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 امللخص:

لس للعلوم والتقنية اجلمهورية اليمنية من وجهة األند اجلامعية جبامعةمعرفة مستوى اخلدمة إىل  هدفت الدراسة
 بة وختصصهم وجنسهم يف تقييمهم ملستوى اخلدمة اليت تقدمها اجلامعة. لالط ثر مستوىأوحبث  ،نظر طلبتها

من  والرابع و  من طلبة املستوى األبالطريقة امليسرة  ، اختريتوطالبة ا( طالب  155)تكونت عينة الدراسة من 
عت البيانات بواسطة استب2112/2111هناية العام اجلامعي  ة واآلادابادارياإلكلييت العلوم   (55)من  ةمكون ةانم. ُجم

ة نططو  والتسجيل، اخلدمات العامة، األ، خدمات القبنياملكتبة، املوظف التحتية،فقرة موزعة على مثانية حماور: البنية 
 البناء وحتقق من ثباته باستخدامالتنمية الطخصية. ويتصف بصدق احملتوى وصدق  الطالبية، الصورة الذهنية للجامعة،

مان . امستخدم املتوسط احلسايب والنسب املئوية واختبار α –k (0.78بلغ معامل ثباته )إذ  كورنباخ  –معاادلة ألفا 
 .SPSSئية وذلك باستخدام برنامج إحصاوسائال   وتين

الطلبةة جلةوادة اخلدمةة اجلامعيةة  اخةتال  تقيةيمن نظرة الطلبة للخدمة اجلامعيةة يف مملهةا كانةت متوسةطة مةع إ
هم ملسةتوى جةوادة اخلةدمات القبو  والتسجيل عالية، يف حني كةان تقةوم كانت نظرهتم خلدمةإذ   ؛مستوى اجملاالتعلى 

ة يوهذه اجملاالت هي: البن ،بقية اجملاالت فكان تقييم الطلبة هلا يف املدى املتوسطأما  ا،الطالبية ضعيف   ةنططواألالعامة، 
 التحتية، خدمات املكتبة، وخدمات املوظفني والصورة الذهنية للجامعة، والتنمية الطخصية.

 يمسةةتواهم الدراسةةاخلدمةةة اجلامعيةةة ال ختتلةةف بةةاختال   العينةةة جلةةوادة أفةةراادنظةةرة أن  سةةفرت النتةةائجأ ذلككةة  
ا ظهةةرت الدراسةةة فرو  ةةأا ماعةةدا مةةا  املةةوظفني، يف حةةني ككةةل وعلةةى مسةةتوى كةةل مةةا  مةةن ماالهتةة  اداةعلةةى مسةةتوى األ
   العينة ملستوى جوادة اخلدمة اجلامعية تعزى للجنس والكلية. أفراادمعنوية يف تقييم 
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 :دمةمقال

   تهةاطلب ادعةد وبلةغ ،2111اجلامعات األهلية يف اجلمهوريةة اليمنيةة يف عةام  كإحدىلس  أسست جامعة األند
علةى كليةات اجلامعةة الةوالمل واملتمولةة  مةوزعني ،وطالبةةطالب  (917) 2112/2111اجلامعي  خال  العاماملنتظمني 
 املعلومات.وتقنية  ة وكلية اآلاداب وكلية اهلندسةاداريوم اإلليف كلية الع

اخلدمةةة ويعةد التعةر  علةةى وجهةة نظةر الطلبةةة حةو   م.2112اجلامعةة عةةام  للجةوادة يفو ةد تسسسةت وحةةدة  
اجلامعةةة  يف خةةدماتنقةةاا القةةوة ملتخةةذا القةةرار يف اجلامعةةة عةةن ت تةةوفري معلومةةاة الوحةةدة فةةد  أنطةةط أحةةداجلامعيةةة 
حةو   نظةر الطلبةةوجهةة  اسةة احلاليةة تركةز علةى التعةر  علةىوالدر ومعاجلةة جوانةب القصةور يف حالةة ظهورهةا.  لتةدعيمها

بعض املقرتحات  جل تقدميأوذلك من  2112/2111من العام اجلامعي  الواينهناية الفصل يف  اجلامعية وذلكاخلدمة 
 .اخلدمة اجلامعيةحتسني و والتوصيات لتطوير املسار 

 :سةدراهدف ال

لطالفةا  نيةةللعةوم والتق لسالةيت تقةدمها جامعةة األنةد جوادة اخلدماتمستوى  التعر  علىإىل  الدراسةهتد  
جابةة عةن اإلو  االدراسةة حتةهةذه ن إفةوجةه التحديةد  وعلةى ،اخلدمةةراء طلبتهةا حةو  تلةك آوذلك من خال  اسةتطال  

 ة:اآلتيسئلة األ

و  والتسةةجيل، ، خةةدمات القبةةنياملكتبةةة، املةةوظف التحتيةةة،البنيةةة  واملتمولةةة يف:ة يةةخلةةدمات اجلامعمةةا مسةةتوى جةةوادة ا .1
 نظر الطلبة؟ من وجهة، ة الطالبية، الصورة الذهنية للجامعة، التنمية الطخصيةنططالعامة، األاخلدمات 

الدراسةةةي، واجلةةةنس،  )املسةةةتوىختال  بعةةةض املتتةةةريات السةةةيا ية ااجلامعيةةةة بةةة الطلبةةةة للخدمةةةة هةةةل فتلةةةف تقيةةةيم  .2
 .والكلية(

