بالسسمكة العخبية الدعػدية. ) (66

 العميا في الجامعات.
 (. وثيقة أداء.6107العامة ) األجيدة أداء لكياس الػششي السخكد (67
(. تقػيع الكفاءة الجاخمية الشػعية لبخامج 6107السشقاش، سارة؛ ونػرة، بغ معيقل ) (68

راسات العميا السػازية بكمية التخبية في جامعة السمظ سعػد: مقتخحات لمتصػيخ. مجمة الج
 .670-667(، 0)63السشارة،

(. أىسية رضا العسيل في تجعيع السيدة التشافدية. رسالة ماجدتيخ 6105ناصخي، آسيا ) (69
 غيخ مشذػرة، جامعة العخبي بغ ميجي، الجدائخ.
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 ( 0ممحق رقع )
 أبعادىامعامل ارتباط بيخسػف لمتأكج مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات األداة و 

 اٌخذِبد األوبد١ّ٠خ اٌخذِبد اإلداس٠خ

 سلُ اٌؼجبسح
ِؼبًِ 
 االسرجبط

سلُ 
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 
 االسرجبط

سلُ 
 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 
 االسرجبط

7 971** 7 9.77** 98 9.57** 
9 9.85** 9 9.79** 91 9.77** 

5 9.77** 5 9.66** 96 9.77** 

6 9.96** 6 9.69** 92 9.66** 

7 9.76** 7 9.59** 59 9.62** 

8 9.79** 8 9.56** 57 9.79** 

1 9.61** 1 9.58** 59 9.68** 

6 9.77** 6 9.69** 55 9.77** 

 **9.67 اٌىٍٟ **9.56 2 **9.66 2

79 9.66** 79 9.65**   

77 9.56** 77 9.56**   

79 9.77** 79 9.67**   

75 9.72** 75 9.51**   

76 9.98** 76 9.67**   

77 9.65** 77 9.67**   

78 9.56** 78 9.58**   

71 9.65** 71 9.99**   
76 9.55** 76 9.66**   

72 9.72** 72 9.67**   

99 9.69** 99 9.92**   

97 9.65** 97 9.52**   

99 9.68** 99 9.69**   

95 9.68** 95 9.51**   

96 9.69** 96 9.56**   

   **9.76 97 **9456 اٌىٍٟ

 1,10) ** ( دالة عشج مدتػى                    