 همية الدراسة:أ

 لس للعلوم والتقنية من وجهة نظر الطلبة.األندتقدمي صورة واضحة حو  وا ع اخلدمة اجلامعية جبامعة  .1
لس للعلةوم والتقنيةة وتوجهاهتةا األنةدجامعةة  والتحسني وادعم د تفيد نتائج الدراسة متخذا القرار يف التطوير  .2

 .حنو التطوير والتحسني
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 مصطلحات الدراسة:

يةة كاادملتسةهيالت الةيت تقةدمها الوحةدات األيقصد فةا يف هةذه الدراسةة كةل صةور الةدعم واملسةاعدة وا :اخلدمة اجلامعية
و  ، خدمات القبنيلبنية التحتية ، املكتبة، املوظفيف اجلامعة وتطمل: ا بدراستهيف اجلامعة للطالب فيما يتعلق  ةاداريواإل

 .الصورة الذهنية للجامعة، التنمية الطخصية ة الطالبية،نططوالتسجيل، اخلدمات العامة، األ

هةةي  وتضةةم ثةالمل كليةةات  2111يف عةةام  سسةتأاليمنيةةة هليةة يف اجلمهوريةةة أجامعةةة  لس للعلةوم والتقنيةةة:األنةةدجامعةة 
 .ة وكلية اآلاداب وكلية اهلندسة وتقنية املعلوماتاداريالعلوم اإل كلية

 الدراسات السابقة:

سات يف هةذا اجملةا  فعلةى اجريت عداد من الدر أإذ  ،اهتمام الباحونيبلقد حظي تقييم جوادة اخلدمة اجلامعية 
يف  يةةاج جةةوادة  املسةةا ة(  بدراسةةة للكطةةف عةةن العوامةةل 2112احلةةدايب، وحممةةواد عكا ةةة )  ةةام اداواداملسةةتوى احمللةةي 

كور  ةدرة علةى التنبةو جبةوادة اخلدمةة ادة اخلدمة اجلامعية األهمة يف جو والتعر  على العوامل امل ،اخلدمة التعليمية باجلامعة
نعاء. ُجعةةت التكنولوجيةةا اليمنيةةة صةةو وطالبةةة مةةن طلبةةة جامعةةة العلةةوم  اطالب ةة 519املقدمةةة للطلبةةة، طبقةةت الدراسةةة علةةى 

وامةل ع ةاسةتخرا  سةتإىل  وتوصةلت الدراسةة ،فقةرة موزعةة علةى سةبعة حمةاور 17علةى  تاحتةو  ةانالبيانات بواسةطة اسةتب
اسةةتخر  سةةبعة  ةةاذ  حقةةق و  ي ملصةةفوفة العوامةةل املسةةتخرجة،كلةةلُجةةاا التبةةاين اإ( مةةن 52.7)  ابلةةة للتفسةةري مسةةتوعبة
ة: جةوادة اخلدمةة اآلتيةح( وتضةمن ذلةك النمةوذ  العوامةل سهام الكامل )الواحد الصةحيكات اإلالنموذ  السابع منها حم

وجوادة سهولة احلصو  على اخلدمة، وجوادة التجهيزات،  يةكاادماألوجوادة اخلدمات  ةادارياإل وجوادة اخلدمات التعليمية،
 وجوادة خدمات القبو  والتسجيل، وجوادة مصاادر التعلم. 

 املسا ةالكطف عن العوامل إىل  (2119ويف ذا ت السياق هدفت ادراسة اداواد احلدايب ، وحممواد عكا ة )
 ةانطالةب وطالبةة بواسةطة اسةتب 111من  يف جوادة اخلدمة التعليمية املقدمة للطلبة يف اجلامعات اليمنية ُجعت البيانات

مستوى إىل  ا يف نظرة الطلبةظهرت نتائج الدراسة اختالف  أعداد من ماالت اخلدمة اجلامعية. فقرة موزعة  57من  ةمكون
الةيت مكةن  العوامةلعداد من إىل  توصلت الدراسةو  وكلياهتم،اهتم الدراسية اخلدمة املقدمة هلم باختال  جنسهم ومستوي

 من خالهلا التنبو جبوادة اخلدمة التعليمية.

التعةر  علةى مسةتوى جةوادة اخلدمةة التعليميةة يف الكليةة العامليةة  فهةدفت Mahyub (2008) ادراسةةأمةا  
رجيني وغةةري اخلةةرجيني الطلبةةة. ُجعةةت البيانةةات مةةن الطلبةةة اخلةةجبامعةةة العلةةوم والتكنولوجيةةا اليمنيةةة مةةن وجهةةة نظةةر املاليزيةةة 

 ملسةةتوى جةةوادة اخلدمةةة تقةةدير الطلبةةة غةةري اخلةةرجينيأن  نتةةائج الدراسةةة وأظهةةرتلةةذلك التةةر .  تعةةدأ ةانبواسةةطة اسةةتب
يف  إالتتةري اجلةنس مبتقدير جوادة اخلدمةة التعليميةة ي يتةسثر أن  إىلتوصلت الدراسة و ني، على من تقدير اخلرجيأالتعليمية 

 فضل من تقدير الطلبة لتلك احملاور.أالتعليمية، واملكتبة، والتوظيف إذ كان تقدير الطالبات  ثالثة حماور هي : املاادة
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التعةةةر  علةةةى إىل  هةةةدفت الدراسةةةةإذ  ( يف ذات السةةةياق2117وتةةةسر ادراسةةةة اداواد احلةةةدايب وهةةةدى  طةةةوة ) 
 111ةة جامعةة عمةران ومةن وجهةة نظةر الطلبةة. ُجعةت البيانةات مةن  بية حجةة بكلية الرت يمستوى جوادة اخلدمة التعليم

مسةتوى جةوادة اخلدمةة التعليميةة يف كليةة الرتبيةة أن  إىل . توصةلت الدراسةةةانالبة مةن طلبةة الكليةة بواسةطة اسةتبطالبة وط
جنسةةهم بينمةةا اختلفةةت ة ال ختتلةةف بةةاختال  يةةنظةةرة الطلبةةة ملسةةتوى جةةوادة اخلدمةةة التعليموأن  ادون املسةةتوى املطلةةوب،

 ة باختال  مستواهم التعليمي وختصصاهتم.ينظرهتم جلوادة اخلدمة التعليم

سةات متعلقةة بقيةاج ادرجةة رضةا الطلبةة عةن اخلةدمات اعةداد مةن البةاحوني ادر  ىأجر وعلى املستوى العريب فقد 
التعةةر  علةى مسةةتوى  إىل هةدفت  ةةدو  ،(1779عبةةد اللطيةف )حسةن  منهةا ادراسةةةاجلامعيةة وعال تهةةا بةبعض املتتةةريات 

ساتذة، والوالدين، والطالب نفسه، اداء األأة الكويت، من حيث رضا الطلبة عن رضا الطلبة عن احلياة اجلامعية يف جامع
هلةذا  تعةدأاسةتبانة غةري الدراسةية. ُجعةت البيانةات بواسةطة  ةنطةطواألاجلامعةة،  يإاداريةو واملوااد الدراسية، واحلالة املاليةة، 

( طالبة. و د بينت النتائج ارتفا  مستوى رضا 252ا و )( طالب  125ة جامعة الكويت منهم )بطل لتر  من عينة منا
لةيهم طلبةة املسةتوى الوالةث كةانوا طلبةة املسةتوى الرابةع يأن  بينةت الدراسةةو  بعااد.أطالبات مقارنة بالطالب على مخسة ال
 والواين. و  ور رضا من طلبة املستوى األكأ

يةة واالجتماعيةة والوقافيةة كاادمادوار األالتعر  على فاعلية األ إىل ( فهدفت2112) دراالكن ادراسة نبيلةما أ
هلةذا  تصةمم اسةتبانةوالرتفيهية للجمعيات الطالبية يف جامعة الكويت وتسثريها على الطالب. ُجعت البيانات بواسطة 

االجتماعيةة والوقافيةة والرتفيهيةة للجمعيةات و يةة كاادماألادوار : رضا الطةالب عةن األالدراسةهم نتائج ألتر . وكان من ا
واملسةةتوى الدراسةةةي تعةةزى للكليةةات  سةةتبانةالعينةةة علةةى بنةةواد اال أفةةراادالطالبيةةة. وجةةواد فةةروق ذات اداللةةة يف اسةةتجابات 

 بينما ي تظهر فروق معنوية تعزى للجنس واجلنسية.  ،واملعد  العام

وجهةةةةة نظةةةةر اخلةةةةرجيني يف اجلامعةةةةة بدراسةةةةة لتقةةةةومي جةةةةوادة البيئةةةةة اجلامعيةةةةة مةةةةن  (2117) احلةةةةوا و ةةةةام عليةةةةان 
ق تعزى ملتتريات اجلنس والتخصص واملعد  الرتاكمي. ُجعت البيانات و كانت هناك فر   إذاسالمية بتزة والتعر  فيما اإل

  التسةةةجيل وخدمةةةة  ةةةئون ة: خدمةةةة القبةةةو اآلتيةةةحملةةةاور ا تمشلةةة اسةةةتبانةا وطالبةةةة بواسةةةطة ( طالب ةةة252)مةةةن عينةةةة  وامهةةةا 
العلميةةة، الطالبيةةة وخدمةةة املختةةحلات واحلاسةةوب، واملكتبةةة املركزيةةة، واملختةةحلات  يةةةاألندو الطةةالب وخدمةةة عيةةاادة اجلامعةةة، 

أن  نتةةةائج الدراسةةةة وأظهةةةرت، والقاعةةةات الدراسةةةية، وحةةةدائق اجلامعةةةة، ومكتبةةةة الطالةةةب، ومالعةةةب اجلامعةةةة. والكافترييةةةا
ئيا تعةةزى ملتتةةري اجلةةنس لصةةا  إحصةةاادالةةة  اهنةةاك فرو  ةةوأن  متوسةةطة.العينةةة جلةةوادة البيئةةة اجلامعيةةة كانةةت  أفةةراادتقةةديرات 

لطةالب ذوا املعةدالت الصةا  الكليةات الطةرعية واملتتةري املعةد  الرتاكمةي لصةا   يكةاادماألالطالب وملتتري التخصص 
 العليا.

الكطف عن الفجوة بني إادراكات الدارسني يف جامعة القدج املفتوحة  (2111ادراسة زيااد بركات ) وهدفت
كرم وتو عاهتم ملستوى اخلدمة اليت تقدمها هلم اجلامعة يف اجملاالت املختلفة، هلذا التر  مت اختيةار عينةة عطةوائية  بطو 
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ةةا وادارسةةة، اسةةتخدم مقيةةاج الفجةةوة لقيةةاج جةةوادة اخلدمةةة ) (215)مةةن الدارسةةني بلتةةت  (. SERVQUALادارس 
ادراكةةات الدارسةني وتو عةةاهتم للدرجةة الكليةةة إئي ا بةني إحصةةاوة موجبةةة غةري ادالةة هنةةاك فجةأن  و ةد أظهةرت نتةةائج الدراسةة

أمةةا  ،ملسةةتوى اخلدمةةة الةةيت تقةةدمها اجلامعةةة، وهةةو مو ةةر بسةةيط الرتفةةا  مسةةتوى اخلدمةةة الةةيت تقةةدمها اجلامعةةة للدارسةةني
ئي ا يف عناصةر اخلدمةة إحصةافقةد بينةت النتةائج وجةواد فجةوة موجبةة وادالةة  خبصوص عناصر اخلدمةة الةيت تقةدمها اجلامعةة،

ة: سرعة اجلامعة يف تقدمي اخلدمة، والرغبة لدى املوظفني ملساعدة الدارسني، وإتاحة الفرص لالحتفاالت والرحالت اآلتي
ادراكةات وتو عةات إبةني ي ا ئإحصاوالتعار  على الرتتيب، بينما أظهرت النتائج من جهة أخرى وجواد فجوة سالبة وادالة 

ة :تةةةةوافر اهيةةةزات التقنيةةةةات احلديوةةةة، وجاذبيةةةةة التسةةةهيالت واملرافةةةةق، وجاذبيةةةة املةةةةوااد اآلتيةةةالدارسةةةني يف عناصةةةر اخلدمةةةةة 
والتخصصات، واالستجابة الفورية للمطكالت، وتوفر وسائل التجهيزات األمنية على الرتتيب . وبينت النتائج كذلك، 

 سةتوى اخلدمةة الةيت تقةدمها اجلامعةةبةني الفجةوة يف تقةديرات الدارسةني املدركةة واملتو عةة مل ئي اإحصةاادالة عدم وجواد فروق 
 تعزى ملتتريا اجلنس والتخصص الدراسي.

ادراسةةة ا بةةرأا الطلبةةة جبةةوادة املخرجةةات اجلامعيةةة ومةةن هةةذه الدراسةةات جنبيةةة اهتمام ةةولةةت الدراسةةات األأو ةةد 
Abraham, Lujan, López & Walker ( 2002)   يف جامعةة يف جريةت علةى الطلبةة اخلةرجيني أوالةيت

معظةم اخلةةرجيني أن  الدراسةةةظهرتةه نتةائج أالدراسةة ملةدة ثةةالمل سةنوات. و ةةا  تمريكيةة، اسةةتمر جنةوب واليةة تكسةةاج األ
 بسبب اخلحلات اليت مروا فا يف اجلامعة. نوعية حياهتم  د حتسنتأن  يعتقدون

فحةص العال ةة بةني ر يةة املوسسةة التعليميةة إىل  Pike, Kuh & Gonyea (2003)ادراسة وهدفت  
ك الطلبةةة للبيئةةة اجلامعيةةة ومسةةةتويات اادر إنةةه ال توجةةد عال ةةةة بةةني أالدراسةةة  وبةةني تعلةةم الطةةالب و ةةوهم الفكةةةرا وبينةةت

 ة بعد ضبط متتري خلفية الطالب وختصصه.يية واالجتماعية واملخرجات التعليمكاادماملطاركة األ

التكنولوجية اليت  ملستوى اخلدمةلقياج تو عات الطالب  Zachry & Kleen (2003راسة )ادوهدفت 
طالب ا وطالبة من معهد متخصص للتعلةيم التقةين يف  (27)تقدمها اجلامعة يف التعليم التقين، وتكونت عينة الدراسة من 

تو عات الطالب ملستوى اخلدمة املتوفرة يف املعهد كانةت إجيابيةة مقارنةة مبسةتوى أن  أمريكيا، و د أظهرت نتائج الدراسة
 تقديراهتم احلقيقية هلذه اخلدمة.

تفحةص العال ةة بةني املطةاركة يف متمعةات الةتعلم إىل  فهةدفت Zhao & Kuh (2004)ادراسةة أمةا  
أن  جامعة، وبينت الدراسة 125ئي يف واملستوى النهاو  عليمية اهلاادفة لطالب املستوى األما  يف النطاطات التنداالو 
ة املختلفة وخمرجات الطالب وادرجة الرضا عن املوسسة نططما  يف األنداالجيابيا بإطاركة يف متمعات التعلم مرتبطة امل

 التعليمية.
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التعليميةة   ية حتسني وتطوير اخلةدمات اجلامعيةة لةدعم العمليةةأهنا توكد أيتضح من عر  الدراسات السابقة 
 ا يفاختالف ةهنةاك أن  الدراسةاتوتعزيزها؛ تلبية الحتياجات اخلرجيني ومواكبة التطورات والتحديات املعاصرة. و د بينةت 

الرتاكمةةةي، هنةةةاك عوامةةةل متعةةةدادة كةةةاجلنس، واملسةةةتوى، واملعةةةد  وأن  ملسةةةتوى جةةةوادة اخلةةةدمات اجلامعيةةةة،تقةةةدير الطلبةةةة 
يف  هلةذه الدراسةاتا ذه الدراسةة امتةدااد  وتةسر هة ند ادراسة وجهات نظةر الطلبةة.توخذ يف االعتبار عأن  مكن والتخصص

 من وجهة نظر طلبتها.  والتقنيةلس للعلوم األند يف جامعةسعي لتكوين صورة عن وا ع اخلدمات اجلامعية ال

 : الدراسةإجراءات 

 :الدراسةيف  ةاآلتيجراءات اإل اتبعت

( 2112) احلةةدايب وعكا ةةةاداواد  لتةةر  هةةذه الدراسةةة وذلةةك باإلفةةاادة مةةن االسةةتبانة الةةيت بناهةةا طةةورت اسةةتبانة  .1
 موزعةةةة علةةةى مثةةةاينفقةةةرة  (51النهائيةةةة مةةةن ) االسةةةتبانة يف صةةةورهتجامعةةةة العلةةةوم والتكنولوجيةةةا. وتكونةةةت ا وطورهتةةةا

ة الطالبيةةةة، نطةةةطاخلةةةدمات العامةةةة، األ ، خةةةدمات القبةةةو  والتسةةةجيل،نيالبنيةةةة التحتيةةةة، املكتبةةةة، املةةةوظفمةةةاالت: 
االسةةتجابة علةةى فقةةرات االسةةتبانة بتةةدريج مخاسةةي مةةن نةةو   ةادرجةة التنميةةة الطخصةةية.  الصةةورة الذهنيةةة للجامعةةة،

قةق وحتم  ( علةى الرتتيةب.5،5،1،2،1ها الةدرجات )ل( يقابضعيفة، منعدمة ،متوسطة عالية، ا،جد   )عالية ليكرت
صةةدق عضةةاء هيئةةة التةةدريس باجلامعةةة وكةةذا مت التحقةةق مةةن أاهةةا مةةن خةةال  عرضةةها علةةى عةةداد مةةن حمتو  مةةن صةةدق

مسةتوى اجملةاالت مةع  مستوى الفقةرات مةع ماالهتةا وعلةى من خال  حساب معامل االتساق الداخلي على البناء
  ةةةل مةةةنأد مسةةةتوى إحصةةةائية عنةةةبصةةةورهتا الكليةةةة وكانةةةت ُجيةةةع املعةةةامالت يف املسةةةتوى املقبةةةو  وذا اداللةةةة  ألاداةا
 .(0.78) الوباتبلغ معامل . و α –kكرنباخ   –ثباهتا فحسب باستخدام معدلة ألفا أما  (.10111)

عينةةةة ميسةةةرة بلةةةغ حجمهةةةا  علةةةى 2112/2111وزعةةةت االسةةةتبانة  بةةةل هنايةةةة الفصةةةل الوةةةاين مةةةن العةةةام اجلةةةامعي  .2
 ة وكلية اآلاداب.اداريالعلوم اإل والرابع بكليةو  األ املستوى علىني ( طالب وطالبة موزع155)

  ئي.حصاللتحليل اإل احلاسب وهيئتإىل  افرغت ببياناهتومن مثَّ  ورموجعتُجعت االستبانات  .1
ئي حصةةةاوجلةةةت البيانةةةات باسةةةتخدام املتوسةةةط احلسةةةايب والنسةةةب املئويةةةة واختبةةةار مةةةان وتةةةين بواسةةةطة الحلنةةةامج اإلعم   .5

SPSS. 

 : الدراسةنتائج 

لتحديد مستوى جوادة اخلدمة اجلامعية من وجهة نظر الطالب حسب املتوسط احلسايب واالحنرا  املعيارا 
معها  سيتم التعاملاملتوسطات احلسابية اليت وصلت إليها الدراسة،  ن  يمإفومن مث  ،عام بطكل اداةولأل اداةاألألبعااد 

 :اآلرلتفسري البيانات وفقا للجدو  

 (1جدو )
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 اداةالدنيا والعليا لألاحلدواد 

 (ادرجة توفر اخلدمةاالااه )  املتوسط مسلسل
 منعدم 1.2ا ل من إىل  1من 1
 ضعيف 2.2ا ل من إىل  1.2من  2
 متوسط 1.5ا ل إىل  2.2من  1
 عا  5.2ا ل إىل  1.5من  5
 اعا  جد   5إىل  5.2من  5

ني مسةةةتوى االسةةةتجابة وذلةةةك ملتوسةةةط الفاصةةةل بةةةاملتوسةةةطات املبينةةةة يف اجلةةةدو  السةةةابق هةةةي احلةةةد واعتةةةحل أن 
 لمجا  أو الدرجة الكلية.االستجابة ل

 :األولالمتعلقة بالسؤال النتائج 

  خدمات القبو  والتسجيل، نياملكتبة، املوظف التحتية،البنية  :واملتمولة يفما مستوى جوادة اخلدمات اجلامعة ،
 نظر الطلبة؟ من وجهةالصورة الذهنية للجامعة، التنمية الطخصية،  ة الطالبية،نططاخلدمات العامة، األ

( يبةةةني تلةةةك 2بصةةةورهتا الكليةةةة واجلةةةدو  ) اداةولةةةأل اداةهةةةذا السةةةوا  حسةةةب املتوسةةةط احلسةةةايب جملةةةاالت األ عةةةن لإلجابةةةة
 .النتائج

 ( 511)ن = لخدمة الجامعيةلجودة ا( نظرة الطلبة 2لجدول )ا

اتجاه  %(المتوسط )نسبة  المتوسط اجملا  م
 االستجابة

 متوسطة 55.4 2.77 البنية التحتية 1
 متوسطة 54.8 2.74 املكتبة 2
 متوسطة 60.4 3.02 املوظفون 3
 عالية 70.8 3.54 خدمات القبو  والتسجيل 4
 ضعيفة 50.4 2.52 اخلدمات العامة 5
 ضعيفة 43.6 2.18 ة الطالبيةنططاأل 6
 متوسطة 63 3.15 الصورة الذهنية للجامعة 7
 متوسطة 60.2 3.01 التنمية الطخصية 8
 متوسطة 57.2 2.86 اجملمو   
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 ( يبني مستوى جوادة اخلدمة اجلامعية مرتبة:1والطكل )

 

 ( مستوى جودة الخدمة الجامعية5الشكل)

مةةا  خةةدمات وأن  املتوسةةط،جةةوادة اخلدمةةة اجلامعيةةة مبجملهةةا تقةةع يف املسةةتوى أن  يظهةةر مةةن اجلةةدو  السةةابق
اخلةةدمات العامةةة  يف مةةا اخلدمةةة اجلامعيةةة إىل  يف حةةني كانةةت نظةةرة الطلبةةة ،القبةةو  والتسةةجيل حةةاز علةةى مسةةتوى عةةا   

بقيةة اجملةاالت فكانةت يف املسةتوى املتوسةط مةع اخةتال  يف ترتيةب اجملةاالت. وهةذه أما  ضعيفةة الطالبية نططوما  األ
ا مةةةع ادراسةةةة ( وتتفةةةق جزئي ةةة2117اداواد احلةةةدايب وهةةةدى  طةةةوة ) ليهةةةا ادراسةةةةإصةةةلت و النتيجةةةة ختتلةةةف مةةةع النتيجةةةة الةةةيت ت

 .(2117ومتوافقة مع ادراسة  عليان احلوا) Abraham,etal (2002)( وادراسة 2112) الكندرا

 :النتائج المتعقلة بالسؤال الثاني

 املستوى الدراسي، ) هل فتلف تقييم الطلبة جلوادة اخلدمة اجلامعية باختال  بعض املتتريات السيا ية
 واجلنس، والكلية(؟

 :اآلرلإلجابة على هذا السوا  مت التعامل مع كل متتري على حدة وعلى النحو 

 املستوىنظر الطلبة جلوادة اخلدمة اجلامعية حبسب  .1

 المستوىبحسب للخدمة الجامعية ( نظرة الطلبة 3الجدول )

 اجملا  م
 (29ن= ) الرابع (122)ن = و  األ

 نسبة املتوسط
نسبة  املتوسطاملتوسط 

املتوسط 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

 )%(نسبة المتوسط  

 )%(نسبة المتوسط  
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% % 

 54 2.7 55.60 2.78 البنية التحتية 1
 53 2.65 55.20 2.76 املكتبة 2
 54 2.7 61.60 3.08 اجملمو   
 68.20 3.41 71.40 3.57 خدمات القبو  والتسجيل 4
 49.60 2.48 50.60 2.53 اخلدمات العامة 5
 44.20 2.21 43.40 2.17 ة الطالبيةنططاأل 6
 60.20 3.01 63.60 3.18 الصورة الذهنية للجامعة 7
 56.40 2.82 61.00 3.05 التنمية الطخصية 8
 55 2.75 57.60 2.88 اجملمو   

 

اختال  مستواهم إىل  اجلامعية ترجعيف تقييم الطلبة جلوادة اخلدمة  جوهرية كانت هنالك اختالفات  إذاوملعرفة فيما 
 ( 5مان وتين اجلدو  )الدراسي استخدم اختبار 

 االختالفات في نظرة الطلبة للخدمة الجامعية بحسب المستوى  (:4الجدول)

 اجملا  م
 متوسط الرتب

(Z) Sig. ( 
P.Value) =الرابع (521األول)ن 

 (22)ن=
 0.54 0.61- 73.24 79.00 البنية التحتية 1
 0.30 1.03- 69.91 79.71 املكتبة 2
 0.04 2.02- 61.74 80.85 املوظفون 3
 0.32 0.99- 68.93 78.14 خدمات القبو  والتسجيل 4

 0.80 0.25- 74.59 76.91 اخلدمات العامة 5

 0.82 0.23- 77.78 75.61 ة الطالبيةنططاأل 6

 0.40 0.84- 69.63 77.39 الصورة الذهنية للجامعة 7

 0.24 1.18- 66.63 77.45 التنمية الطخصية 8
 0.19 1.30- 67.78 80.16 اجملمو 
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وادة اخلدمةةةة اجلامعيةةةة ال فتلةةف بةةةاختال  مسةةةتواهم الدراسةةةي تقيةةةيم الطلبةةةة جلةةأن  يظهةةر مةةةن اجلةةةدو  السةةابق
تطةةور خةةحلة إىل  يرجةةع اتقيةةيم املسةةتوى الرابةةع ولعةةل هةةذ أفضةةل مةةنو  كةةان تقيةةيم املسةةتوى األإذ   باسةةتوناء مةةا  املوظفةةون

ملةةوظفني يف السةةنوات املسةةتوى الرابةةع تعامةةل مةةع هةةوالء اأن  والتةةدريب علةةى اعتبةةاراملةةوظفني يف اجلامعةةة بسةةبب املمارسةةة 
جةةوادة  عةةن مسةةتوىا ا سةةابق  ن لةةديهم انطباع ةةمةةر الةةذا كةةوَّ األ ،ة  ةةا هةةم عليةةه يف الو ةةت احلاضةةراء ةةل كفةةأالسةةابقة وهةةم 

 انعكس بطبيعة احلا  يف استجابتهم على هذا جملا . وهذا املوظفني

 خلدمة اجلامعية حبسب اجلنسنظر الطلبة جلوادة ا .2

 ( نظرة الطلبة للخدمة الجامعية بحسب الجنس1الجدول )

 اجملا  م
 (111)ن =  انوى (55)ن = ذكر

نسبة  املتوسط
نسبة  املتوسط % املتوسط

 % املتوسط
 0.50 2.52 0.64 3.22 البنية التحتية 1
 0.50 2.52 0.63 3.15 املكتبة 2
 0.56 2.82 0.67 3.37 املوظفون  
 0.69 3.46 0.74 3.69 خدمات القبو  والتسجيل 4
 0.48 2.42 0.54 2.68 اخلدمات العامة 5
 0.40 2 0.50 2.49 ة الطالبيةنططاأل 6
 0.58 2.91 0.71 3.57 الصورة الذهنية للجامعة 7
 0.55 2.77 0.69 3.43 التنمية الطخصية 8
 0.53 2.66 0.64 3.2 اجملمو   

وللكطةةف عةةةن معنويةةةة الفةةروق بةةةني تقيةةةيم الطالبةةةات وتقيةةيم الطلبةةةة ملسةةةتوى جةةوادة اخلدمةةةة اجلامعيةةةة اسةةةتخدم 
 (2اختبار مان وتين لذلك التر  اجلدو  )

 للفروق في مستوى الخدمة الجامعية بحسب الجنسمان وتني  اختبار(: 6الجدول )

 اجملا  م

 متوسط الرتب

(Z) Sig. 
(P.Value)  الطلبة

 (11)ن=

 الطالبات
  (511)ن=

  
 0.00 5.69- 62.87 105.52 البنية التحتية 1
 0.00 4.58- 65.77 100.25 املكتبة 2
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 0.00 3.64- 67.75 95.05 املوظفون 3
 0.14 1.48- 72.53 83.51 خدمات القبو  والتسجيل 4
 0.02 2.26- 70.43 87.21 اخلدمات العامة 5
 0.00 3.14- 67.69 90.93 ة الطالبيةنططاأل 6
 0.00 3.66- 66.29 93.44 الصورة الذهنية للجامعة 7
 0.00 3.78- 65.47 93.33 التنمية الطخصية 8

 0.00 4.86- 65.00 101.64 اجملمو 
 

تقييم الطلبة للجوادة اخلدمة اجلامعية فتلةف بةاختال  جنسةهم باسةتوناء خدمةة أن  يظهر من اجلدو  السابق
الفةروق كانةت لصةا  الطةالب. وهةذه أن  متوسةط الرتةب  ةدإىل  يظهةر فيهةا فةروق. وبةالرجو  القبو  والتسجيل اليت ي

خةاص ويوجةد مبة  سةاج الفصةل بةني الطةالب والطالبةات يف التعلةيم، أأن سياسة اجلامعةة تقةوم علةى  إذ النتيجة متو عة
فةر  الطالبةات أن  لةدى الطالبةات اانطباع ةن ولعل هذا كوَّ ادارة اجلامعة يف فر  الطالب إوآخر بالطالبات وتقع  بالطالب

 املخصصة املب  عن اتسا  فضال   كافة؛ هذا  وونهحيظى بإادارة مستقلة تدير تابع لفر  الطالب وليس فرعا  ائما بذاته 
عن عدم وجواد اختالفات يف تقييم جوادة خدمة القبو  أما  .مقارنة مبا هو خمصص للطالبات للطالب واملعامل واملكتبة

اخلدمة  ههلذ العينة أفراادكان تقييم إذ   الطالباتو ة بعن هذه اخلدمة يف صفو  الطل الرضاإىل  سجيل فلعل هذا يرجعوالت
 .(5 )ا وهو ما نالحظه يف اجلدو ا عالي  وم  عم

 نظر الطلبة جلوادة اخلدمة اجلامعية حبسب الكلية .1

 ( نظرة الطلبة للخدمة الجامعية بحسب الكلية2الجدول )

 اجملا  م

ة إاداريعلوم كلية   
 (112)ن = 

 اآلادابكلية 
 (59)ن=

 املتوسط
نسبة 
 املتوسط

% 
 املتوسط

نسبة 
 املتوسط

% 
 0.52 2.58 0.58 2.88 البنية التحتية 1
 0.46 2.29 0.58 2.91 املكتبة 2
 0.53 2.65 0.63 3.14 اجملمو   
 0.72 3.6 0.71 3.56 خدمات القبو  والتسجيل 4
 0.44 2.19 0.52 2.6 العامةاخلدمات  5
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 0.38 1.91 0.46 2.3 ة الطالبيةنططاأل 6
 0.55 2.74 0.67 3.34 الصورة الذهنية للجامعة 7
 0.53 2.65 0.63 3.17 التنمية الطخصية 8
 0.52 2.58 0.59 2.97 اجملمو   

اسةتخدم اختبةار مةان وتةين  حبسةب كليةاهتم الطلبة ملستوى جةوادة اخلدمةة اجلامعيةة يف تقييموللكطف عن معنوية الفروق 
 (2) لذلك التر  اجلدو 

 االختالف في نظرة الطلبة لجودة الخدمة الجامعية بحسب الكلية  (:1الجدول)

 اجملا  م
 متوسط الرتب

(Z) Sig. 
(P.Value) ةاداريكلية العلوم اإل 

 (112)ن=
 كلية اآلاداب

 (59)ن=
 0.04 2.03- 59.67 76 البنية التحتية 1
 0.00 4.05- 47.40 79.97 املكتبة 2
 0.00 2.84- 54.06 76.99 املوظفون 3

4 
خدمات القبو  

 0.77 0.30- 72.28 69.93 والتسجيل

 0.00 3.27- 50.75 76.83 اخلدمات العامة 5
 0.01 2.57- 54.60 74.99 ة الطالبيةنططاأل 6

7 
الصورة الذهنية 

 0.01 2.70- 53.82 75.24 للجامعة

 0.01 2.49- 54.71 74.34 التنمية الطخصية 8
 0.00 3.19- 52.57 78.30 اجملمو 

جلةةوادة اخلدمةةة اجلامعيةةة فتلةةف بةةاختال  كليةةاهتم باسةةتوناء خدمةةة تقيةةيم الطلبةةة أن  اجلةةدو  السةةابق يظهةةر مةةن
لصةةةا  كليةةةة العلةةةوم الفةةةروق كانةةةت أن  متوسةةةط الرتةةةب  ةةةدإىل  القبةةةو  والتسةةةجيل الةةةيت ي يظهةةةر فيهةةةا فةةةروق. وبةةةالرجو 

ن هةةذه النتيجةةة تعةةزز النتيجةةة املتعلقةةة إطالبةةات فقةةط فةة اآلادابيف كليةةة  املنتظمةةني الطلبةةةأن  ة. ومةةن خةةال  معرفةةةاداريةةاإل
 وينطبق عليها التفسري السابق. مبتتري اجلنس

 التوصيات والمقترحات:خالصة النتائج و  

 ة:اآلتيالنتائج إىل  خلصت الدراسة
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الطلبةةة جلةةوادة اخلدمةةة اجلامعيةةة  اخةةتال  تقيةةيمتوسةةطة مةةع اجلامعيةةة يف مملهةةا كانةةت م خلدمةةةمسةةتوى جةةوادة ا .1
هم ملستوى جوادة مييكان تقالقبو  والتسجيل عالية، يف حني   كانت نظرهتم خلدمةإذ   ؛مستوى اجملاالتعلى 

بقية اجملاالت فكان تقييم الطلبة هلا يف املدى املتوسط وهةذه أما  ،اة الطالبية ضعيف  نططدمات العامة، واألاخل
اجملةةةةاالت هةةةةي: البينةةةةة التحتيةةةةة، خةةةةدمات املكتبةةةةة، وخةةةةدمات املةةةةوظفني والصةةةةورة الذهنيةةةةة للجامعةةةةة، والتنميةةةةة 

 الطخصية.
ككةةل   اداةعلةةى مسةةتوى األ مسةةتواهم الدراسةةي بةةاختال  ختتلةةفخلدمةةة اجلامعيةةة ال ا العينةةة جلةةوادة أفةةراادنظةةرة   .2

 .وعلى مستوى كل ما  من ماالهتا ماعدا ما  املوظفني
   .والكليةالعينة ملستوى جوادة اخلدمة اجلامعية تعزى للجنس  أفراادا معنوية يف تقييم الدراسة فرو   ظهرت أ  .1

 ة:اآلتي والمقترحات التوصياتب  هذه النتائج يمكن الخروج في ضوء 

 يف خطة التطوير املستقبلية. أكورة الطالبية واخلدمات العامة اهتمام نططعطاء األإ .1
عطةةةاء مةةةا  املكتبةةةة والبنيةةةة إاجلامعيةةةة يف فةةةر  الطالبةةةات مةةةع  لتحسةةةني اخلةةةدماتبةةةذ  مزيةةةد مةةةن اجلهةةةواد   .2

  .خطة التطويريف  أكورالتحتية اهتمام 
 لتعزيةةةز نقةةةا ا القةةةوة ومعاجلةةةة نقةةةاا الضةةةعف الراجعةةةة؛ التقةةةومي بالتتذيةةةةادارات املعنيةةةة مبجةةةاالت اإلتزويةةةد  .1

 للتطوير.، من خال  وضع تصورات لديهم
 .واإل ليميةملعايري اجلوادة الوطنية  اجراء ادراسة لتقومي جوادة اخلدمة اجلامعية استناادإ .5
 خرى. أعلى جامعات  الدراسةجراء ادراسة  اثلة هلذه إ .5
 .ادائهمأمة وادراسة أثرها على حتسن تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية جلميع مقدمي اخلد .2
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